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RESUMO
Arthur T. Influência de variantes no gene do receptor secretagogo do hormônio do
crescimento (GHSR) na obesidade e no risco de compulsão alimentar e síndrome
metabólica em crianças e adolescentes obesos [dissertação]. São Paulo:
Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2012.
A prevalência da obesidade vem aumentando em todas as idades e na população
infantil é considerada um problema de saúde pública. Os fatores relacionados à
patogênese da obesidade não estão completamente elucidados, envolvendo
questões comportamentais, biológicas, hormonais, culturais e genéticas. O
comportamento alimentar é regulado pelo eixo hormonal entero neuroendócrino o
qual modula o apetite, os processos fisiológicos, metabólicos e psicológicos. A
grelina teria um papel importante neste processo de modulação alimentar, pois está
envolvida na regulação central da ingestão alimentar e do balanço energético,
estimulando o apetite, a lipogênese e reduzindo a taxa metabólica. Estudos
demonstram que na obesidade as concentrações plasmáticas de grelina são
significantemente menores e estão negativamente relacionadas ao índice de massa
corporal, à porcentagem de gordura corporal, à insulina e à leptina; ainda, a grelina
também está implicada na regulação do tecido adiposo, protegendo o estoque de
gordura em depósitos sensíveis à sua ação para posterior utilização, sendo um
hormônio com múltiplas funções no mecanismo de homeostase do estado de
adiposidade e no desenvolvimento da síndrome metabólica. A ação da grelina esta
ligada ao eixo grelina/ receptor secretagogo do hormônio do crescimento (GHSR)
em humanos. O gene GHSR localiza-se no cromossomo 3q 26.31, lócus que foi
associado a múltiplos fenótipos relacionados à obesidade e à síndrome metabólica.
Deste modo, o presente estudo avaliou se variantes do GHSR poderiam estar
associados com o quadro de obesidade e se influenciariam a síndrome metabólica
e a compulsão alimentar em crianças e adolescentes obesos. Observamos que a
adiposidade influencia o aparecimento da resistência à insulina, as complicações
metabólicas e a prevalência de síndrome metabólica, no entanto, nenhuma das
variantes analisadas no gene do GHSR esteve associada à obesidade infantil.
Notamos que a presença do alelo C (homozigose para o alelo ancestral e
heterozigose) da variante rs495225 (171 C/T) resultou em maior ingestão de
carboidrato e uma tendência a maior ingestão de calorias nas crianças e
adolescentes obesos, também associou-se com maior escore para compulsão
alimentar periódica nas meninas obesas. Nesta variante, observamos que a
presença do alelo T (homozigose para o alelo polimórfico) resultou em maior
resistência à ação da insulina nas crianças e adolescentes obesos. Avaliando a
variante rs572169 (477 G/A), observamos que a presença do alelo G (homozigose
para o alelo ancestral) levou a uma maior ingestão calórica e a maiores valores de
colesterol total e LDLc nas crianças e adolescentes obesos. Desta forma, a
presença de alterações polimórficas no gene do GHSR frequentes na nossa
população pode influenciar o comportamento alimentar e as co-morbidades
associadas à obesidade infantil e levar a um maior risco de doenças metabólicas e
cardiovasculares.
Descritores: 1.Receptores de grelina
2.Genética
5.Adolescente 6.Comportamento alimentar
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4.Criança

SUMMARY
Arthur T. Influence of growth hormone secretagogue receptor (GHSR) gene variants
in obesity and risk of binge eating and metabolic syndrome in obese children and
adolescents [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo”; 2012.
Obesity´s prevalence, which is increasing in all ages, is considered, in children, a
public health problem. The factors related to the pathogenesis of obesity are not
fully elucidated, and are involving behavioral, biological, hormonal, genetic and
cultural factors. The eating behavior is regulated by the hormonal entero
neuroendocrine axis which modulates appetite, physiological, metabolic and
psychological processes. Ghrelin would have an important role in the modulation of
the process of eating. Ghrelin is involved in the central regulation of food intake and
energy balance by stimulating appetite, reducing lipogenesis and metabolic rate.
Studies show that, in obese the plasma concentrations of ghrelin are significantly
smaller and is negatively correlated with body mass index, percent body fat, insulin
and leptin levels; yet, this ghrelin is also implicated in the regulation of adipose
tissue, protecting the stock of fat deposits sensitive to its action for later use, being
an hormone with multiple functions in the homeostasis mechanism of the state of
adiposity and development of metabolic syndrome. The action of ghrelin is linked to
ghrelin axis/ growth hormone secretagogue receptor (GHSR), in humans. The
GHSR gene is located on chromosome 3q 26.31, which locus was associated with
multiple phenotypes related to obesity and metabolic syndrome. Thus, the present
study evaluated whether the GHSR variants could be associated with obesity and
the metabolic syndrome and binge eating in obese children and adolescents. We
found that adiposity influences the onset of insulin resistance, metabolic
complications and prevalence of metabolic syndrome, however none of the variants
analyzed in the GHSR gene was associated with childhood obesity. We note that
the presence of the C allele (homozygous and heterozygous ancestral allele) variant
rs495225 (171 C/T) resulted in higher carbohydrate intake and a trend toward
greater calorie intake in obese children and adolescents, it was also associated with
higher scores for periodic binge eating in obese girls. We observed that the
presence of the T allele (homozygous for the polymorphic allele) has resulted in
increased resistance to insulin action in obese children and adolescents. Assessing
the variant rs 572169(477 G/A), we observed that the presence of the G allele
(homozygous for the ancestral allele) led to greater caloric intake and higher values
of total cholesterol and LDL-c in obese children and adolescents. Thus, the
presence of polymorphic alterations in the gene GHSR is frequent in our population
and may influence eating behavior and the co-morbidities associated with obesity
and lead to an increased risk of metabolic and cardiovascular diseases.
Descriptors: 1.Ghrelin receptors 2.Genetic 3.Obesity 4.Children 5.Adolescents
6.Eating behavior
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1- INTRODUÇÃO

1.1- Obesidade
Obesidade é uma doença crônica que resulta em excesso de tecido
adiposo1. Este acúmulo anormal ou excessivo de gordura pode resultar em
prejuízos à saúde2. A patogênese da obesidade não está completamente
elucidada, fatores comportamentais e biológicos são influenciados por uma
suscetibilidade individual e também por fatores hormonais, culturais e
genéticos, que contribuem para o balanço energético positivo e a regulação
dos estoques de energia do corpo3.

1.1.1- Obesidade na infância e adolescência
A prevalência da obesidade vem aumentando em todas as idades. Na
população infantil, é considerada a doença crônica com maior prevalência4.
Dados brasileiros indicam que um processo de transição nutricional vem
ocorrendo nas ultimas três décadas. Wang et al. (2002)5 verificaram que a
prevalência de sobrepeso e obesidade em crianças e adolescentes de 6 a
18 anos triplicou, passando de 4,1% para 13,9%. Neste mesmo estudo,
concluiu-se que as taxas de sobrepeso no país aumentaram cerca de 0,5%
ao ano, enquanto as taxas de subnutrição diminuíram, aproximadamente
0,3% ao ano. A avaliação de crianças brasileiras pela POF (Pesquisa
Brasileira do Orçamento Familiar) 2008-2009 do IBGE (Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística) indica que na faixa etária de 10 a 19 anos, a
frequência de excesso de peso é de 21,5%. O aumento de peso nesta faixa
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etária foi contínuo nos últimos 34 anos. No sexo masculino, o índice passou
de 3,7% para 21,7%, o que representa um acréscimo de seis vezes ; e no
sexo feminino, as estatísticas triplicaram: de 7,6% para 19,4% entre os
períodos de 1974-75 e 2008-09. A frequência de obesidade na faixa etária
de 10 a 19 anos é de 3,4%, este quadro mostra-se menos intenso que o
excesso de peso, mas também com tendência ascendente, passando de
0,4% para 5,9% entre meninos e de 0,7% para 4,0% no sexo feminino6.
A obesidade infantil é atualmente um problema de saúde pública, pois
resulta em impacto psicológico e físico nas crianças e adolescentes, é fator
de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas como hipertensão,
dislipidemia, esteatose hepática, colecistite e colelitíase, síndrome dos
ovários policísticos, apneia do sono e, mais tardiamente, diabetes mellitus
tipo 2 (DM2), aterosclerose, doença arterial coronariana, cirrose hepática e
câncer colo-retal7. Além disso, adultos que foram crianças obesas tem duas
vezes mais chances de morrer de complicações decorrentes da obesidade
na infância8. A probabilidade da criança obesa tornar-se um adulto obeso
varia de 20% a 50% antes da puberdade e de 50% a 70% após a
puberdade. Este risco predispõe a criança obesa a diversas complicações
da obesidade na idade adulta9.
Vários são os fatores relacionados ao desenvolvimento da obesidade:
genéticos10, ambientais11 e psicológicos12. Esses, na maioria das vezes,
apresentam-se associados em um mesmo indivíduo. Especificamente, de
50% a 70% da variação no IMC (Índice de Massa Corporal) pode ser
atribuída a fatores genéticos13.
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1.1.2- Comportamento alimentar
O comportamento alimentar é um processo que engloba todas as
ações feitas em relação ao alimento14. As interações que formam a
psicobiologia do comportamento alimentar envolvem o apetite, os processos
fisiológicos e metabólicos e o sistema nervoso, que é determinado por
sistemas sensórios específicos15. Blundell e Gillett (2001)15 descrevem estas
interações: os processos biológicos que refletem os desejos de comer e os
fatores inibitórios de ingestão alimentar e de reserva de tecido adiposo; os
processos ambientais que restringem o tempo e a distribuição de episódios
alimentares, influenciando o consumo energético por meio do sabor e do
conteúdo de nutrientes dos alimentos; e as modulações auto-impostas do
padrão de comportamento, que surge da interação entre processos
biológicos e ambientais e a tentativa comportamental de autocontrole,
frequentemente incerta, porque tende a se opor às tendências biológicas e
às pressões ambientais.
Na obesidade, o comportamento alimentar deve ser analisado, pois
este pode interferir no resultado do tratamento da doença15. Estudos
demonstraram que dietas ricas em carboidratos influenciam o apetite16,
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Obesos consomem carboidratos não somente para aliviar a fome, mas para
combater tensões, ansiedade, fadiga mental e depressão16. Há evidências
de que a gordura dietética pode influenciar a regulação do consumo
energético em obesos, isto é demonstrado pela alteração na sinalização
inibitória no período pós-prandial após ingestão de alimentos com alta
densidade energética15.
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1.1.3- Transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP)
O transtorno da compulsão alimentar periódica (TCAP) tem como
característica principal os episódios de compulsão alimentar, esse é
caracterizado por um comportamento específico, definido por um excesso
descontrolado de ingestão alimentar. Estima-se que sua prevalência na
população geral varia entre 1,5% a 5%18.
O Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 4th Edition
(DSM-IV) sugeriu modificações no capítulo dos transtornos alimentares,
incluindo o episódio de compulsão alimentar como componente principal da
bulimia nervosa e também a proposta de uma nova categoria de diagnóstico,
o TCAP19. A delimitação do conceito do TCAP mostrou-se de grande
utilidade clínica, diferenciando um subgrupo de pacientes obesos com
características psicopatológicas específicas20. Este transtorno alimentar é
detectado também entre crianças e adolescentes e pode manifestar-se em
variados níveis, desde um comportamento subclínico até o completo TCAP,
atendendo a todos os critérios identificados pelo DSM-IV21, 22.
A ocorrência da compulsão alimentar entre obesos foi descrita pela
primeira vez como uma ingestão de enormes quantidades de comida em um
curto espaço de tempo, seguida por sentimentos de desconforto físico e de
auto-condenação23. Na literatura, estima-se que o transtorno acometa de
20% a 30% dos pacientes que procuram tratamento para emagrecer23. Um
estudo brasileiro com 128 crianças e adolescentes obesos em tratamento
para perda de peso mostrou que 39,1% apresentaram sintomas de
compulsão alimentar (32% sintomas moderados e 7,1% sintomas graves)24.
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A etiologia dos transtornos alimentares, que é instrumento de diversos
estudos e investigações, demonstrou a importância de diversas variáveis,
entre elas os fatores sociais e psicológicos e também a predisposição
genética e a alteração do eixo neuroendócrino25.

1.1.4- Neurotransmissores associados aos transtornos alimentares
Os neurotransmissores têm um importante papel na etiopatogênese
dos transtornos alimentares e da obesidade. Os mecanismos de controle da
ingestão alimentar envolvem um complexo conjunto de sistemas, incluindo
sistema nervoso periférico e central, englobando diversos neuropeptídeos
como grelina, hormônio liberador de corticotropina (CRH: Corticotropinreleasing hormone), opioides, neuropeptídeo Y (NPY) e peptídeo YY (PYY),
vasopressina e oxitocina, colecistoquinina e leptina, e também monoaminas
como a serotonina, a dopamina e a norepinefrina26.

1.2- Grelina
A

grelina

é

um

neuropeptídeo

hormonal

produzido

predominantemente pelo estômago e está envolvida na regulação central da
ingestão alimentar e do balanço energético. Estimula o apetite e a
lipogênese e ainda reduz a taxa metabólica27.

1.2.1- Identificação
Estudos identificaram o Growth Hormone Secretagogue (GHS) como
uma terceira via no controle da secreção do hormônio do crescimento (GH:
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Growth Hormone), além do hormônio estimulante de liberação de GH
(GHRH: Grown-Hormone-Releasing Hormone) e da somatostatina28, 29.
O GHS é um componente sintético com potente função de estimular a
liberação de GH e funciona através da ativação de um receptor acoplado à
proteína G, o Grown-Hormone Secretagogue Receptor (GHSR)30, 31. Devido
ao GHS ser um componente artificial, foi postulado que haveria um ligante
endógeno que se ligaria ao GHSR e levaria à função similar ao GHS, assim
seguiu-se a purificação e a identificação do ligante endógeno do GHSR
produzido no estômago, a grelina32, 33.

1.2.2- Isoformas e Circulação
Existem quatro isoformas de grelina circulante, três aciladas
(octanoacilada, decanoacilada e decenoacilada) e uma não acilada34; 80%
da grelina circulante esta na forma de grelina não acilada (UAG: unacylated
ghrelin)35.
A grelina sofre uma acilação pós-transcriptional no terceiro resíduo de
aminoácido (serina), resultando na adição de um sítio ocsanoico36; esta
modificação na forma da grelina é essencial para sua atividade biológica37. A
acilação é necessária para que a grelina atravesse a barreira hemato
encefálica e ligue-se ao GHSR34. A enzima responsável pela acilação da
grelina é a grelina-o-acil-transferase (GOAT), o mRNA (ácido ribonucleico
mensageiro) da GOAT tem maior expressão no estômago, também
detectado no intestino e cólon38 (Figura1).
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GRELINA NÃO ACILADA

ácido N-octanóico (C8)
(ou C(10) ou C(6))

GRELINA ACILADA
(forma ativa, peso molecular=3.370,91 Dalton)

Figura 1: Acilação da grelina

A meia vida da grelina acilada na circulação é de aproximadamente
30 minutos39, sendo rapidamente desoctanoacilada (perde o grupo
octanoico) na circulação pela ação das enzimas carboxilesterase e
butirilcolinesterase, transformando-se na forma inativa, a UAG40. A grelina
acilada esta associada a lipoproteínas específicas no plasma41, e esta
presente na circulação predominantemente ligada a proteínas carreadoras,
diferente da UAG42.
A concentração plasmática de grelina em humanos é de 150-180
fmol/ml43. Estudos demonstram a dificuldade na quantificação de grelina
circulante devido às múltiplas isoformas e à rápida desacilação da grelina
circulante42, 44.

1.2.3- Produção
O primeiro sítio de produção da grelina são as células secretórias das
glândulas oxínticas do estômago32, há também a produção de grelina no
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duodeno, ceco e cólon45. Nos tecidos endócrinos, a grelina é expressa no
pâncreas, hipotálamo, hipófise, útero, ovário e endotélio32, 46.

1.2.4- Secreção
A secreção de grelina é regulada segundo as concentrações de suas
isoformas circulantes e segundo o ciclo circadiano47.
Estudos demonstram que a secreção de grelina esta aumentada em
condições de balanço energético negativo, por exemplo na anorexia e
caquexia48, e diminuída em momentos de balanço energético positivo, como
na obesidade infantil49.
O jejum, a hipoglicemia induzida por insulina e o sono determinam a
secreção de grelina. Os inibidores da secreção são glicose, GH exógeno,
somatostatina e seus análogos. Há aumento nas concentrações de grelina
circulante no período pré-prandial e no período que precede a noite, e há
redução após a refeição (Figura 2)50.

Figura 2: Secreção da grelina segundo refeições em 24 horas
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Em indivíduos saudáveis, a secreção de grelina é suprimida em
proporção à ingestão calórica consumida na refeição51. Há também
influência do macronutriente ingerido na refeição, a ingestão de proteína
parece ser mais efetiva para a supressão de grelina que os lipídeos, os
carboidratos levam à supressão da grelina circulante no momento pósprandial imediato, mas é seguida de uma hipersecreção (conhecido como
“rebound”)52.

1.2.5- Ação
A grelina é um potente estimulador da liberação de GH nas células
somatotróficas da hipófise e possui outras importantes atividades, incluindo
estimulação da secreção lactotrófica e corticotrófica, atividade orexígena
acoplada ao controle do gasto energético, controle da secreção ácida e da
motilidade gástrica, influência sobre a função endócrina pancreática e o
metabolismo da glicose e ainda ações cardiovasculares e efeitos
antiproliferativos em células neoplásicas53, 54, 55, 56.
A figura 3 mostra as ações da grelina em diversos sistemas e
órgãos27.
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Modulação, proliferação e
sobrevivência de células
Influência na
ingestão
alimentar, no
sono e nos
comportamentos

Influência na
performance
cardíaca e
resistência vascular

Estimulação da
secreção de GH,
prolactina , ACTH e
AVP; Inibição da
secreção de
gonadotrofina

Influência no
metabolismo
energético

Influência no
metabolismo da
glicose

Influência na
secreção ácida
e na motilidade
gástrica

Influência na função exócrina e
endócrina do pâncreas

Figura 3: Ações da grelina

O maior alvo da grelina esta no núcleo arqueado do hipotálamo, no
qual a grelina age em grupos de neurônios que estimulam o apetite,
expressando os potentes neuropeptídeos orexigênicos, como o NPY e a
proteína ligada ao agouti (AGRP: Agouti-related protein)57.
A grelina é um hormônio orexigênico com importante ação ativadora,
é secretada no trato gastrointestinal e transportada até a área hipotalâmica
onde regula a ingestão alimentar, contrabalanceando os efeitos de múltiplos
hormônios anorexígenos como leptina, insulina e PYY57. Regula de maneira
antagonista a leptina, a síntese e a secreção de neuropeptídeos no
hipotálamo que regulam a ingestão alimentar e o balanço energético58.
A administração crônica de grelina estimula drasticamente a ingestão
alimentar em ratos e aumenta o ganho de peso55. Em humanos, a injeção ou
a infusão de grelina induz à fome59.
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1.2.6- Evidências da ação da grelina
Na composição corporal, adiposidade e obesidade
A grelina está implicada na regulação do peso corporal, assim a
exposição prolongada à grelina leva ao acúmulo de massa gorda51. Imagens
de ressonância magnética demonstraram que a infusão intravenosa de
grelina acilada em ratos alterou significantemente a distribuição de tecido
adiposo abdominal, mas sem influência na gordura total e no ganho de
peso60.
Sabe-se que a injeção intracerebroventricular de grelina tem uma
potente ação orexigênica, no entanto, o efeito periférico da grelina é mais
ambíguo. Alguns estudos demonstram que o efeito da grelina no acúmulo de
gordura age paralelo com o aumento na ingestão alimentar61; outros estudos
demonstram que as ações são independentes62,

63

. Davies et al. (2009)60

demonstraram que a grelina não eleva a adiposidade abdominal pelo
aumento da disponibilidade de substratos circulantes, mas sim pela redução
da lipólise.
O efeito da exposição à grelina no adipócito é controverso, uma vez
que há estudos que relatam a grelina inibindo64 ou ativando a adipogênese55,
62

. Estudos sugerem que a grelina influencie o aumento da massa gorda

induzindo o aumento dos adipócitos e não a diferenciação dos préadipócitos (adipogênese)60. A hipertrofia do adipócito seria pela diminuição
da lipólise47. Desta forma, a grelina parece proteger o estoque de gordura
em depósitos sensíveis à sua ação para posterior utilização, sendo um
hormônio com múltiplas funções no mecanismo de homeostase do estado
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de adiposidade e no desenvolvimento da síndrome metabólica. O efeito
obesogênico da grelina possivelmente esta associado à influência desta na
ação de outros hormônios metabólicos como GH, insulina e leptina47.

Nos transtornos alimentares
A

grelina

atua

na modificação

do

consumo

alimentar,

sua

administração intracerebroventricular ativa neurônios orexigênicos contendo
NPY no núcleo arqueado, regula a expressão de mRNA do NPY e inibe a
ação

de

neurônios

anorexígenos

que

expressam

a

POMC

(pro-

opiomelanocortin)57.
Em pacientes com anorexia nervosa, as concentrações plasmáticas
de grelina estão aumentados, voltando a níveis normais após o ganho de
peso48,65. Estudos demonstraram que a concentração circulante de grelina
aumenta em resposta à redução da massa corporal, mesmo quando não há
redução na ingestão alimentar65,66. Esta pode ser uma adaptação específica,
sugerindo uma resposta compensatória às mudanças na homeostase
energética em pessoas saudáveis jovens, exibindo uma sensibilidade
particular deste grupo de pessoas às alterações na massa corporal66.

1.3- Receptor Secretagogo do Hormônio do Crescimento (GHSR)
O GHSR é um receptor membro da família dos receptores acoplados
à proteína G que inclui também os receptores para motilina, neurotensina e
neuromedina U67.
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Existem dois receptores distintos, o GHSR tipo 1a (GHSR-1a) com
características e propriedades funcionais consistentes com as do receptor
de grelina; e outro o GHSR tipo 1b (GHSR-1b) produzido por um mecanismo
alternativo (splicing)29.

1.3.1- Gene do GHSR
Em 1996, Howard et al. clonaram o gene do GHSR com sete
domínios transmembrana, localizado no cromossomo 3q 26.3130. O gene do
GHSR tem dois exons: o primeiro exon codifica os domínios transmembrana
de 1 a 5 e o exon 2 que codifica os domínios transmembrana 6 e 7 (Figura
4). O GHSR-1b é codificado apenas pelo exon 1, sendo formado apenas por
5 dos 7 domínios transmembrana, isto exclui a terminação –COOH
observada no GHRS-1a, que caracteriza a inatividade farmacológica do
GHSR-1b34.

RNA transcrito (bases)
Aminoácidos
Domínio transmembrana

796

1101

1 ao 265

266 ao 366

1 ao 5

6e 7

Proteína

Gene

Figura 4: Receptor 1a (GHSR 1a)

1.3.2- Expressão do GHSR
O GHSR é expresso nos tecidos centrais e periféricos. No sistema
nervoso central, a expressão é maior em áreas hipotalâmicas, incluindo área
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lateral e anterior; ainda, encontram-se a expressão de mRNA do GHSR em
áreas extra-hipotalâmica, como o núcleo motor dorsal do nervo vago e
alguns neurônios pré-ganglionares parassimpáticos68,69.
Nos tecidos periféricos endócrinos, o GHSR é expresso na hipófise,
no pâncreas, na tireoide e nas glândulas adrenais70. Análises de PCR-RT
(Reação de Polimerase em Cadeia- Tempo real) demonstraram expressão
do mRNA do GHSR em vários órgãos, incluindo coração, fígado, pulmão,
pâncreas, estômago, intestinos, tecido adiposo e células imunológicas,
indicando que a grelina tem múltiplas funções nos tecidos corporais70,71. A
presença do GHSR no tecido adiposo é contraditória, muitos grupos não
detectaram este receptor70,72. No entanto, há relatos de expressão no tecido
adiposo de GHSR e derivados de GHS71,73.

1.3.3- Ação do GHSR
Há uma multiplicidade de funções ligadas ao eixo grelina/GHSR,
descritas anteriormente nas funções exercidas pelo hormônio grelina, como
mostrou a figura 3.
A figura 5 abaixo apresenta três mecanismos de ação da grelina na
ativação do GHSR: 1- Através da proteína Gq que age na fosfolipase C e na
proteína quinase C nas células da hipófise, aumentando o influxo de cálcio,
levando à liberação de GH; 2- Através da proteína Gs que ativa a adenil
ciclase, fosforila a proteína quinase A, aumentando o influxo de cálcio nas
células do núcleo arqueado, agindo no controle da homeostase energética;
3- Ativação da proteína quinase ativada por monofosfato adenosina (AMPK-
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adenosine

monophosphate

activated

protein

kinase)

estimulando

a

carboxilase acetil-Coa (ACC) e inibindo a sintase de ácido graxo (FAS- fatty
acid synthase) levando à regulação da ingestão alimentar74.

Grelina

Neurônios (NPY) no
núcleo arqueado (efeito
orexigênico e controle da
homeostase energética)

Células endoteliais
(ação vascular)

Hipotálamo ventro medial
(aumenta da ingestão
alimentar/ jejum)

Liberação de GH pelas células da hipófise

Figura 5: Mecanismo de ação da grelina- ativação do GHSR 1a

Modelos animais com nocaute do gene da grelina não evidenciaram
alterações importantes no crescimento e no peso, como seria esperado
pelas suas ações fisiológicas75,76. No entanto, animais com nocaute do
GHSR são menores e mais magros quando comparado com os animais
controles e apresentam alterações significantes no eixo GH/IGF-177.
Estes resultados discordantes podem ser justificados pela alta
atividade constitutiva do GHSR, o que confere maior importância ao GHSR
em relação à grelina no controle do crescimento e do peso78. O estudo de
Davies et al (2009)60, mostrou que a indução da grelina na elevação da
adiposidade abdominal é dependente de GHSR.
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1.3.4- Variantes no gene do GHSR
A regulação da expressão gênica é resultado da combinação de
diversos fatores transcricionais em múltiplos sítios dentro ou próximo ao
gene, e também de vários polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPssingle nucleotides polimorphism)79, 80.
São descritas 42 variantes no gene do GHSR, 28 no exon 1 e 14 no
exon 281. Existem também variantes na região intrônica e promotora.

1.3.5-

Evidências

da

associação

entre

variantes

no

GHSR

e

comorbidades
Em humanos, o gene GHSR localiza-se em um lócus extremamente
associado a múltiplos fenótipos relacionados à obesidade e à síndrome
metabólica82.

Variantes no GHSR e obesidade
Baessler et al. (2005)82 verificaram em indivíduos obesos que
variantes no gene do GHSR se relacionam com o IMC. O estudo de Dossus
et al. (2008)83 mostrou associação entre variantes no GHSR e aumento do
IMC. Wang et al. (2004)84 mostraram variações na frequência alélica no
gene do GHSR em crianças e adolescentes obesos.
No entanto, estudo com a população europeia não observou diferença
significante entre as variantes no GHSR e o peso, a altura e o IMC em
crianças e adultos85. Mager et al. (2008)86 não observaram associação entre
variantes no gene do GHSR e a perda de peso em um programa de
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intervenção para perda de peso; e também não observou maior risco de
DM2.

Variantes no GHSR e transtornos alimentares
Gueorguiev et al. (2009)87 demonstraram associação entre a variante
rs2232169 no gene do GHSR e transtorno alimentar overeating em
indivíduos obesos.
Myasaka et al. (2006)88 demonstraram que a variante rs495225 no
gene do GHSR é um fator de risco para o desenvolvimento da bulimia
nervosa, mas não para anorexia nervosa.

Variantes no GHSR e síndrome metabólica
Na população chinesa, Li et al. (2008)89 verificaram que variantes no
gene GHSR estavam associados à síndrome metabólica, ao aumento da
circunferência abdominal e à diminuição do HDL.

Considerando os resultados apresentados, o presente estudo
pretende elucidar se variantes no receptor secretagogo do hormônio do
crescimento (GHSR) poderiam estar associadas ao quadro de obesidade
infantil e se poderiam influenciar a ingestão e o comportamento alimentar em
crianças e adolescentes obesos e se estariam associadas a alterações
metabólicas e laboratoriais destas crianças.

OBJETIVOS
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2- OBJETIVOS
Em pacientes com obesidade infantil:

2.1- Objetivo geral
Estudar a frequência das variantes polimórficas do exon 1 e 2 do
gene do receptor secretagogo do hormônio do crescimento (GHSR) e sua
associação com a obesidade.

2.2- Objetivos específicos
Associar as variantes polimórficas do exon 1 e 2 do gene do receptor
secretagogo do hormônio do crescimento (GHSR) com:
• variáveis antropométricas e de composição corporal;
• compulsão alimentar periódica e consumo alimentar;
• síndrome metabólica e seus componentes.

MÉTODOS
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3- MÉTODOS

3.1- Protocolo do estudo
Foi realizado um estudo experimental, com modelo de ensaio clínico,
não controlado.
As crianças e adolescentes do estudo foram acompanhadas no
Ambulatório de Obesidade Infantil do Grupo de Obesidade da Disciplina de
Endocrinologia e Metabologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de
Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP). O estudo genético foi
realizado no Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM 25) da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
O estudo foi analisado e aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição
(CAPPesq)(Anexo 1). De acordo com normas do HCFMUSP, o termo de
consentimento livre e esclarecido foi assinado pelos responsáveis e pelos
pacientes envolvidos no estudo antes do início do mesmo (Anexo 2).

3.2- População do Estudo
Avaliamos clinica e laboratorialmente 518 crianças e adolescentes,
422 obesos e 96 não obesos.
O grupo obeso foi composto por crianças e adolescentes de ambos
os sexos, de 7 a 14 anos, que procuraram tratamento para obesidade no
serviço de endocrinologia no período de março de 2001 a março de 2011 e
que possuíam dados clínicos necessários para a avaliação e soro disponível
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para a genotipagem do receptor secretagogo do hormônio do crescimento
(GHSR).
O grupo não obeso foi composto por crianças e adolescentes de
ambos os sexos, de 6 a 14 anos, trazidas pelos pais que se interessaram
pela possibilidade de avaliação médica, nutricional e laboratorial oferecida
pelo grupo do Ambulatório de Obesidade Infantil. As crianças eutróficas
foram selecionadas a partir de cinco escolas públicas de São Paulo
próximas ao HCFMUSP e do próprio serviço, filhos de funcionários do
HCFMUSP e da Faculdade de Medicina da USP.
Foram critérios para a inclusão do grupo obeso: crianças com idade
entre 7 e 14 anos e IMC acima do percentil 95% para a faixa etária, e
critérios para exclusão: indivíduos aparentados, com uso crônico de
medicação, com descendência oriental ou portadores de síndromes
genéticas relacionadas à obesidade.
As crianças foram classificados segundo o estadio puberal de acordo
com o critério de Tanner90, em pré-púbere (PP) e púbere (PUB).

3.3- Avaliação antropométrica e da composição corporal

3.3.1- Parâmetros antropométricos
Peso (kg): aferido com a utilização de uma balança digital Filizola®,
capacidade máxima de 150 kg com graduações de 100 em 100 gramas,
estando os participantes da pesquisa descalços e com roupas leves.
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Desvio padrão do peso (Z peso): cálculo matemático que ajusta o
peso aferido para idade e sexo. Z peso= (peso aferido - peso esperado)/
desvio padrão do peso.
Altura (cm): determinada por estadiômetro, graduado em centímetros
e com barra de madeira vertical e fixa, com esquadro móvel para
posicionamento sobre a cabeça do indivíduo, estando os mesmos
descalços, com os pés unidos, em posição ereta, olhando para frente.
Desvio padrão da altura (Z altura): cálculo matemático que ajusta a
altura aferida para idade e sexo. Z altura= (altura aferida - altura esperada)/
desvio padrão da altura.
Índice de Massa Corpórea (IMC): a obesidade avaliada pelo “Índice
de Quetelet” ou Índice de Massa Corpórea (IMC), que é definido como o
peso do indivíduo (kg) dividido pela sua altura (m) elevada ao quadrado. O
indivíduo foi considerado eutrófico quando IMC< p85 para idade e sexo e
obeso quando IMC≥ p95 nas curvas de IMC do Centers for Disease Control
and Prevention (CDC)91.
Desvio padrão do IMC (Z score IMC- Z IMC): cálculo que permite a
quantificação do grau de obesidade pela fórmula: Z score = 1/S loge(Q/M),
na qual S é o coeficiente de variação individual para sexo e idade; Q é o
IMC; M é a mediana.
Circunferência abdominal (CA)(cm): determinada utilizando fita
plástica não-elástica com 0,7 cm de largura, na altura da crista ilíaca. A CA
foi considerada aumentada quando estivesse acima do p90 para idade e
sexo de acordo com recomendações de Fernandez et al. (2004)92.
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3.3.2- Método de biompedância
A análise da bioimpedância utiliza propriedades elétricas do
organismo para avaliar a composição corporal. Consiste em administrar uma
corrente elétrica entre dois pontos do indivíduo e medir a oposição à
passagem da corrente. A quantificação da bioimpedância permite, através
de fórmulas conhecidas, avaliar a porcentagem de água corporal, de massa
livre de gordura (massa magra) e de massa gorda. A bioimpedância possui
dois componentes: a resistência (oposto da condutância R) caracterizada
pela oposição primária à passagem da corrente; e a reactância (oposto da
capacitância) que é a capacidade do altenador de armazenar durante um
período breve uma corrente elétrica.
Para a realização da bioimpedância, os indivíduos estavam
adequadamente hidratados e colocados em decúbito dorsal, sobre uma
superfície não condutora, com os braços separados do tronco e as pernas
separadas entre si a uma distância de 20 cm entre os tornozelos. Após
limpeza de pele, foram colocados quatro eletrodos de superfície (dois
emissores e dois sensores). A corrente que se administra é inócua e não é
sentida pelo indivíduo. O aparelho de bioimpedância elétrica utilizado para a
avaliação da composição corporal foi o Body Composition Analyser
(BiaQuantum RJL Systems, Inc, MI, EUA).

3.4- Métodos laboratoriais
A coleta de sangue venoso periférico foi realizada após 8 a 12 horas
de jejum.
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Glicemia (mg/dL): realizada no Laboratório Central do HCFMUSP. A
concentração plasmática de glicose foi determinada em analisador
automático, modelo Cobas Integra da Roche. O intervalo de referência
considerado como valores normais de glicemia foi de 75 a 99 mg/dL.
Insulina (mU/L): a concentração sérica de insulina foi determinada no
Laboratório de Hormônios do HCFMUSP, utilizando o kit B080-101 Auto
DELFIA, PerkinElmer do Brasil. Foram considerados valores normais
quando as concentrações séricas de insulina em jejum estavam abaixo de
15 mU/L para indivíduos pré-púberes, e abaixo de 20mU/L para indivíduos
púberes93, 94.
Ácido úrico (mg/dL): a concentração sérica de ácido úrico foi
determinada no Laboratório Central do HCFMUSP pelo método enzimático
colorimétrico automatizado. Foram considerados valores normais para as
mulheres: 2,4-5,7 mg/dL, e para os homens: 3,4-7,0 mg/dL.
Lípides plasmáticos: as dosagens plasmáticas de colesterol total
(CT)(mg/dL), HDL (mg/dL) e triglicérides (TG)(mg/dL) foram realizadas no
Laboratório Central do HCFMUSP pelo em sistema automatizado COBAS
MIRA, utilizando kits enzimáticos comerciais da Roche (Mannhein,
Alemanha). A concentração de colesterol nas frações LDL (mg/dL) e VLDL
(mg/dL) foram determinadas pela equação de Friedwald, onde VLDL-C =
TG/5 e LDL-C= CT - (HDL-C+VLDL-C).
Adiponectina (µg/mL): a concentração sérica de adiponectina foi
determinada no LIM 25 da Faculdade de Medicina da Universidade de São

27

Métodos

Paulo por ELISA (Kit EZHADP-61K, marca Linco Research, Inc. St Charles,
Missouri – USA).
Leptina (ng/mL): os níveis de leptina plasmáticos foram avaliados por
ELISA (Kit EZHL-80SK, marca Linco Research, Inc. St Charles, Missouri –
USA) no LIM 25 da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.

3.5- Avaliação dos parâmetros metabólicos
Resistência insulínica: avaliada pelo diagnóstico de hiperinsulinemia
e pelo Homeostasis Model Assesment (HOMA).
A hiperinsulinemia é determinada pelos níveis de insulina em jejum95.
Indivíduos pré-púberes são considerados hiperinsulinêmicos quando esta se
encontra ≥ 15mU/L93, enquanto que para os púberes o nível de corte é
20mU/L, já que na puberdade existe aumento dos níveis de insulina basal94.
HOMA é um modelo matemático que se baseia na interação da
glicose com a insulina. O HOMA tem sido proposto como um método para
avaliar a sensibilidade ou resistência insulínica (RI) e função das células β, a
partir das concentrações de insulina e glicose de jejum. Neste método,
valores altos denotam baixa sensibilidade à insulina. A análise da HOMA-RI
se faz utilizando a seguinte fórmula matemática: insulina (µU/mL) x glicose
(mmol/L)/ 22,596.
HOMA%S: cálculo matemático que infere a sensibilidade à insulina,
realizado em um programa de computador fornecido pela Universidade de
Oxford97.
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HOMA%β: cálculo matemático que infere a função da célula beta
pancreática no basal, realizado em um programa de computador fornecido
pela Universidade de Oxford97.
Teste oral de tolerância à glicose (TOTG): neste teste o sangue
venoso periférico foi coletado para a determinação das concentrações de
glicose e insulina nos tempos 0 (T0), 30 (T30), 60 (T60), 90 (T90) e 120
(T120) minutos após ingestão de 1,75 gramas de glicose anidra ou
equivalente pó Kg de peso até o máximo de 75 gramas. O teste tem a
finalidade de excluir pacientes com diabetes além de estimar pacientes com
RI. Os valores obtidos de glicose e insulina plasmáticas foram utilizados
para a determinação da área sob a curva (AUC),

através da fórmula:

AUC=((T0+T30)+(T30+T60)+(T60+T90)+(T90+T120))x30/298, possibilitando
o cálculo de AUC da glicose (AUCgli), AUC da insulina (AUCins) e razão da
AUC de insulina e glicose (AUCins/AUCgli).
Foram consideradas alterações glicêmicas: glicemia de jejum alterada
(GJA) quando a glicemia de jejum encontra-se entre 100mg/dL e 125mg/dL,
tolerância à glicose diminuída (TGD) quando a glicemia 120 minutos
encontra-se entre 140mg/dL e 199 mg/dL e diabetes mellitus tipo 2 (DM2)
quando a glicemia de jejum encontra-se ≥ 126mg/dL ou também glicemia
120 minutos ≥ 200mg/dL99.
Síndrome

Metabólica

(SM)

em

crianças

e

adolescentes:

considerando-se que não existe um consenso em relação à definição de SM
em crianças e adolescentes obesos, utilizamos as recomendações do Adult
Treatment Panel III (ATPIII) adaptada para o grupo pediátrico100. Portanto, a
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SM foi diagnosticada quando existiram três ou mais dos seguintes fatores:
CA ≥ p90, glicose em jejum ≥ 100 mg/dL, triglicérides ≥ 110mg/dL, HDL-c <
40 mg/dL, PAS ou PAS ≥ p90.

3.6- Avaliação da pressão arterial
Pressão arterial (mmHg): a pressão arterial foi aferida pelo método
auscultatório, com obediência às recomendações da American Heart
Association101, com o indivíduo sentado em uma cadeira por cinco minutos,
com as costas apoiadas e o braço esquerdo nu, na altura do coração. Foram
feitas duas medições com intervalo de cinco minutos, o valor final foi obtido
através da média entre essas duas medidas. Caso as duas primeiras leituras
diferissem em mais de 5 mmHg, foram obtidas leituras adicionais e
recalculada a média.
Para

se

avaliar

a

hipertensão

arterial

sistêmica

(HAS),

as

concentrações de pressão sistólica (PAS) e diastólica (PAD) foram
comparadas aos percentis das Tabelas do National High Blood Pressure
Education Program Working Group on High Blood Pressure in Children and
Adolescent102, para sexo, idade e percentil da altura. A pressão arterial foi
considerada alterada quando se encontrasse acima do p90.

3.7- Avaliação do consumo alimentar
O diário alimentar é um instrumento de automonitorização, no qual o
paciente registra quais alimentos foram consumidos e suas quantidades, os
horários e locais das refeições. Esse registro faz com que o paciente adquira
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maior consciência sobre diversos aspectos da sua doença e constantemente
exerça disciplina e controle. Neste trabalho, foi utilizado o registro do
consumo alimentar (RCA) de três dias, onde cada paciente preencheu a
cada mês, em folhas apropriadas fornecidas na consulta precedente, dados
referentes às refeições realizadas em três dias diferentes (dois dias de
semana e um de final de semana). Podendo contar com o auxílio de seus
responsáveis,

relataram

os

alimentos

ingeridos,

descrevendo

as

preparações, citando as marcas comerciais caso necessário e expondo as
quantidades consumidas. Estes dados embasam a avaliação da ingestão
média das crianças. Durante o atendimento mensal, estes registros foram
revisados, aprimorando as informações oferecidas, corrigindo eventuais
deslizes ou esquecimentos. Para cálculo e análise do conteúdo de energia e
de macronutrientes (carboidrato, proteína e lipídeos) da dieta foi utilizado o
software Virtual Nutri ®103.
A análise dos dados de energia e de cada macronutriente permitiu
estabelecer a porcentagem que o macronutriente correspondia do valor
energético total.

3.8- Avaliação da Compulsão Alimentar Periódica (CAP)
O instrumento utilizado para avaliar a CAP foi a Escala de Compulsão
Alimentar Periódica (ECAP), um questionário auto-aplicável, desenvolvido
por Gormally et al. (1982), adequado para discriminar indivíduos obesos de
acordo com a gravidade da

compulsão alimentar periódica (CAP)104. O

questionário é composto por 16 itens com 62 afirmativas no total, das quais
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se deve selecionar, em cada item, aquela que melhor representa a resposta
do indivíduo. Cada afirmativa corresponde um número de pontos de 0 a 3,
onde 0 corresponde a ausência e 3 gravidade máxima da ECAP, os escores
foram fixados e classificados em 3 três subgrupos, CAP ausente (escore
menor ou igual a 17 pontos), CAP moderada (escore de 18 a 26 pontos) e
CAP grave (escore maior ou igual a 27 pontos); ainda, foi considerada CAP
presente quando o escore foi maior que 17 pontos.
Foi utilizada a versão em português da escala proposta por Freitas et
al. (2001)105. A partir da ECAP adaptada de Freitas foi realizado uma
simplificação dos termos utilizados para possibilitar sua utilização em
crianças e adolescentes obesos, mantendo os mesmos pontos e a
classificação da ECAP. Esta escala foi utilizada em estudo anteriormente
realizada pelo grupo de estudo24.

3.9- Estudo do gene do receptor secretagogo do hormônio do
crescimento (GHSR)
A

pesquisa

genética

foi

desenvolvida

no

Laboratório

de

Endocrinologia Celular e Molecular (LIM 25) da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo. A genotipagem para determinação das
variantes genéticas (SNPs) foi realizada em ácido desoxirribonucleico (DNA)
extraído de leucócitos de sangue periférico previamente coletado e
armazenado no banco de DNA.
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3.9.1- Extração do DNA genômico
Esse procedimento seguiu o protocolo de Miller, Dykes e Polesky106.
Foram coletados 10 ml de sangue venoso em tubos contendo ácido
etilenodiamiotetracético (EDTA 25mM). O pellet leucocitário (botão de
glóbulos brancos) foi obtido a partir da lise dos glóbulos vermelhos utilizando
solução de lise hemácia (1mM NH4HCO e 114mM NH4Cl), com incubação a
4ºC por 30 minutos, seguida de centrifugação do material a 3000rpm a 4ºC
por 15 minutos, desprezando o sobrenadante. Esse procedimento foi
repetido mais uma vez.
O pellet foi então suspenso em 6 ml de tampão TEN, 120µL de sódio
dodecil sulfato (SDS) 10% e 80 µL de proteinase K (100 µg/mL) e incubado
durante 18 horas a 37ºC.
Após este intervalo, foi adicionado 2,4mL de cloreto de sódio (NaCl)
saturado. Agitou-se vigorosamente a solução por 15 segundos e o material
foi centrifugado por 15 minutos, a 3000 rpm. O sobrenadante contendo DNA
desproteinizado foi transferido para outro tubo, adicionado dois volumes de
etanol absoluto gelado e homogeneizado cuidadosamente por inversão. O
DNA precipitado foi retirado do tubo e lavado duas vezes com etanol gelado
a 70% e uma vez com etanol absoluto. Em seguida foi centrifugado a vácuo
durante 5 minutos e ressuspenso em solução TE pH 8 (Tris-HCl 10 mM e
EDTA 0,1mM).
A concentração do DNA foi estimada a partir da leitura da densidade
óptica por espectofotometria com luz ultravioleta (Gene Quant pro RNA/DNA
calculator, Phramacia Biotech, Cambridge, England). O grau de pureza foi
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avaliado pela relação de absorbância de 260 e 280nm, e a integridade do
material verificada após eletroforese em gel de agarose a 1%. As amostras
foram armazenadas até sua utilização.

3.9.2- Reação de Polimerase em Cadeia (PCR) do exon 1 e exon 2 do
gene do GHSR
As reações de PCR foram realizadas em volume final de 26 µL de
reação, utilizando aproximadamente 250ng de DNA como template. Os
primers utilizados estão nas tabelas abaixo:

Tabela 1: Primers para PCR do Exon 1 do gene do GHSR
Exon 1

Sense
Reverse

Tamanho do
fragmento (pb)

Primer
(1F/1R)

5’ TTCTCCAAGCATCCTCCCTA 3’

997

Primer Interno
(1B/1R)

5’ GAAGGCACAGGGAGAGGATA 3’
5’ CAATTCGTCAGTGAGAGCTG 3’

520

5’ GAAGGCACAGGGAGAGGATA 3’

Tabela 2: Primers para PCR do Exon 2 do gene do GHSR
Exon 2

Sense
Reverse

Tamanho do
fragmento (pb)

Primer
(2F/2R)

5’ CTGTGACATTTCTTGAGCTGAC 3’

382

Primer Interno
(2F/2B)

5’ CTGTGACATTTCTTGAGCTGAC 3’

5’ TGTGCTATGTCTTCCGGTTT 3’

5’ ACATGTTGTAGTACAGGTTC 3’

200
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Para o exon 1, as reações de PCR continham: PCR buffer
(INVITROGEN Life Technologies) 1X concentração final, 50 mM cloreto de
magnésio (MgCl2) (INVITROGEN Life Technologies), 100 mM dNTP Mix
(GIBCO Life Technologies), 20 pmol de cada primer (Tabela 1) e 1,25 U de
Go Taq DNA Polymerase (PROMEGA Life Technologies). Incubamos as
amostras durante 5 minutos a 94°C para a denaturaçã o das dupla-fitas de
DNA em termociclador (Gene Amp PCR System 9600, Perkin-Elmer, EUA).
A seguir, submetemos as mesmas a 35 ciclos (45 segundos a 94°C, 30
segundos a 56°C e 1 minuto a 72°C) e, após o último ciclo, realizamos a
etapa de extensão final por 10 minutos a 72°C.
Para o exon 2, as reações de PCR continham: PCR buffer
(INVITROGEN Life Technologies) 1X concentração final, 50 mM cloreto de
magnésio (MgCl2) (INVITROGEN Life Technologies), 100 mM dNTP Mix
(GIBCO Life Technologies), 20 pmol de cada primer (Tabela 2) e 1,25 U de
Go Taq DNA Polymerase (PROMEGA Life Technologies). Incubamos as
amostras durante 5 minutos a 94°C para a denaturaçã o das dupla-fitas de
DNA em termociclador (Gene Amp PCR System 9600, Perkin-Elmer, EUA).
A seguir, submetemos as mesmas a 35 ciclos (45 segundos a 94°C, 30
segundos a 56°C e 1 minuto a 72°C) e, após o último ciclo, realizamos a
etapa de extensão final por 10 minutos a 72°C.
Foram realizados os géis de agarose a 2% para demonstrar os
produtos da reação de PCR para o exon 1 e exon 2 do GHSR.
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3.9.3- Sequenciamento dos produtos de PCR do exon 1 e exon 2 do
gene do GHSR
O sequenciamento foi realizado no LIM-25 em sequenciador
automático ABI PRISM 3130 XL Genetic Analyser, Applied Biosystems
Foster City, USA. Para a avaliação das variações genéticas no GHSR foi
utilizado a sequência genômica obtida Ensembl81.

3.10- Análise estatística
As análises estatísticas foram realizadas pelo programa SPSS
software vs 14 (Statistical Package for Social Science Inc., Chicago, Illinois,
USA).
As variáveis contínuas foram expressas como média e desvio padrão
da média e as variáveis categóricas foram expressas como número de
casos e porcentagem de indivíduos afetados dentre os avaliados para a
variável.
Utilizamos o programa Helix TreeTM para calcular o Equilíbrio de
Hardy-Weinberg. As análises foram feitas no modelo dominante e recessivo.
O teste do quiquadrado (χ2) de Pearson foi utilizado para avaliar a
frequência dos polimorfismos entre os pacientes obesos e eutróficos, as
diferenças clínicas iniciais entre os dois grupos estudados, bem como a
associação entre os genótipos das variantes no gene do GHSR e as
variáveis antropométricas, de composição corporal, clínicas, dietética,
laboratoriais e metabólicas.
A magnitude do risco conferido por cada variável significantemente
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diferente foi estimada usando Odds Ratio (OR) com intervalo de confiança
(IC) de 95%. Foi realizado o OR por regressão logística para possíveis
fatores de confusão: sexo e estadio puberal. O nível de significância adotado
(p) foi <0,05.

RESULTADOS
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4- RESULTADOS

4.1- Avaliação da população de estudo
Foram feitas análises dos dados iniciais de 422 crianças e
adolescentes obesos (CAO) e 96 crianças e adolescentes eutróficos (CAE).
As variáveis clínicas analisadas nas CAO e CAE estão descritas na
tabela 3.

Tabela 3: Análise das variáveis clínicas nas CAO e CAE.
Variável

CAO (n= 422)

CAE (n= 96)

p

Sexo F/M (%)*

62,8/37,2

57,3/42,7

0,32

Estadio puberal PP/PUB (%)*

54,2/45,8

45,6/54,4

0,14

Idade (anos)

10,7 (± 1,43)

10,6 (± 1,51)

0,56

Peso (kg)

69,3 (± 16,2)

35,1 (± 8,44)

<0,001

Z peso

2,50 (± 0,51)

-0,14 (± 0,92)

<0,001

Altura (cm)

149,7 (± 9,84)

142,9 (± 10,0)

<0,001

Z altura

1,03 (± 1,02)

0,13 (± 0,98)

<0,001

IMC (Kg/m2)

30,6 (± 4,60)

17,0 (± 2,40)

<0,001

Z IMC

2,32 (± 0,28)

-0,29 (± 0,99)

<0,001

CA (cm)

96,9 (± 10,9)

63,3 (± 7,60)

<0,001

Massa Gorda (%)

36,9 (± 4,34)

18,4 (± 6,05)

<0,001

PAS (mmHg)

111,9 (± 13,7)

102,6 (± 12,5)

<0,001

PAD (mmHg)

69,3 (± 11,4)

67,0 (± 11,7)

0,08

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.
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Não houve diferença na frequência de sexo e estadio puberal, e na
distribuição das idades entre os dois grupos estudados. Todas as variáveis
laboratoriais mostraram-se diferentes estatisticamente entre as CAO e CAE.
Analisando a pressão arterial observamos diferença estatisticamente
significante para a PAS, mas não para a PAD (69,3 mmHg vs 67,0 mmHg,
p= 0,08).
A ingestão calórica e o risco de compulsão alimentar foram
mensurados e estão apresentados na tabela 4, observamos diferenças
estatisticamente significante nas variáveis analisadas entre as CAO e CAE.

Tabela 4: Análise da ingestão calórica e do risco de compulsão alimentar
nas CAO e CAE.
Variável
Calorias (Kcal)
Escore CAP
Com risco de CAP (%)*

CAO (n= 214)

CAE (n= 77)

p

2065,5 (± 650,8)

1814,5 (± 584,6)

0,003

15,8 (± 7,76)

6,95 (± 5,29)

<0,001

41,1%

2,40%

<0,001

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.
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As

variáveis

laboratoriais

e

metabólicas

analisadas

estão

apresentadas na tabela 5, observamos diferenças significantes entre os dois
grupos (CAO e CAE) para todas as variáveis, exceto colesterol total (159,3
mg/dL vs 156,4 mg/dL, p= 0,37).

Tabela 5: Análise das variáveis laboratoriais e metabólicas nas CAO e CAE.
Variável

CAO (n= 422)

CAE (n= 96)

p

Glicemia (mg/dL)

87,0 (± 7,86)

82,7 (± 7,43)

<0,001

Insulina (mU/L)

18,4 (± 10,4)

5,02 (± 3,01)

<0,001

Ácido úrico (mg/dL)

5,01 (± 1,09)

3,88 (± 0,88)

<0,001

Colesterol total (mg/dL)

159,3 (± 30,2)

156,4 (± 24,8)

0,37

LDL (mg/dL)

96,4 (± 27,0)

85,3 (± 20,4)

<0,001

HDL (mg/dL)

42,0 (± 9,23)

57,9 (± 12,4)

<0,001

Triglicérides (mg/dL)

103,7 (± 46,9)

66,2 (± 23,0)

<0,001

Adiponectina (µg/mL)

12,5 (± 5,58)

15,1 (± 4,98)

0,001

Leptina (ng/mL)

41,1 (± 20,4)

5,45 (± 4,47)

<0,001

41,9

0

<0,001

HOMA-IR

4,00 (± 2,36)

1,04 (± 0,64)

<0,001

HOMA%S

46,4 (± 25,2)

157,1 (± 59,0)

<0,001

HOMA%β

190,7 (± 70,0)

90,4 (± 32,8)

<0,001

AUCgli (mg/dL/120 min)

13671 (± 2252)

na

na

AUCins (µUI/dL/120 min)

13355 (± 8677)

na

na

AUCins/AUCgli

124,4 (± 51,4)

na

na

Hiperinsulinemia (%)*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.
na: não avaliado.
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A tabela 6 apresenta as frequências dos parâmetros utilizados para o
diagnóstico da SM e a frequência da SM, observamos diferenças
significantes em todos os parâmetros analisados entre os dois grupos (CAO
e CAE).

Tabela 6: Análise da frequência de SM e de seus parâmetros nas CAO e
CAE.
Parâmetro

CAO (n= 422)

CAE (n= 96)

p

CA ≥ p90

98,1

4,30

<0,001

Glicemia ≥ 100 mg/dL

6,30

1,00

0,04

HDL < 40 mg/dL

48,1

4,20

<0,001

TG ≥ 110 mg/dL

35,9

5,20

<0,001

HAS (PA> p90)

44,3

31,5

0,02

SM

42,6

1,10

<0,001

Dados apresentados em percentual de casos observados.

4.2- Avaliação do gene do receptor secretagogo do hormônio do
crescimento (GHSR)
Foram descritas até o presente momento 42 variantes no exon 1 e no
exon 2 do gene do GHSR81 (Anexo 3), todas estas variantes foram avaliadas
na nossa casuística e são apresentadas à seguir.

4.2.1- Variante rs2232165 (60 C/T)
A distribuição dos genótipos da variante rs2232165 (60 C/T) na
população estudada foi consistente com o equilíbrio de Hardy-Weinberg
(HW) (p= 0,16) (tabela 7). Não houve diferença na frequência de sexo e
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estadio puberal, e na distribuição das idades segundo os genótipos da
variante rs2232165 (60 C/T).

Tabela 7: Frequência dos genótipos da variante rs2232165 (60 C/T) no exon
1 do GHSR nas CAO e CAE.
Genótipo
variante rs2232165

Total
(n= 476)

CAO
(n= 381)

CAE
(n= 95)

CC (%)

92,2

92,4

91,6

CT (%)

7,40

7,10

8,40

TT (%)

0,40

0,50

0,00

Análise de acordo com obesidade e variáveis antropométricas,
de composição corporal e clínicas
A análise da associação dos genótipos da variante rs2232165 (60
C/T) à obesidade (IMC≥ p95) não evidenciou diferenças significantes entre
os grupos de CAO (IMC≥ p95) e de CAE (IMC< p85) (p= 0,79), também não
foi observado resultado significante segundo sexo e estadio puberal.
Nas CAO, avaliamos a influência da variante rs2232165 (60 C/T) nas
variáveis antropométricas, de composição corporal e clínicas. Os indivíduos
foram divididos em dois grupos de acordo com a presença ou não do alelo T
(CC e CT/TT). Não foi observada nenhuma diferença significante nestas
variáveis analisadas segundo os genótipos da variante rs2232165 (60 C/T)
(tabela 8).
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Tabela 8: Análise das variáveis antropométricas, de composição corporal e
clínicas segundo genótipo da variante rs2232165 (60 C/T) nas CAO.
Variável

CC (n= 352)

CT/TT (n= 29)

p

Sexo F/M (%)*

63,9/36,1

69,0/31,0

0,59

Estadio puberal PP/PUB (%)*

52,0/48,0

65,5/34,5

0,16

Idade (anos)

10,7 (± 1,35)

10,5 (± 1,57)

0,54

Peso (kg)

70,1 (± 16,2)

64,3 (± 15,2)

0,06

Z peso

2,53 (± 0,50)

2,36 (± 0,44)

0,08

Altura (cm)

150,0 (± 9,74)

147,1 (± 10,3)

0,13

Z altura

1,09 (± 0,99)

0,81 (± 0,78)

0,13

IMC (Kg/m2)

30,8 (± 4,65)

29,2 (± 3,79)

0,08

Z IMC

2,33 (± 0,28)

2,26 (± 0,25)

0,20

CA (cm)

97,4 (± 10,8)

94,7 (± 11,8)

0,23

Massa Magra (kg)

43,6 (± 9,18)

40,3 (± 8,80)

0,06

Massa Gorda (kg)

26,1 (± 7,96)

23,4 (± 7,00)

0,08

Massa Gorda (%)

37,0 (± 4,33)

36,4 (± 3,63)

0,47

PAS (mmHg)

112,1 (± 13,8)

111,1 (± 14,0)

0,72

PAD (mmHg)

69,5 (± 11,8)

67,6 (± 8,82)

0,40

Dados apresentados: média (± desvio padrão).

Ao avaliar as CAO segundo o sexo, observamos que os pacientes do
sexo masculino com genótipo CC estavam associados aos maiores valores
de Z altura quando comparados aos pacientes com genótipo CT/TT (1,21 ±
1,04 vs 0,42 ± 1,01; p= 0,03).
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Análise de acordo com compulsão alimentar periódica e
variáveis dietéticas
A análise da associação dos genótipos da variante rs2232165 (60
C/T) com o risco de CAP nas CAO não evidenciou diferenças significantes
entre os grupos sem risco de CAP (escore≤ 17) e com risco de CAP
(escore> 17) (p= 0,85), também não foi observado resultado significante
segundo sexo e estadio puberal.
Analisamos nas CAO a influência da variante rs2232165 (60 C/T) nas
variáveis dietéticas, para tal, as crianças foram divididas em dois grupos de
acordo com a presença ou não do alelo T (CC e CT/TT). Não observamos
nenhum resultado significante nesta análise (tabela 9).

Tabela 9: Análise das variáveis dietéticas segundo genótipo da variante
rs2232165 (60 C/T) nas CAO.
Variável
Calorias (Kcal)

CC (n= 181)

CT/TT (n= 15)

p

2080,4 (± 660,7) 1953,5 (± 727,8) 0,49

Ingestão de Carboidrato (g)

257,8 (± 90,1)

227,9 (± 66,1)

0,23

Ingestão de Carboidrato (%VET)

50,0 (± 8,57)

49,1 (± 13,1)

0,71

Ingestão de Proteína (g)

81,6 (± 30,3)

90,8 (± 39,5)

0,29

Ingestão de Proteína (%VET)

16,1 (± 4,13)

18,4 (± 6,08)

0,18

Ingestão de Lipídeos (g)

80,2 (± 34,9)

77,3 (± 46,2)

0,78

Ingestão de Lipídeos(%VET)

33,1 (± 7,65)

31,1 (± 9,56)

0,37

Escore CAP

16,0 (± 7,85)

15,4 (± 7,96)

0,78

42,5

40,0

0,85

Com risco de CAP (%)*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.
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Análise de acordo com síndrome metabólica e variáveis
laboratoriais.
A análise da associação dos genótipos da variante rs2232165 (60
C/T) ao SM nas CAO não evidenciou diferenças significantes entre os
grupos com e sem diagnóstico de SM (p= 0,20), também não foi observado
resultado significante segundo sexo e estadio puberal.
Nas CAO, avaliamos a influência da variante rs2232165 (60 C/T) nos
parâmetros para diagnóstico de SM e nas variáveis laboratoriais, para isso,
as crianças foram divididas em dois grupos de acordo com a presença ou
não do alelo T (CC e CT/TT). Não observamos nenhum resultado
significante nesta avaliação (tabela 10).
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Tabela 10: Análise das variáveis laboratoriais e metabólicas segundo
genótipo da variante rs2232165 (60C/T) nas CAO.
Variável

CC (n= 349)

CT/TT (n= 29)

p

CA ≥ p90*

98,9

96,3

0,26

Glicemia ≥ 100 mg/dL*

6,60

3,40

0,50

HDL < 40 mg/dL*

47,4

51,7

0,66

TG ≥ 110 mg/dL*

37,7

24,1

0,14

HAS (PA> p90)*

46,2

37,0

0,36

SM*

43,6

30,8

0,20

Glicemia (mg/dL)

87,1 (± 8,04)

85,5 (± 7,61)

0,30

Insulina (mU/L)

18,6 (± 10,4)

16,9 (± 8,74)

0,33

Ácido úrico (mg/dL)

5,03 (± 1,04)

5,06 (± 1,28)

0,90

Colesterol total (mg/dL)

158,7 (± 30,2)

160,6 (± 26,5)

0,74

LDL c (mg/dL)

95,7 (± 26,9)

99,7 (± 25,7)

0,44

HDL c (mg/dL)

41,8 (± 9,02)

41,2 (± 8,39)

0,70

Triglicérides (mg/dL)

104,5 (± 46,7)

98,0 (± 43,3)

0,47

Adiponectina (µg/mL)

12,2 (± 5,36)

15,5 (± 8,03)

0,08

Leptina (ng/mL)

41,5 (± 20,8)

38,0 (± 16,4)

0,39

42,5

41,4

0,90

HOMA-IR

4,05 (± 2,38)

3,52 (± 1,91)

0,25

HOMA%S

45,1 (± 25,4)

53,4 (± 23,9)

0,41

HOMA%β

189,7 (± 68,6)

198,9 (± 75,4)

0,74

AUCgli (mg/dL/120 min)

13679 (± 2277)

13317 (± 2314)

0,42

AUCins (µUI/dL/120 min)

13514 (± 8765)

11358 (± 6665)

0,21

AUCins/AUCgli

120,3 (± 67,8)

103,6 (± 53,9)

0,20

Hiperinsulinemia*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.
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4.2.2- Variante rs2232166 (144 C/T)
A distribuição dos genótipos da variante rs2232166 (144 C/T) na
população de estudo estava em equilíbrio de HW (p= 0,89). Foi observado
nas CAO o genótipo CT em 5 (1,30%) pacientes dos 381 analisados, e nas
95 CAE foi observado o genótipo CT em apenas uma paciente (1,05%).
Os

resultados

das

variáveis

clínicas,

antropométricas

e

de

composição corporal das cinco CAO com genótipo CT estão apresentados
na tabela 11. Observamos que todos os cinco pacientes apresentaram
hipertensão arterial e CA> p90.
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Tabela 11: Descrição das variáveis clínicas, antropométricas e de
composição corporal das cinco CAO com genótipo CT da variante
rs2232166 (144 C/T).
Variável

Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Paciente 4

Paciente 5

Feminino

Feminino

Masculino

Feminino

Feminino

Pré-púbere

Pré-púbere

Púbere

Púbere

Pré-púbere

Idade (anos)

8,23

10,5

11,1

11,0

10,2

Peso (kg)

58,9

64,5

70,0

66,7

55,5

Z peso

3,06

2,40

2,53

2,33

2,08

Altura (cm)

136,5

140,7

160,5

140,0

143,9

Z altura

1,25

-0,04

2,29

-0,52

0,73

Z altura mãe

na

-2,03

2,13

-1,87

-0,53

Z altura pai

na

-2,51

0,50

na

na

IMC (Kg/m2)

31,6

32,6

27,2

34,0

26,8

Z IMC

2,71

2,50

2,11

2,54

2,11

IMC mãe (Kg/m2)

na

25,8

25,5

30,3

35,8

IMC pai (Kg/m2)

na

na

27,4

na

na

CA (cm)

94,5

108,0

91,0

104,0

84,0

Massa Gorda (%)

37,0

40,0

33,0

43,0

35,0

PAS (mmHg)

150,0

130,0

120,0

110,0

110,0

PAD (mmHg)

90,0

80,0

60,0

85,0

76,0

Sexo
Estadio puberal

O genótipo CT da variante rs2232166 (144 C/T) foi observado em
uma paciente eutrófica do sexo feminino, púbere e com 13,4 anos. Na
avaliação antropométrica a paciente apresentou 49,0Kg, 0,17 de Z peso,
161,8 cm de altura, 0,45 de Z altura, -0,70 de Z altura da mãe, -1,46 de Z
altura do pai, 18,7 Kg/m2 de IMC, -0,09 de Z IMC, 70,5 cm de CA e 8,00% de

49

Resultados

massa gorda. A avaliação da pressão arterial mostrou PAS de 105,0 mmHg e
PAD de 65,0 mmHg.
Os dados do consumo alimentar e do comportamento alimentar foram
avaliados em duas (paciente 4 e paciente 5) das cinco CAO com genótipo
CT da variante rs2232166 (144 C/T) e estão apresentados na tabela 12.

Tabela 12: Descrição das variáveis do consumo alimentar e do
comportamento alimentar de duas CAO com genótipo CT da variante
rs2232166 (144 C/T).
Variável

Paciente 4

Paciente 5

2.140,3

2.836,8

Ingestão de Carboidrato (g)

288,3

346,2

Ingestão de Carboidrato (%VET)

53,8

48,6

Ingestão de Proteína (g)

78,0

94,7

Ingestão de Proteína (%VET)

14,7

13,2

Ingestão de Lipídeos (g)

75,2

121,5

Ingestão de Lipídeos (%VET)

31,5

38,2

Escore CAP

23,0

19,0

Calorias (Kcal)

A avaliação dietética da paciente eutrófica com genótipo CT da
variante rs2232166 (144 C/T) mostrou ingestão de 1947,1 Kcal, 322,8
gramas (65,9% do VET) de carboidrato, 97,8 gramas (20,0% do VET) de
proteína e 30,7 gramas (14,1% do VET) de lipídeos. Não foi avaliado o
comportamento alimentar desta paciente.
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A tabela 13 apresenta os resultados das variáveis laboratoriais das
cinco CAO com genótipo CT da variante rs2232166 (144 C/T).

Tabela 13: Descrição das variáveis laboratoriais das cinco CAO com
genótipo CT da variante rs2232166 (144 C/T).
Variável

Paciente 1

Paciente 2

Paciente 3

Paciente 4

Paciente 5

Glicemia (mg/dL)

78,0

89,0

92,0

94,0

103,0

Insulina (mU/L)

14,8

11,9

7,20

20,5

24,4

Ácido úrico (mg/dL)

4,80

6,10

5,20

4,30

4,10

Colesterol total (mg/dL)

152,0

158,0

114,0

173,0

151,0

LDL c (mg/dL)

81,0

105,0

66,0

102,0

82,0

HDL c (mg/dL)

29,0

36,0

38,0

51,0

34,0

Triglicérides (mg/dL)

211,0

84,0

50,0

98,0

174,0

Adiponectina (µg/mL)

12,9

10,6

21,3

na

na

Leptina (ng/mL)

59,2

63,0

29,6

79,9

34,1

HOMA-IR

2,85

2,61

1,63

4,75

6,20

HOMA%S

54,8

130,9

87,2

170,4

161,5

HOMA%β

196,8

65,4

106,2

38,0

31,5

AUCgli (mg/dL/120 min)

10905

18000

12855

12795

16620

AUCins (µUI/dL/120 min)

11866

7717

6576

8041

na

AUCins/AUCgli

136,2

53,7

64,0

78,6

na

na: não avaliado

Analisando as variáves metabólicas, observamos que a paciente 4 e
a paciente 5 apresentaram hiperinsulinemia (40,0%) e todos os cinco exceto
a paciente 4 tinham diagnóstico de SM (80,0%).
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A avaliação laboratorial da paciente eutrófica com genótipo CT da
variante rs2232166 (144 C/T) resultou em glicemia: 78,0 mg/dL, insulina:
2,80 mU/L, ácido úrico: 4,10 mg/dL, colesterol total: 143,0 mg/dL, LDL c:
78,0 mg/dL, HDL c: 56 mg/dL, triglicérides: 46,0 mg/dL, adiponectina: 16,1
µg/mL, leptina: 1,16 ng/mL e HOMA-IR: 0,54. Não foi feito a avaliação do
HOMA%S e HOMA%β pois a insulina estava abaixo de 2,90 mU/L. A AUC
de glicemia e de insulina não foi calculada, pois não foi feito o TOTG desta
paciente.
Não foi feito estudo de associação entre os genótipos da variante
rs2232166 (144 C/T) e as variáveis analisadas devido à baixa casuística
para permitir poder estatístico.

4.2.3- Variante rs495225 (171 C/T)
A distribuição dos genótipos da variante rs495225 (171 C/T) na
população estudada foi consistente com o equilíbrio de HW (p= 0,06) (tabela
14). Não houve diferença na frequência de sexo e estadio puberal, e na
distribuição das idades segundo os genótipos da variante rs495225 (171
C/T) em nenhuma das duas populações.

Tabela 14: Frequência dos genótipos da variante rs495225 (171 C/T) no
exon 1 do GHSR nas CAO e CAE.
Genótipo
variante rs495225

Total
(n= 476)

CAO
(n= 381)

CAE
(n= 95)

CC (%)

18,7

18,9

17,9

CT (%)

44,1

43,6

46,3

TT (%)

37,2

37,5

35,8
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Análise de acordo com obesidade e variáveis antropométricas,
de composição corporal e clínicas
A análise da associação dos genótipos da variante rs495225 (171
C/T) com obesidade (IMC≥ p95) não evidenciou diferenças significantes
entre os grupos de CAO (IMC≥ p95) e de CAE (IMC< p85) em nenhum dos
modelos avaliados (p= 0,72), também não foi observado resultado
significante segundo sexo e estadio puberal.
Nas CAO, avaliamos a influência da variante rs495225 (171 C/T) nas
variáveis antropométricas, de composição corporal e clínicas. Foi utilizado o
modelo recessivo e os indivíduos foram divididos em dois grupos de acordo
com a presença do alelo C (CC/CT e TT). Não foi observada nenhuma
diferença significante nestas variáveis analisadas segundo os genótipos da
variante rs495225 (171 C/T) (tabela 15).
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Tabela 15: Análise das variáveis antropométricas, de composição corporal e
clínicas segundo genótipo da variante rs495225 (171 C/T) nas CAO.
Variável

CC/CT (n= 237)

TT (n= 144)

p

Sexo F/M (%)*

62,9/37,1

66,7/33,3

0,45

Estadio puberal PP/PUB (%)*

56,1/43,9

47,9/52,1

0,12

Idade (anos)

10,6 (± 1,40)

10,8 (± 1,30)

0,11

Peso (kg)

68,9 (± 16,2)

70,9 (± 16,1)

0,24

Z peso

2,52 (± 0,50)

2,52 (± 0,49)

0,92

Altura (cm)

149,3 (± 9,60)

150,7 (± 10,1)

0,16

Z altura

1,07 (± 0,97)

1,07 (± 0,99)

0,97

IMC (Kg/m2)

30,5 (± 4,71)

30,9 (± 4,44)

0,48

Z IMC

2,33 (± 0,28)

2,33 (± 0,27)

0,99

CA (cm)

97,1 (± 11,2)

97,3 (± 10,3)

0,90

Massa Magra (kg)

42,8 (± 9,02)

44,1 (± 9,43)

0,21

Massa Gorda (kg)

25,5 (± 8,02)

26,4 (± 7,75)

0,26

Massa Gorda (%)

36,8 (± 4,41)

37,2 (± 4,06)

0,33

PAS (mmHg)

111,4 (± 13,8)

113,1 (± 13,8)

0,26

PAD (mmHg)

69,3 (± 11,5)

69,5 (± 11,9)

0,92

Dados apresentados: média (± desvio padrão).

Análise de acordo com compulsão alimentar periódica e
variáveis dietéticas
A análise da associação dos genótipos da variante rs495225 (171
C/T) com o risco de CAP nas CAO não evidenciou diferenças significantes
entre os grupos sem risco de CAP (escore≤ 17) e com risco de CAP
(escore> 17) (p= 0,24), também não foi observado resultado significante
segundo sexo e estadio puberal.
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Avaliamos nas CAO a influência da variante rs495225 (171 C/T) nas
variáveis dietéticas, para tal, as crianças foram divididas em dois grupos de
acordo com a presença ou não do alelo C (CC/CT e TT). Foi observado que
os pacientes obesos com o genótipo CC/CT apresentaram maiores valores
médios de ingestão de carboidrato em gramas e em porcentagem do VET
quando comparados com os casos com genótipo TT (tabela 16).

Tabela 16: Análise das variáveis dietéticas segundo genótipo da variante
rs495225 (171 C/T) nas CAO.
Variável

CC/CT (n= 111)

TT (n= 85)

Calorias (Kcal)

2141,1 (± 704,3) 1971,8 (± 595,9)

p
0,09

Ingestão de Carboidrato (g)

271,0 (± 92,5)

233,8 (± 78,5)

0,005

Ingestão de Carboidrato (%VET)

51,5 (± 8,40)

47,9 (± 9,35)

0,008

Ingestão de Proteína (g)

83,7 (± 33,2)

80,5 (± 27,9)

0,49

Ingestão de Proteína (%VET)

15,9 (± 4,53)

16,8 (± 4,02)

0,18

Ingestão de Lipídeos (g)

81,5 (± 36,8)

77,8 (± 34,5)

0,49

Ingestão de Lipídeos(%VET)

32,6 (± 7,81)

33,3 (± 7,82)

0,59

Escore CAP

16,6 (± 7,87)

15,0 (± 7,74)

0,16

45,9

37,6

0,24

Com risco de CAP (%)*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.

Ao avaliar as CAO segundo o sexo, observamos que as pacientes do
sexo feminino com genótipo CC/CT da variante rs495225 (171 C/T) estavam
associadas a maiores valores no escore de CAP quando comparadas às
pacientes com genótipo TT (17,0 ± 8,02 vs 14,5 ± 6,91; p=0,05). No entanto,
não observamos maior risco de CAP nas meninas com genótipo CC/CT
quando comparadas às meninas com o genótipo TT (48,8% vs 35,9%, OR=
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0,60; IC 95% 0,30 - 1,18; p= 0,14), também não foi observada diferença
quando feito o ajuste para idade e estadio puberal.

Análise de acordo com síndrome metabólica e variáveis
laboratoriais.
A análise da associação dos genótipos da variante rs495225 (171
C/T) com SM nas CAO não evidenciou diferenças significantes entre os
grupos com e sem diagnóstico de SM (p= 0,08), também não foi observado
resultado significante segundo sexo e estadio puberal.
Quando foi feita a análise no modelo recessivo da casuística
separada por sexo encontrou-se uma maior frequência do genótipo TT nos
pacientes do sexo masculino com SM (OR: 2,41; IC 95% 1,16-5,13; p=0,04)
(tabela 17).

Tabela 17: Distribuição da frequência dos genótipo TT da variante rs495225
(171 C/T) nas CAO do sexo masculino, de acordo com o diagnóstico de SM.
Genótipo
TT

Com SM

Sem SM

p

27/57 (47,4%)

19/70 (27,1%)

0,04

Nas CAO, avaliamos a influência da variante rs495225 (171 C/T) nos
parâmetros para diagnóstico de SM e nas variáveis laboratoriais, as crianças
foram divididas em dois grupos de acordo com a presença ou não do alelo C
(CC/CT e TT). Foi observado que os pacientes com o genótipo CC/CT
apresentaram menores valores médios de insulina, HOMA-IR, HOMA %β,
AUCinsulina e AUCins/AUCgli quando comparados com os casos com o
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genótipo TT. A análise no modelo recessivo da casuística mostrou uma
maior frequência do genótipo TT nos pacientes com triglicérides aumentado
(TG ≥ 110 mg/dL) (OR: 1,97; IC 95% 1,28 - 3,03; p= 0,002) (tabela 18).

Tabela 18: Análise das variáveis laboratoriais e metabólicas segundo
genótipo da variante rs495225 (171 C/T) nas CAO.
Variável

CC/CT (n= 235)

TT (n= 144)

p

CA ≥ p90*

98,3

99,3

0,41

Glicemia ≥ 100 mg/dL*

4,70

9,00

0,09

HDL < 40 mg/dL*

48,1

47,2

0,87

TG ≥ 110 mg/dL*

30,6

46,5

0,002

HAS (PA> p90)*

46,3

44,3

0,70

SM*

39,1

48,6

0,08

Glicemia (mg/dL)

86,5 (± 7,27)

87,7 (± 9,07)

0,19

Insulina (mU/L)

17,5 (± 9,29)

20,1 (± 11,7)

0,02

Ácido úrico (mg/dL)

5,01 (± 1,01)

5,08 (± 1,12)

0,53

Colesterol total (mg/dL)

158,9 (± 31,3)

158,7 (± 27,5)

0,93

LDL c (mg/dL)

97,0 (± 27,5)

94,3 (± 25,5)

0,34

HDL c (mg/dL)

41,7 (± 8,76)

42,0 (± 9,33)

0,74

Triglicérides (mg/dL)

101,0 (± 44,7)

109,0 (± 48,9)

0,10

Adiponectina (µg/mL)

12,9 (± 5,82)

11,8 (± 5,37)

0,14

Leptina (ng/mL)

41,1 (± 20,8)

41,3 (± 20,1)

0,94

39,3

47,6

0,12

HOMA-IR

3,75 (± 2,00)

4,43 (± 2,79)

0,01

HOMA%S

51,4 (± 29,1)

38,5 (± 16,9)

0,38

HOMA%β

184,8 (± 69,4)

197,9 (± 68,0)

0,02

AUCgli (mg/dL/120 min)

13491 (± 2250)

13919 (± 2309)

0,08

AUCins (µUI/dL/120 min)

12325 (± 7552)

15023 (± 9970)

0,01

AUCins/AUCgli

112,0 (± 61,8)

130,3 (± 73,2)

0,02

Hiperinsulinemia*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.
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Nesta casuística, avaliamos a influência da variante rs495225 (171
C/T) nos tempos do TOTG, as crianças foram divididas em dois grupos de
acordo com a presença ou não do alelo C (CC/CT e TT) (Anexo 4). Com os
dados obtidos, foram construidos os gráficos 1 e 2 que apresentam as
médias da glicemia e insulina respectivamente nos tempos do TOTG
segundo os genótipos da variante rs495225 (171 C/T). Não houve diferenca
entre os valores da glicose no TOTG. Entretanto, os pacientes com genótipo
TT apresentaram uma maior secreção de insulina nos tempos basal, 60, 90
e 120 min quando comparado aos pacientes com genótipo CC/CT.

Glicose (mg/dL)

150

100
CC+CT
TT
50

0
basal

30

60

90

120

Tempo (minutos)
Gráfico 1: Médias da glicemia nos tempos do TOTG segundo os
genótipos da variante rs495225 (171 C/T).
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*

Insulina (mU/L)

150

*

*
100

CC+CT
TT
50

*
0
basal

30

60

90

120

Tempo (minutos)
Gráfico 2: Médias da insulina nos tempos do TOTG segundo os
genótipos da variante rs495225 (171 C/T).

4.2.4- Variante rs79053943 (271 C/T)
A distribuição dos genótipos da variante rs79053943 (271 C/T) na
população de estudo estava em equilíbrio de HW (p= 0,96). Foi observado
nas CAO o genótipo CT em dois (0,52%) pacientes dos 387 analisados, e
nas 95 CAE analisadas não foi observado o genótipo CT.
Os

resultados

das

variáveis

clínicas,

antropométricas

e

de

composição corporal das duas CAO com genótipo CT estão apresentados
na tabela 19. Observamos que ambos os pacientes apresentaram CA> p90
e foi feito diagnóstico de hipertensão arterial apenas no paciente 1.
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Tabela 19: Descrição das variáveis clínicas, antropométricas e de
composição corporal das duas CAO com genótipo CT da variante
rs79053943 (271 C/T).
Variável

Paciente 1

Paciente 2

Sexo

Masculino

Feminino

Estadio puberal

Pré-púbere

Púbere

Idade (anos)

9,16

11,23

Peso (kg)

100,0

70,3

Z peso

3,62

2,42

Altura (cm)

156,0

158,2

Z altura

3,33

1,77

Z altura mãe

2,13

-0,03

Z altura pai

na

-0,25

IMC (Kg/m2)

41,1

28,1

Z IMC

2,82

2,10

IMC mãe (Kg/m2)

41,5

25,9

na

30,7

CA (cm)

109,0

95,0

Massa Gorda (%)

44,0

34,0

PAS (mmHg)

129,0

110,0

PAD (mmHg)

73,0

61,0

IMC pai (Kg/m2)

na: não avaliado
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Os resultados do consumo alimentar e do comportamento alimentar
das duas CAO com genótipo CT da variante rs79053943 (271 C/T) são
apresentados na tabela 20.

Tabela 20: Descrição das variáveis do consumo alimentar e do
comportamento alimentar das duas CAO com genótipo CT da variante
rs79053943 (271 C/T).
Variável

Paciente 1

Paciente 2

Calorias (Kcal)

1870,9

2781,2

Ingestão de Carboidrato (g)

281,9

378,6

Ingestão de Carboidrato (%VET)

60,6

59,2

Ingestão de Proteína (g)

65,6

74,0

Ingestão de Proteína (%VET)

14,0

11,6

Ingestão de Lipídeos (g)

52,5

82,9

Ingestão de Lipídeos(%VET)

25,4

29,2

Escore CAP

32,0

22,0

A tabela 21 apresenta os resultados das variáveis laboratoriais das
duas CAO com genótipo CT.
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Tabela 21: Descrição das variáveis laboratoriais das duas CAO com
genótipo CT da variante rs79053943 (271 C/T).
Variável

Paciente 1

Paciente 2

Glicemia (mg/dL)

109,0

85,0

Insulina (mU/L)

20,5

26,0

Ácido úrico (mg/dL)

4,80

4,80

Colesterol total (mg/dL)

173,0

128,0

LDL c (mg/dL)

97,0

67,0

HDL c (mg/dL)

51,0

41,0

Triglicérides (mg/dL)

126,0

100,0

Adiponectina (µg/mL)

na

na

Leptina (ng/mL)

68,5

26,2

HOMA-IR

5,51

5,45

HOMA%S

36,7

31,1

HOMA%β

128,5

243,2

AUCgli (mg/dL/120 min)

13890

15135

AUCins (µUI/dL/120 min)

5433

14437

AUCins/AUCgli

48,9

119,4

na: não avaliado

Analisando as variáves metabólicas, as duas CAO apresentaram
hiperinsulinemia (100,0%) e apenas o paciente 1 apresentou diagnóstico de
SM (50,0%).
Não foi feito estudo de associação entre os genótipos da variante
rs79053943 (271 C/T) com as variáveis analisadas devido à baixa casuística
para permitir poder estatístico.
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4.2.5- Variante rs2232168 (432 C/T)
A distribuição dos genótipos da variante rs2232168 (432 C/T) na
população de estudo estava em equilíbrio de HW (p= 0,96). Foi observado
nas CAO o genótipo CT em dois (0,53%) pacientes dos 377 analisados, e
nas 95 CAE analisadas não foi observado o genótipo CT.
Os

resultados

das

variáveis

clínicas,

antropométricas

e

de

composição corporal das duas CAO com genótipo CT estão apresentados
na tabela 22. Observamos que ambos os pacientes apresentaram CA> p90
e apenas a paciente 1 tinha diagnóstico de hipertensão arterial.
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Tabela 22: Descrição das variáveis clínicas, antropométricas e de
composição corporal das duas CAO com genótipo CT da variante rs2232168
(432 C/T).
Variável

Paciente 1

Paciente 2

Feminino

Masculino

Pubere

Pré-pubere

Idade (anos)

12,6

10,4

Peso (kg)

86,4

55,0

Z peso

2,54

2,10

Altura (cm)

163,0

145,4

Z altura

1,09

0,76

Z altura mãe

-1,20

-2,37

Z altura pai

-0,56

0,05

IMC (Kg/m2)

32,5

26,0

Z IMC

2,28

2,10

IMC mãe (Kg/m2)

30,7

37,2

IMC pai (Kg/m2)

23,9

29,7

CA (cm)

101,0

92,0

Massa Gorda (%)

36,0

35,0

PAS (mmHg)

120,0

80,0

PAD (mmHg)

92,0

66,0

Sexo
Estadio puberal
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Os resultados do consumo alimentar e do comportamento alimentar
das duas CAO com genótipo CT da variante rs2232168 (432 C/T) são
apresentados na tabela 23.

Tabela 23: Descrição das variáveis do consumo alimentar e do
comportamento alimentar das duas CAO com genótipo CT da variante
rs2232168 (432 C/T).
Variável

Paciente 1

Paciente 2

Calorias (Kcal)

2640,2

1404,6

Ingestão de Carboidrato (g)

452,0

190,6

Ingestão de Carboidrato (%VET)

66,4

52,5

Ingestão de Proteína (g)

66,5

48,7

Ingestão de Proteína (%VET)

10,1

13,9

Ingestão de Lipídeos (g)

68,9

52,5

Ingestão de Lipídeos(%VET)

23,5

33,6

Escore CAP

25,0

8,0

A tabela 24 apresenta os resultados das variáveis laboratoriais das
duas CAO com genótipo CT da variante rs2232168 (432 C/T).
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Tabela 24: Descrição das variáveis laboratoriais das duas CAO com
genótipo CT da variante rs2232168 (432 C/T).
Variável

Paciente 1

Paciente 2

Glicemia (mg/dL)

95,0

78,0

Insulina (mU/L)

23,4

14,8

Ácido úrico (mg/dL)

6,60

3,80

Colesterol total (mg/dL)

161,0

157,0

LDL c (mg/dL)

88,0

102,0

HDL c (mg/dL)

44,0

37,0

Triglicérides (mg/dL)

147,0

89,0

Adiponectina (µg/mL)

5,92

na

Leptina (ng/mL)

26,2

40,1

HOMA-IR

5,48

2,85

HOMA%S

182,9

196,8

HOMA%β

33,4

54,8

AUCgli (mg/dL/120 min)

13215

15465

AUCins (µUI/dL/120 min)

22912

6793

AUCins/AUCgli

217,0

55,0

na: não avaliado

Analisando as variáves metabólicas observamos que apenas a
paciente 1 apresentou quadro de hiperinsulinemia (50,0%) e SM (50,0%).
Não foi feito estudo de associação entre os genótipos da variante
rs2232168 (432 C/T) com as variáveis analisadas devido à baixa casuística
para permitir poder estatístico.
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4.2.6- Variante rs2232169 (447 C/G)
A distribuição dos genótipos da variante rs2232169 (447 C/G) nas
populações estudadas foi consistente com o equilíbrio de HW (p= 0,68)
(tabela 25). Não houve diferença na frequência de sexo e estadio puberal, e
na distribuição das idades segundo os genótipos desta variante nas CAO e
nas CAE.

Tabela 25: Frequência dos genótipos da variante rs2232169 (447 C/G) no
exon 1 do GHSR nas CAO e CAE.
Total
(n= 477)

CAO
(n= 382)

CAE
(n= 95)

CC (%)

92,7

92,9

91,7

CG (%)

7,10

6,80

8,30

GG (%)

0,20

0,30

0,00

Genótipo
variante rs2232169

Análise de acordo com obesidade e variáveis antropométricas,
de composição corporal e clínicas
A análise da associação dos genótipos da variante rs2232169 (447
C/G) com obesidade (IMC≥ p95) não evidenciou diferenças significantes
entre os grupos de CAO (IMC≥ p95) e de CAE (IMC< p85) em nenhum dos
modelos avaliados (p= 0,94), também não foi observado resultado
significante segundo sexo e estadio puberal.
Avaliamos a influência da variante rs2232169 (447 C/G) nas variáveis
antropométricas, de composição corporal e clínicas nas CAO. Os indivíduos
foram divididos em dois grupos de acordo com a presença ou não do alelo G
(CC e CG/GG). Não foi observada nenhuma diferença significante nestas
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variáveis analisadas segundo os genótipos da rs2232169 (447 C/G) (tabela
26).

Tabela 26: Análise das variáveis antropométricas, de composição corporal e
clínicas segundo genótipo da variante rs2232169 (447 C/G) nas CAO.
Variável

CC (n= 355)

CG/GG (n= 27)

p

Sexo F/M (%)*

63,4/36,6

66,7/33,3

0,73

Estadio puberal PP/PUB (%)*

52,1/47,9

59,3/40,7

0,47

Idade (anos)

10,7 (± 1,35)

10,7 (± 1,59)

0,90

Peso (kg)

70,0 (± 16,0)

67,4 (± 17,2)

0,43

Z peso

2,53 (± 0,51)

2,45 (± 0,46)

0,43

Altura (cm)

149,9 (± 9,59)

149,7 (± 10,9)

0,88

Z altura

1,07 (± 1,01)

1,04 (± 0,85)

0,90

IMC (Kg/m2)

30,8 (± 4,60)

29,6 (± 3,82)

0,19

Z IMC

2,33 (± 0,28)

2,26 (± 0,25)

0,31

CA (cm)

97,4 (± 10,7)

95,2 (± 12,1)

0,33

Massa Magra (kg)

43,6 (± 9,12)

42,4 (± 9,88)

0,52

Massa Gorda (kg)

26,1 (± 7,87)

24,5 (± 7,80)

0,33

Massa Gorda (%)

37,0 (± 4,30)

36,3 (± 3,79)

0,38

PAS (mmHg)

112,2 (± 13,9)

109,8 (± 14,0)

0,40

PAD (mmHg)

69,5 (± 11,8)

67,5 (± 9,24)

0,39

Dados apresentados: média (± desvio padrão).

Análise de acordo com compulsão alimentar periódica e
variáveis dietéticas
A análise da associação dos genótipos da variante rs2232169
(447C/G) com o risco de CAP nas CAO não evidenciou diferenças

68

Resultados

significantes entre os grupos sem risco de CAP (escore≤ 17) e com risco de
CAP (escore> 17) (p= 0,92), também não foi observado resultado
significante segundo sexo e estadio puberal.
Avaliamos nas CAO a influência da variante rs2232169 (447 C/G) nas
variáveis dietéticas, as crianças foram divididas em dois grupos de acordo
com a presença ou não do alelo G (CC e CG/GG). Não foi observado
nenhum resultado significante nesta avaliação (tabela 27).

Tabela 27: Análise das variáveis dietéticas segundo genótipo da variante
rs2232169 (447 C/G) nas CAO.
Variável
Calorias (Kcal)

CC (n= 181)

CG/GG (n= 16)

p

2080,4 (± 660,7) 2018,9 (± 745,6) 0,73

Ingestão de Carboidrato (g)

257,8 (± 90,1)

237,9 (± 74,5)

0,41

Ingestão de Carboidrato (%VET)

50,0 (± 8,57)

49,2 (± 12,6)

0,73

Ingestão de Proteína (g)

81,6 (± 30,3)

90,0 (± 38,2)

0,32

Ingestão de Proteína (%VET)

16,1 (± 4,13)

17,9 (± 6,19)

0,28

Ingestão de Lipídeos (g)

80,2 (± 34,9)

80,8 (± 46,5)

0,95

Ingestão de Lipídeos(%VET)

33,1 (± 7,65)

31,6 (± 9,43)

0,49

Escore CAP

16,0 (± 7,85)

15,7 (± 7,82)

0,91

42,5

43,8

0,92

Com risco de CAP (%)*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.

Análise de acordo com síndrome metabólica e variáveis
laboratoriais.
A análise da associação dos genótipos da variante rs2232169
(447C/G) com SM nas CAO não evidenciou diferenças significantes entre os

69

Resultados

grupos com e sem diagnóstico de SM (p= 0,33), também não foi observado
resultado significante segundo sexo e estadio puberal.
Avaliamos nas CAO a influência da variante rs2232169 (447 C/G) nos
parâmetros para diagnóstico de SM e nas variáveis laboratoriais, as crianças
foram divididas em dois grupos de acordo com a presença ou não do alelo G
(CC e CG/GG). Não foi observado nenhuma associação nesta avaliação
(tabela 28).
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Tabela 28: Análise das variáveis laboratoriais e metabólicas segundo
genótipo da variante rs2232169 (447 C/G) nas CAO.
Variável

CC (n= 353)

CG/GG (n= 26)

p

CA ≥ p90*

98,9

96,2

0,24

Glicemia ≥ 100 mg/dL*

6,50

6,10

0,17

HDL < 40 mg/dL*

47,9

61,5

0,18

TG ≥ 110 mg/dL*

37,7

23,1

0,14

HAS (PA> p90)*

46,3

38,5

0,44

SM*

43,4

33,3

0,33

Glicemia (mg/dL)

87,3 (± 7,96)

84,4 (± 7,10)

0,08

Insulina (mU/L)

18,6 (± 10,4)

17,0 (± 9,48)

0,44

Ácido úrico (mg/dL)

5,03 (± 1,05)

5,06 (± 1,34)

0,87

Colesterol total (mg/dL)

159,0 (± 30,2)

152,1 (± 28,9)

0,26

LDL c (mg/dL)

95,9 (± 26,9)

92,5 (± 26,1)

0,53

HDL c (mg/dL)

41,8 (± 9,04)

40,1 (± 8,86)

0,35

Triglicérides (mg/dL)

105,1 (± 47,6)

97,3 (± 44,0)

0,42

Adiponectina (µg/mL)

12,3 (± 5,55)

12,3 (± 5,46)

0,96

Leptina (ng/mL)

41,6 (± 20,6)

35,5 (± 17,6)

0,15

42,7

33,3

0,34

HOMA-IR

4,06 (± 2,38)

3,54 (± 2,03)

0,27

HOMA%S

45,2 (± 25,4)

53,4 (± 23,9)

0,41

HOMA%β

189,7 (± 68,6)

198,9 (± 75,4)

0,74

AUCgli (mg/dL/120 min)

13699 (± 2263)

13199 (± 2391)

0,28

AUCins (µUI/dL/120 min)

13509 (± 8755)

12301 (± 7463)

0,50

AUCins/AUCgli

120,0 (± 67,3)

112,9 (± 62,8)

0,60

Hiperinsulinemia*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.
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4.2.7- Variante rs572169 (477 G/A)
A distribuição dos genótipos da variante rs572169 (477 G/A) nas
populações estudadas foi consistente com o equilíbrio de HW (p= 0,66)
(tabela 29). Não houve diferença na frequência de sexo e estadio puberal, e
na distribuição das idades segundo os genótipos da variante rs572169 (477
G/A) em nenhuma das duas populações.

Tabela 29: Frequência dos genótipos da variante rs572169 (477 G/A) no
exon 1 do GHSR nas CAO e CAE.
Total
(n= 484)

CAO
(n= 389)

CAE
(n= 95)

GG (%)

65,3

66,1

61,9

GA (%)

31,4

30,8

34,0

AA (%)

3,30

3,10

4,10

Genótipo
variante rs572169

Análise de acordo com obesidade e variáveis antropométricas,
de composição corporal e clínicas
A análise da associação dos genótipos da variante rs572169 (477
G/A) com obesidade (IMC≥ p95) não evidenciou diferenças significantes
entre os grupos de CAO (IMC≥ p95) e de CAE (IMC< p85) (p= 0,59),
também não foi observado resultado significante segundo sexo e estadio
puberal.
Nas CAO, analisamos a influência da variante rs572169 (477 G/A)
nas variáveis antropométricas, de composição corporal e clínicas. Os
indivíduos foram divididos em dois grupos de acordo com a presença ou não
do alelo A (GG e GA/AA). Não foi observada nenhuma diferença significante
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nestas variáveis analisadas segundo os genótipos da rs572169 (477 G/A)
(tabela 30).

Tabela 30: Análise das variáveis antropométricas, de composição corporal e
clínicas segundo genótipo da variante rs572169 (477 G/A) nas CAO.
Variável

GG (n= 257)

GA/AA (n= 132)

p

Sexo F/M (%)*

61,5/38,5

67,4/32,6

0,25

Estadio puberal PP/PUB (%)*

54,1/45,9

51,5/48,5

0,63

Idade (anos)

10,7 (± 1,41)

10,6 (± 1,30)

0,83

Peso (kg)

69,8 (± 16,4)

69,3 (± 15,4)

0,76

Z peso

2,52 (± 0,51)

2,51 (± 0,49)

0,88

Altura (cm)

149,8 (± 10,1)

149,8 (± 9,09)

0,98

Z altura

1,06 (± 1,03)

1,09 (± 0,95)

0,77

IMC (Kg/m2)

30,7 (± 4,56)

30,6 (± 4,54)

0,80

Z IMC

2,34 (± 0,27)

2,32 (± 0,28)

0,46

CA (cm)

97,2 (± 11,0)

97,1 (± 10,4)

0,90

Massa Magra (kg)

43,5 (± 9,52)

42,8 (± 8,41)

0,45

Massa Gorda (kg)

25,8 (± 7,93)

26,0 (± 7,70)

0,78

Massa Gorda (%)

36,7 (± 4,34)

37,4 (± 4,09)

0,15

PAS (mmHg)

111,8 (± 13,8)

112,5 (± 14,1)

0,63

PAD (mmHg)

69,3 (± 11,2)

69,6 (± 12,5)

0,85

Dados apresentados: média (± desvio padrão).

Ao avaliar as CAO segundo o sexo, observamos que os pacientes do
sexo masculino com genótipo GG apresentavam menores valores de
porcentagem de massa gorda quando comparados aos pacientes com
genótipo GA/AA (35,7 ± 4,36 vs 37,5 ± 4,58; p= 0,03).
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Também observamos que os meninos obesos com genótipo GG
apresentavam menores valores médios de PAS (111,9 ± 12,6 vs 118,2 ±
16,2; p= 0,009) e PAD (70,3 ± 10,6 vs 74,8 ± 14,1; p= 0,004) quando
comparados com os meninos obesos com genótipo GA/AA, análise ajustada
para idade, altura e estadio puberal. No entanto, não observamos menor
risco de HAS nos meninos com genótipo GG quando comparados aos
meninos com o genótipo GA/AA (52,6% vs 60,0%, OR= 1,35; IC 95% 0,64 –
2,89; p= 0,43).

Análise de acordo com compulsão alimentar periódica e
variáveis dietéticas
A análise da associação dos genótipos da variante rs572169 (477
G/A) com o risco de CAP nas CAO não evidenciou diferenças significantes
entre os grupos sem risco de CAP (escore≤ 17) e com risco de CAP
(escore> 17) (p= 0,70), também não foi observado resultado significante
segundo sexo e estadio puberal.
Avaliamos nas CAO a influência da variante rs572169 (477 G/A) nas
variáveis dietéticas, as crianças foram divididas em dois grupos de acordo
com a presença ou não do alelo A (GG e GA/AA). Observamos que os
pacientes com o genótipo GG apresentaram maior ingestão calórica e de
gramas de proteína quando comparados com os pacientes que com
genótipo GA/AA (tabela 31).
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Tabela 31: Análise das variáveis dietéticas segundo genótipo da variante
rs572169 (477 G/A) nas CAO.
Variável
Calorias (Kcal)

GG (n= 129)

GA/AA (n= 67)

p

2151,1 (± 680,8) 1933,0 (± 621,1) 0,04

Ingestão de Carboidrato (g)

264,3 (± 90,0)

240,5 (± 85,9)

0,09

Ingestão de Carboidrato (%VET)

50,3 (± 7,84)

49,3 (± 10,8)

0,47

Ingestão de Proteína (g)

86,3 (± 32,6)

74,7 (± 26,2)

0,02

Ingestão de Proteína (%VET)

16,5 (± 4,43)

15,7 (± 4,20)

0,31

Ingestão de Lipídeos (g)

83,2 (± 37,0)

74,8 (± 33,3)

0,14

Ingestão de Lipídeos(%VET)

32,6 (± 7,52)

33,6 (± 8,37)

0,40

Escore CAP

15,7 (± 7,56)

16,5 (± 8,40)

0,53

41,9

44,8

0,70

Com risco de CAP (%)*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.

Análise de acordo com síndrome metabólica e variáveis
laboratoriais.
A análise da associação dos genótipos da variante rs572169 (477
G/A) com SM nas CAO não evidenciou diferenças significantes entre os
grupos com e sem diagnóstico de SM (p=0,69), também não foi observado
resultado significante segundo sexo e estadio puberal.
Nas CAO, avaliamos a influência da variante rs572169 (477 G/A) nos
parâmetros para diagnóstico de SM e nas variáveis laboratoriais, as crianças
foram divididas em dois grupos de acordo com a presença ou não do alelo A
(GG e GA/AA). Foi observado que os pacientes com o genótipo GG
apresentaram maiores valores médios de CT e LDLc quando comparados
com os pacientes com genótipo GA/AA (tabela 32).
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Tabela 32: Análise das variáveis laboratoriais e metabólicas segundo
genótipo da variante rs572169 (477 G/A) nas CAO.
Variável

GG (n= 255)

GA/AA (n= 131)

p

CA ≥ p90*

98,0

100,0

0,11

Glicemia ≥ 100 mg/dL*

6,30

5,30

0,69

HDL < 40 mg/dL*

49,4

47,3

0,70

TG ≥ 110 mg/dL*

36,9

35,9

0,85

HAS (PA> p90)*

47,8

41,7

0,26

SM*

43,3

41,1

0,69

Glicemia (mg/dL)

87,1 (± 7,78)

86,9 (± 8,03)

0,80

Insulina (mU/L)

18,8 (± 10,9)

17,9 (± 9,29)

0,40

Ácido úrico (mg/dL)

5,03 (± 1,12)

5,02 (± 0,99)

0,93

Colesterol total (mg/dL)

161,6 (± 31,2)

154,0 (± 27,1)

0,02

LDL c (mg/dL)

99,1 (± 27,1)

90,4 (± 25,7)

0,003

HDL c (mg/dL)

41,1 (± 8,44)

42,9 (± 9,91)

0,07

Triglicérides (mg/dL)

105,2 (± 48,1)

103,3 (± 45,4)

0,71

Adiponectina (µg/mL)

12,5 (± 5,50)

12,5 (± 5,83)

0,94

Leptina (ng/mL)

40,8 (± 21,2)

41,2 (± 18,8)

0,88

42,9

41,2

0,75

HOMA-IR

4,10 (± 2,49)

3,86 (± 2,07)

0,34

HOMA%S

47,9 (± 27,9)

40,5 (± 18,7)

0,21

HOMA%β

190,6 (± 66,7)

194,9 (± 73,7)

0,78

AUCgli (mg/dL/120 min)

13679 (± 2252)

13523 (± 1989)

0,51

AUCins (µUI/dL/120 min)

13521 (± 8929)

12737 (± 7426)

0,42

AUCins/AUCgli

120,7 (± 69,6)

114,7 (± 59,8)

0,43

Hiperinsulinemia*

Dados apresentados: média (± desvio padrão). * % dos casos observados.
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4.2.8- Demais variantes descritas
Como a leitura do sequênciamento do gene do GHSR após PCR
demonstrou frequência de 100% do genótipo ancestral para todas as demais
variantes do GHSR, não foi possível realizar o estudo de associação com
obesidade e suas alterações antropométricas, metabólicas e dietéticas.

DISCUSSÃO
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5- DISCUSSÃO

5.1- População de estudo
As duas populações de estudo (CAO e CAE) apresentaram
características clínicas (sexo, estadio puberal e idade) semelhantes.
Obesidade é uma doença crônica que resulta em excesso de tecido
adiposo1, resultando em maiores valores de peso, Z peso, IMC, Z IMC, CA e
massa gorda quando comparadas à população eutrófica.
A obesidade é uma doença multifatorial determinada pelo balanço
energético positivo3, observamos que as CAO apresentaram maior ingestão
calórica quando comparadas com as CAE. Também observamos maior
escore de CAP e maior risco de CAP nas CAO quando comparadas às CAE,
a compulsão alimentar é observada em 20 a 30 % das pessoas obesas que
procuram tratamento23.
Analisando os hormônios, níveis diminuídos de adiponectina e níveis
elevados de leptina são esperados na obesidade107. As CAO apresentam
níveis aumentados de leptina, consideramos os limites de referência
propostos por Huang K.C. et al (2004)108, que determina a normalidade entre
4,9 a 24,0 ng/mL. O valor médio de leptina encontrado nas CAO foi 41,1
ng/mL e nas CAE foi 12,5 ng/mL, estando nossos resultados em
concordância com outros estudos que apontam que altos níveis de leptina
são esperados em crianças e adolescentes obesos108. Ao contrário da
leptina, a adiponectina está diminuída na obesidade109, em uma casuística
semelhante ao nosso estudo, composta por crianças púberes e pré-púberes
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Reinehr T et al (2004)110 encontraram uma média de adiponectina de 12,3
µg/mL, próxima à média de 12,5 µg/mL que encontramos nas CAO.
Considerando a forte associação entre a obesidade e alterações
laboratoriais e metabólicas, observamos que as CAO apresentaram maiores
valores de glicemia, insulina, ácido úrico, LDL c, triglicérides e menores
valores de HDL c em relação às CAE.
As CAO envolvidas nesta pesquisa apresentaram maior resistência à
insulina evidenciada pela maior frequência de hiperinsulinemia (41,9%) e
maiores valores de HOMA-IR (média: 4,00), nas CAE a hiperinsulinemia não
foi evidenciada e observamos menores valores de HOMA-IR (média: 1,04).
Os valores para determinação de HOMA-IR que determinem a resistência à
insulina não estão estabelecidos na população jovem brasileira, porém Silva
RC et al (2005)111 em estudo com adolescentes com história familiar de DM2
utilizaram para definição de resistência à insulina HOMA-IR> 2,5, e o estudo
de Alvarez MM et al (2006)112 avaliaram adolescentes do sexo feminino
eutróficos e acima do peso e encontrou níveis de HOMA-IR mais elevados
nas crianças e adolescentes com sobrepeso em relação às crianças
eutróficas (2,25 IC: 1,4-3,0 vs 1,91 IC: 1,32-2,5), valores semelhantes ao
observado em nosso estudo.
Os valores que encontramos estão de acordo com as evidências de
que as concentrações elevadas de insulina são frequentemente encontradas
em obesos, por conta do aumento da secreção de insulina pelas células
beta pancreáticas, como uma compensação para resistência à sua ação113.
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A frequência de SM foi de 42,6% nas CAO e de 1,10% nas CAE. As
divergências nos critérios são responsáveis por uma grande diferença
observada nas frequências de SM em diferentes estudos. Estudos mais
antigos como o de Csábi G et al (2000)114 utilizaram a presença de
hiperinsulinemia nos critérios, sendo observada prevalência de SM em 0,4%
em crianças do grupo controle e 8,90% em crianças obesas. Posteriormente,
Viner RM et al (2005)115 avaliaram crianças e adolescentes obesos,
encontraram um terço dos jovens obesos com SM. No Brasil, o estudo de
Silva RC et al (2005)111 com adolescentes obesos e não obesos, mostrou
prevalência de 26,0% de SM nos obesos.
Nossos

dados

comprovam

que

a

adiposidade

influencia

o

aparecimento da resistência à insulina, complicações metabólicas e
prevalência de SM nas CAO quando comparadas com as CAE.

5.2- Gene do receptor secretagogo do hormônio do crescimento
(GHSR)

Variante rs2232165 (60 C/T)
A distribuição alélica da variante rs2232165 (60 C/T) descritas em
diversas populações81, encontram-se na tabela 33. No nosso estudo,
observamos uma frequência de 92,2% do genótipo CC, estes valores se
aproximam dos dados observados na população de europeus.
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Tabela 33: Frequência dos genótipos da variante rs2232165 (60 C/T) em
diferentes populações81.
Genótipo

Europeus Chineses Japoneses Nigerianos Africanos

Desc. de
europeus

CC

95,0%

100,0%

100,0%

83,3%

77,3%

87,5%

CT

5,00%

0,00%

0,00%

16,7%

22,7%

12,5%

TT

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Os dados coletados nas duas populações demonstram que a variante
rs2232165 (60 C/T) não está associada à obesidade, mesmo ajustando para
sexo e estadio puberal. Nossos dados são semelhantes aos observados por
Wang H.J. et al (2004)84 que não demonstraram associação entre a variante
rs2232165 (60 C/T) e o estado nutricional (obesidade, peso normal e baixo
peso) de crianças alemãs e por Gueorguiev M et al (2009)87 que também
não demonstraram associação desta variante à obesidade.
Ao avaliar as variáveis antropométricas e de composição corporal
observamos que os pacientes que apresentam o genótipo CC tem uma
tendência a maior Z peso (p= 0,08) e IMC (p= 0,08) quando comparados aos
pacientes com genótipo CT/TT, no entanto o ZIMC não mostrou resultados
significantes. O estudo de Landgren S. et al (2010)116 com mulheres adultas
da Suécia ocidental mostrou que o estudo haplótipos com 4 SNPs (um da
região intrônica e três localizados no exon 1) está associado a menor IMC.
Neste estudo, houve contribuição do alelo C da variante rs2232165 (60 C/T).
Ao avaliar as CAO do sexo masculino, observamos que a presença
do genótipo CC associou-se a maior Z altura (p=0,03). Nesta população,
71,1% dos meninos avaliados são pré-púberes, podendo evidenciar a
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influência desta variante do GHSR na altura sem a adição dos hormônios
sexuais. Wang H.J. et al (2004)84 não encontraram associação desta
variante com baixa estatura em crianças alemãs analisando ambos os
sexos.
Avaliando as variáveis dietéticas das CAO, não observamos
associação da variante rs2232165 (60 C/T) com risco de CAP e com
ingestão calórica e de macronutrientes. Gueorguiev M et al (2009)87
avaliando o consumo e o comportamento alimentar de uma coorte européia
com 2334 adultos e crianças, com pacientes obesos e não obesos, não
mostraram associação da variante rs2232165 (60 C/T) com compulsão
alimentar.
Nas

variáveis

metabólicas

e

laboratoriais,

não

encontramos

associação com a variante rs2232165 (60 C/T) em nossa população de
CAO. O estudo de Garcia E.A. et al (2009)117 não mostrou associação desta
variante com DM2 em pacientes caucasianos e Gueorguiev M et al (2009)87
não observaram relação positiva da variante rs223165 (60 C/T) com os
valores e áreas de glicemia e insulina após teste de sobrecarga a glicose na
população adulta europeia.

Variante rs2232166
Ao estudar esta variante nas nossas populações observamos apenas
5 casos em heterozigose nas CAO e um caso nas CAE.
Esta variante foi descrita e validada pela 1000 genomes e também
pelo cluster81. Não existe até o momento nenhum estudo publicado que
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descreva a frequência desta variante e estudos de associação com outras
variáveis antropométricas, de composição corporal, dietéticas, laboratoriais e
metabólicas.

Variante rs495225 (171 C/T)
A tabela 34 apresenta a frequência alélica da variante rs495225 (171
C/T) em diversas populações, os nossos resultados mostram uma
frequência de 18,7% do genótipo CC e 37,2% do genótipo TT, uma
distribuição próxima da população africana.

Tabela 34: Frequência dos genótipos da variante rs495225 (171 C/T) em
diferentes populações81.
Genótipo

Europeus

Chineses

Japoneses

Nigerianos

Africanos

CC

50,9%

45,5%

40,9%

8,30%

30,4%

CT

43,9%

47,7%

50,0%

56,7%

34,8%

TT

5,30%

6,80%

9,10%

35,0%

34,8%

Para o estudo de associação desta variante com as variáveis
analisadas utilizamos o modelo recessivo.
Não observamos associação desta variante com obesidade ao avaliar
as crianças e adolescentes. Os dados antropométricos, de composição
corporal e clínicos das CAO não estão associados à variante rs495225 (171
C/T). O estudo com a população de Danes avaliando 15.854 adultos obesos
e não obesos também não demonstrou associação entre esta variante com
obesidade, peso, altura, IMC e circunferência abdominal118. Outros estudos
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também não observaram associação entre a variante com peso, altura e
IMC na população adulta83, 86, 87 e infantil85.
Wang H.J. et al (2004)84 mostraram maior frequência do alelo T nos
casos obesos (75,0%) ao comparar com os controles (70,2%), no entanto
este dado não apresentou associação significativa (p= 0,14).
O estudo de Landgren S. et al (2010)116 com 325 mulheres adultas da
Suécia ocidental mostrou na análise de haplótipos com 4 SNPs (um da
região intrônica e três localizados no exon 1) associação com menor IMC,
neste estudo houve contribuição do alelo C da variante rs495225 (171 C/T).
Resultado positivo também foi observado no estudo de Chung W.K. et
al (2008) ao associar IMC com a variante rs495225 (171 C/T) (p=0,02) na
população europeia adulta que vive em Nova Iorque119.
Ao avaliar o comportamento alimentar nas CAO, não observamos
associação significante desta variante ao risco de CAP, no entanto ao
analisar o sexo feminino observamos que as pacientes que eram portadoras
do genótipo CC/CT apresentaram maior escore de CAP quando comparadas
às meninas com o genótipo TT. Miyasaka K et al (2006)88 estudando a
população feminina japonesa com transtornos alimentares e controles,
mostraram associação positiva entre a presença do alelo C da variante
rs495225 (171 C/T) com maior frequência de bulimia nervosa (p= 0,035)
mas não observado para o quadro de anorexia nervosa. No entanto,
Gueorguiev M et al (2009)87 avaliando o consumo e o comportamento
alimentar de uma coorte européia com 2334 adultos e crianças, obesos e
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não obesos, não mostraram associação da variante rs495225 (171 C/T) com
compulsão alimentar.
Ao analisar o consumo alimentar, observamos que as CAO com
genótipo CC/CT apresentavam maior ingestão de carboidrato e uma
tendência a maior ingestão de calorias (p= 0,09) quando comparadas às
CAO com genótipo TT, quadro não observado por Gueorguiev M et al
(2009)87 ao associarem a variante rs495225 (171 C/T) a overeating.
Ao analisar o perfil metabólico e laboratorial das CAO, observamos
uma tendência a maior frequência de SM nos pacientes com o genótipo TT
quando comparados aos portadores do genótipo CC/CT. Quando esta
análise foi realizada nos pacientes do sexo masculino observamos
associação significante da SM com o genótipo TT da variante rs495225 (171
C/T).
Observamos que os pacientes com o genótipo TT apresentavam
maior frequência de hipertrigliceridemia (TG> 110) e maiores valores médios
de insulina, HOMA-IR, HOMA%β e AUCinsulina quando comparados aos
pacientes com o genótipo CC/CT. A análise do TOTG mostrou que os
pacientes com o genótipo TT também apresentavam maiores valores
médios de insulina nos tempos 60, 90 e 120 minutos quando comparados
com os pacientes com o genótipo CC/CT, quadro não observado nos
tempos de glicemia, indicando secreção aumentada de insulina observada
quando ocorre resistência à ação da insulina. O estudo de Mager U et al
(2008)86 não mostrou associação entre risco de DM2 e a variante rs495225
(171 C/T) e Gueorguiev M et al (2009)87 estudando a população adulta
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europeia não observaram relação positiva da variante rs495225 (171 C/T)
com os valores e a área de glicemia e insulina nos tempos do TOTG.

Variante rs79053943 (271 C/T)
Ao estudar esta variante na nossa população observamos apenas 3
pacientes em heterozigose (CT).
Esta variante foi descrita e validada pela 1000 genomes e também
pelo cluster81. Não existe até o momento nenhum estudo publicado que
descreva a frequência desta variante e estudos de associação com as
variáveis analisadas em nosso estudo.

Variante rs2232168 (432 C/T)
Ao estudar esta variante nas nossas populações observamos apenas
2 casos em heterozigose nas CAO e na população de CAE observamos
100% do alelo ancestral.
Esta variante foi descrita e validada pela 1000 genomes e também
pelo cluster81. Não existe até o momento nenhum estudo publicado que
descreva a frequência desta variante e estudos de associação com as
variáveis analisadas em nosso estudo.

Variante rs2232169 (447 C/G)
A distribuição alélica da variante rs2232169 (447 C/G) descritas em
diversas populações81, encontram-se na tabela 35. Na nossa população, a
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distribuição do alelo CC foi de 92,7%, esta distribuição é semelhante a dos
europeus.

Tabela 35: Frequência dos genótipos da variante rs2232169 (447 C/G) em
diferentes populações81.

Genótipo

Caucasianos

CC

96,7%

94,8%

100,0%

100,0%

83,3%

73,9%

87,5%

CG

3,30%

5,20%

0,00%

0,00%

16,7%

26,1%

12,5%

GG

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

Europeus Chineses Japoneses Nigerianos Africanos

Desc. de
europeus

Ao avaliarmos as CAO e as CAE não observamos associação desta
variante do GHSR com obesidade, resultado semelhante ao observado por
Gueorguiev M. et al (2009)87, que ao analisarem a população europeia
adulta não mostraram associação significante desta variante do GHSR com
obesidade e também por Garcia E.A. at al (2008)85 que avaliaram 843
crianças e 5807 adultos do Reino Unido e não observaram associação
significante desta variante com peso, altura ou IMC. Wang H.J. et al (2004)84
corroborando os estudos não observaram associação entre a variante
rs2232169 (447 C/G) e o estado nutricional (obesidade, peso normal e baixo
peso) de crianças alemãs.
Nas CAO, não observamos associação da variante rs2232169 (447
C/G) ao risco de CAP e SM, bem como com as variáveis antropométrica, de
composição corporal, clínica, dietética, laboratorial e metabólica.
Gueorguiev M. et al (2009)87 avaliando o consumo alimentar e o
comportamento alimentar de uma coorte europeia com 2334 adultos e
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crianças, obesos e não obesos, não evidenciaram associação da variante
com compulsão alimentar, quadro que se assemelha com nossa população
de CAO, na qual não foi observada associação com risco de CAP; neste
mesmo estudo foi observado associação com overeating (p=0,02), no
entanto, em nossa casuística não observamos associação significante da
variante rs2232169 (447 C/G) à ingestão de calorias e de macronutrientes.
Na literatura, encontramos estudos que avaliaram a variante
rs2232169 (447 C/G) com variáveis metabólicas, Garcia E.A. et al (2009)117
não mostraram associação desta variante com DM2 em pacientes
caucasianos e Gueorguiev M et al (2009)87 estudando a população adulta
europeia não observaram relação positiva da variante com os valores e a
área de glicemia e insulina nos tempos do TOTG.

Variante rs572169 (477 G/A)
A tabela 36 apresenta a frequência alélica da variante rs572169 (477
G/A) em diversas populações81, os dados de nossa população de estudo
apresenta-se mais próxima a distribuição da população caucasiana, nossa
casuística mostra uma frequência de 65,3% do alelo GG.
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Tabela 36: Frequência dos genótipos da variante rs572169 (477 G/A) em
diferentes populações81.

Genótipo

Caucasianos

GG

74,1%

45,0%

26,7%

GA

14,8%

45,0%

AA

11,1%

10,0%

Africanos

Desc. de
europeus

90,0%

85,7%

45,8%

51,1%

10,0%

14,3%

50,0%

22,2%

0,00%

0,00%

4,20%

Europeus Chineses Nigerianos

A obesidade não se mostrou associada a esta variante do GHSR ao
avaliar

CAO

e

CAE,

e

não

observamos

relação

com

variáveis

antropométricas, de composição corporal e clínicas. O estudo com a
população de Danes avaliando 15.854 adultos obesos e não obesos não
mostrou associação entre a variante rs572169 (477 G/A) do gene do GHSR
com peso, altura, IMC e circunferência abdominal, assim como obesidade118.
Garcia E.A. et al (2008)85 estudando uma coorte do Reino Unido com 5807
adultos e 843 crianças também não observaram associação positiva entre a
variante rs572169 (477 G/A) com o peso, a altura e o IMC dos casos
avaliados. Esses resultados negativos foram observados também por Wang
H.J. et al (2004)84 estudando crianças e adolescentes obesos e controles,
que não mostraram relação desta variante com os fenótipos de obesidade.
O estudo de Dossus L et al (2008)83 com uma coorte da população do oeste
europeu observou associação positiva entre a variante rs572169 (477 G/A)
com altura (p=0,002), mas associação não significante com IMC e
obesidade.
No entanto, Gueorguiev M. et al (2009)87 estudando uma coorte
europeia mostraram associação positiva desta variante com obesidade, o
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alelo GG mostra-se mais frequente na população obesa quando comparado
ao alelo GA/AA (58,0% vs 44,0%, p= 0,001), resultado conflitante com os
estudos de Baessler A. et al (2005)82, que mostrou maior risco da presença
do alelo polimórfico (GA/AA) da variante rs572169 (477 G/A) com obesidade
(OR: 1,62 IC: 1,12-2,34 p= 0,01) quando comparado com o alelo GG e de
Landgren S. et al (2010)116, com mulheres adultas da Suécia ocidental que
mostrou em um estudo de haplótipos com 4 SNPs (um da região intrônica e
três localizados no exon 1) a associação com menor IMC, neste estudo
houve contribuição do alelo G da variante rs572169 (477 G/A).
Nas CAO, não observamos associação da variante rs572169 (477
G/A) com risco de CAP, Gueorguiev M. et al (2009)87 estudando uma coorte
europeia também não mostraram associação entre a variante rs572169 (477
G/A) e a compulsão alimentar.
A presença do genótipo GG está associado significantemente com
maior ingestão calórica quando comparado com as CAO com o genótipo
GA/AA. Hoed M den et al (2008) estudando a variante rs572169 (477 G/A)
em 103 descendentes europeus observaram que os casos que carregam o
alelo A apresentavam maior restrição dietética e desinibição (p< 0,05)
quando comparados aos casos GG, a percepção de fome também foi
significativamente diferente entre os dois grupos, sendo menor nos casos
com o alelo A (p< 0.05)120, observamos associação positiva também com a
ingestão de proteína em gramas, mas não em porcentagem do VET.
Ao avaliar SM nas CAO, não foi observado associação com a variante
rs572169 (477 G/A), o estudo de Li W.J. et al (2008)89 com população adulta
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chinesa que apresentavam SM e controles também não mostrou associação
desta variante do GHSR com o quadro de SM, variáveis antropométricas e
laboratoriais.
Observamos associação significante da presença do genótipo GG
com maiores valores de CT e LDLc, e uma tendência a menor HDLc (p=
0,07). Não há na literatura estudos que avaliaram o perfil lipídico e a variante
do GHSR.
Não observamos associação desta variante do GHSR com as demais
variáveis laboratoriais e metabólicas. O estudo de Gueorguiev M. et al
(2009)87 com uma coorte europeia não mostrou associação com os
resultados do TOTG e o estudo de Garcia E.A.et al (2009)117 também não
mostrou associação desta variante com DM2 em pacientes caucasianos.

CONCLUSÕES

93

Conclusões

6- CONCLUSÕES

1- A adiposidade influencia o aparecimento da resistência à insulina,
complicações metabólicas e prevalência de SM;

2- As variantes do gene do GHSR analisadas não estão associadas à
obesidade infantil;

3- A presença do genótipo CC da variante rs2232165 (60 C/T) foi um fator
que se associou a maior Z altura nas CAO do sexo masculino;

4- A presença do alelo C (homozigose para o alelo ancestral e heterozigose)
da variante rs495225 (171 C/T) resultou em maior ingestão de carboidrato e
uma tendência a maior ingestão de calorias nas CAO;

5- A presença do alelo C (homozigose para o alelo ancestral e heterozigose)
da variante rs495225 (171 C/T) resultou em maior escore de CAP nas
meninas obesas;

6- A presença do alelo T (homozigose para o alelo polimórfico) da variante
rs495225 (171 C/T) foi fator de risco para SM nos meninos obesos;
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7- A presença do alelo T (homozigose para o alelo polimórfico) da variante
rs495225 (171 C/T) resultou em maior resistência à ação da insulina e maior
risco de hipertrigliceridemia nas CAO;

8- A presença do alelo A (homozigose para o alelo polimórfico e
heterozigose) variante rs572169 (477 G/A) foi fator de risco para maiores
valores médios de PAS e PAD nos meninos obesos;

9- A presença do alelo G (homozigose para o alelo ancestral) da variante
rs572169 (477 G/A) foi fator de risco para maior ingestão calórica e maiores
valores médios de CT e LDLc nas CAO;

Com estas observações podemos concluir que a presença de
alterações polimórficas do gene do GHSR, frequentes na nossa população,
não teriam grande contribuição para o desenvolvimento da obesidade
poligênica, embora algumas variantes poderiam influenciar o comportamento
alimentar e as co-morbidades associadas à obesidade com manifestação
mais precoce como ocorre na obesidade infantil e poderiam levar a um
maior risco de doenças metabólicas e cardiovasculares.
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ANEXO 3: Variantes descritas no gene do GHSR.
Variante
rs144006748 (não sinônimo)
rs138443343 (não sinônimo)
rs2232165 (sinônimo)
rs149430564 (não sinônimo)
rs137953416 (sinônimo)
rs150293762 (não sinônimo)
rs140224509 (não sinônimo)
rs2232166 (sinônimo)
rs144640317 (não sinônimo)
rs112095561 (sinônimo)
rs495225 (sinônimo)
COSM95917 (sinônimo)
rs79053943 (não sinônimo)
rs2232167 (sinônimo)
rs142733811 (não sinônimo)
rs4988511 (não sinônimo)
CM077845 (desconhecido)
rs2232168 (sinônimo)
rs2232169 (sinônimo)
rs572169 (sinônimo)
CM077844 (desconhecido)
rs4988509 (sinônimo)
rs147274466 (sinônimo)
rs145402261 (não sinônimo)
rs121917883 (não sinônimo)
CM061011 (desconhecido)
COSM95916 (sinônimo)
COSM77771 (não sinônimo)
COSM39423 (não sinônimo)
COSM94373 (não sinônimo)
rs140134927 (não sinônimo)
rs147508651 (não sinônimo)
rs141596022 (não sinônimo)
CM045917 (desconhecido)
rs148371213 (stop gained)
rs145560801 (sinônimo)
rs149249522 (não sinônimo)
rs138507814 (sinônimo)
rs144720427 (sinônimo)
rs73039031 (sinônimo)
rs138063648 (não sinônimo)
rs150344113 (não sinônimo)

Troca de bases

aa

C/A
T/A
C/T
C/T
G/T
T/C
C/G
C/T
C/T
G/A
C/T
G/T
C/T
C/T
A/G
T/C
C/T
C/G
G/A
C/A
C/T
C/G
C/A
G/A
T/A
G/A
C/T
G/T
C/T
A/G
C/T
C/G
T/A
A/G
C/T
C/T
T/A
G/A

5
19
20
23
29
34
42
48
49
51
57
90
91
118
123
134
134
144
149
159
160
177
191
194
204
204
205
210
249
252
259
266
273
279
283
308
325
339
340
343
355
358
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ANEXO 4:
Análise das médias de glicemia e insulina nos tempos do TOTG segundo
genótipo da variante rs495225 (171 C/T) nas CAO.
Variável

CC/CT (n= 229)

TT (n= 137)

p

Glicemia basal(mg/dL)

86,5 (± 7,27)

87,7 (± 9,07)

0,19

Glicemia T30 (mg/dL)

127,2 (± 21,6)

135,4 (± 61,7)

0,07

Glicemia T60 (mg/dL)

116,9 (± 28,6)

122,3 (± 27,5)

0,08

Glicemia T90 (mg/dL)

108,1 (± 24,1)

112,3 (± 25,5)

0,11

Glicemia T120 (mg/dL)

106,7 (± 21,9)

109,8 (± 20,6)

0,17

Insulina basal (mU/L)

17,5 (± 9,29)

20,1 (± 11,7)

0,02

Insulina T30(mU/L)

136,4 (± 101,6)

154,4 (± 108,4)

0,11

Insulina T60(mU/L)

109,8 (± 74,6)

143,3 (± 112,4)

0,002

Insulina T90(mU/L)

101,3 (± 82,9)

123,2 (± 101,6)

0,03

Insulina T120(mU/L)

99,3 (± 90,4)

132,3 (± 125,7)

0,009
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