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INTRODUÇÃO: 

O termo Distúrbios da Diferenciação do Sexo (DDS) corresponde a um conjunto de condições 

congênitas caracterizadas pelo desenvolvimento discordante ou atípico do sexo genético, gonadal e/ou 

fenotípico de um indivíduo [1, 2, 3]. Entre os DDS 46,XY, a disgenesia gonadal (DG) refere-se a um 

conjunto de anormalidades em indivíduos que apresentam gônadas disgenéticas por falhas em genes 

envolvidos no processo de desenvolvimento gonadal, levando ao desenvolvimento anormal dos 

testículos e sub masculinização de indivíduos com genótipo masculino 46,XY, devido a falhas na síntese 

ou ação dos hormônios andrógenos [4]. Dentre o espectro das disgenesias gonadais, duas formas foram 

recentemente associadas às variantes patogênicas no gene que é alvo de estudo neste projeto, o 

DHX37. A primeira delas é a disgenesia gonadal parcial (DGP), caracterizada pelo cariótipo 46,XY, 

diferentes graus de ambiguidade genital, gônada não palpável uni ou bilateralmente e gonadotrofinas 

elevadas com testosterona normal ou diminuída durante a minipuberdade ou na fase puberal [5]. 

Ademais, é caracterizada pelo desenvolvimento parcial dos ductos internos, em geral uma combinação 

entre estruturas de Wolff e Müller [3]. A segunda, é a Síndrome da Regressão Testicular (SRT), que 

também ocorre em pacientes com cariótipos 46,XY, na presença de genitália ambígua ou micropênis, 

com anomalias na formação dos ductos seminais e falta de tecido gonadal uni ou bilateralmente, no qual 

indivíduos diagnosticados com essa condição podem apresentar formação de tecido testicular durante 

o desenvolvimento fetal, porém  passa por um processo de atrofia, desaparecendo parcialmente ou 

completamente em uma ou ambas as gônadas, posteriormente [3]. 

A diferenciação gonadal requer a atuação de inúmeros genes (Figura 1). Entre eles, destacam-

se o SRY, NR5A1 e MAP3K1, cujas variantes classificadas como “patogênicas” são as principais causas 

para a ocorrência dos quadros de DG 46,XY [3].  
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Figura 1: Alguns dos genes envolvidos nas etapas do desenvolvimento sexual, desde a origem da gônada bipotente 

a partir da crista urogenital, até a produção de hormônios pelos testículos e ausência de produção pelos ovários. Os 

genes WNT4, NR5A1 e NR0B1 são fundamentais para a determinação ovariana, que será responsável pela 

diferenciação dos genitais internos e externos femininos, devido à ausência de produção de hormônios testiculares. 

Já na via de diferenciação masculina, além do SRY (destacado em vermelho), a expressão e regulação de outros 

genes também são essenciais, como por exemplo do SOX9, NR5A1, GATA4, AR, SRD5A2, AMH, entre outros. 

Estes genes atuam para manter e estimular as células de Leydig e de Sertoli a produzirem testosterona e HAM 

respectivamente; ambos são fundamentais para a formação da genitália interna e externa masculina (Adaptado de 

8; ilustrações retiradas do site Biorender.com). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recentemente, grupos de pesquisa independentes identificaram variações patogênicas no gene 

DHX37 (DEAH BOX POLYPEPTIDE 37, OMIM * 617362) através do sequenciamento de exoma 

completo (WES, do inglês whole exome sequencing) em pacientes diagnosticados com DGP 46,XY e 

SRT [3, 6, 7]. Tal descoberta é de extrema relevância, visto que o gene em questão não havia sido 

associado, anteriormente, a nenhuma forma de DDS. O DHX37 está localizado no braço longo do 

cromossomo 12 (região 24.31), sendo composto por 27 éxons distribuídos em uma região genômica de 

cerca de 42 kb, cuja sequência é responsável por codificar a proteína DEAH-box RNA helicase, tratando-

se de um dos genes mais bem conservados do genoma humano, sendo intolerante à perda de função e 

ocorrência de variantes missense em populações no geral [6]. A proteína DHX37 é expressa nos 

testículos de recém-nascidos, de crianças e de adultos, nos fibroblastos e nas células endoteliais e 

epiteliais do epidídimo [3, 6]. Também é expressa nas células de Leydig e em diferentes estágios de 

maturação das células germinativas. Com isso, são fortes os indícios de que a proteína DHX37 atua no 

desenvolvimento inicial dos testículos e diferenciação das células germinativas, o que torna o gene 

DHX37 um forte candidato para o diagnóstico genético de pacientes com DGP 46,XY e SRT. 

Com isso, o trabalho teve como objetivos realizar a triagem molecular do gene DHX37 em 

pacientes com DGP 46,XY e SRT, de forma a estimar a frequência de variantes neste gene nos casos 

estudados, estabelecendo uma possível correlação genótipo-fenótipo. 
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METODOLOGIA: 

Foram estudados 14 pacientes com DDS 46,XY (13 com DGP e 1 com SRT), cujas amostras de 

sangue periférico foram encaminhadas do Grupo Interdisciplinar de Estudos da Determinação e 

Diferenciação do Sexo (GIEDDS), do Hospital das Clínicas (HC) – UNICAMP. A extração do DNA 

genômico foi realizada por meio da utilização de fenol/clorofórmio/álcool isoamílico. Foram desenhados 

primers específicos para todos os 27 éxons do gene DHX37, parte das regiões intrônicas e as regiões 

5` e 3` franqueadoras. Os fragmentos de interesse foram amplificados pela técnica de Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) e purificados em gel de agarose com o kit Wizard SV Gel and PCR Clean-

UP System (Promega). O sequenciamento de Sanger foi realizado em placas de 96 amostras utilizando-

se o BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Kit V3.1 Ready Reaction (ABI PRISM/Life Technologies, 

USA). Após as reações de sequenciamento, as placas foram purificadas e lidas no sequenciador 

automático ABI3500xL genetic analyzer (Applied Biosystems®). As sequências obtidas foram analisadas 

e comparadas com as sequências de referência do gene DHX37 (NM_032656.4) contida no site 

www.esembl.org, com o auxílio dos programas Chromas v. 2.6.6 e CLC Sequence Viewer 8. 

O projeto conta com a aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEP) 

da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Campinas (CAAE n°. 28855720.0.0000.5404). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Foram identificadas 13 variantes na região codificante do gene DHX37 em sete pacientes. Uma 

breve descrição de cada alteração se encontra na tabela abaixo (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Variantes identificadas no gene DHX37 durante a realização do estudo. 

 

Paciente 

 

Variante descrita 

no gene/proteína 

 

SNP ID 

 

Genótipo  

 

MAF 

(GnomAD) 

 

Herança 

 

Referência 

2 c.63G>A/ 
p.Ser61= 

rs1434551572 G/A A = 0,000014 ND - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

c.288G>A/ 

 p.Met96Ile 

rs11558556 G/A A = 0,36   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ND 

Lavrov AV et al. (2016) 

c.1373G>A/ 
p.Arg458Gln 

rs11057939  G/A A = 0,11 - 

c.2331A>G/ 
p.Thr777= 

rs10773127  A/G Não 
mencionado  

- 

c.2367A>C/ 
p.Ala789= 

rs115567271 A/C C = 0,027 - 

c.2499G>T/ 

p.Arg833= 

rs11829165 G/T T = 0,16 - 

c.2598G>A/ 
p.Glu866= 

rs4258464 G/A Não 
mencionado  

- 

c.2605A>G/ 
p.Ser869Gly 

rs4516060 A/G Não 
mencionado  

- 

c.2793A>G/ 
p.Ala931= 

rs4429156 G/G Não 
mencionado  

- 
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4 

c.288G>A/ 
 p.Met96Ile 

rs11558556 G/A A = 0,36   
ND 

 
Lavrov AV et al. (2016) 

c.2995G>A/ 
p.Val999Met 

rs148710712  G/A Não 
mencionado  

- 

 

 

 

 

 

6 

c.288G>A/ 
 p.Met96Ile 

rs11558556 G/A A = 0,36   
 
 
 
 

ND 

- 

c.2598G>A/ 
p.Glu866= 

rs4258464 G/A Não 
mencionado  

- 

c.2605A>G/ 
p.Ser869Gly 

rs4516060 A/G Não 
mencionado  

- 

c.2793A>G/ 
p.Ala931= 

rs4429156 G/G Não 
mencionado  

- 

c.3242G>A/ 

p.Arg1081Gln 

rs4447263 G/A Não 

mencionado  

- 

7 c.1399C>G/ 
p.Leu467Val 

rs149331610  C/G G = 0,000221 Materna - 

8 c.2995G>A/ 
p.Val999Met 

rs148710712  G/A Não 
mencionado  

Paterna - 

 

10 

 
c.923G>A/ 

p.Arg308Gln 

 
rs1384892917 

 
G/A 

 
A = 0,000014 

 
ND 

Da Silva et al. (2019), 
McElreavey et al. (2019), 
Buonocore et al. (2019), 

Zidoune et al. (2021) 

       

SNP ID = single nucleotide polymorphism identification; MAF = minor allele frequency  (valor médio da frequência 

do alelo menos frequente); GnomAD (Genome Aggregation Database) = banco de dados utilizado como referência; 

ND = Não determinada 

 

Das 13 variantes identificadas (sete missense e seis sinônimas) apenas duas já foram descritas 

na literatura [3, 6, 7, 8, 9], com apenas uma delas (p.Arg308Gln) estando associada a outros casos de 

DDS 46,XY. Em relação as variantes sinônimas, vale ressaltar que, em alguns casos, elas estão 

associadas a outras variantes missense, como observado nos pacientes 3 e 6, e possivelmente a ação 

em conjunta de ambas, pode estar influenciando o fenótipo dos indivíduos.  

Avaliar o impacto de cada uma das variantes identificadas nesse projeto e associá-las aos 

fenótipos dos pacientes ainda é algo incerto, visto que são poucos os artigos disponíveis que associam 

o gene DHX37 com quadros de DDS, e não apenas à ribossomopatias. Além disso, estudos funcionais 

em helicases são altamente complexos de serem realizados e por conta disso, nenhuma das variantes 

já reportadas foram avaliadas funcionalmente. Entretanto o alto número de variantes identificadas até o 

momento, corrobora a hipótese de que este gene pode estar associado a diferentes fenótipos de DDS 

46,XY. 

CONCLUSÕES: 

Acreditamos que o estudo molecular do gene DHX37 é bastante promissor, visto o número de 

variantes que identificamos até o momento e a frequência de casos descritos recentemente na literatura 

associados a DDS. Uma vez que cerca de 60% dos casos de DDS 46,XY ainda permaneçam elusivos, 

consideramos o DHX37 como um forte candidato para explicar alguns desses diagnósticos. 
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