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Através da análise dos resultados por sequenciamento seguido de alinhamento com a sequência 

normal do gene FKBP4 (ENSG00000004478), não foi observado alterações. Mesmo para 

nucleotídeos considerados polimórficos como é o caso do c.470G>A que provoca a troca 

aminoacídica p.Arg157His (SNV nº rs1062478), foi verificada a variante mais frequente (Guanina). 

No entanto, uma vez que não foi finalizado o sequenciamento de todos os 10 exons deste gene, 

seria precoce afirmar que os pacientes desta casuística não carregam mutações.  
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Eletroferograma obtido no 

sequenciamento do gene 

FKBP4. A figura mostra parte 

do exon 4, onde a seta 

evidencia o nucleotídeo G 

(SNV rs1062478). B) 

Alinhamento da sequência do 

gene FKBP4 normal, com os 

fragmentos forward e reverse 

no exon 4. 

 

Gel de agarose 1% onde se 

vê os fragmentos do gene 

FKBP4 amplificados por PCR. 

Amplificação do fragmento 

contendo o exon 2 de 339 pb, 

exon 3 de 359 pb, exons 6-7 

com 431 pb e fragmento 10B 

contendo o terminal 3’UTR de 

501 pb. (Figura 4) 
 

A síndrome insensibilidade androgênica (AIS), é uma das causas mais frequentes dos 

distúrbios da diferenciação do sexo em pacientes 46,XY. Os fenótipos associados a esta 

síndrome podem variar desde ginecomastia em homens férteis até genitália feminina em 

pacientes sem pilificação. A ação androgênica é dependente de uma cascata de fatores 

envolvendo cofatores associados a transcrição do gene do receptor de andrógenos (AR). 

Mutações neste gene estão associadas diretamente a AIS, porém, em alguns casos, o 

paciente apresenta o fenótipo desta síndrome sem alterações no gene AR. Estudos recentes 

com outros genes associados a regulação do gene AR como o gene FKBP4, tem sido 

realizados com o objetivo de elucidar estes casos. O gene FKBP4 apresenta 

comprovadamente um papel importante na ação transicional do AR. Este gene está 

localizado no cromossomo 12, é formado por 10 exons totalizando 2.267 pares de bases e 

codifica a proteína FKBP52. A este gene podemos atribuir o estabelecimento da ligação do 

complexo hormônio/receptor, acelerar a transcrição mediada pelo AR e manutenção da 

proteína AR.  

As amostras de DNA genômico foram obtidas a partir de sangue 

total periférico. A metodologia de extração de DNA utilizada foi a de 

lise com Proteinase K (Boehringer Mannhein) padronizada no 

laboratório de Genética Molecular Humana-CBMEG.  

Os fragmentos amplificados por Reação em cadeia da polimerase 

(PCR) foram purificados com o Kit Wizard SV Gel and PCR Clean-

UP System (Promega), e posteriormente sequenciados. 

As reações de sequenciamento foram realizadas utilizando-se o 

BigDyeTM Terminator Cycle Sequencing Kit V3.1 Ready Reaction 

(ABI PRISM/PE Biosystems) e a eletroforese capilar, foi realizada no 

sequenciador automático ABI PRISMTM 3500 (Applied 

BioSystems/Life-Technologies). As sequências obtidas foram 

analisadas e comparadas com a sequência normal do gene com o 

auxílio dos programas Chromas e CLC Sequence Viewer 6.5. 
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Em A, esquema proposto por Quigley e 

colaboradores, 1995, para classificação 

de genitália ambigua. Em B, esquema do 

cromossomo 12, indicando a localização 

do gene FKBP4 em vermelho. Em C, 

organização do gene FKBP4 e em D 

esquema da proteína FKBP52. 
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