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INVICTUS 

 

Out of the night that covers me,  

Black as the pit from pole to pole,  

I thank whatever gods may be 

For my unconquerable soul. 

 

In the fell clutch of circumstance 

I have not winced nor cried aloud. 

Under the bludgeonings of chance 

My head is bloody, but unbowed. 

 

Beyond this place of wrath and tears 

Looms but the Horror of the shade, 

And yet the menace of the years 

Finds and shall find me unafraid. 

 

It matters not how strait the gate, 

How charged with punishments the scroll, 

I am the master of my fate: 

I am the captain of my soul. 

 

William Ernest Henley
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RESUMO 

 



 

Braz AF. Farmacogenética do tratamento com hormônio de crescimento em 
pacientes com síndrome de Turner [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 
Universidade de São Paulo, 2013. 84 p. 

A resposta individual ao tratamento com hormônio de crescimento recombinante 
humano (rhGH) na síndrome de Turner (ST) é muito variável. A falta de 
individualização da dose pode justificar a variabilidade de respostas e os resultados 
insatisfatórios de algumas pacientes mesmo quando diagnosticadas e tratadas em 
condições ideais. Como a resposta ao tratamento com rhGH reflete fatores genéticos 
e não genéticos, o objetivo do presente estudo é avaliar a influência de fatores 
genéticos no tratamento com rhGH das portadoras de ST. Foram estudadas 112 
pacientes com ST, em tratamento ou que interromperam a terapia, após atingir a 
altura final. O DNA genômico de todas as pacientes foi obtido para estudo de três 
polimorfismos em genes envolvidos na ação do GH: a presença ou ausência do éxon 
3 do receptor do GH (GHR), VNTR presente na região promotora do gene do fator 
de crescimento insulina-símile-1(IGF1) e polimorfismo de único nucleotídeo (SNP) 
presente na região promotora do gene da Proteína 3 de Ligação a Fator de 
Crescimento Insulina-símile (IGFBP3). Os achados moleculares foram 
correlacionados com a velocidade de crescimento no primeiro ano de tratamento 
(n=112) e com altura adulta (n=65)) após uso de rhGH por meio de análises de 
regressão linear simples e múltipla, ajustadas para as demais variáveis clínicas 
relacionadas à resposta ao tratamento com rhGH em ST. Dois desses polimorfismos 
– a presença (GHR-fl) ou ausência (GHR-d3) do éxon 3 do GHR e o polimorfismo -
202 A/C IGFBP-3- influenciaram de forma independente e interativa a capacidade de 
resposta ao tratamento com rhGH em pacientes com ST; e o VNTR de repetições 
(CA)n da região promotora do IGF1 não demonstrou influência sobre nenhum dos 
parâmetros analisados. Pacientes carreadoras de, pelo menos, um alelo GHR-d3 
apresentaram melhor velocidade de crescimento e maior altura final após tratamento 
com rhGH do que as homozigotas para o alelo GHR-fl. Similarmente, as carreadoras 
de, pelo menos, um alelo -202 A-IGFBP3 apresentaram melhor velocidade de 
crescimento e maior altura final após tratamento com rhGH, além de maiores 
concentrações séricas de IGFBP-3, do que as homozigotas para o alelo -202 C-
IGFBP3. Finalmente, a análise conjunta dos genótipos GHR-éxon 3 e -202 A/C 
IGFBP3 mostrou uma clara influência epistática, parcialmente aditiva, desses dois 
polimorfismos comuns na altura adulta de pacientes com ST tratadas com  rhGH 
(efeito isolado do GHR-éxon 3, R2 = 0,27; efeito isolado do -202 A/C IGFBP3, R2 = 
0,24; influência combinada desses polimorfismos, R2 = 0,37). Em conjunto com as 
variáveis clinicas, altura ao início do tratamento (p<0,001) e idade cronológica ao 
início da puberdade (p<0,001), estes dois polimorfismos são capazes de predizer 
61% da variabilidade da altura adulta, após uso de rhGH. Embora estudos de 
validação sejam ainda necessários, acredita-se que as informações geradas por este e 
outros estudos - direcionados a um melhor entendimento das bases moleculares 
envolvidas na capacidade de resposta ao tratamento com rhGH - possam servir no 
futuro como importante ferramenta de individualização do tratamento com rhGH.   

 

Descritores: 1.Síndrome de Turner  2.Farmacogenética  3.Medicina Individualizada 
4.Hormônio do crescimento humano/genética  5.Hormônio do crescimento 
humano/uso terapêutico  6.Receptores da somatotropina/genética  7.Fator de 
crescimento insulina -símile I/genética  8.Proteínas de ligação a fator de crescimento 
insulina-símile/genética  9.Polimorfismo genético/efeitos de drogas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUMMARY 

 



 

Braz AF. Growth hormone pharmacogenetics in patients with Turner syndrome 
[thesis]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2013. 
84p.  

Individual response to treatment with recombinant human growth hormone (rhGH) 
in Turner syndrome (TS) is very variable. The lack of individualization of rhGH 
dosing may explain the variability of response and the unsatisfactory results for some 
patients even when diagnosed and treated in ideal conditions. As the response to 
treatment with rhGH reflects genetic and nongenetic factors, the objective of this 
study is to evaluate the influence of genetic factors on rhGH treatment of patients 
with TS. We studied 112 patients with TS in rhGH therapy or who have discontinued 
therapy after adult height. Genomic DNA from all patients was obtained for the 
study of three polymorphisms in genes involved in GH action: the presence or 
absence of éxon 3 of the GH receptor (GHR), VNTR in the promoter region of the 
gene for insulin-like growth factor- 1 (IGF1) and a single nucleotide polymorphism 
(SNP) in the promoter region of the gene insulin-like growth factor-binding protein 3 
(IGFBP3). Molecular findings were correlated with the first-year growth velocity (n 
= 112) and adult height (n = 65)) after rhGH therapy using simple and multiple linear 
regressions analysis adjusting for other clinical variables related to the response to 
rhGH treatment on TS. Two of these polymorphisms - the presence (GHR-fl) or 
absence (GHR-d3) of the GHR éxon 3 polymorphism and -202 A / C IGFBP-3 
independently and interactively influenced the response to rhGH treatment in 
patients with TS, whereas the VNTR in the promoter region of the gene for IGF1 
showed no influence on any of the parameters analyzed. Patients carrying at least one 
d3-GHR allele have better first-year growth velocity and greater adult height after 
rhGH treatment than those homozygous for GHR-fl allele. Similarly, the carriers of 
at least one -202 A-IGFBP3 allele showed better first-year growth velocity and 
greater adult height after rhGH treatment, besides higher serum IGFBP-3 levels, than 
those homozygous for -202 C-IGFBP3 allele. Finally, the combined analysis of 
GHR-éxon 3 and -202 A / C IGFBP3 genotypes  have demonstrated a clear epistatic 
influence, partially additive, of these two common polymorphisms on adult height of 
patients with TS treated with rhGH (isolated effect of GHR-éxon 3, R2 = 0.27; 
isolated effect of the -202 A / C IGFBP3, R2 = 0.24; combined influence of these 
polymorphisms, R2 = 0.37). In conjunction with the clinical variables, baseline height 
(SDS) (p <0.001) and chronological age at onset of puberty (p <0.001), these two 
polymorphisms are able to predict 61% of the variability in adult height after rhGH 
therapy. Although validation studies are still needed, we believe that the information 
brought by this and other studies whose efforts are to understand  the molecular basis 
involved in responsiveness to rhGH treatment can serve as an important tool in the 
future individualization of treatment with rhGH . 

 

Descriptors: 1. Turner Syndrome; 2. Pharmacogenetics; 4. Growth Hormone; 5. 
Receptors, Somatomedin; 6. Insulin-Like Growth Factor I; 7. Insulin-Like Growth 
Factor Binding Proteins; 8. Polymorphism, Genetic; 8. Individualized Medicine 
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A síndrome de Turner é caracterizada pela perda total ou parcial de um dos 

cromossomos sexuais em fenótipo feminino(1, 2). É uma das anomalias cromossômicas 

mais comuns, responsável por 7% a 10% de todos os abortamentos espontâneos. 

Afeta 3% de todos os conceptos do gênero feminino, mas apenas 1% desses 

conceptos sobrevive a termo, o que resulta em uma prevalência de 1:2500 recém-

nascidos do gênero feminino (3). Nos centros de referência para tratamento de 

síndrome de Turner, metade das pacientes têm cariótipo 45,X, 20%-30% são 

mosaicismos e o restante são anormalidades estruturais(4, 5). Em mulheres normais, 

um dos cromossomos X é inativado nas células somáticas durante a embriogênese(6). 

Entretanto, 15%-25% dos genes presentes no X inativo continuam sendo expressos e 

permanecem ativos em ambos os cromossomos X. Trinta e um dos 34 genes 

conhecidos que escapam à inativação estão no braço curto do X e muitos têm genes 

homólogos no cromossomo Y, compondo a região pseudoautossômica 1 (PAR1) dos 

cromossomos sexuais(7). Parte do fenótipo da síndrome de Turner resulta da 

haploinsuficiência desses genes que escapam à inativação(8). A baixa estatura e a 

disgenesia gonadal são as características fenotípicas mais frequentes nesta síndrome, 

com incidência acima de 90%(9). A baixa estatura tem início pré-natal, persiste por 

toda a infância e agrava-se na puberdade pela ausência de estirão de crescimento em 

razão da falência ovariana, o que resulta em estatura final 20 cm abaixo da média 

populacional(1, 9, 10).  

A perda de uma das cópias do gene SHOX, ou seja, sua haploinsuficiência, é 

responsável por dois terços da baixa estatura observada nas pacientes com síndrome 
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de Turner, bem como explica alguns aspectos dismórficos e malformações 

característicos desta síndrome como: micrognatia, palato ogival, cúbito valgo, 4º 

metacarpo curto, deformidade de Madelung e surdez neurossensorial(11-13). O SHOX 

faz parte de uma família de fatores de transcrição tipo homeobox que está relacionada 

com a regulação do desenvolvimento. O SHOX ocupa uma região de, 

aproximadamente, 40 kb na PAR1 (Xp22.3 e Yp11.3). Durante o período 

embrionário, sua expressão restringe-se aos membros e aos arcos faríngeos, podendo 

ser detectada nos osteoblastos de embriões humanos a partir do segundo mês de 

gestação(8). Esses achados sustentam a ideia de que o gene é fundamental para o 

desenvolvimento ósseo. A exata função do SHOX ainda não é conhecida. Estudos 

sugerem que o SHOX atue como repressor da diferenciação dos condrócitos, 

retardando a fusão das cartilagens de crescimento(9). Também é sugerido que o 

SHOX atue na organização colunar das células em proliferação na cartilagem de 

crescimento(9). A haploinsuficiência do SHOX, portanto, poderia levar a uma 

diferenciação prematura dos condrócitos, acelerando a fusão da cartilagem epifisária 

o que resultaria em parada prematura do crescimento(9). 

Nessa síndrome, embora não haja deficiência de hormônio de crescimento, o 

uso terapêutico do hormônio de crescimento recombinante humano (rhGH) é 

amplamente empregado para promover a melhora da altura final(10). Estudos 

prospectivos randomizados mostram que as pacientes com síndrome de Turner 

tratadas com rhGH ganham em média um desvio padrão ao final do tratamento(14-17). 

O início precoce e a utilização de doses suprafisiológicas (50 g/Kg/dia ou 0,15 

UI/kg/dia) melhoram a resposta ao tratamento com rhGH na síndrome de Turner(18-

21). Todavia, as respostas terapêuticas em curto e longo prazo são muito variáveis(22, 
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23) como podemos observar pelas velocidades de crescimento de 112 pacientes com 

síndrome de Turner no primeiro e segundo anos de tratamento com rhGH, assim 

como pela altura adulta de 65 dessas pacientes tratadas com 0,15 UI/kg/dia rhGH na 

Unidade de Endocrinologia de Desenvolvimento da Disciplina de Endocrinologia da 

FMUSP (Figura 1). 

 

 

Figura 1 -  Variabilidade de respostas de crescimento em pacientes com síndrome de 
Turner tratadas na Unidade de Endocrinologia de Desenvolvimento da 
Disciplina de Endocrinologia da FMUSP. 

 

 

Com o objetivo de antever e explicar em parte a variabilidade da resposta ao 

tratamento com rhGH, foram desenvolvidos modelos preditivos de crescimento(24-26). 

Tais modelos de predição são algoritmos derivados de análises de regressão linear 

múltipla, contendo variáveis clínicas que influenciam o crescimento em resposta ao 

tratamento com GH em determinado grupo de indivíduos durante determinado 

período. Com base no conhecimento da importância relativa de cada variável, são 

geradas fórmulas matemáticas que permitem obter uma medida objetiva do potencial 
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de crescimento de cada indivíduo em resposta ao tratamento com GH em distintas 

causas de baixa estatura a fim de se obter o máximo de custo-efetividade com a 

menor dose cumulativa possível. Já foram desenvolvidos diversos modelos de 

previsão de resposta ao tratamento com GH em diferentes causas de baixa estatura(27, 

28) (Tabela 1). Os melhores modelos explicam de 46% a 61% da variabilidade 

interindividual da resposta no primeiro ano de tratamento na síndrome de Turner e 

são menos capazes de predizer a altura adulta após o tratamento com rhGH(23, 27-30). 

A incapacidade de predizer a resposta terapêutica de cada paciente com precisão 

inviabiliza a individualização da dose empregada e pode, em parte, justificar a 

variabilidade de respostas e os resultados insatisfatórios de algumas pacientes(31, 32). 

A baixa aplicabilidade clínica dos modelos de predição de resposta ao 

tratamento com rhGH vigentes, decorrente do baixo poder preditivo e da baixa 

precisão da previsão, tem gerado crescente interesse pela incorporação de variáveis 

adicionais, como marcadores bioquímicos e genéticos que possam melhorar a 

acurácia da previsão e, assim, permitir que, no futuro, o tratamento com rhGH possa 

ser individualizado, conforme as necessidades específicas de cada paciente(24). 
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Tabela 1 -  Fatores clínicos preditivos de resposta ao tratamento com rhGH de crianças 
com síndrome de Turner que atingiram estatura final. 

 

Variáveis de predição Efeito Referência 

Características no início do tratamento   

1. Idade de início do tratamento - (23, 29, 30) 

2. Z da altura ao iniciar o tratamento + (23, 30) 

3. Idade óssea ao iniciar o tratamento - (29, 30) 

4. Z de peso inicial - (30) 

Características inerentes ao paciente   

5. Altura dos pais + (23, 30) 

6. Comprimento ao nascimento + (30) 

Aspectos do tratamento   

7. Dose de rhGH + (23, 30) 

8. Resposta do tratamento no primeiro ano + (23) 

9. Tempo de tratamento antes da puberdade + (29) 

10. Duração do tratamento com rhGH + (30) 

11. Idade do início da puberdade + (23, 30) 

Variáveis com efeito positivo (+) estão diretamente relacionadas com variáveis de desfecho 
(velocidade de crescimento, ganho de altura ou altura final), enquanto as variáveis com efeito negativo 
(-) são inversamente correlacionadas com as variáveis-alvo.  

 

 

1.1  Farmacogenética 

 

As diferenças quanto às respostas terapêuticas entre os indivíduos podem 

estar associadas com polimorfismos genéticos presentes em genes que afetam a 

farmacocinética (absorção, distribuição, metabolismo e excreção) ou a 

farmacodinâmica (ação no tecido-alvo e cascata de sinalização). Tais polimorfismos 

podem alterar a expressão e/ou a função de uma proteína envolvida na cinética e/ou 

na ação de uma determinada medicação, com consequente modulação de seus 

efeitos(33, 34). A farmacogenética, ciência que estuda a contribuição da carga genética 
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sobre as variações individuais de resposta a tratamentos farmacológicos(34-36), 

desenvolveu-se nesse contexto.  

Já em 510 a.C. Pitágoras observou que a ingestão de determinadas favas 

provocava intoxicação em alguns indivíduos, mas não em todos (favismo)(37). Em 

1956, Alving et al. descobriram que o aparecimento de anemia hemolítica após a 

ingestão dessas favas, bem como de ácido acetilsalicílico, primaquina, fenacetina e 

sulfonamidas devia-se à deficiência enzimática de glicose-6-fosfato-

desidrogenase(38). O termo famacogenética foi cunhado, em 1959, pelo 

farmacologista e geneticista alemão Friedrich Vogel, 2 anos após Arno Motulsky 

publicar um artigo(39) em que sugeria, pela primeira vez, que as diferenças 

interindividuais na eficácia ao tratamento com algumas drogas, bem como no 

aparecimento de efeitos adversos a medicações, poderiam ser parcialmente atribuídos 

às diferenças genéticas herdadas.  

 

1.1.1  Farmacogenética e estudos de associação genética 

A maior parte dos estudos de farmacogenética usa os estudos de associação, 

como abordagem para estabelecer relação genótipo-fenótipo(40-42). Classicamente, há 

dois tipos de estudos: gene-candidato e estudos envolvendo todo genoma (genome 

wide association studies- GWAS). A primeira estratégia utiliza conhecimentos de 

fisiologia, fisiopatologia ou estudos de linkage, para a seleção dos genes mais 

provavelmente envolvidos na determinação do efeito na variável em estudo, 

resultando, portanto, em menor custo financeiro e operacional de genotipagem, além 

de um menor “custo estatístico”, por minimizar o efeito dos “múltiplos testes” sobre 

o poder estatístico do estudo(41, 43). No caso da farmacogenética, a escolha dos genes 
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candidatos baseia-se na farmacocinética e na farmacodinâmica da droga de 

interesse(36). Definidos os genes candidatos, polimorfismos nestes genes que podem 

ser deleções, inserções, substituições de base única (SNP), ou variações no número 

de sequências repetidas (VNTR) – microssatélites - são utilizadas como marcadores 

genéticos para detectar a associação de interesse, tal como o perfil de resposta ao 

tratamento farmacológico. Os polimorfismos de base única (SNPs) são os 

marcadores mais usados nesses estudos em razão de sua alta frequência (cerca de 1 

SNP a cada 300pb) e facilidade de genotipagem. Os estudos de associação que 

envolvem todo genoma (GWAS) utilizam tecnologia de microarray para genotipar 

centenas de milhares de SNPs (500.000 a 1 milhão) simultaneamente e testam a 

associação destes com o fenótipo investigado(44, 45). É uma abordagem que permite a 

identificação de genes que não seriam escolhidos na estratégia de gene candidato e, 

desta forma, permite o desenvolvimento de novos paradigmas, porém seu custo 

efetivo é alto. 

Em qualquer dessas abordagens, a associação entre uma determinada variante 

e o fenótipo estudado é estabelecida pela análise de regressões logísticas para 

variáveis-alvo nominais ou pela análise de regressões lineares para variáveis-alvo 

contínuas, em geral corrigindo para outros fatores que possam influenciar as 

variáveis alvo. A presença de associação nem sempre implica causalidade. Os 

marcadores genéticos podem estar tanto diretamente relacionados à variabilidade 

observada (variante funcionalmente importante) como estar em desequilíbrio de 

ligação (associação não aleatória de alelos em dois ou mais loci, não necessariamente 

no mesmo cromossomo) com outra variante que não foi diretamente estudada, mas 

que é causativa(46-48). 
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Com relação à seleção dos polimorfismos a serem estudados, uma 

metodologia comumente utilizada é a chamada “estratégia do polimorfismo 

candidato” em que poucos polimorfismos de importância funcional previamente 

descrita ou altamente provável são selecionados para estudo(49). Entretanto, embora 

seja muito eficiente, esta estratégia nem sempre é possível, já que o número de 

polimorfismos de importância funcional conhecida é reduzido. Assim, quando não há 

evidências de um possível “polimorfismo candidato” nos genes de interesse ou, 

simplesmente, quando se pretende conhecer toda variabilidade comum de 

determinado gene, pode-se utilizar uma segunda estratégia que use os chamados Tag 

SNPs, que são um conjunto de SNPs cuidadosamente escolhidos com base no padrão 

de desequilíbrio de ligação de determinada população, capazes de capturar a maior 

parte da variabilidade genética da região do genoma selecionada(41, 48, 50). Dentro de 

um bloco haplótipo, ocorre pouca ou nenhuma recombinação e seus SNPs tendem a 

serem passados juntos nas gerações posteriores. Portanto, o emprego de Tag SNPs é 

capaz de distinguir cada haplótipo(47). 

 

1.1.2  Farmacogenética do tratamento com rhGH 

Os estudos de farmacogenética do tratamento com rhGH iniciaram-se em 

2004, quando Dos Santos et al.(51) demonstram a influência positiva de um 

polimorfismo comum no gene do receptor de GH (GHR) - a ausência do éxon 3 

(GHRd3) - na resposta ao tratamento com rhGH de crianças, com baixa estatura 

idiopática e nascidas pequenas para a idade gestacional. A melhor resposta ao 

tratamento de pacientes com este polimorfismo foi também observada em relação à 

velocidade de crescimento e altura final em pacientes com deficiência de GH em 
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nosso grupo(52) e em crianças com síndrome de Turner por Binder et al.(53, 54). Alguns 

estudos não conseguiram replicar esses achados(55), três deles em síndrome de 

Turner(56, 57), mas duas metanálises recentes confirmaram a importância desse 

polimorfismo em modular a resposta ao tratamento com rhGH em diversas condições 

clínicas(55, 58). Como a altura tem herança complexa, supõe-se que a modulação da 

resposta ao tratamento com rhGH deva estar sob influência de mais de um gene 

chave, o que motivou novos estudos nessa área empregando a abordagem de gene 

candidato.  

Um SNP localizado na posição -202 da região promotora do IGFBP3 

(rs2854744), uma troca de adenosina por citosina, também demonstrou estar 

envolvido na farmacogenética do rhGH, pois modula de forma independente as 

concentrações séricas de IGFBP-3, assim como a resposta ao tratamento com rhGH 

de crianças com DGH(59) e pequenas para idade gestacional (PIG)(60). Indivíduos 

homozigotos para o alelo A no lócus -202 da região promotora do IGFBP3 

apresentam velocidades de crescimento e concentrações séricas de IGFBP-3 

superiores às de indivíduos homozigotos para o alelo C durante o tratamento com 

rhGH. 

Outro polimorfismo do eixo GH/IGF1 que foi associado à resposta ao 

tratamento com rhGH em indivíduos com DGH é um microssatélite (CA)n na região 

promotora do IGF1 (D12S0043i)(61). Os indivíduos homozigotos para o alelo de 19 

repetições CA na região promotora do IGF1 apresentam velocidade de crescimento e 

altura final inferiores às dos indivíduos carreadores de, pelo menos, um alelo 

alternativo. 
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Estudos de farmacogenética no tratamento com hormônio de crescimento 

envolvendo genes fora do eixo GH/IGF1, associaram um SNP no gene COL1A1 

(colágeno tipo1 1) à resposta ao tratamento de adultos com deficiência de GH que 

usaram injeções subcutâneas de rhGH(62). Os indivíduos homozigotos para o alelo G 

necessitam de doses maiores de rhGH e apresentam razões IGF1/GH menores que os 

que são homozigotos para o alelo T, sem que haja diferença nas concentrações 

séricas de IGF1 entre os genótipos.  

Uma das limitações desses estudos é a falta de avaliação da interação entre 

duas ou mais variantes gênicas que, na maioria das vezes, não são claramente 

aditivas. A detecção e a caracterização de epistasias, ou interações não aditivas entre 

genes, ainda constituem um importante desafio para os estudos de associação 

genética, geralmente, requerendo um grande número de indivíduos para que se 

alcance adequado poder estatístico. Nosso grupo avaliou a interação do 

microssatélite (CA)n do IGF1 com os polimorfismos -202 A/C IGFBP3 e GHR-éxon 

3 em crianças com DGH(61). Os genótipos (CA)n IGF1 e -202 A/C IGFBP3 

influenciam de forma interativa a velocidade de crescimento no primeiro ano de 

tratamento com rhGH em crianças pré-púberes com DGH, enquanto os genótipos 

(CA)n IGF1 e GHR-éxon 3 influenciam de forma interativa a altura final, após 

tratamento com rhGH nesses pacientes(61). Outro estudo recente mostrou um efeito 

aditivo do genótipo GHR- éxon 3  e do polimorfismo COL1A1 nos pacientes adultos 

com DGH em uso de doses substitutivas de rhGH(63). Os pacientes carreadores de 

pelo menos um alelo com deleção para o éxon3 do GHR e homozigotos para o alelo 

T do polimorfismo COL1A1 requerem doses menores de rhGH quando comparados 
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aos homozigotos para os alelos sem deleção do éxon 3 do GHR e G do polimorfismo 

COL1A1.  

Os resultados das análises combinadas realizadas nesses estudos são ainda 

bastante limitados. No entanto, uma análise global da consistência dos resultados 

fornece indícios bastante interessantes de melhora do poder preditivo de resposta ao 

tratamento com rhGH, à medida que variáveis genéticas adicionais são incluídas no 

modelo de predição(54); sugerindo que estudos futuros com casuísticas maiores sejam 

capazes de fornecer dados mais conclusivos sobre a natureza dessas interações. 

No presente estudo, optou-se pela estratégia do polimorfismo candidato, uma 

vez que já haviam sido descritos polimorfismos comuns e de importância funcional 

nos genes de interesse, propiciando, dessa forma, uma melhor relação de custo-

efetividade no processo de investigação. O uso dos achados dos estudos de 

farmacogenética na prática clínica ainda é modesto e o impacto individual da maioria 

das variações genéticas é pequeno. No entanto, a interação de diversas variantes pode 

acarretar um efeito significativo no fenótipo. Por este motivo, este estudo visa a 

continuar a análise da associação de diferentes polimorfismos em genes-chave 

envolvidos nos mecanismos de ação do GH/IGF-1 com a resposta do tratamento com 

rhGH em pacientes com a síndrome de Turner.  
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1.2  Polimorfismos candidatos 

 

1.2.1  Gene do Receptor do Hormônio do Crescimento (GHR) 

O GHR é codificado por um único gene localizado no cromossomo 5 no 

lócus p13.1-p12, apresentando 87 kb de extensão (Figura 2). A região codificadora é 

composta pelos éxons 2 a 10. O éxon 2 codifica os 11 pb finais da região 5´ não 

traduzida, a sequência que codifica 18 aminoácidos (aa) sinalizadores para o 

transporte intracelular da proteína e os cinco primeiros aminoácidos da porção 

extracelular do GHR. Os éxons 3 a 7 codificam a maior parte da porção extracelular 

do GHR (238 aa, que corresponde ao domínio de ligação do hormônio ao receptor). 

O éxon 8 codifica os três últimos aminoácidos do domínio de ligação do hormônio, 

os 24 aa hidrofóbicos que compõem o domínio transmembrânico e os quatro 

primeiros aminoácidos do início da porção intracelular. Os éxons 9 e 10 codificam os 

346 aa restantes do domínio intracelular, essenciais para a transdução do sinal; e o 

éxon 10 também codifica a sequência 3´ não traduzida do GHR(64, 65) (Figura 2). 

 

 

Figura 2 -  Representação esquemática da estrutura do gene do GHR. 
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1.2.1.1  Presença ou ausência do éxon3 do GHR 

A ausência do éxon 3 é um polimorfismo comum do GHR, e, na população 

caucasiana, cerca de 43 % dos indivíduos são homozigotos para o GHR full length 

(GHRfl/fl), 12% são homozigotos para GHR com éxon 3 deletado (GHRd3/d3) e 

46% são heterozigotos (GHRfl/d3)(53, 66-69). Embora estudos iniciais tenham 

documentado um padrão de expressão tecido específico, evidências subsequentes 

demonstraram que a expressão dessas duas isoformas de GHR é específica para cada 

indivíduo e transmitida como um traço mendeliano(70, 71). O mecanismo de origem 

das duas isoformas foi revelado por Pantel et al., que demonstraram que a perda do 

éxon 3 resultava de um processo de recombinação homóloga entre duas sequências 

retrovirais flanqueadoras desse éxon que ocorreu exclusivamente em humanos(68). O 

GHR gerado pelo alelo GHRd3 apresenta deleção de 22 aminoácidos, além da 

substituição do aminoácido ácido aspártico por alanina (conservado em espécies de 

mamíferos) na região amino-terminal do receptor, correspondente ao domínio de 

ligação ao GH(68). Estes aminoácidos não participam diretamente na ligação do 

hormônio ao receptor, de forma que ambas as isoformas, GHRfl e GHRd3, 

apresentam constantes de dissociação semelhantes com o ligante(72). Por outro lado, 

estudos funcionais demonstraram que células transientemente transfectadas com 

GHRd3 induzem transdução do sinal após tratamento com GH 30% superior ao de 

células transfectadas com GHRfl(51). Não houve diferença na atividade transcricional 

observada entre as células transfectadas com GHRd3 isolado ou associado ao GHRfl, 

sugerindo efeito dominante do alelo GHRd3. 

Em 2004, Dos Santos et al.(51), ao estudarem 172 crianças divididas em duas 

coortes independentes de crianças nascidas pequenas para a idade gestacional e com 
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baixa estatura idiopática tratadas com doses semelhantes de rhGH, demonstraram 

que pacientes portadores de, pelo menos, um alelo GHRd3 apresentavam incremento 

na velocidade de crescimento durante os primeiro e segundo anos de tratamento com 

rhGH de 2 a 3 cm/ano superior ao dos pacientes homozigotos para o alelo GHRfl  

(p <0,0001). O genótipo em relação ao éxon 3 foi o principal fator preditivo de 

resposta ao tratamento com rhGH após ajuste para gênero, idade de início de 

tratamento e dose. 

Em 2006, nosso grupo avaliou a influência desse mesmo polimorfismo sobre 

a resposta ao tratamento com rhGH de pacientes com DGH bem caracterizada. 

Pacientes homozigotos para o alelo GHRfl apresentaram menor velocidade de 

crescimento e menor ganho de altura no primeiro ano de tratamento, assim como 

menor altura final ao término do tratamento, quando comparados com pacientes 

carreando, pelo menos, um alelo GHRd3. A diferença média de altura final em 

escores de desvios-padrão entre os dois grupos foi de 0,9, favorecendo os pacientes 

carreadores de, pelo menos, um alelo GHRd3(52). Os resultados de estudos 

posteriores em pacientes com DGH(66, 73-75), pequenos para idade gestacional(76-78), 

com baixa estatura idiopática(69, 79) e com síndrome de Turner(53, 54, 56, 57) quanto à 

influência positiva do alelo GHRd3 na resposta ao tratamento com rhGH não foram 

uniformes, mas duas metanálises envolvendo todas essas condições clínicas 

evidenciaram a presença de uma influência pequena, mas, significativa do genótipo 

GHR exon3 sobre a velocidade de crescimento no primeiro ano de tratamento com 

rhGH(55, 58). 
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1.2.2  Gene da proteína 3 de ligação a fator de crescimento insulina-símile 

(IGFBP3) 

A IGFBP-3 (Insulin-like growth fator binding protein 3) é uma das seis 

proteínas transportadoras das IGFs (insuline like growth factors), contém 264 

aminoácidos, e é a IGFBP mais abundante na circulação, ligando, aproximadamente, 

85% a 90% do IGF-1 circulante. A IGFBP-3 apresenta concentrações séricas 

constantes sem aparente variação circadiana, e é responsável por aumentar a vida 

média das IGF-1 de 6 horas para 20 horas(80). As concentrações de IGFBP-3 mostram 

estreita correlação com as concentrações de GH e IGF-1.  

Concentrações reduzidas de IGFBP-3 são observadas em pacientes com 

déficit de GH, nas síndromes de insensibilidade ao GH e em situações de restrição 

calórica, e concentrações elevadas são observadas em pacientes com acromegalia. A 

administração de GH a pacientes com déficit de GH induz a um aumento nas 

concentrações de IGFBP-3 circulante. A IGFBP-3 é capaz de modular as ações do 

IGF-1 em nível tecidual, pois além de atuar como reservatório de IGFs, pode também 

inibir ou potencializar suas ações. Além disso, apresenta ações independentes do 

IGF-1 sobre a proliferação celular, ações estas descritas, como inibitórias ou 

estimuladoras em função do tecido estudado, podendo ainda atuar na indução da 

apoptose celular(81-84). 

O gene da IGFBP3 é altamente conservado entre as espécies e está presente, 

como uma cópia simples, no cromossomo 7p14-p12 (Figura 3). Estudos em gêmeos 

demonstram que cerca de 60% da variabilidade interindividual dos níveis séricos de 

IGFBP-3 sejam geneticamente determinados(85). 
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1.2.2.1  Polimorfismo -202 A/C da região promotora do IGFBP3 

Em 2001, Deal et al.(86) identificaram uma série de polimorfismos na região 

promotora do IGFBP3. Entre estes, o mais relevante (rs2854744) constitui na troca 

de citosina por adenosina na posição -202 pb antes do sítio de início da transcrição, 

próximo a elementos que presumivelmente controlam a atividade promotora basal do 

gene (Figura 3). Demonstrou-se que a variação genotípica nesse lócus estava 

altamente relacionada às concentrações séricas de IGFBP-3 em 478 adultos normais 

do gênero masculino, e as concentrações médias eram maiores nos indivíduos 

homozigotos para o alelo A e declinavam significantemente na presença de uma ou 

duas cópias do alelo C. Além disso, esses mesmos autores evidenciaram, por meio de 

estudos in vitro com duas linhagens celulares diferentes, que a atividade 

transcricional de sequências apresentando o alelo A era cerca de 50% superior à do 

alelo C, de forma coerente com os achados clínico-laboratoriais(86). A influência 

desse mesmo polimorfismo sobre as concentrações séricas de IGFBP-3 em adultos 

foi confirmada por outros estudos(87-89). Nosso grupo identificou o efeito desse 

polimorfismo no tratamento com rhGH em uma coorte de 71 pré-púberes com DGH. 

Os pacientes homozigotos para o alelo A no lócus -202 da região promotora do 

IGFBP3 apresentaram velocidades de crescimento e concentrações séricas de 

IGFBP-3 superiores às de indivíduos homozigotos para o alelo C durante o 

tratamento com rhGH. A influência positiva do alelo A foi também observada em 

crianças PIG tratadas com rhGH(60). 
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Figura 3 -  Representação esquemática da estrutura do gene IGFBP-3 e do polimorfismo  
-202 A/C IGFBP-3. 

 

 

1.2.3  Gene do Fator de Crescimento Insulina Símile-1 (IGF1) 

O IGF-1 é o principal peptídeo mediador das ações do GH e desempenha um 

importante papel estimulatório sobre o crescimento, além de exercer ações 

metabólicas insulina-símile. Embora 75% do IGF-1 circulante seja derivado do 

fígado, estudos demonstram que tanto o IGF-1 derivado do fígado como o produzido 

localmente podem estimular o crescimento longitudinal(90). O IGF-1 estimula a 

síntese de DNA e a proliferação celular atuando como regulador fundamental da 

progressão celular, por meio das diversas fases do ciclo, e constitui-se em potente 

estímulo mitogênico para grande número de tipos celulares. Além de promover a 

proliferação celular, o IGF-1 pode inibir a apoptose, induzir a diferenciação celular e 

a síntese de proteínas específicas. Há evidências de que as concentrações séricas de 

IGF-1 sofram importante determinação genética, já que estudos em gêmeos 
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demonstraram concordância de até 91% entre os monozigóticos, e entre os 

dizigóticos a concordância não ultrapassa os 40%(85, 91). 

O gene do IGF-1 está localizado no braço longo do cromossomo 12 (12q 22-

23). É constituído por 6 éxons e mede 85 Kb; e codifica duas proteínas, produtos de 

splice alternativo nos éxons 5 e 6: a IGF-1A e a IGF-1B. Especula-se que a isoforma 

IGF-1B exerça seu papel principal na vida intrauterina, e a mesma função é exercida, 

na vida pós-natal, pelo IGF-1A(92).  

 

1.2.3.1  Microssatélite (CA)n da região promotora do IGF1 

Desde 1998, um polimorfismo situado na região promotora desse gene tem 

sido implicado na regulação genética das concentrações séricas da proteína(93). Trata-

se de um microssatélite representado por uma sequência de tamanho variável de 

repetições citosina-adenosina (CA), altamente polimórfico, localizado cerca de 1 Kb, 

antes do sítio de início da transcrição (D12S0043i; UniSTS 49688) (Figura 4). 

O número de repetições CA varia entre 10 e 24. Conforme o número de 

repetições e o tamanho da sequência amplificada correspondente, foram identificados 

dez diferentes alelos (182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196,198, 200 pb)(93, 94). 

Estudos em populações caucasianas demonstraram que cerca de 60% dos indivíduos 

são portadores de, pelo menos, um alelo de 19 repetições CA (correspondente a 

fragmentos de 192 pb após amplificação padronizada), sugerindo que este é o alelo 

selvagem(93, 95). 

Inúmeros estudos avaliaram a influência desse microssatélite sobre as 

concentrações séricas de IGF-1 em adultos(93, 96, 97) e sobre diversas variáveis 
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relacionadas às ações desse hormônio, tais como: comprimento e peso ao nascer(97, 

98), estatura adulta(95, 99), densidade mineral óssea(100), distribuição de gordura 

corporal(101), risco de câncer(102, 103), risco de diabetes(104) e risco de microalbuminúria 

em diabéticos tipo 1(105). 

A influência desse polimorfismo no tratamento com rhGH foi demonstrada 

por nosso grupo em uma coorte de 84 crianças com DGH pré-púberes(61). Os 

pacientes homozigotos para o alelo de 19 repetições CA na região promotora do 

IGF1 apresentam velocidade de crescimento e altura final inferiores às dos 

indivíduos carreadores de, pelo menos, um alelo alternativo. 

 
 

 

Figura 4 -  Representação esquemática da estrutura do gene IGF-1 e do microssatélite 
(CA)n da região promotora do IGF1. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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Correlacionar a presença de polimorfismos no gene do GHR, IGF1 e 

IGFBP3, de forma isolada ou combinada, com a resposta terapêutica e as 

concentrações séricas de IGF-1 e IGFBP-3, durante o tratamento com rhGH em 

pacientes com a síndrome de Turner. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 MÉTODOS 
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3.1  Considerações éticas 

 

Este estudo foi conduzido de acordo com os princípios éticos seguindo as 

orientações contidas na declaração de Helsinki. O consentimento por escrito foi 

obtido de todas as pacientes ou pais/tutores antes que os procedimentos de pesquisa 

fossem iniciados. O protocolo de estudo foi submetido ao Comitê de Ética da 

Instituição e aprovado (número de protocolo de pesquisa na CAPPesq: 847/06). 

 

3.2  Casuística 

 

Dados clínicos e laboratoriais de 244 pacientes com síndrome de Turner 

acompanhadas na Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento da Disciplina de 

Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (n=184) 

e na Disciplina de Endocrinologia da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão 

Preto (n=60) foram coletados e informatizados para análise. No intuito de se obter a 

maior homogeneidade possível da amostra, optou-se por incluir no estudo apenas as 

pacientes selecionadas que preenchessem os seguintes critérios: 
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3.2.1  Critérios de Inclusão 

 Cariótipo com monossomia completa ou parcial do cromossomo X ; 

 Uso regular e contínuo de rhGH por, pelo menos, 1 ano; 

 Ausência de puberdade no primeiro ano de tratamento; 

 Dados clínicos e laboratoriais disponíveis; e 

 Ausência de doenças crônicas que pudessem interferir na resposta ao 

tratamento com rhGH. 

Das 244 pacientes avaliadas, finalmente, foram selecionadas 94 pacientes 

provenientes do HC-FMUSP e 18 da USP-RP (total de 112). Todas foram avaliadas 

quanto à resposta ao tratamento com rhGH em curto prazo, refletida pela velocidade 

de crescimento (VC) ao final do primeiro ano de tratamento. Entre estas, 65 

atingiram altura adulta (definida por VC < 1 cm/ano), após um período médio 5 ± 2,5 

anos de tratamento com rhGH sendo, portanto, selecionadas para avaliação da 

resposta em longo prazo (Z altura final com e sem ajuste para o Z da altura-alvo).  

 

3.2.2  Controles 

Para avaliar apropriadamente o efeito farmacogenético dos polimorfismos 

estudados, foram selecionados 74 controles, pacientes com síndrome de Turner 

acompanhadas no HC-FMUSP que não usaram hormônio de crescimento e que 

haviam atingido altura final. 
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3.3  Protocolo de acompanhamento clínico 

 

O diagnóstico da síndrome de Turner foi baseado em dados clínicos e 

confirmado por cariótipo. Todas as pacientes selecionadas para o estudo receberam 

rhGH administrado por via subcutânea em uma dose diária média de 48 μg/kg/d 

(0,14 UI/kg/d), que era ajustada de acordo com mudanças no peso a cada consulta. 

Todas as pacientes foram avaliadas antes do tratamento e a cada 4 meses durante a 

terapia de reposição. No primeiro ano de tratamento, a velocidade de crescimento foi 

determinada, após um período de observação de, pelo menos, 12 meses. Entre as que 

completaram o crescimento, a altura adulta foi determinada, em média, 3 anos após a 

suspensão do rhGH. 

As avaliações quadrimestrais foram feitas sempre pela manhã e incluíam 

medidas de peso (medido por balança digital) e altura de pé (determinada com um 

estadiômetro, por meio da média de três medidas seguidas). A altura e o índice de 

massa corpórea foram expressos na forma de escores de desvio-padrão (Z)(106). A 

altura-alvo foi calculada [(altura do pai -13 + altura da mãe) / 2] e também expressa 

na forma de escore-Z. Raios X de mão e punho esquerdo foram obtidos para 

determinação da idade óssea e avaliados pelo método de Greulich e Pyle(107). As 

concentrações séricas de IGF-1 e IGFBP-3 foram medidas antes e durante o 

tratamento. 
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3.4  Dosagens hormonais 

 

As concentrações de IGF-1 foram obtidas no início do tratamento e ao final 

do primeiro ano de tratamento em 80% das pacientes. As medidas foram obtidas por 

meio de radioimunoensaio após extração com etanol (Diagnostic Systems 

Laboratories - DSL, Webster,TX) em 73% das pacientes e por quimioluminescência 

(IMMULITE, Diagnostic Products Corporation – DPC, Los Angeles, CA) em 23% 

das pacientes. 

As concentrações de IGFBP-3 foram obtidas no início do tratamento e ao 

final do primeiro ano de tratamento em 60% das pacientes. As medidas foram 

obtidas por meio de radioimunoensaio (Diagnostic Systems Laboratories - DSL, 

Webster, TX) em 66% dos pacientes e por quimioluminescência (IMMULITE, 

Diagnostic Products Corporation – DPC, Los Angeles, CA) em 34% das pacientes. 

Os valores de IGF-1 e IGFBP-3 foram expressos como Z-escore em relação aos 

padrões de normalidade para gênero e idade fornecidos pelos respectivos kits. 

 

3.5  Coleta de dados para análises multivariadas 

 

Todos os registros médicos das pacientes avaliadas foram verificados para a 

coleta de dados referentes a peso e comprimento ao nascimento; cariótipo; altura dos 

pais; idade cronológica, idade óssea, altura, peso e estádio puberal ao início e ao final 

do primeiro ano de tratamento; data de início da puberdade; proporção entre 

puberdade induzida e espontânea; doses de rhGH utilizadas ao longo do tratamento; 

duração do tratamento; altura final, IGF-1 e IGFBP-3 antes e durante o tratamento. 
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3.6  Estudos Moleculares 

 

3.6.1  Preparação das amostras- extração de DNA genômico Salting- out 

As amostras de DNA foram obtidas a partir de leucócitos de sangue 

periférico das pacientes arroladas na pesquisa. Dez mililitros de sangue venoso foram 

colhidos em ácido etileno diaminotetracético (EDTA 25 mM). O botão leucocitário 

foi obtido a partir da lise dos glóbulos vermelhos utilizando-se um volume de 

solução de lise (NH4Cl a 114 mM, NH4HCO3 a 1 mM) duas vezes maior que o 

volume de sangue, incubado a 4ºC por 30 minutos. O material foi centrifugado a 4ºC 

durante 15 minutos a 4.000 g (Sorvall, RT7, Germany), sendo desprezado o 

sobrenadante. O procedimento da lise de glóbulos vermelhos foi repetido uma vez. O 

botão de células brancas foi suspenso em nove ml de solução de lise de glóbulos 

brancos (NaCl 150 mM, Tris-HCl 10 mM, pH 8,0; EDTA 10 mM pH 8,0) com  

180 µL de dodecilsulfato de sódio a 10% (SDS) (Sigma, St. Louis, MO, USA) e  

150 µL de proteinase K na concentração de 10 mg/ml (Gibco BRL, Gaithersburg, 

MD, USA), e incubado a 37ºC por 18 horas. Após esse período, 3,6 ml de solução 

saturada de NaCl a 6 M foi adicionada, seguida de agitação do conjunto, 

vigorosamente, durante 15 segundos. O material foi centrifugado por 15 minutos a 

4.000 g. O sobrenadante foi transferido para outro tubo e o DNA foi precipitado, 

acrescentando-se dois volumes de etanol absoluto gelado, homogeneizando-se 

cuidadosamente por inversão. O DNA precipitado foi retirado do tubo, em seguida, 

lavado em etanol a 70% durante 5 minutos, repetindo-se a operação por mais três 

vezes. Finalmente, o DNA foi lavado em etanol absoluto, seguido de secagem por 

centrifugação a vácuo (Eppendorf, Concentrator 5301, Germany). Após o 
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procedimento, o DNA foi ressuspenso em tampão TE a 10:0,1 (Tris-HCl 10 mM, pH 

8,0; EDTA 0,1 mM, pH 8,0). 

 

3.6.2  Metodologias de genotipagem 

 

3.6.2.1  Presença ou ausência do éxon3 do GHR 

Para a genotipagem dos indivíduos quanto à distribuição dos alelos GHRfl e 

GHRd3, utilizou-se a metodologia descrita por Pantel et al.(68), que consiste na 

realização de uma reação de polimerização em cadeia (PCR) multiplex – envolvendo 

três primers, um primer sense (G1: 5’-TGTGCTGGTCTGTTGGTCTG-3’) e dois 

primers antisense (G2: 5’-AGTCGTTCCTGGGACAGAGA-3’ e G3: 5’ 

CCTGGATTAACACTTTGCAGACTC-3’) que flanqueiam a região do éxon3. O 

seguinte programa de amplificação foi usado: desnaturação inicial a 94ºC por 5 

minutos seguidos por 35 ciclos de desnaturação a 94ºC por 30 segundos, hibridização 

a 60ºC por 30 segundos e extensão a 72ºC por 1,5 minutos e, no último ciclo, 7 

minutos a 72ºC para extensão final. As amostras amplificadas foram avaliadas em 

gel de agarose a 1%, contendo brometo de etídio e observadas em transiluminador 

ultravioleta. Os primers G1 e G2 são específicos para amplificação do fragmento que 

apresenta deleção do éxon 3 e geram um produto de PCR com 532pb (GHRd3) e os 

primers G1 e G3 apenas amplificam os alelos que possuem o éxon 3, resultando em 

um produto de PCR com 935pb (GHRfl) (Figura 5). 

 



Métodos  
  
 

30

 

Figura 5 -  (A) Localização dos primers e produtos de amplificação resultantes da PCR 
multiplex para genotipagem da presença ou ausência do éxon3 do GHR. (B) 
gel de agarose com o padrão das bandas para cada um dos genótipos do GHR-
éxon 3 após eletroforese. 

 

 

3.6.2.2  Polimorfismo -202 A/C da região promotora do IGFBP3 

O estudo do polimorfismo (rs 2854744) -202 A/C da região promotora do 

IGFBP3 foi realizado por duas metodologias.  

A primeira, foi realizada, conforme protocolo descrito por Deal et al.(86): O 

DNA genômico foi amplificado por meio de PCR, utilizando-se um par de primers 

específicos (IGFBP3 sense: 5’-GAGTTGGCCAGGAGTGACTG-3’; IGFBP3 

antisense: 5’ GTGGAATCCAGGCAGGAAG-3’). Todas as amplificações foram 

acompanhadas de um controle negativo. Para um volume final de 25 L, cada reação 

continha 5 ng de DNA genômico, 0,5 μmol/L de cada primer, 0,2 mmol/L de cada 

deoxinucleotídeo trifosfato, 1,5 mmol/L de MgCl2, 0,5 U de Hotstar Taq DNA 

polimerase (Qiagen, Valencia CA), 1 x tampão de PCR Qiagen, 2,5 L do tampão da 

enzima. A reação de PCR consistiu em uma desnaturação inicial a 95oC por 15 
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minutos; seguida de 35 ciclos de desnaturação a 94oC por 45 segundos, anelamento a 

59C por 45 segundos e extensão a 72oC por 45 segundos; além de um último ciclo 

de 7 minutos a 72oC para extensão final. Dez microlitros do produto de PCR foram 

digeridos com 5 U da enzima de restrição FspI (NEB, Beverly, MA), seguindo as 

instruções do fabricante em um volume de reação final de 20 μL. Os fragmentos de 

restrição foram separados por eletroforese em gel de agarose a 1,5% contendo 

brometo de etídio e, posteriormente, visualizados sob luz ultravioleta. Na presença 

do alelo A na posição -202, não ocorre digestão pela enzima FspI, sendo visualizada 

apenas uma banda de 376 bp. Na presença do alelo C, são originados fragmentos de 

260 e 116 pb. Cada um dos genótipos identificados por digestão enzimática foi 

verificado por sequenciamento automático usando BigDye Terminator v3.1 kit (PE 

Applied Biosystems, Foster City, CA). (Figura 6) 

 

 

Figura 6 -  Foto de gel de agarose contendo produtos de digestão enzimática da 
genotipagem do SNP rs2854744. 

 

A segunda metodologia empregada para a análise desse polimorfismo foi o 

PCR em tempo real utilizando o ensaio TaqMan® (Applied Biosystems). Cada ensaio 

é composto por um par de primers e duas sondas alelo-específicas. Cada sonda 
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possui um fluorocromo em sua extremidade 5’ (VIC® ou FAMTM), um composto 

capaz de inibir a emissão de fluorescência em sua extremidade 3’ (quencher) e MGB 

(minor groove binding) que confere uma maior especificidade na hibridização alelo 

específica. Durante a reação de PCR, a sonda liga-se ao DNA e, pela atividade de 5´ 

nuclease da taq polimerase, ocorre a remoção do quencher. Com isso, a fluorescência 

associada à sonda é liberada, resultando na emissão de luz no comprimento da onda 

específica de cada fluorocromo. Neste estudo, utilizou-se o equipamento StepOne 

Plus na realização da PCR em tempo real para discriminação alélica (Figura 7). O 

ensaio empregado para as análise do polimorfismo -202 A/C IGFBP-3 (rs 2854744) 

foi o TaqMan® SNP Genotyping Assay C___1842665_10 (PE Applied Biosystems, 

Foster City, CA). Para cada reação de PCR, foram usados 0,75 ul de DNA  

(10 ng/uL), 2,5 uL de TaqMan Genotyping Master Mix, 0,16 uL do ensaio (20x 

diluído em TE) e 3,0 uL de água milliQ. As condições de ciclagem térmica foram: 

95ºC por 10 minutos, 40 ciclos a 92ºC por 15 segundos e 62ºC por 60 segundos. 
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Figura 7 -  Genotipagem por PCR em tempo real utilizando o ensaio TaqMan® do SNP 
rs2854744. 

 

 

3.6.2.3  Microssatélite (CA)n na região promotora do IGF1 

O estudo da repetição (CA)n da região promotora do gene do IGF-1 foi 

realizado, conforme protocolo descrito por Vaessen et al.(76): Um fragmento da 

região flanqueadora do polimorfismo foi amplificado por meio de PCR, utilizando-se 

um par de primers específicos, sendo o primer reverso marcado com o fluorocromo 

FAM (sense: 5’ ACCACTCTGGGAGAAGGGTA 3’ e antisense: 5’ 

GCTAGCCAGCTGGTGTTATT 3’). Todas as amplificações foram realizadas 

utilizando-se um termociclador automático GeneAmp PCR Instrument System 9600 

(Prkin-Elmer/Cetus, Norwalk,CT, USA) e acompanhadas de um controle negativo 

(todos os reagentes, exceto o DNA) para um volume final de 25 µL, contendo 50 ng 
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de DNA genômico, 15 pmols de cada primer, 240 uM de dNTP, 1,5 nM de MgCl2, 

2U de Taq polimerase (GoTaq promega®) e 5 µL do tampão da enzima. A reação de 

PCR consistiu em uma desnaturação inicial a 94ºC por 10 minutos; 30 ciclos de 

desnaturação a 94ºC por 30 segundos, anelamento a 55ºC por 30 segundos e extensão 

a 72ºC por 30 segundos; um último ciclo, 10 minutos a 72ºC para extensão final. Em 

seguida, 2 µL do produto de amplificação foram misturados com 24 µL de 

formamida deionizada e 1µL do padrão de peso molecular Rox 2500 (Applied 

Biosystem) ou Rox 500 (Applied System), submetidos à desnaturação a 94ºC por 4 

minutos e resfriados em gelo por 5 minutos. Finalmente, estas amostras foram 

submetidas à eletroforese capilar em sequenciador automático ABI PRISM 3100 

Genetic Analyzer (Applied Biosystem) e os fragmentos analisados pelo software de 

análise de fragmentos GeneScan. Por meio do sequenciamento de amostras 

aleatórias, certificou-se que os fragmentos correspondentes ao alelo de 192 pb 

observado no Gene Scan correspondiam às sequências de 19 repetições CA, tal como 

descrito em estudos anteriores(68,75,76)(Figura 8). 
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Figura 8 -  Análise dos fragmentos do microssatélite (CA)n do IGF-1 por Gene Scan de 
um paciente heterozigoto para os alelos 19CA/18CA, o fragmento de 192 pb 
corresponde ao alelo com 19 repetições CA enquanto o fragmento de 190 pb 
corresponde ao alelo com 18 repetições. 

 

 

3.7  Análises Estatísticas 

 

A resposta ao tratamento com rhGH em curto prazo foi avaliada pela 

velocidade de crescimento (VC) no primeiro ano de tratamento; e a resposta em 

longo prazo foi avaliada pelo escore de DP (Z) da altura final com e sem a correção 

pela altura-alvo. Como variáveis-alvo secundárias, foram avaliadas as concentrações 

de IGF-1 e IGFBP-3 durante o tratamento com rhGH; ganho de Z de altura ao final 

do primeiro ano de tratamento e total. No intuito de avaliar se as variações genéticas 

apresentavam significância prognóstica independente, prioritariamente foram 

realizadas análises de regressão linear múltipla, ajustando para os demais fatores 

moduladores da capacidade de resposta ao tratamento com rhGH. Inicialmente, 

foram feitas análises de regressão linear simples com o objetivo de identificar quais 

192pb

190pb
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as variáveis clínicas que se correlacionavam a cada parâmetro de resposta de 

crescimento em nossa casuística. As variáveis testadas foram as que classicamente 

correlacionam-se com a capacidade de resposta ao tratamento com rhGH em 

síndrome de Turner: peso e comprimento ao nascimento; Z da altura-alvo, Z de 

altura inicial, Z do IMC inicial; idade óssea e cronológica iniciais, dose média de 

rhGH utilizada; velocidade de crescimento do primeiro ano de tratamento com rhGH; 

idade cronológica ao início da puberdade e tempo de tratamento antes do início 

puberal e duração do tratamento.  

A seguir, as variáveis que apresentavam p < 0,1, nas análises de regressão 

linear simples, foram selecionadas para as análises de regressão linear múltipla. 

Nessas análises, os genótipos foram representados sob a forma de coeficientes. Para 

os polimorfismos cujo modelo de herança genética já havia sido previamente 

estabelecido na literatura, manteve-se o modelo classicamente descrito. Para os 

polimorfismos cujo modelo não havia sido previamente descrito, testou-se a 

influência sob as diferentes formas de herança possíveis: recessivo, codominante e 

dominante(95). As pacientes foram ainda agrupadas conforme o genótipo para 

comparações diretas com relação a parâmetros clínicos e laboratoriais. Variáveis 

qualitativas foram listadas como frequências e percentagens, e as variáveis 

quantitativas foram expressas como média ± desvio-padrão (DP). Para comparações, 

conforme os modelos recessivos ou dominantes, em que dois dos três genótipos 

possíveis são agrupados, foram usados test-t ou Mann-Whitney Rank Sum Test, de 

acordo com a presença de distribuição paramétrica ou não, respectivamente. Para 

comparações, conforme o modelo codominante, em que os três grupos genotípicos 

foram avaliados separadamente, foi utilizado One Way Analysis of Variance 
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(ANOVA) ou Kruskal-Wallis ANOVA on Ranks, conforme apropriado. Os dados 

nominais foram avaliados pelo teste Qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, 

conforme apropriado. Foi considerado estatisticamente significante um p<0,05. 

Todas as análises estatísticas foram realizadas com SigmaStat para Windows (versão 

3.5, SPSS, Inc., San Rafael, CA).  

Para avaliar apropriadamente a influência do GHR-d3 na velocidade de 

crescimento do primeiro ano de tratamento com rhGH em pacientes com a síndrome 

de Turner, realizou-se uma metanálise conforme as diretrizes do Prisma (108) 

utilizando todos os trabalhos disponíveis na literatura, acrescidos de nossos 

resultados, que descrevessem o impacto do GHR-d3 na resposta em curto prazo ao 

tratamento com rhGH em pacientes com a síndrome de Turner. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1  Caracterização da casuística 

 

Cento e doze pacientes foram avaliadas, metade das pacientes com a 

síndrome de Turner tinha cariótipo 45,X. Ao início do tratamento, as pacientes 

apresentaram idade cronológica (IC) de 11,2 ± 3,8 anos, idade óssea de 9,0 ± 3,1 

anos e baixa estatura acentuada (Z de altura inicial = -3,2 ± 1,1). Todas as pacientes 

estudadas, permaneceram pré-púberes no primeiro ano de tratamento com rhGH. O 

início puberal ocorreu aos 14,3 ± 2,4 anos, após 3,6 ± 2,2 anos de tratamento com 

rhGH, sendo espontânea em 20 (17,8%) e induzida em 92 (82,2%) pacientes. A 

indução puberal foi realizada por meio da administração oral de estrógenos 

conjugados na dose inicial de 0,07-0,15 mg/dia por 12 a 24 meses, aumentando-se 

progressivamente para 0,3 mg/dia por 6 a 12 meses até a dose de manutenção de 

0,625 mg/dia. O acetato de medroxiprogesterona foi introduzido quando as mamas 

encontravam-se em estádio puberal IV, na dose de 5-10mg/dia dos primeiro ao 

décimo primeiro dias de cada mês. Sessenta e cinco pacientes atingiram altura adulta 

após 5,1 ± 2,5 anos de tratamento com rhGH, cuja dose diária média foi de 48 

μg/kg/d (0,14 UI/kg/d). A altura adulta média atingida, após uso de rhGH, foi de 

151,0 ± 5,1 cm, equivalente a escore Z de altura de -2,0 ± 1,0 e a escore Z de altura 

adulta corrigida pelo Z da altura alvo de -1,1 ± 1,2. O ganho de escore-Z de altura 

médio ao final da terapia com rhGH foi de 1,0 ± 1,5.  
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Tabela 2 -  Características clínicas das 112 pacientes com síndrome de Turner tratadas 
com rhGH. 

 

Cariótipo 45,X (%) 50% 

Z da altura alvo 0,8 ± 0,9 

Idade cronológica no início do rhGH (anos) 11,2 ± 3,8 

Idade óssea no início do rhGH (anos) 9,0 ± 3,1 

Z altura no início do rhGH -3,2 ± 1,1 

Dose rhGH (UI/kg/dia) 0,14 ± 0,01 

Tempo de uso de rhGH antes do início da puberdade (anos) 3,6 ± 2,2 

Idade cronológica no início da puberdade 14,3 ± 2,4 

Proporção entre puberdade espontânea e induzida 20 : 92 

Duração do tratamento com rhGH (anos) 5,1 ± 2,5 

Z de altura final -2,0 ± 1,0 

Z de altura final corrigido pelo Z da altura-alvo -1,1±1,2 

Ganho de Z de altura 1,0 ± 1,5 
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4.2  Distribuição genotípica 

 

As frequências genotípicas dos polimorfismos estudados em nossa casuística 

encontram-se representados na Figura 9. Dez por cento das amostras foram 

selecionadas randomicamente e submetidas à confirmação genotípica. Todos os 

genótipos referentes ao GHR-éxon 3 e (CA)n IGF1 foram confirmados. Mas, 4,5% 

das amostras genotipadas por enzima de restrição para o polimorfismo -202 A/C do 

IGFBP3 apresentaram resultados discordantes (AC vs. AA), motivando que toda a 

casuística fosse novamente genotipada por PCR em tempo real, utilizando o ensaio 

TaqMan®. Por este ensaio, houve 100% de concordância nas amostras 

randomicamente selecionadas para confirmação por sequenciamento direto.  

Todos os polimorfismos apresentaram distribuição genotípica compatível 

com o equilíbrio de Hardy Weinberg, fornecendo subsídios para posteriores análises 

estatísticas. 

 

 

Figura 9 -  Distribuição genotípica dos polimorfismos estudados. 
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4.3  Análises das variáveis clínicas que influenciam a resposta ao 

tratamento com rhGH 

 

Dentre os parâmetros não genéticos envolvidos na resposta ao tratamento 

com rhGH em trabalhos prévios(23, 27-30), os que demonstraram influência sobre a 

resposta ao tratamento com rhGH na presente casuística foram: 

 Para a velocidade de crescimento no primeiro ano de tratamento com rhGH 

(VC primeiro ano); 

o Idade cronológica ao início do tratamento com rhGH (p < 0,001) e 

o Índice de massa corpórea (IMC) ao início do tratamento com rhGH  

(p = 0,018); 

 Para o Z de altura adulta com e sem ajuste para o Z da altura alvo; 

o Z de altura ao início do tratamento com rhGH (p < 0,001) e 

o Idade cronológica ao início da puberdade (p < 0,001). 

Sendo assim, todas as análises de regressão linear múltipla envolvendo os 

respectivos genótipos foram ajustadas aos parâmetros clínicos acima indicados. 
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4.4  Análises das variáveis genéticas que influenciam a resposta ao 

tratamento com rhGH 

 

4.4.1  Microssatélite (CA)n do IGF1 

O microssatélite (CA)n na região promotora do IGF1 não demonstrou 

influência significativa sobre nenhum dos parâmetros analisados, tanto pela 

comparação direta entre os grupos genotípicos como por análises de regressão linear 

simples e múltipla nos modelos codominante, recessivo e dominante. 

As médias das velocidades de crescimento ao final do primeiro ano de 

tratamento com rhGH conforme genótipo do microssatélite (CA)n na região 

promotora do IGF1 foram: não19/não19 7,1 ± 1,8 cm/ano; 19/não19 7,0 ± 2,1 

cm/ano e 19/19 6,8 ± 1,9 cm/ano, p > 0,05 (Figura 10). 

 

Figura 10 -  Influência do genótipo do microssatélite (CA)n IGF1 na velocidade de 
crescimento do primeiro ano de tratamento de pacientes com a síndrome de 
Turner tratadas com rhGH. 
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Em relação ao Z de altura adulta, as médias encontradas quanto ao genótipo 

do microssatélite (CA)n na região promotora do IGF1 foram: não19/não19 -1,6 ± 

1,0; 19/não19 -2,2 ± 1,1 e 19/19 -2,0 ± 0,8, p > 0,05 (Figura 11).  

Não foi observada influência significativa desse genótipo sobre as 

concentrações séricas de IGF-1, tanto antes como durante o tratamento com rhGH. 

 

 

Figura 11 -  Influência do genótipo do microssatélite (CA)n IGF1 na altura final de 
pacientes com síndrome de Turner tratadas com rhGH. 
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4.4.2  Presença ou ausência do éxon 3 do GHR 

Pacientes carreadoras de, pelo menos, um alelo GHR-d3 apresentaram 

velocidade de crescimento, ao final do primeiro ano de tratamento, 1,4 cm/ano 

maior, em média, que as pacientes homozigotas para o alelo GHR-fl (IC95% 0,7 - 2,0 

cm/ano, p < 0,001) (Figura 12 e Tabela 3).  

 

 
Figura 12 -  Influência do genótipo do GHR éxon 3 na velocidade de crescimento do 

primeiro ano de tratamento de pacientes com a síndrome de Turner tratadas 
com rhGH. 
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Figura 13 -  Metanálise: Impacto do polimorfismo do GHR éxon 3-deletado na velocidade 
de crescimento do primeiro ano de tratamento com rhGH de pacientes com a 
síndrome de Turner. Resultados positivos indicam uma resposta ao tratamento 
favorável aos carreadores de uma ou duas cópias do alelo GHR-d3.  

 

 

O resultado da metanálise sobre o impacto do alelo com deleção do éxon 3 do 

GHR na velocidade de crescimento do primeiro ano de tratamento com rhGH 

confirmou um efeito positivo pequeno, mas significativo, do alelo GHR-d3 na 

velocidade de crescimento do primeiro ano de tratamento com rhGH. As pacientes 

com síndrome de Turner carreadoras de, pelo menos, um alelo GHR-d3 apresentaram 

velocidade de crescimento 0,4 cm/ano maior que aquelas homozigotas para o alelo 

sem deleção do éxon 3 (GHR-fl) (Figura 13). 

Em relação à altura adulta, pacientes com, pelo menos, um alelo GHR-d3 

apresentam Z de altura 1,1 acima (IC95% 0,8 - 1,4, p <0,001) que as homozigotas 

para o alelo GHR-fl, após tratamento com rhGH (Figura 14 e Tabela 3).  

Entre os controles (pacientes com síndrome de Turner não tratadas), não se 

observou influência do genótipo do polimorfismo do GHR éxon 3 em relação à altura 

basal, assim como na altura adulta (Tabela 4). 
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Figura 14 -  Influência do genótipo do GHR éxon 3 na altura final (cm) de pacientes com  a 
síndrome de Turner tratadas com rhGH. 
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Tabela 3 -  Características clínicas e laboratoriais de 112 pacientes com a síndrome de Turner tratadas com rhGH conforme genótipo do GHR-éxon 3.  
 
 Genótipo do GHR-éxon3   P 

 d3/d3 fl/d3 fl/fl d3/*  d3/d3 vs . fl/d3 vs. fl/fl a d3/* vs. fl/fl b 

Nº de pacientes para resposta em curto prazo 10 42 60 52  - - 

Cariótipo 45,X 40% 54% 50% 50%  - - 

Z da altura alvo -0,5 ± 0,8 -0,6 ± 0,8 -0,9 ± 0,8 -0,6 ± 0,8  ns ns 

IC ao início do tratamento com rhGH 12 ± 3,2 11 ± 3,6 12 ± 3,9 11 ± 3,5  ns ns 

IO ao início do tratamento com rhGH 10 ± 2,7 9 ± 3,1 9 ± 3,1 9 ± 3,1  ns ns 

Z de altura ao início do tratamento com rhGH -3,0 ± 0,7 -3,0 ± 1.0 -3,5 ± 0,8 -3,0 ± 0,9  p=0,012c p=0,002 

Z do IMC ao início do tratamento com rhGH 0,8 ± 0,6 0,5 ± 1,2 0,6 ± 1,1 0,5 ± 1,1  ns ns 

Dose media de rhGH (µg/kg.d) 48 48 48 48  ns ns 

VC do primeiro ano de tratamento com rhGH (cm/a) 7,8 ± 1,0 7,7 ± 1,7 6,3 ± 2,0 7,7 ± 1,6  p<0,001d p<0,001 

Z do IGF-1 antes da terapia com rhGH -0,5 ± 1,4 -0,1 ± 1,6 -0,6 ± 1,2 -0,1 ± 1,6  ns ns 

Z do IGF-1 após a terapia com rhGH  1,5 ± 1,5 1,9 ± 1,4 1,4 ± 1,7 1,8 ± 2,0  ns ns 

Z da IGFBP-3 antes da terapia com rhGH -0,4 ± 1,0 0,2 ± 1,5 -0,2 ± 1,1 0,2 ± 1,4  ns ns 

Z da IGFBP-3 após a terapia com rhGH 0,7 ± 1,0 1,0 ± 1,5 0,6 ± 1,0 1,0 ± 1,4  ns ns 

Nº de pacientes para resposta em longo prazo 9 22 34 31  - ns 

Proporção entre puberdades espontânea e induzida 1 : 8 5 : 17 4 : 30 6 : 25  ns ns 

IC ao início da puberdade (anos) 14 ± 2,4 14 ± 1,7 15 ± 2,7 14 ± 1,9  ns ns 

Tempo de tratamento com rhGH antes da puberdade (anos) 3,0 ± 2,0 4,0 ± 2,4 4,0 ± 2,8 4,0 ± 2,6  ns ns 

Duração do tratamento com rhGH (anos)  4,0 ± 0,9 5,1 ± 2,6 5,0 ± 2,4 4,8 ± 2,4  ns ns 

Z da altura adulta -1,2 ± 0,9 -1,4 ± 0,6 -2,5 ± 1,0 -1,4 ± 0,7  p<0,001e p<0,001 

Z de altura adulta – Z da altura-alvo -0,7 ± 1,3 -0,8 ± 0,7 -1,4 ± 1,2 -0,7 ± 0,9  ns p=0,01 

Z de ganho de altura 1,6 ± 1.2 1,1 ± 1,2 0,7 ± 1,5 1,2 ± 1,2  ns ns 

d3/* - genótipos combinados fl/d3 e d3/d3-GHR; ns – não significante; a One Way Anova; b t-test. 
cTukey test: d3/d3 vs. fl/fl = ns; d3/d3 vs. fl/d3 = ns; fl/d3 vs. fl/fl = ns. 
dTukey test: d3/d3 vs.fl/fl = p<0,05; d3/d3 vs. fl/d3 = ns; fl/d3 vs. fl/fl = p<0,05.  
eTukey test: d3/d3 vs.fl/fl = p<0,05; d3/d3 vs. fl/d3 = ns; fl/d3 vs. fl/fl = p<0,05.  
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Tabela 4 -  Características clínicas dos 74 controles (pacientes com a síndrome de Turner não tratadas com rhGH) conforme genótipo do GHR-éxon3.  
 
 Genótipo do GHR-éxon3   P 

 d3/d3 fl/d3 fl/fl d3/*  d3/d3 vs . fl/d3 vs. fl/fl a d3/* vs. fl/fl b 

Nº de pacientes  7 28 39 35  - - 

Cariótipo 45,X 42% 45% 46% 45%  - - 

Z da altura alvo -0,6 ± 1.0 -0,6 ± 0,8 -0,8 ± 0,8 -0,6 ± 0,9  ns ns 

IC ao início do tratamento  12,5 ± 3,6 12,6 ± 3,2 12,8 ± 3,1 12,2 ± 3,5  ns ns 

IO ao início do tratamento  11 ± 2,7 11 ± 3,1 11 ± 3,1 11 ± 3,0  ns ns 

Z de altura ao início do tratamento  -3,1 ± 0,7 -3,2 ± 1.0 -3,4 ± 1,0 -3,1 ± 0,9  ns ns 

Z do IMC ao início do tratamento  0,8 ± 0,6 0,5 ± 1,2 0,6 ± 1,1 0,5 ± 1,1  ns ns 

Proporção entre puberdades espontânea e induzida 0 : 7 1 : 27 3 : 36 6 : 25  ns ns 

IC ao início da puberdade (anos) 14,5 ± 2,1 14,7 ± 1,8 15,2 ± 2,5 14, ± 1,9  ns ns 

Z da altura adulta -2,7 ± 1,0 -2,8 ± 0,9 -3,0 ± 1,0 -2,7 ± 0,9  ns ns 
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4.4.3  Polimorfismo -202 A/C do IGFBP3 

Pacientes com, pelo menos, um alelo -202 A-IGFBP3 apresentaram maiores 

concentrações de IGFBP3 ao início e durante o tratamento com rhGH (Figura 15 e 

Tabela 5). Os controles carreadores do alelo -202 A-IGFBP3 também apresentaram 

maiores concentrações basais de IGFBP3 (Tabela 6).  

Embora as pacientes com a síndrome de Turner que usaram rhGH 

apresentassem discreta diferença de altura ao início do tratamento, sendo mais altas 

as carreadoras de, pelo menos, um alelo -202 A-IGFBP3 (Tabela 5), nos controles 

não tratados, não se observou tal diferença (Tabela 6). 

 

 

Figura 15 -  Influência do genótipo -202 A/C IGFBP3 nas concentrações de IGFBP3 
pré e pós-tratamento de pacientes com a síndrome de Turner tratadas 
com rhGH. 
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Pacientes carreadoras de, pelo menos, um alelo -202 A-IGFBP3 apresentaram 

velocidade de crescimento, ao final do primeiro ano de tratamento, 0,8 cm/ano 

maior, em média, que as pacientes homozigotas para o alelo -202 C-IGFBP3 (IC95% 

0,05 - 1,6 cm/ano, p = 0,037) (Figura 16 e Tabela 5). 

 

 

Figura 16 -  Influência do genótipo do GHR éxon 3 na velocidade de crescimento do 
primeiro ano de tratamento de pacientes com a síndrome de Turner tratadas 
com rhGH. 

 

Em relação à altura adulta, pacientes com, pelo menos, um alelo -202 A-

IGFBP3 são 1,0 DP mais altas (IC95% 0,6 -1,4 DP, p <0,001), em média, que as 

homozigotas para o alelo -202 C-IGFBP3, após tratamento com rhGH (Figura 17 e 

Tabela 5). 
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Tabela 5 - Características clínicas e laboratoriais de 112 pacientes com a síndrome de Turner tratadas com rhGH conforme genótipo -202 A/C IGFBP3.  
 
 Genótipo -202 A/C IGFBP3  P 

 A/A A/C C/C A/*  A/A vs. A/C vs. C/Ca A/* vs. C/C b 

Nº de pacientes para resposta em curto prazo 19 54 39 73  - - 

Cariótipo 45,X 57% 48% 56% 51%  - - 

Z da altura alvo -0,5 ± 0,6 -0.9 ± 0,8 -0,8 ± 0,9 -0,8 ± 0,8  ns ns 

IC ao início do tratamento com rhGH 11 ± 3,5 11 ± 3,8 11 ± 3,9 11 ± 3,7  ns ns 

IO ao início do tratamento com rhGH 10 ± 2,3 9 ± 3,2 9 ± 3,2 9 ± 3,0  ns ns 

Z de altura ao início do tratamento com rhGH -3,0 ± 0,9 -3.0 ± 1,1 -3.5 ± 1,3 -3,0 ± 1,1  ns p=0.034 

Z do IMC ao início do tratamento com rhGH 0,4 ± 0,8 0.6 ± 1,1 0,8 ± 1,1 0,6 ± 1,1  ns ns 

Dose media de rhGH (µg/kg.d) 48 48 48 48  ns ns 

VC do primeiro ano de tratamento com rhGH (cm/a) 7,4 ± 1,6 7,1 ± 1,9 6,4 ± 2,1 7,2 ± 1,8  ns p=0.037 

Z do IGF-1 antes da terapia com rhGH -0.3 ± 1,1 -0,3 ± 1,5 -0,5 ± 1,5 -0,3 ± 1,4  ns ns 

Z do IGF-1 após a terapia com rhGH  1,3 ± 1,0 1,9 ± 2 1,2 ± 2 1,8 ± 1,8  ns ns 

Z da IGFBP-3 antes da terapia com rhGH 0,2 ± 1,1 0.2 ± 1,5 -0,8 ± 1,0 0,2 ± 1,3  p<0.001c p<0.001 

Z da IGFBP-3 após a terapia com rhGH 1,2 ± 0,5 0,9 ± 1,4 0,4 ± 1,0 0,9 ± 1,3  p<0.030d p=0.039 

Nº de pacientes para resposta em longo prazo 10 35 20 45  - - 

Proporção entre puberdades espontânea e induzida 2 : 8 7 : 28 1 : 19 9 : 36  ns ns 

IC ao início da puberdade (anos) 15,0 ± 1,6 14,0 ± 2,3 15,0 ± 2,7 14,2 ± 2,2  ns ns 

Tempo de tratamento com rhGH antes da puberdade (anos) 3,1 ± 2,0 4,0 ± 2,7 3,3 ± 2,0 4,0 ± 2,7  ns ns 

Duração do tratamento com rhGH (anos)  5,0 ± 2,3 5,0 ± 2,7 5,0 ± 2,4 5,0 ± 2,6  ns ns 

Z da altura adulta - 1,0 ± 0,7 -1,9 ± 1,0 -2,7 ± 0,8 -1,7 ± 1,0  p<0.001e p<0.001 

Z de altura adulta – Z da altura-alvo -0,5 ± 0,7 -1,0 ± 1,0 -1,6 ± 1,4 -0,9 ± 1,0  p=0.031f p=0.025 

Z de ganho de altura 1,7 ± 0,8 1,0 ± 1,2 0,5 ± 1,6 1,2 ± 1,1  ns p=0.045 

 A/* - genótipos combinados A/A e A/C-202-IGFBP3; ns – não significante; aOne Way Anova; b t-test.  
cTukey test: A/A vs. C/C = p<0.05; A/A vs. A/C = ns; A/C vs. C/C = p<0.05. 
dTukey test: A/A vs. C/C = p<0.05; A/A vs. A/C = ns; A/C vs. C/C = ns 
eTukey test: A/A vs. C/C = p<0.05; A/A vs. A/C = p<0.05; A/C vs. C/C = p<0.05. 
fTukey test: A/A vs. C/C = p<0.05; A/A vs. A/C = ns; A/C vs. C/C = ns. 
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Tabela 6 -  Características clínicas dos 74 controles (pacientes com a síndrome de Turner não tratadas com rhGH) conforme genótipo do -202 A/C 

IGFBP3. 
 
 Genótipo -202 A/C IGFBP3  P 

 A/A A/C C/C A/*  A/A vs. A/C vs. C/Ca A/* vs. C/C b 

Nº de pacientes  12 26 36 38  - - 

Cariótipo 45,X 45% 45% 46% 45%  - - 

Z da altura-alvo -0,6 ± 1.0 -0,7 ± 0,9 -0,8 ± 0,8 -0,6 ± 0,9  ns ns 

IC ao início do tratamento  12,5 ± 3,6 12,6 ± 3,2 12,8 ± 3,1 12,2 ± 3,5  ns ns 

IO ao início do tratamento  11 ± 2,5 11 ± 2,9 11 ± 2,7 11 ± 2,8  ns ns 

Z de altura ao início do tratamento  -2,9 ± 0,8 -3,2 ± 0,9 -3,3 ± 1,0 -3,1 ± 0,9  ns ns 

Z do IMC ao início do tratamento  0,5 ± 0,6 0,8 ± 1,0 0,6 ± 1,2 0,5 ± 1,1  ns ns 

Z da IGFBP-3 ao início do tratamento 0,1 ± 1,4 -0,2 ± 1,1 -0,8 ± 1,2 -0,2 ± 1,2  p=0,041c p=0,035d 

Proporção entre puberdades espontânea e induzida 1 : 11 0 : 26 3 : 33 6 : 25  ns ns 

IC ao início da puberdade (anos) 14,4 ± 2,0 14,5 ± 2,2 15,1 ± 1,8 14,5 ± 2,0  ns ns 

Z da altura adulta -2,5 ± 1,0 -2,8 ± 0,8 -3,1 ± 0,9 -2,8 ± 0,9  ns ns 

 A/* - genótipos combinados A/A e A/C-202-IGFBP3; ns – não significante; aOne Way Anova; b t-test.  
cTukey test: A/A vs. C/C = ns; A/A vs. A/C = ns; A/C vs. C/C = ns 
d Diferença média 0,6 DP (IC 95% 0,04-1,2) 
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Figura 17 -  Influência do genótipo do GHR éxon 3 na altura final (cm) de pacientes com 
síndrome de Turner tratadas com rhGH. 

 

 

4.4.4  Efeito interativo entre os polimorfismos estudados 

Para avaliar a presença de efeitos interativos que só pudessem ser 

evidenciados com base na análise conjunta, foram realizados análises de regressão 

linear múltipla, envolvendo os polimorfismos agrupados dois a dois. Embora as 

análises tenham sido limitadas pelo pequeno número de indivíduos classificados em 

cada grupo, os resultados sugerem que a importância relativa de cada polimorfismo 

seja diferente, conforme o parâmetro de resposta analisado. 
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Para a velocidade de crescimento do primeiro ano de tratamento com rhGH, 

tal qual demonstrado pelas análises independentes, as variáveis genéticas influentes 

foram o genótipo GHR-éxon 3 e o genótipo -202 A/C IGFBP3, que demonstraram 

apresentar uma influência independente e não aditiva. 

As pacientes com combinação dos genótipos mais favoráveis, ou seja, 

presença de, pelo menos, um alelo GHR-d3 e de um alelo -202 A-IGFBP3 (GHR-

éxon3 d3/* + -202 A/* IGFBP3) apresentaram velocidade de crescimento, ao final do 

primeiro ano de tratamento, 1.8 cm/ano maior, em média, que aquelas com genótipo 

menos favorável, ou seja, as homozigotas para os alelos GHR-fl e -202 C-IGFBP3 

(GHR-éxon3 fl/fl + -202 C/C IGFBP3, IC95% 1,0-2,6 cm/ano, p < 0,001). Os 

genótipos intermediários (GHR-éxon3 fl/fl+ -202 A/* IGFBP3 e GHR-éxon3 d3/*+ -

202 C/C IGFBP3) tiveram valores intermediários de velocidade de crescimento 

(Tabela 5). 

O genótipo GHR-éxon 3 é uma variável independente de resposta ao 

tratamento com rhGH em curto prazo e, em conjunto com idade cronológica e IMC 

ao início do tratamento com rhGH, é capaz de predizer em 40% a velocidade de 

crescimento do primeiro ano. Não houve incremento significativo na capacidade de 

predição da resposta em curto prazo após a adição do genótipo -202 A/C IGFBP3  

(R2 = 0,40 para R2 = 0,41). 

A influência positiva dos alelos GHR-d3 e -202 A-IGFBP3 observada na 

velocidade de crescimento do primeiro ano de tratamento também foi vista, em 

relação ao Z de altura adulta com e sem correção para altura alvo, nas pacientes com 

síndrome de Turner tratadas com rhGH. 
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As pacientes com combinação dos genótipos mais favoráveis (GHR-éxon 3 

d3/* + -202 A/* IGFBP3) são 1,4 DP mais altas (IC95%1,1 – 1,7, p < 0.001), em 

média, que aquelas com genótipo menos favorável (GHR-éxon3 fl/fl + -202 C/C 

IGFBP3), após tratamento com rhGH (Figura 18 e Tabela 7). 

 

 

Figura 18 -  Influência dos genótipos combinados do GHR éxon 3 e do -202 A/C IGFBP3 
na altura final (cm) de pacientes com a síndrome de Turner tratadas com 
rhGH. 
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Tabela 7 -  Características clínicas e laboratoriais de 112 pacientes com a síndrome de 
Turner conforme genótipos combinados GHR-éxon 3 e -202 A/C IGFBP3.  

 
 Genótipos GHR-éxon 3 e -202 A/C IGFBP3   P 

 
d3/*+ A/* (1) 

fl/fl+A/* or 
d3*+C/C (2) 

fl/fl+C/C (3)  
(1) vs. (2) vs. (3) 

a 

Nº de pacientes para resposta em 
curto prazo 

44 37 31  - 

Cariótipo 45,X 50% 56% 49%  - 

Z da altura alvo -0,6 ± 0,8 -0,8 ± 0,8 -1 ± 0,9  ns 

IC ao início do tratamento com 
rhGH 

11 ± 3,6 11 ± 3,7 12 ± 4  
ns 

IO ao início do tratamento com 
rhGH 

9 ± 3,1 9 ± 3,1 10 ± 3,1  
ns 

Z de altura ao início do tratamento 
com rhGH 

-3,0 ± 0,9 -3,1 ± 1,2 -3,7 ± 1,3  p=0,023b 

Z do IMC ao início do tratamento 
com rhGH 

0,7 ± 1,1 0,4 ± 1,0 0,8 ± 1,2  
ns 

Dose media de rhGH (µg/kg.d) 48 48 48  ns 

VC do primeiro ano de tratamento 
com rhGH (cm/a) 

7,8 ± 1,6 6,8 ± 1,9 6,0 ± 2,0  p<0,001c 

Z do IGF-1 antes da terapia com 
rhGH 

-0,1 ± 1,6 -0,3 ± 1,3 -0,8 ± 1,3  
ns 

Z do IGF-1 após a terapia com rhGH  1,9 ± 2,0 1,7 ± 1,6 1,1 ± 1,9  ns 

Z da IGFBP-3 antes da terapia com 
rhGH 

0,2 ± 1,6 0,2 ± 1,0 -1,1 ± 0,8  p<0,001d 

Z da IGFBP-3 após a terapia com 
rhGH 

1,1 ± 0,9 0,6 ± 0,8 0,4 ± 1,1  p=0,004e 

Nº de pacientes para resposta a longo 
prazo 

27 21 17  - 

Proporção entre puberdades 
espontânea e induzida 

6 : 21 3 : 18 1 : 16  ns 

IC ao início da puberdade (anos) 14,0 ± 1,9 14,5 ± 2,3 15,0 ± 2,8  ns 

Tempo de tratamento com rhGH 
antes da puberdade (anos) 

4,0 ± 2,6 3,0 ± 2,0 3,0 ± 2,0  ns 

Duração do tratamento com rhGH 
(anos)  

5,0 ± 2,5 4,5 ± 2,4 5,0 ± 2,4  ns 

Z da altura adulta -1,3 ± 0,7 -2,2 ± 1,8 -2,7 ± 0,8  p<0,001f 

Z de altura adulta – Z da altura alvo -0,7 ± 0,9 -1,4 ± 0,9 -1,6 ± 1,4  p=0,014g 

Z de ganho de altura 1,3 ± 1,1 0,8 ± 1,3 0,6 ± 1,6  ns 

 ns – não significante; a One-Way Anova. 
bTukey test: (1) vs. (3) = p<0,05; (1) vs. (2) = ns; (2) vs.(3) = ns. 
cTukey test: (1) vs. (3) = p<0,05; (1) vs. (2) = p<0,05; (2) vs.(3) = ns. 
dTukey test: (1) vs. (3) = p<0,05; (1) vs. (2) = ns; (2) vs.(3) = p<0,05. 
eTukey test: (1) vs. (3) = p<0,05; (1) vs. (2) = p<0,05; (2) vs.(3) = ns. 
fTukey test: (1) vs. (3) = p<0,05; (1) vs. (2) = p<0,05; (2) vs.(3) = ns. 
gTukey test: (1) vs. (3) = p<0,05; (1) vs. (2) = ns; (2) vs.(3) = ns. 
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Os genótipos GHR-éxon 3 e -202 A/C IGFBP3 influenciam de forma 

independente e interativa a altura adulta de pacientes com a síndrome de Turner que 

trataram com rhGH. 27% da variação da altura adulta, após tratamento com rhGH,  

(p < 0,001) é explicada pelo genótipo GHR-éxon 3, e o genótipo -202 A/C IGFBP3 

responde por 24% dessa variabilidade (p < 0,001). Combinados, esses dois 

polimorfismos são responsáveis por 37% da variabilidade da resposta ao rhGH em 

longo prazo (p < 0,001) e, em conjunto com altura ao início do tratamento  

(p < 0,001) e idade cronológica ao início da puberdade (p < 0,001), são capazes de 

predizer 61% da variabilidade da altura adulta após uso de rhGH. 
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Nos últimos anos, os estudos de farmacogenética vêm demonstrando que 

polimorfismos comuns podem modular a resposta ao tratamento com rhGH. A 

inclusão dessas variáveis genéticas nos modelos de predição de resposta ao 

tratamento com rhGH, em diferentes causas de baixa estatura, poderia aumentar a 

capacidade preditiva de modo a permitir uma terapia mais individualizada. No 

entanto, uma das limitações desses estudos é a grande heterogeneidade quanto à 

fisiopatologia da baixa estatura em condições como nascidos pequenos para idade 

gestacional (PIG) e nos que apresentam baixa estatura idiopática. Nestas condições, é 

esperado que alguns pacientes apresentem resistência ao GH e/ou IGF-1 como 

mecanismo fundamental dos seus distúrbios de crescimento. Em contraste, a 

síndrome de Turner constitui-se em um bom modelo para o estudo da influência de 

variáveis genéticas sobre a resposta ao tratamento com rhGH, porque é uma causa 

mais homogênea de baixa estatura, uma vez que a haploinsuficiência do SHOX 

responde pela maior parte do déficit de crescimento observado nessa síndrome. Por 

estes motivos, este estudo objetivou a análise de polimorfismos candidatos capazes 

de modular a resposta ao tratamento com rhGH, em uma grande coorte de pacientes 

com síndrome de Turner. 

O presente estudo confirmou a influência positiva do alelo GHR-d3 na 

velocidade de crescimento do primeiro ano e na altura adulta de pacientes com 

síndrome de Turner tratadas com rhGH (109). A ausência de correlação entre o 

genótipo GHR-éxon 3 e a resposta em curto prazo ao tratamento com rhGH nas 

pacientes com síndrome de Turner descrita em dois estudos prévios pode ser 
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parcialmente explicada pelo número pequeno de pacientes incluídas em um dos 

estudos(56) e pela baixa frequência de pacientes carreadoras do alelo GHR-d3 no 

outro(57), o que diminui o poder estatístico. Esta metanálise que combinou os 

resultados de todos os estudos em síndrome de Turner, mostrou que o alelo GHR-d3 

está associado a uma melhor resposta em curto prazo ao tratamento com rhGH nessa 

doença, corroborando os resultados de outra metanálise publicada anteriormente que 

avaliou a influência do alelo GHR-d3 na velocidade de crescimento do primeiro ano 

de tratamento em crianças com diversas etiologias de baixa estatura(55). 

O resultado desta metanálise confirma os resultados de um trabalho da 

literatura que associa o efeito positivo do alelo GHR-d3 na resposta ao tratamento em 

curto prazo com rhGH em pacientes com síndrome de Turner(53). No entanto, a 

existência de três estudos publicados recentemente, que não replicaram essa 

associação, ainda desperta a incredulidade quanto aos resultados desse primeiro 

trabalho em farmacogenética do rhGH na síndrome de Turner(56, 57). Nesse sentido, é 

importante considerar que a replicabilidade variável é uma característica comum e 

extensamente discutida dos estudos de associação genética e que, hoje, sabe-se que 

pode estar relacionada a inúmeros fatores - incluindo não só a presença de resultados 

falsamente positivos (erro tipo 1), como também de resultados falsamente negativos 

(erro tipo 2). Dessa forma, conclusões definitivas só podem ser adotadas baseadas 

em uma cuidadosa análise do desenho metodológico de cada estudo(110) e do uso de 

instrumentos de compilação de evidências tais como revisões sistemáticas e 

metanálises(111). Dentre os estudos que avaliaram a influência do polimorfismo do 

GHR éxon 3-deletado na velocidade de crescimento do primeiro ano de tratamento 

com rhGH de pacientes com síndrome de Turner(53, 56, 57, 109, 112) analisados seguindo 
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as orientações do Prisma (108), três preencheram os critérios e foram selecionados para 

serem analisados com os resultados deste estudo. Os resultados confirmaram uma 

influência pequena, porém positiva, da deleção do éxon 3 do GHR na velocidade de 

crescimento do primeiro ano em pacientes com síndrome de Turner tratadas com 

rhGH. 

Embora o genótipo do GHR-éxon 3, individualmente, seja responsável por 

uma pequena diferença na resposta ao tratamento com rhGH entre os diferentes 

grupos genotípicos, sua associação com outros polimorfismos que também modulam 

a resposta ao tratamento com rhGH, poderia aumentar a capacidade preditiva dos 

modelos vigentes de resposta ao tratamento com rhGH, permitindo um tratamento 

mais individualizado. Pela primeira vez, o presente estudo mostrou a influência 

combinada de dois polimorfismos localizados em diferentes loci na magnitude de 

resposta ao tratamento com rhGH em pacientes com síndrome de Turner. 

A IGFBP-3 modula as ações das IGFs e ainda apresenta um efeito biológico 

independente e distinto do eixo IGF-1/ receptor do IGF-1(82-84, 113, 114). O 

polimorfismo de único nucleotídeo (SNP) -202 A/C da região promotora da IGFBP3 

tem sido correlacionado com as concentrações de IGFBP-3 em adultos saudáveis(86), 

crianças com DGH(59) e crianças nascidas pequenas para a idade gestacional 

(PIG)(60). Em concordância com esses achados, no presente estudo, pacientes com 

síndrome de Turner que carreavam, pelo menos, um alelo -202 A-IGFBP3 

apresentaram valores de IGFBP-3 maiores, ao início e durante o tratamento com 

rhGH, que as homozigotas para o alelo -202 C-IGFBP3. Além disso, a presença do 

alelo -202 A-IGFBP3 também foi associada com melhor resposta ao tratamento com 

rhGH , tanto em curto como em longo prazo nas pacientes com síndrome de Turner 
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de forma semelhante ao que foi observado para a velocidade de crescimento em 

pacientes com DGH (59) e em crianças nascidas PIG(60). 

Durante o início da execução do estudo, um erro de genotipagem do 

polimorfismo -202 A/C da região promotora da IGFBP3 foi identificado, sendo 

observado que 4,5% das amostras genotipadas por enzima de restrição apresentaram 

resultados discordantes (AC vs. AA), o que nos levou a regenotipar toda a casuística 

por PCR em tempo real, utilizando o ensaio TaqMan®. Por esta metodologia, houve 

100% de concordância nas amostras randomicamente selecionadas para confirmação 

por sequenciamento direto. O rigor que foi adotado justifica-se, já que o erro de 

genotipagem é um dos fatores envolvidos na replicabilidade variável de estudos de 

associação genética(110, 111). 

Por ser uma condição clínica não tão frequente, uma das principais limitações 

dos estudos de associação com variáveis genéticas em síndrome de Turner é a 

dificuldade de obtenção de casuísticas suficientemente grandes para alcançar poder 

estatístico satisfatório, o que pode levar a resultados falsamente negativos (erro  

tipo 2)(110, 111). Embora, neste estudo, tenha-se conseguido juntar uma casuística com 

número significativo de pacientes com síndrome de Turner (n=112), talvez esse 

montante não fora grande o suficiente para observar-se a influência do microssatélite 

(CA)n IGF1 na resposta ao tratamento com rhGH nessas pacientes.  

É importante ressaltar que a análise conjunta dos genótipos GHR-éxon 3 e  

-202 A/C IGFBP3 mostrou uma clara influência epistática, não aditiva, desses dois 

polimorfismos comuns na altura adulta de pacientes com síndrome de Turner tratadas 

com rhGH (efeito isolado do GHR-éxon 3, R2 = 0,27; efeito isolado do -202 A/C 

IGFBP3, R2 = 0,24; influência combinada desses polimorfismos, R2 = 0,37; Figura 
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18). Em conjunto com as variáveis clínicas, altura ao início do tratamento (p < 0,001) 

e idade cronológica ao início da puberdade (p < 0,001), esses dois polimorfismos são 

capazes de predizer 61% da variabilidade da altura adulta após uso de rhGH. 

Os achados deste estudo estimulam a continuidade desta linha de pesquisa. 

Um dos genes candidatos a serem estudados em uma próxima etapa é o SOCS2 

(Suppressor of cytokine signaling). Este gene modula negativamente a transdução do 

sinal do GH, pois transcreve uma proteína de mesmo nome que é responsável pela 

finalização da sinalização via GHR(64). Por meio de estudos de GWAS, SNPs do 

SOCS2 foram associados com pico de velocidade de crescimento na puberdade e 

com a altura adulta espontânea (p = 1.8 x 10-7 e 5.6 x 10-10)(45). Pretende-se em breve 

analisar Tag-SNPs nesse gene para avaliar seu papel na farmacogenética do GH. 

Embora estudos de validação sejam necessários, acredita-se que as 

informações geradas por este e outros estudos de farmacogenética possam servir no 

futuro como importante ferramenta de individualização do tratamento com rhGH ao 

permitir o ajuste da dose conforme os perfis genotípicos de melhor ou pior resposta.  

À medida que se identifica, a cada dia, um número maior de polimorfismos 

funcionais sobre a resposta ao tratamento com rhGH , surge a necessidade de realizar 

estudos multicêntricos prospectivos, nos quais o conhecimento prévio desses perfis 

genotípicos de melhor ou pior resposta seja a variável utilizada para determinar a 

dose inicial de rhGH e as necessidades de ajustes da dose durante o tratamento em 

diversas condições clínicas. Os resultados dessas futuras intervenções fornecerão 

subsídios necessários para o uso habitual da farmacogenética na prática clínica da 

Endocrinologia.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
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A homozigose para os alelos GHR-fl e -202 C-IGFBP3 está associada a uma 

pior resposta ao tratamento com rhGH tanto em curto como em longo prazo em 

pacientes com a síndrome de Turner. 

 

O microssatélite (CA)n IGF1 não influencia de forma significativa a resposta 

ao tratamento com rhGH em pacientes com a síndrome de Turner. 

 

Os polimorfismos GHR-éxon 3 e -202 A/C-IGFBP3 exercem efeito interativo, 

não aditivo, sobre a resposta ao tratamento com rhGH em pacientes com a síndrome 

de Turner. 
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