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RESUMO 
 
 

De Paula, M.T.A.S. Estudo da expressão do IGF1R mRNA em meninas com 
puberdade precoce central antes e durante o tratamento com análogos do 
GnRH. Tese (Doutorado) - Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
INTRODUÇÃO Na puberdade, tanto fisiológica quanto precoce, um dos eventos 
marcantes é o estirão de crescimento. Análogos do GnRH tem sido utilizado como 
tratamento da puberdade precoce central (PPC) tendo como consequência o 
bloqueio do eixo gonadal e diminuição da velocidade de crescimento, porém 
mantém níveis séricos elevados de IGF-I e IGFBP-3. Não existem relatos sobre a 
expressão do IGF1R durante a puberdade. Considerando-se que este poderia ser 
um ponto de regulação da velocidade de crescimento, o presente estudo propõe 
avaliar a expressão do IGF1R em meninas com PPC antes e durante o tratamento. 
MÉTODOS: Avaliamos meninas com PPC que foram divididas em dois grupos: 
Grupo A foi constituído por 16 meninas avaliadas antes do início do tratamento com 
idade média de 8,0+-0,7anos e o Grupo B constituído por 16 pacientes em uso 
regular do análogo do GnRH com idade média de 9,4+-0,8 anos. O grupo controle 
foi composto por 18 crianças saudáveis, pré-púberes com idade média 7,1+-1,3 
anos. RESULTADOS: A expressão do mRNA do gene do IGF1R foi maior no grupo 
B (2,41; 1,21-12,41) quando comparado ao grupo A (1,32; 1,02-12,41) (p= 0,04) e ao 
grupo controle(1,15; 0,70-1,72) (p=0,004). Não foi observada diferença estatística 
entre o Grupo A e o grupo controle (p=0,17). Os níveis séricos de IGF-I e IGFBP3 
foram significativamente maiores no grupo A (IGF-I: 394,5; 321,3-457,8 IGFBP3: 
4,87; 4,27-5,88) em relação ao grupo controle(IGF-I:143,5; 122-190,8 IGFBP3: 3,93; 
3,10-4,26)(p<0,0001). Não encontramos diferença nas concentrações de IGF-I ou 
IGFBP3 entre os grupos A e B (IGF-I:417,5; 368,3-520,3 IGFBP3: 5,58; 4,76-6,09). 
O grupo controle apresentou níveis mais elevados de IGFBP1 (38,4; 24,7-64,1) 
quando comparado com os grupos A (7,00; 3,84-15,07) e B (2,61; 1,70-6,79) 
(p<0,001). Ao compararmos somente os grupos A e B, o grupo B apresentou 
número estatisticamente maior de valores indetectáveis de IGFBP1 (11/15) quando 
comparado com o grupo A (8/16) (p=0,01) mostrando uma tendência a valores 
menores no grupo B. A dosagem de insulina foi significativamente menor no grupo 
controle (3,6; 2,5-5,6) quando comparado ao grupo A (8,3; 5-13,5) (p<0,001) e não 
apresentou diferença entre os grupos A e B(7,00; 4,5-10,5) . Ao analisarmos os 3 
grupos (controle, A e B) não encontramos a correlação negativa entre insulina e 
IGFBP-1. Essa correlação aparece quando avaliamos somente o grupo controle e o 
grupo A (r= - 0,5; p=0,007) e desaparece quando acrescentamos o grupo B na 
análise. CONCLUSÃO: As variações nas concentrações séricas de IGF-I, IGFBP-3, 
IGFBP-1 e insulina não explicam a desaceleração da velocidade de crescimento 
durante o tratamento de meninas com puberdade precoce central com análogos do 
GnRH. O aumento da expressão do IGF1R parece refletir uma redução da 
sinalização intracelular do IGF1R com consequente diminuição da bioatividade do 
IGF-I em um mecanismo de feedback de alça ultra curta. O aumento da secreção do 
hormônio de crescimento devido a redução do feedback negativo na hipófise, explica 
as concentrações encontradas de IGF-I, IGFBP3 e IGFBP1.Estudos outros serão 



 

necessários para confirmar esta hipótese, avaliando diferentes pontos de sinalização 
na cascata pós-receptor. 
  



 

ABSTRACT 
 
 

BACKGROUND: Growth spurt is a major event in central precocious puberty (CPP). 
GnRH analogues (GnRHa) treatment inhibit gonadal axis and decrease height 
velocity. However, serum IGF-I and IGFBP-3 remain high as before treatment.  No 
reports regarding IGF type 1 receptor (IGF1R) in CPP is available.  Considering that 
this could be a point of regulation of height velocity, the present study aims to study 
IGF1R mRNA expression in girls with CPP before and during GnRHa treatment. 
MÉTHODS:  Sixteen girls with CPP (8.0±0.7yr) were evaluated before treatment 
(Group A) and sixteen (9.4±0.8yr) in use of GnRHa (Group B). Age-matched pre 
pubertal children were studied as controls (n=18). Fasting blood sample were collect 
for IGF1R mRNA expression analysis in peripheral lymphocytes (RT-PCR) and 
serum IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-1 and insulin determination. RESULTS: The 
expression of IGF1R mRNA was higher in Group B(2,41; 1,21-12,41)  than in Group 
A(1,32; 1,02-12,41)  (p=0.04) and Controls(1,15; 0,70-1,72) (p=0.004). No difference 
was observed between Groups A and Controls. IGF-I and IGFBP-3  were similar in 
Group A(IGF-I: 394,5; 321,3-457,8 IGFBP3: 4,87; 4,27-5,88)  and B (IGF-I:417,5; 
368,3-520,3 IGFBP3: 5,58; 4,76-6,09) but higher than in Controls (IGF-I:143,5; 122-
190,8 IGFBP3: 3,93; 3,10-4,26) (p<0.0001). IGFBP-1 was higher (p<0.0001) in 
Controls (38,4; 24,7-64,1)  than in Groups A (7,00; 3,84-15,07) and B (2,61; 1,70-
6,79). When we compare only Groups A and B, group B showed more IGFBP1 
undetectable values (11/15) than group A (8/16)(p = 0.01) showing a tendency to 
lower values in group B.  Insulin levels were lower in Controls(3,6; 2,5-5,6) than in 
Group A(8,3; 5-13,5) (p<0,001) , but no difference were observed between Groups B 
(7,00; 4,5-10,5) and A.  Negative correlation was found between insulin and IGFBP-1 
when controls and Group A were put together (r= -0.5; p=0.007). This correlation 
disappears if Group B is included in the analysis. CONCLUSION: Serum 
concentrations of IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-1 and insulin do not explain the decrease in 
height velocity during CPP treatment with GnRH analogue.  The increase in IGF1R 
mRNA expression suggest impairment of IGF-I signaling and compensatory up 
regulation of the IGF1R. Increased GH concentrations due to reduction of IGF-I 
feedback could explain the IGF-I, IGFBP-3 and IGFBP-1 findings. Other studies are 
necessary to confirm this hypothesis by studying different signaling points in post-
receptor cascade. 
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1.1 Puberdade Fisiológica 

 

 

A puberdade é o período de transição entre a infância e a idade adulta, durante o 

qual os caracteres sexuais secundários aparecem e o estirão puberal ocorre. O principal 

evento hormonal para o início da puberdade é o aumento da secreção do hormônio 

hipotalâmico liberador de gonadotrofinas (GnRH) o qual estimulará a produção do 

hormônio luteinizante (LH) e do hormônio folículo estimulante (FSH) pela hipófise, e 

estes a produção de esteróides sexuais e maturação dos gametas pelas 

gônadas(MACEDO et al., 2014). Há décadas já foi descrito em animais com lesão 

hipotalâmica, que a infusão contínua de GnRH não consegue reestabelecer a produção 

de gonadotrofinas pela hipófise enquanto a secreção oscilatória é capaz de retornar a 

produção adequada de gonadotrofinas pela hipófise. Sendo assim para que ocorra a 

puberdade fisiológica é necessário que se inicie uma produção de GnRH e essa 

produção deve ocorrer de maneira oscilatória(BELCHETZ et al., 1978). 

Essa liberação pulsátil do GnRH ocorre inicialmente no período neonatal mas 

depois passa por um longo período de supressão até a puberdade, quando ocorre a 

reativação da liberação pulsátil de GnRH. Os mecanismos que desencadeiam o 

início da secreção pulsátil de GnRH e consequentemente o desenvolvimento 

puberal, ainda não são totalmente conhecidos. Estudos epidemiológicos indicam que 

um conjunto de fatores ambientais e metabólicos está envolvido na regulação do 

início puberal; entre eles nutrição, substâncias químicas do meio ambiente, assim 

como etnia e fatores genéticos (PARENT et al., 2003). Já foi demonstrada a 

importância da Kisspeptina e do seu receptor para que ocorra a secreção de GnRH, 

porém ainda há muitas questões a serem respondidas sobre o controle do eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal (KAISER; KUOHUNG, 2005). Alguns fatores genéticos 

também foram descritos recentemente e sua identificação tem extrema importância 

para melhor compreendermos a regulação neuro-endócrina do início da 

puberdade(BULCAO MACEDO; NAHIME BRITO; LATRONICO, 2014). 

O início da puberdade é considerado fisiológico se ocorrer entre 8 e 13 anos 

nas meninas. A puberdade normal na maioria das meninas se inicia com o 

aparecimento do broto mamário (telarca) e após poucos meses ocorre o aparecimento 

dos pelos pubianos (pubarca). O exame físico do estadiamento puberal é descrito 

segundo os critérios de Tanner, o qual avalia os estágios da puberdade no qual o 
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estágio 1 de Tanner representa a criança pré púbere. Em relação ao desenvolvimento 

mamário o estágio 2 (M2) indica presença de glândula mamária palpável subareolar, 

no estágio 3 (M3) ocorre aumento e elevação da glândula mamária, no estágio 4 (M4) 

há projeção da aréola formando um monte secundário em relação ao restante da 

mama, e o estágio 5 (M5) corresponde a mama adulta. O estágio 2 dos pelos 

pubianos (P2)  corresponde a pelos longos, lisos, localizados nos grandes lábios, no 

estágio 3 (P3) os pelos são mais grossos, escuros, encaracolados e confluem para o 

púbis, no estágio 4 (P4) o pelo tem característica de adulto mas ainda não há pelos na 

raiz das coxas, no estágio 5 (P5) os pelos cobrem todo o púbis formando um triângulo 

invertido e atinge a face interna das coxas. Outro marco da puberdade é o aumento 

da velocidade de crescimento que nas meninas ocorre principalmente durante os 

primeiros estágios puberais(MARSHALL; TANNER, 1969). 

 

 

1.2 O Eixo GH-IGF  

 

 

O aumento da velocidade de crescimento é um grande marco do período 

puberal. Os hormônios, particularmente os componentes do eixo GH-IGF (hormônio 

de crescimento – fator de crescimento semelhante à insulina ou insulin-like growth 

factor) constituem a via final responsável pelo processo de crescimento. 

O GH é produzido pela hipófise anterior após estímulo hipotalâmico exercido 

pelo GHRH (hormônio hipotalâmico liberador do GH). Sua secreção ocorre em 

pulsos, principalmente, no período noturno. A ghrelina também estimula a produção 

de GH pela hipófise enquanto a Somatostatina exerce efeito inibitório. Diversos 

fatores como a tiroxina, o glucagon, os esteroides sexuais entre outros, também 

podem interferir na secreção de GH. Além disso, existe o sistema de 

retroalimentação negativa exercida pelo GH e pelos IGFs regulando as 

concentrações do GHRH, da somatostatina ou atuando diretamente nas células 

hipofisárias (MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008).  

 Salmon & Daughaday foram os primeiros a propor que as ações do hormônio 

de crescimento (GH) não seriam ações diretas. Eles formularam a hipótese de que o 

GH estimularia a produção de uma substância intermediária responsável pelo seu 

efeito biológico, denominada inicialmente de fator de sulfatação(SALMON; 
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DAUGHADAY, 1957). Ao mesmo tempo, um outro grupo de pesquisadores isolou 

uma fração de atividade semelhante a insulina não suprimível (NSILA). Foi verificado 

que esses fatores eram idênticos e então recebeu o nome de Somatomedina. Em 

1976, Rinderknecht and Humbel sugeriram a modificação do nome para insulin like 

growth factor (IGF) devido ao fato de serem 2 hormônios (IGF-I e IGF-2) similares 

entre si e similares à insulina com importante ação sobre o crescimento celular e 

tecidual (RINDERKNECHT; HUMBEL, 1976). 

Os IGFs (IGF-I e IGF-2) são moléculas compostas por uma sequência única 

de 70 e 67 aminoácidos com pesos moleculares de 7.650 e 7.479 dáltons, 

respectivamente.  

Inicialmente acreditava-se que o GH atuava exclusivamente sobre o 

crescimento através do estímulo da produção hepática do IGF-I o qual agiria na 

placa epifisária provocando o crescimento ósseo (Teoria da Somatomedina). 

Posteriormente foi descoberta uma produção local de IGF-I em diversos tecidos, 

inclusive no tecido ósseo mostrando assim que o IGF-I também tem ações 

autócrinas e parácrinas. A real importância do IGF-I local versus sistêmico ainda é 

incerta, porém estudos que demonstram a resposta do tratamento com IGF-I  em 

pacientes com disfunção do receptor de GH ou deleção do gene do IGF-I sugere 

claramente que sua ação endócrina tem um papel fundamental no crescimento 

humano (JUUL, 2003). 

Os níveis circulantes de IGF-I apresentam uma boa correlação com a 

secreção de GH na vida pós-natal e a expressão hepática do IGF-I responde 

principalmente ao estímulo do GH. 

O IGF-I extracelular está ligado, com uma alta afinidade, a uma família de 6 

proteínas específicas chamadas proteínas ligadoras do IGF (IGFBPs) que  são 

produzidas em diversos tecidos e encontradas em diferentes fluidos como o plasma. 

As IGFBPs possuem diferentes funções: transportam proteína no plasma e 

controlam a saída dos IGFs do espaço vascular, prolongam a meia vida dos IGFs e 

regulam sua metabolização, modulam a interação dos IGFs com seus respectivos 

receptores e, portanto indiretamente controlam as ações biológicas dos IGFs, além 

de apresentarem ações celulares diretas, funcionando como um ligante dos 

receptores (JONES; CLEMMONS, 1995). 

Todas as 6 IGFBPs formam complexos binários com os IGFs porém a 

IGFBP3 forma um complexo ternário de alto peso molecular (150kd) composto pelo 
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IGF, IGFBP3 e uma subunidade proteica ácido-lábil (ALS) com peso molecular de 

aproximadamente 85KDa. Sendo assim o IGF encontra-se na circulação sob três 

formas: forma livre (7,5kd), complexo binário (40-50kd) e complexo ternário (150kd). 

Aproximadamente 95% do IGF circulante encontram-se sob a forma de complexo 

ternário.  Devido seu alto peso molecular, esse complexo ternário não ultrapassa a 

barreira endotelial e, portanto, não está disponível nos tecidos. Os três componentes 

desse complexo (IGF/IGFBP3/ALS) são GH dependentes, sendo um mecanismo 

adicional da regulação do GH sobre o eixo IGF. Sua formação ocorre no fígado, 

sendo o IGF-I e a ALS produzidos pelos hepatócitos e a IGFBP3 produzida pelas 

células de Kuppfer (JUUL, 2003). 

A IGFBP1 se liga a uma pequena fração do IGF circulante, porém essa 

proteína tem sido muito estudada devido a sua rápida regulação e flutuação de 

acordo com os níveis de insulina. A produção hepática de IGFBP1 é inversamente 

proporcional ao aporte hepático de insulina. Acredita-se que a IGFBP-1 possa 

participar do controle da homeostase da glicose mediante rápidas modificações na 

biodisponibilidade do IGF-1, tendo uma correlação direta entre os níveis de glicemia 

pós-prandial e as concentrações de IGFBP-1 antes da ingestão alimentar.  

A IGFBP2 se liga com maior afinidade ao IGF-2 do que ao IGF-I. É a segunda 

IGFBP mais abundante do plasma. A IGFBP-2 é capaz de transpor a barreira 

endotelial intacta e transportar IGFs para os tecidos vizinhos (função também é 

realizada pela IGFBP-1) mas diferentemente do que ocorre com a IGFBP-1, esta 

mobilização não é estimulada pela insulina. 

A IGFBP3 é a IGFBP mais abundante na circulação e está ligada a maioria do 

IGF-I e IGF-2 circulante (85 A 90% dos IGFs circulantes). O principal local de 

produção da IGFBP-3 circulante é o fígado, embora também seja secretada em 

outros órgãos e tecidos do organismo. É GH dependente apresentando estreita 

correlação com a secreção de GH e IGF. 

A IGFBP4 é uma proteína não glicosilada que se liga ao IGF-I e IGF-2 com 

igual afinidade. A regulação da sua concentração sérica parece ser controlada pelo 

hormônio das paratireoides (PTH) e ter envolvimento no turnover ósseo. 

A IGFBP5 é uma proteína glicosilada com a maior afinidade pelos IGFs, 

sendo a IGFBP mais abundante no tecido ósseo. Parece estar envolvida no 

metabolismo ósseo assim como a IGFBP4. O GH é o seu principal regulador. Assim 
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como a IGFBP-3, a IGFBP-5 pode associar-se aos IGFs e à ALS formando o 

complexo ternário. 

A IGFBP6 é uma proteína glicosilada que se liga com uma maior afinidade ao 

IGF-2 que ao IGF-I, o que determina que module principalmente as ações do IGF-2. 

A IGFBP-6 e a IGFBP-2 constituem as duas IGFBPs mais abundantes no liquor 

cefalorraquidiano. 

O ALS é uma glicoproteína, membro de uma família de proteínas com 

repetição rica em leucina. Contém 578 aminoácidos dos quais aproximadamente 

25% consiste em leucina. Essa proteína se liga a um domínio carboxi-terminal da 

IGFBP3 para formar o complexo ternário. Tem essa denominação (ácido-lábil) pelo 

fato de tornar-se irreversivelmente desnaturada quando submetida à acidificação do 

meio(JUUL, 2003; MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-OLIVEIRA, 2008). 

Após a descoberta e identificação das moléculas dos IGFs, foram 

descobertos os seus respectivos receptores. No início de 1980, através de técnicas 

que avaliam afinidade por ligação cruzada, foi determinado o peso molecular dos 

receptores de insulina (IR), IGF-I (IGF1R)  e do IGF-2(IGF2R), determinando ser três 

receptores distintos(JONES; CLEMMONS, 1995). 

Tanto o IR quanto o do IGF1R são glicoproteínas da superfície celular com 

atividade tirosina-cinase, O IGF2R é estruturalmente diferente  do IGF1R e do IR, 

sendo semelhante ao receptor da manose 6 fosfato e sem atividade tirosina-

cinase(JUUL, 2003). 

A maioria as ações tanto do IGF-I quanto do IGF-2 ocorrem mediante sua 

ligação com o receptor do IGF-I também chamado de receptor tipo 1 do IGF 

(IGF1R). O IGF1R é formado por 2 subunidades α extracelular  e 2 subunidades ß 

transmembrana  ligadas entre si por pontes dissulfídricas formando um α2ß2 

holoreceptor.. O IGF1R apresenta grande semelhança estrutural com o receptor de 

insulina sendo ambos formados por 2 subunidades α extracelular  e 2 subunidades ß 

transmembrana  ligadas entre si por pontes dissulfídricas, porém as subunidades α  

de cada receptor contém ligantes específicos que tornam a afinidade do IGF1R 100 

vezes maior pelo IGF-I e a afinidade do receptor de insulina 100 vezes maior pela 

insulina. Devido essa semelhança estrutural, as células que expressam genes de 

ambos os receptores podem apresentar receptores híbridos insulina/IGF. Esses 

receptores híbridos possuem uma maior afinidade pelo IGF(JONES; CLEMMONS, 

1995). Resumindo o IR é ativado principalmente pela insulina tendo como resultado 
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dessa ativação ações metabólicas, enquanto o IGF1R é ativado principalmente 

pelos IGFs tendo como resultado dessa ativação ações de proliferação e 

diferenciação celular(SARFSTEIN; WERNER, 2013). 

Após a ligação do IGF ao seu receptor as cadeias ß desencadeiam a reação de 

fosforilação da tirosina iniciando uma cascata de sinalização. Um dos primeiros pontos 

dessa cascata é a fosforilação de uma proteína denominada substrato do receptor de 

insulina 1 (IRS-1). A fosforilação do IRS-1 desencadeará duas cascatas de sinalização 

distintas. A primeira envolve a ativação da fosfaditilinositol 3 cinase (PI3k) com 

subsequente formação do fosfatidilinositol 3 fosfato (PIP3) que atua como um 

sinalizador para o crescimento celular. Também como resultado da fosforilação do IRS-

1 ocorre a formação de um complexo do IRS-1 com a proteína ligada ao receptor de 

fator de crescimento (Grb2), fator de troca da guanina Son of Sevenless (Sos). A 

formação desse complexo parece ser essencial para ativação do Ras. A ativação do 

Ras tem como resultado final a fosforilação e ativação dos sinais extracelulares 

relacionados à cinase (ERKs). O Ras também pode ser ativado por uma cascata 

independente do IRS-1. Os receptores do IGF-1, da insulina, do fator de crescimento 

epidérmico (EGF) e do fator de crescimento derivado das plaquetas (PDGF) possuem 

um mecanismo semelhante de auto fosforilação que resulta na fosforilação tirosina da 

proteína que contém SH2 (Shc) que é capaz, independente do IRS-1, de formar um 

complexo com Grb2 e Sos que também ativa o Ras. Os estudos mostram que tanto a 

atividade tirosina cinase quanto a autofosforilação são essenciais para todas as  ações 

mediadas pelo IGF1R (JONES; CLEMMONS, 1995). Todas essas vias de sinalização 

intracelular do IGF1R ativarão fatores de transcrição e consequentemente a expressão 

gênica de genes relacionados ao crescimento e diferenciação celular. 

Recentemente tem sido demonstrado tanto o IGF1R quanto o IR têm a 

capacidade de transladarem-se do citoplasma para o núcleo celular e fazer o papel 

de um fator de transcrição(SARFSTEIN; WERNER, 2013). 
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1.3 O Eixo GH-IGF na puberdade 

 

 

Como já descrito anteriormente, durante a puberdade ocorre o estirão de 

crescimento e sendo o eixo GH-IGF a via final responsável pelo crescimento, é 

esperado que esse eixo esteja mais ativado durante a puberdade. 

Os esteróides sexuais são  os principais moduladores do estirão puberal e da 

maturação da placa epifisária, sendo o estrógeno o principal modulador em ambos 

os sexos. O estrógeno possui ações tanto diretas na placa epifisária quanto indiretas 

através do estímulo da produção de GH (PERRY; FARQUHARSON; AHMED, 2008). 

 Através da avaliação de meninas saudáveis, já foi demonstrado que a 

secreção de GH aumenta significativamente do estágio pré-puberal até a menarca e 

diminui posteriormente. Ocorre aumento da secreção média de GH, da quantidade e 

amplitude dos pulsos de GH (WENNINK et al., 1991). Os níveis séricos de IGF-I e 

IGFBP3 também já foram estudados em crianças saudáveis. Os níveis de IGF-I 

apresentam um aumento discreto com a idade nas crianças pré-púberes, porém foi 

observado um aumento significativo durante a puberdade e uma queda 

posteriormente (JUUL et al., 1994). A IGFBP3 apresentou característica semelhante 

com níveis que aumentaram com a idade e atingiram o pico na puberdade. Porém, o 

aumento do IGF-I é relativamente maior que o aumento da IGFBP3  tendo como 

resultado o aumento da relação molar entre IGF-I/IGFBP3. Alguns autores sugerem 

que esse aumento da relação molar seria o responsável pelo estirão de crescimento 

na puberdade. Os níveis de IGF-2 E IGFBP2 não se modificam com o início da 

puberdade. Entretanto os níveis séricos da IGFBP1 diminuem com a idade 

apresentando os menores valores durante o desenvolvimento puberal(JUUL; 

DALGAARD; SKAKKEBAEK, 1995). 

Não há estudos sobre a expressão do IGF1R  mRNA durante a puberdade. 
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1.4 Puberdade Precoce em meninas 

 

 

A puberdade precoce pode ser definida como a produção ou exposição aos 

esteroides sexuais antes da idade limite definida para cada sexo. A puberdade é 

definida como precoce, em meninas, se o início dos caracteres sexuais secundários 

ocorrer antes dos 8 anos de idade. Um estudo Norte Americano (PROS study) 

sugeriu uma diminuição dessa idade limite em 1997, porém estudos posteriores 

mostraram a possibilidade de não diagnosticar patologias endócrinas importantes 

caso fosse modificada a idade limite de início da puberdade (HERMAN-GIDDENS et 

al., 1997; MIDYETT; MOORE; JACOBSON, 2003). Essa tema já foi amplamente 

discutido na literatura porém os guidelines continuam considerando como limite 8 

anos de idade(CAREL et al., 2009). 

A causa mais comum de puberdade precoce é a ativação prematura do eixo 

hipotálamo-hipófise-gonadal também conhecida como puberdade precoce 

dependente de gonadotrofinas ou puberdade precoce central (PPC). Esse tipo de 

puberdade ocorre de forma semelhante a puberdade fisiológica, porém em idade 

cronológica inadequada. Existe também a puberdade precoce independente da 

ativação do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal  (puberdade precoce independente de 

gonadotrofinas ou puberdade precoce periférica)(MACEDO et al., 2014). 

A puberdade precoce é uma das condições clínicas mais comuns na 

endocrinologia pediátrica. Um estudo na Dinamarca encontrou uma incidência de 0,5 

para cada 10.000 meninas abaixo de 2 anos, 0,05 para cada 10.000 meninas entre 2 

e 4 anos e 8 para cada 10.000 meninas entre 5 e 9 anos e uma prevalência de 0,2% 

de puberdade precoce em meninas. É importante ressaltar que nesses dados estão 

inclusos casos de telarca precoce, adrenarca precoce e puberdade precoce central, 

sendo que a puberdade precoce central representou 46% desses casos (TEILMANN 

et al., 2005). 
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1.5 Puberdade Precoce Central (PPC) 

 

 

Um estudo espanhol verificou que a puberdade precoce central é uma doença 

de baixa incidência (5,66 casos por milhão de pessoas de risco por ano) e 

prevalência (19 pra cada 100.000), sendo mais comum em meninas (risco 11 vezes 

maior) e mais comum em crianças adotadas (risco 25 vezes maior)(SORIANO-

GUILLÉN et al., 2010). 

A causa da puberdade precoce central em meninas, na grande maioria, é 

idiopática. Entre as causas orgânicas temos as secundárias à anormalidades no 

sistema nervoso central ( tumores, malformações congênitas, infecções, processos 

inflamatórios, radiações, entre outros) e as sem anormalidades no sistema nervoso 

central (idiopática, causas genéticas, exposição a desreguladores endócrinos, entre 

outras). 

O diagnóstico da puberdade precoce central é clínico e laboratorial. Na PPC 

os caracteres sexuais secundários são concordantes com o sexo do paciente, 

manifestando se inicialmente com o desenvolvimento das mamas no sexo feminino. 

Além do aparecimento dos caracteres sexuais secundários, ocorre também a 

aceleração da velocidade de crescimento e da maturação esquelética causando 

uma fusão prematura das epífises ósseas e consequentemente um 

comprometimento da estatura final. O diagnóstico laboratorial é feito pelas dosagens 

das gonadotrofinas e do estradiol em condições basais e quando necessário a 

dosagem de gonadotrofinas após estímulo com GnRH. Além disso, também deve 

ser realizada a determinação da idade óssea (MACEDO et al., 2014).  

 

 

1.6 Eixo GH-IGF na PPC 

 

 

A avaliação de crianças com puberdade precoce central já demonstrou que o 

eixo GH-IGF nesses casos apresenta as mesmas características do eixo na 

puberdade fisiológica. Os níveis de IGF-I e IGFBP3 encontram-se aumentados nos 

casos de puberdade precoce quando comparados com controles pré púberes 
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pareados por idade, mostrando que o aumento é devido o início da puberdade e não 

pela idade cronológica (JUUL et al., 1995; KANETY et al., 1996; SALES et al., 2003). 

Não há relatos sobre o comportamento da IGFBP1 e da expressão do IGF1R 

mRNA em pacientes com puberdade precoce central. 

 

 

1.7 Tratamento da PPC 

 

 

O tratamento de escolha para a PPC são os análogos do GnRH. Antes da 

descoberta dessa medicação o tratamento da PPC não era eficiente. Com a 

descoberta que a pulsatilidade do LH  poderia ser inibida pela infusão contínua de 

GnRH possibilitou a descoberta desse medicamento há mais de 30 anos. Diversos 

estudos já demonstraram que diferentes doses e formulações dessa medicação são 

seguras e bem toleradas. Os objetivos do tratamento são: interromper a puberdade 

até a idade adequada para o desenvolvimento puberal, desacelerar a maturação 

esquelética e consequentemente preservar o padrão familiar de estatura final além 

dos fatores psicossociais (CAREL et al., 2009). 
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1.8 O Eixo GH-IGF durante o tratamento da PPC 

 

 

Durante o tratamento da puberdade precoce central com análogos do GnRH, 

ocorre a desaceleração da velocidade de crescimento para valores pré puberais. 

Portanto, esperava-se que também o eixo GH-IGF retornasse para valores pré- 

puberais. No entanto os trabalhos demonstram que os níveis de IGF-I e IGFBP3 não 

apresentam alteração significativa com o tratamento, mantendo-se alto apesar da 

queda da velocidade de crescimento (JUUL et al., 1995; KANETY et al., 1996; 

SONG et al., 2014; PELTEK KENDIRCI et al., 2015). 

Sendo assim a queda da velocidade de crescimento observada durante o 

tratamento da PPC, não pode ser explicada pelos níveis séricos de IGF-I ou 

IGFBP3. Portanto questionamos se os análogos do GnRH bloqueiam outros 

componentes do eixo GH-IGF como por exemplo outras IGFBPs, o próprio IGF1R ou 

a cascata de sinalização pós receptor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 OBJETIVOS 
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Baseado nos questionamentos acima temos como objetivos: 

 

 

2.1 Objetivo principal 

 

 

Avaliar a expressão do gene do IGF1R mRNA em linfócitos de meninas com 

puberdade precoce central antes e durante o tratamento com análogos do GnRH. 

 

 

2.2 Objetivos secundários 

 

 

Avaliar os níveis de IGFBP1 de meninas com puberdade precoce central 

antes e durante o tratamento com análogos do GnRH. 

Correlacionar a velocidade de crescimento de meninas com puberdade 

precoce central antes e durante o tratamento com análogos do GnRH com os 

parâmetros acima. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

 

  

  



Casuística e Métodos  |  31 

3.1 Tipo de estudo 

 

 

Foram realizados dois tipos de estudos: 

 O Estudo 1 foi transversal.  

O Estudo 2 foi longitudinal prospectivo realizado somente com seis pacientes. 

 

 

3.2 Pacientes 

 

 

O grupo de pacientes do estudo foi formado por uma amostra de 

conveniência de meninas com PPC atendidas no Ambulatório de Endocrinologia 

Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (HC-FMRP-USP). 

Critérios de inclusão: o diagnóstico de PPC foi realizado mediante avaliação 

clínica(aparecimento dos caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos) e/ou 

laboratorial (LH basal maior que 0,6 mU/ml ou pico de LH maior que 6,9 mU/ml após 

estimulo com 100µg de GnRH endovenoso)(BRITO et al., 1999).  

Apenas 2 meninas não preencheram os critérios laboratoriais mas como 

apresentavam clínica exuberante e foram descartados outros diagnósticos 

diferenciais optamos por mantê-las no estudo. 

Foram estudadas 26 meninas com o diagnóstico de PPC e idade entre 6,3 e 

10,8 anos, (8,7 ± 1,05). 

 

 

3.3 Controles 

 

 

Esse grupo foi composto por dezoito crianças saudáveis, 10 do sexo 

masculino e 8 do sexo feminino, todos pré-púberes, com idade entre 5,1 e 9,5 anos, 

(7,3 ± 1,4 anos), com peso e estatura adequados para a idade em seguimento de 

puericultura na cidade de Serrana.  
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Os controles para serem considerados pré púberes não apresentavam 

nenhum caractere sexual secundário no momento da avaliação e 6 meses após. 

Uma criança que não apresentava sinais de puberdade no momento da avaliação 

mas iniciou a puberdade nos 6 meses consecutivos, foi retirada do grupo. 

Foram excluídas crianças portadoras de doenças crônicas, doenças 

genéticas, nutricionais ou outras alterações hormonais além da PPC ou que, no 

momento da coleta, apresentassem qualquer sinal de afecção aguda. 

 

 

3.4 Termo de Consentimento 

 

 

Os responsáveis assinaram  um termo de consentimento livre e esclarecido 

autorizando que as crianças (casos e controles) participem do estudo (Anexo 1)  

 

 

3.5 Comitê de Ética 

 

 

Esse trabalho, bem como o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

foram aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas e da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP. Ofício n°3335/2011 (Anexo 2) 

 

 

3.6 Desenho Experimental 

 

 

Das 26 participantes do estudo, 16 foram avaliadas antes do início do 

tratamento, ou seja, no momento do diagnóstico de PPC conforme os critérios 

citados acima, constituindo o grupo A. Dessas 16 meninas foi feito diagnóstico pelo 

LH basal em 4 meninas e em 11 meninas foi realizado o teste de estímulo com 

LHRH para o diagnóstico. Apenas 1 menina não preencheu critério laboratorial mas 

preencheu critérios clínicos e foi descartado outros diagnósticos diferenciais. Outras 

16 meninas foram avaliadas já em uso regular do análogo do GnRH por pelo menos 
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5 meses constituindo o grupo B. Desse grupo o diagnóstico laboratorial foi feito com 

LH basal em 5 meninas e com o teste LHRH em 10 meninas. Apenas 1 menina não 

preencheu critério laboratorial mas preencheu critérios clínicos e foi descartado 

outros diagnósticos diferenciais Foram incluídas no grupo B apenas pacientes que 

apresentavam sinais clínicos de bloqueio puberal (diminuição da velocidade de 

crescimento e não progressão dos caracteres sexuais secundários) ou dosagem de 

LH<6,6 em amostra coletada 2 horas após aplicação da medicação. (BRITO et al., 

2004).Uma paciente foi excluída desse grupo pois apresentou características 

clínicas e laboratoriais de não supressão do eixo gonadal apesar do tratamento. 

Apenas seis pacientes participaram do estudo em dois momentos, no diagnóstico de 

PPC e depois em uso do análogo do GnRH , as demais pacientes participaram do 

estudo somente em um momento. O estudo 2 se refere a análise separada dessas 6 

meninas seguidas prospectivamente. 

Não foi realizado um estudo prospectivo com todas as pacientes pois na 

época da coleta de dados ocorreu um problema com o fornecimento da medicação 

pela farmácia de alto custo e as meninas que fizeram o diagnóstico nesse período e 

estavam no grupo A, tiveram um longo período de fornecimento irregular da 

medicação e por esse motivo optamos por fazer um grupo B  com meninas que já 

estavam em seguimento e com fornecimento regular da medicação. As seis meninas 

que conseguiram um fornecimento regular nesse período foram avaliadas 

prospectivamente.  

Outro problema que tivemos durante a coleta de dados foi a mudança do 

método de dosagem do LH de Imunofluorimétrico para Quimiluminescência. Nessa 

época optamos por parar a coleta de novos casos e formar um grupo homogêneo 

em relação a dosagem laboratorial de LH. 

Foi realizado revisão criteriosa dos prontuários e coletado dados de peso, 

estatura, velocidade de crescimento, índice de massa corpórea (IMC) e o estágio 

puberal e idade óssea de todos os participantes e foi considerado o dado mais 

próximo da coleta de sangue. O peso foi aferido com as crianças utilizando roupas 

leves, sem sapato e em balança digital com capacidade de diferenciação de 100 

gramas. A estatura foi medida em antropômetro vertical graduado em milímetros. 

Essas duas medidas foram realizadas pela equipe da enfermagem do Ambulatório 

de Endocrinologia Infantil. O IMC foi calculado pela razão entre o peso (Kg) e o 

quadrado da estatura (metros). A avaliação do estágio puberal seguiu os critérios de 
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Tanner e foi realizada por médicos da equipe da Endocrinologia Infantil 

(MARSHALL; TANNER, 1969). A velocidade de crescimento e idade óssea não 

foram verificados no grupo controle. Para obtenção dos escores Z de estatura e IMC 

para idade foi utilizado um software WHO AnthroPlus desenvolvido pela 

Organização Mundial De Saúde (OMS). 

As características de cada grupo estão resumidas na tabela 1: 

 
Tabela 1: Características clínicas; gênero, idade, velocidade de crescimento, tempo de 
tratamento (média e desvio padrão), Escore Z de estatura e IMC (mediana e intervalo 
interquartil), e características laboratoriais; LH basal, pico pós estímulo com GnRH 
endovenoso e 2h após aplicação do análogo do GnRH de depósito e característica 
radiológica da idade óssea (média e desvio padrão) de cada grupo.O símbolo * demonstra 
os dados que apresentaram diferença estatística (p<0,05). 

 Controles Grupo A Grupo B 

Genero 10M/8F 16F 16F 

Idade 7,3 ± 1,4 8,1 ± 0,6 9,3 ± 0,8 * 

EDP Estatura -0,45 * 
(-0,73;+0,15) 

+1,27 
(+1,10;+2,04) 

+1,47 
(+0,65;+2,48) 

VC ---------- 9,1 ± 1,9 5,4 ± 1,4* 

EDP  
IMC 

0,34 * 
(-0,59;+0,79) 

1,05 
(+0,50; +2,00) 

1,77 
(+0,98; +2,77) 

LH BASAL 
DIAGNOSTICO ---------------- 2,5 

(MIN:1,2    MÁX :8,6) 
1,8 

(MIN: 0,7  MAX: 5,6) 

PICO LHRH 
DIAGNOSTICO ----------------------- 14,9 

(MIN:3,2     MÁX:44) 
11 

(MIN:3,5    MÁX: 44) 

LH Pós Lupron ---------------------- ------------------------ 3,3 
(MIN:0,6     MÁX:6,4) 

IO ------------------------ 10,7 ± 1,1 anos 11,9 ± 1,2 anos* 

Tempo tto em 
meses ----------------------- ------------------------- 11,4± 7,8 
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3.7 Coleta de sangue 

 

 

De todos participantes, incluindo o grupo controle, foi coletado sangue para 

dosagem de IGF-I, IGFBP-1, IGFBP-3, insulina e análise da expressão do mRNA do 

IGF1R em linfócitos periféricos. 

A coleta de sangue foi realizada por punção venosa, após jejum de 8 a 10 

horas, em um único momento tanto no grupo controle como nos grupos com PPC. 

No grupo A o sangue foi coletado antes do início do tratamento e nas avaliações 

durante o tratamento (Grupo B) foi colhido sangue 2h após aplicação do análogo do 

GnRH, junto com a dosagem de LH para avaliar eficácia do tratamento.  

Foram coletados aproximadamente 6ml de sangue. As amostras foram 

imediatamente processadas para extração do mRNA que foi mantido a -70oC até o 

momento de análise. Os soros foram congelados a -20oC até o momento da 

dosagem. 

 

 

3.8 Dosagens laboratoriais 

 

Todas as dosagens foram realizadas em duplicata. Todas as amostras dos 

grupos A e B foram dosadas no mesmo ensaio. Algumas dosagens do grupo 

controle foram feitas em outro ensaio porém utilizando o mesmo método e o 

mesmo laboratório, somente em dias diferentes. 

 

 

3.8.1 Imunoensaios  

 

 

3.8.1.1 Imunoensaio do IGF-I  

 

 

A dosagem do IGF-I foi realizada no Laboratório de Endocrinologia e 

Metabologia do Departamento de Clínica Médica do HCFMRP-USP utilizando ensaio 
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imunométrico de fase sólida revelado por quimiluminescência (IMMULITE 2000, 

SIEMENS). 

A sensibilidade analítica foi de 20ng/ml. O coeficiente de variação interensaio 

foi de 6,04% e o coeficiente de variação intraensaio foi de 2,4%. Os resultados foram 

expressos em ng/ml. 

 

3.8.1.2 Imunoensaio da IGFBP-3 

 

 

A dosagem da IGFBP-3 foi realizada no Laboratório de Endocrinologia e 

Metabologia do Departamento de Clínica Médica do HCFMRP-USP utilizando ensaio 

imunométrico de fase sólida revelado por quimiluminescência (IMMULITE 2000, 

SIEMENS). 

A sensibilidade analítica foi de 0,1mg/L. O coeficiente de variação interensaio 

foi de 3,42% e o coeficiente de variação intraensaio foi de 2,3%. Os resultados foram 

expressos em mg/L. 

 

 

3.8.1.3 Imunoensaio da IGFBP-1 

 

 

A dosagem quantitativa de IGFBP-1 foi realizada no Laboratório de Biologia 

Molecular da Pediatria do HCFMRP-USP utilizando método ELISA (Kit RayBio 

Human IGF-BP-1). 

A sensibilidade analítica foi de 5 ng/ml. O coeficiente de variação intraensaio 

foi 3,3%. Todas as amostras foram dosadas no mesmo ensaio. Os resultados foram 

expressos em ng/ml. 
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3.8.1.4 Imunoensaio da insulina 

 

 

A dosagem de insulina foi realizada no Laboratório de Endocrinologia e 

Metabologia do Departamento de Clínica Médica do HCFMRP-USP utilizando ensaio 

imunoradiométrico (IRMA). 

A sensibilidade analítica foi de 0,5Uui/ML O coeficiente de variação 

intraensaio foi de 6,6%. Todas as amostras foram dosadas no mesmo ensaio. Os 

resultados foram expressos em uIU/ml. 

 

3.8.1.5 Imunoensaio de LH 

 

 

A dosagem do hormônio luteinizante (LH) foi realizada no Laboratório de 

Endocrinologia do Departamento de Clínica Médica do HCFMRP-USP utilizando 

ensaio fluorimétrico de fase sólida (AutoDELFIA). O coeficiente de variação 

interensaio foi de 5.2%. 

 

 

3.8.2 Avaliação da expressão do gene do IGF1R 

 

 

A avaliação da expressão do gene do receptor tipo 1 do IGF foi realizada no 

Laboratório de Biologia Molecular da Pediatria do HCFMRP-USP. 

Para essa avaliação foi extraído mRNA de linfócitos periféricos após 

separação pela técnica do TRISOL. O mRNA extraído foi quantificado por 

espectrofotometria de onda em aparelho Gene Quant Pro Spec® (Amersham 

Bioscience) e depois convertido a cDNA usando o kit High Capacity da Applied. 

Esse Kit contém todos os reagentes necessários para a transcrição reversa do RNA 

para cDNA. Foi utilizado 2,5 ul de tampão, 2,5 ul de primer, 1,0 ul DNTPs, 0,63ul de 

inibidor da RNAase , 1,25ul de MultScribe, 500ng de mRNA e água para completar 

reação até 25ul. Colocado em termociclador por 10 minutos a 25° e depois 2 horas a 

37° sendo então estocada a -20° até o momento da qPCR .Foi feito análise em 

duplicata dessas amostras para o gene do IGF1R e dois genes de referência;  gene 
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da β2 microglobulina (β2M) e da β-glucoronidase (GUSβ), por técnica de PCR em 

tempo real (PCR quantitativo). Foi utilizado 5,4ul do cDNA na diluição de 1:50 e 6ul 

de Master Mix Fast com 0,6ul de sonda especifica TaqMan® (Applied Biosystems, 

EUA)para cada poço. Como calibrador foi utilizada amostra obtida de um indivíduo 

do grupo controle com peso e estatura adequados para idade. Essas reações 

realizadas no aparelho 7500 Fast Real Time PCR System® V.2.0.6 (Applied 

Biosystems, EUA). As análises foram preparadas em duplicatas imersas em gelo e 

sob a proteção da luz em placas de polipropileno próprias para essa reação 

(APPLIED BIOSYSTEMS, 2009; CUSTODIO et al., 2012; RICCO, 2014). 

 

 

3.9 Análise Estatística 

 

 

Os valores das variáveis sem distribuição normal (expressão do IGF1R, IGF-I, 

IGFBP-3) estão descritos através de medianas e intervalos interquartis (mediana; 

interv.interq.)  
Os valores das variáveis com distribuição normal (estatura, idade, velocidade 

de crescimento) estão descritos como médias e desvios-padrão (média ± DP) 

A comparação entre 2 grupos sem distribuição normal foi realizada pelo teste 
de Mann-Whitney, enquanto as diferenças entre dois grupos com distribuição normal 
foram testadas pelo teste t-student.  

Para comparação entre os 3 grupos foi utilizado Análise de Variancia 

(ANOVA) para variáveis de distribuição normal e o teste de Kruskal-Wallis seguido 
do teste de Dunn para as variáveis sem distribuição normal. Para o estudo das 

correlações foi utilizado o coeficiente de correlação de Sperman. 

Valores de estatura, peso e IMC foram ajustados para idade e sexo 

calculando-se o escore do desvio padrão (EDP) para sexo e idade cronológica com 
auxilio do software WHO AnthroPlus. 

Valores de IGF-I foram ajustados para idade e sexo da seguinte maneira: 

subtraindo do valor obtido o valor correspondente ao percentil 50 para sexo e idade 

e após dividindo pelo valor no percentil 50, (valor – p50 / p50). Dessa forma o 
resultado do IGF-I ajustado igual ao zero corresponde ao p50, valores positivos 

estão acima do p50 e valores negativos abaixo do p50 para sexo e idade. Foi 



Casuística e Métodos  |  39 

utilizada a referência Immulite 2000 para determinar o valor do p50 (BEDOGNI et al., 
).  

Para as análises pareadas foi realizado o teste de Wilcoxon. 

Para avaliar expressão relativa do gene do IGF1R foi utilizado o método do 2-∆∆CT 

onde o ∆CT é igual a diferença entre o grupo de estudo e o controle, do ponto de corte 

do número de ciclos a partir do qual a fluorescência torna-se detectável (threshold). O 

valor de 2-∆∆CT representa a magnitude da mudança na expressão gênica em relação ao 

controle (Livak e Schmittgen, 2001). Arbitrariamente foram consideradas como tendo 

expressão aumentada as amostras que exibirem valores de 2-∆∆CT superiores a 2. Na 
análise além do teste de Kruskal-Wallis foi também utilizado o Teste de Fisher. 

 As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do programa de 

análise estatística GraphPadPrism. Foi considerado como estatisticamente 

significativos valores de p<0,05. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 RESULTADOS 
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4.1 RESULTADOS DO ESTUDO 1 

 

4.1.1 IGF1R (mRNA) 

 

 

A expressão relativa do gene IGF1R (2−ΔΔCT), quando comparado os 3 grupos 

juntos, foi significativamente maior no Grupo B (2,41; 1,21-12,41) em relação ao 

grupo controle (1,15; 0,70-1,72) (p=0,008). Não foi visto diferença estatística quando 

comparado o grupo B com o grupo A (1,32; 1,02-1,85). Também não foi constatada 

diferença estatística entre o grupo A e controle. 

Ao compararmos os grupos em pares observamos que a expressão relativa 

do gene IGF1R (2−ΔΔCT foi significativamente maior no Grupo B em relação ao 

grupo controle (p=0,004) e também foi maior quando comparado ao grupo A 

(p=0,04). Não foi observado diferença estatística entre o Grupo A e o grupo controle 

(p=0,17). 

Quando consideramos valores de 2−ΔΔCT ≥ 2 como aumentados observamos 

que no Grupo B 9 de 16 pacientes apresentam expressão aumentada do mRNA do 

IGF1R enquanto no Grupo controle apenas 2 de 18 (p=0,009). Comparando o Grupo 

B e o Grupo A, onde apenas 3 de 16 apresentam valores aumentados, a diferença 

foi marginal com valor de p=0,06. Não foi observada diferença entre grupo controle e 

grupo A. (Figura 1) 
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Figura 1: Expressão do mRNA do gene do IGF1R nos indivíduos controles (verde), 
pacientes do Grupo A (azul) e do Grupo B (vermelho). A barra contínua representa mediana 
e a linha tracejada representa o valor de 2 assumido como limite superior. 
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4.1.2 IGF-I  

 

 

As concentrações séricas o IGF-I foram estatisticamente maiores no Grupo A 

(394,5; 321,3-457,8) e Grupo B (417,5; 368,3-520,3) em relação ao controle (143,5; 

122-190,8) e não houve diferença estatística entre os grupos A e B (p<0,0001). 

Ao compararmos os grupos em pares observamos que as concentrações 

séricas o IGF-I foram estatisticamente maiores no Grupo A em relação ao controle 

(p<0,0001) e também foram maiores no grupo B em relação ao controle (p<0,0001). 

Não houve diferença estatística entre os grupos A e B (p=0,39). (Figura 2) 
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Figura 2: Concentrações séricas de IGF-I nos indivíduos indivíduos controles (verde), 
pacientes do Grupo A (azul) e do Grupo B (vermelho). A barra contínua representa mediana. 
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4.1.3 IGF-I ajustado (valor - p50 / p50) 

 

 

Os valores do IGF-I ajustado foram estatisticamente maiores no Grupo A 

(1,10; 0,67-1,46) e Grupo B (0,84; 0,53-1,29) em relação ao controle (0,08; -0,19-

0,49) e não houve diferença estatística entre os grupos A e B (p<0,0001). 

Ao compararmos os grupos em pares observamos que os valores do IGF-I 

ajustado foram estatisticamente maiores no Grupo A em relação ao controle 

(p=0,0004) e também foram maiores no grupo B em relação ao controle (p=0,0004). 

Não houve diferença estatística entre os grupos A e B (p=0,36). (Figura 3) 

 

 
Figura 3: Valores do IGF-I ajustado para sexo e idade (valor – p50 / p50) nos indivíduos  
controles (verde), pacientes do Grupo A (azul) e do Grupo B (vermelho). A barra contínua 
representa mediana e a pontilhada o percentil 50. 

P=0,0004 

P=0,0004 

P=0,36 
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4.1.4 IGFBP-3 

 

 

As concentrações séricas de IGFBP-3 foram estatisticamente maiores nos 

grupos A (4,87; 4,27-5,88) e B (5,58; 4,76-6,09) em relação ao controle (3,93; 3,10-

4,26), porém não houve diferença estatística entre os grupos A e B (p<0,0001) 

Ao compararmos os grupos em pares observamos que as concentrações de 

IGFBP-3 no grupo controle foi menor que nos grupos A (p=0,007) e B (p<0,0001) e 

não foi observada diferença entre os Grupos A e B (p=0,22). (Figura 4) 

 

 
Figura 4: Concentrações séricas de IGFBP-3 nos indivíduos controles (verde), pacientes do 
Grupo A (azul) e do Grupo B (vermelho).  A barra contínua representa mediana. 
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4.1.5 Relação Molar IGF-I/IGFBP3 

 

 

A relação molar entre IGF-I e IGFBP-3 foi significativamente maior nos grupos 

A (0,29; 0,26-0,34) e B (0,28; 0,25-0,33) quando comparados ao grupo controle 

(0,15; 0,13-0,18) e não houve diferença entre os grupos A e B (p<0,0001). 

Ao compararmos os grupos em pares observamos que a relação molar foi 

significativamente maior nos grupos A e B em relação ao controle (p<0,0001) e não 

houve diferença entre os grupos A e B (P=0,98). (Figura 5) 
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Figura 5: Relação Molar entre concentrações de IGF-I e IGFBP-3 nos indivíduos controles 
(verde), pacientes do Grupo A (azul) e do Grupo B (vermelho).  A barra contínua representa 
mediana. 
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4.1.6 IGFBP-1 

 

 

As concentrações séricas de IGFBP-1 foram significativamente maiores no 

grupo controle (38,4; 24,7-64,1) quando comparado aos grupos A (7,00, 3,84-15,07) 

e B (2,61; 1,70-6,79), porém não houve diferença estatística entre os grupos A e B 

(p<0,0001). 

Ao compararmos os grupos em pares observamos que as concentrações 

séricas de IGFBP-1 foram significativamente maiores no grupo controle quando 

comparado aos grupos A s e B (p<0,0001), porém não houve diferença estatística 

entre os grupos A e B (p=0,31). (Figura 6) 
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Figura 6: Concentrações séricas de IGFBP-1 nos indivíduos controles (verde), pacientes do 
Grupo A (azul) e do Grupo B (vermelho). A barra contínua representa mediana. 
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4.1.7 IGFPB-1 menor que 5 ng/ml (indetectável) 

 

 

Ao considerarmos os valores de IGFBP-1 menores que 5 ng/ml como 

indetectáveis (seguindo orientação do kit utilizado) observamos que nenhum dos 

controles apresentou níveis indetectáveis, porém nos grupos A e B tivemos 

pacientes com níveis menores que 5 (Figura 6). 

Ao compararmos somente os grupos A e B, o grupo B apresentou número 

estatisticamente maior de valores indetectáveis quando comparado com o grupo A. 

(p=0,01). (Figura 7) 
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Figura 7: Concentrações séricas de IGFBP-1 nos indivíduos do Grupo A (azul) e do Grupo 
B (vermelho). A barra contínua representa mediana e a pontilhada a concentração de 5 
ng/ml. 
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4.1.8 Insulina 

 

 

As concentrações séricas de insulina foram significativamente menores no 

grupo controle (3,6; 2,5-5,6) quando comparado ao grupo A (8,3; 5-13,5) e não 

houve diferença quando comparado ao grupo B (7,00; 4,5-10,5). Também não houve 

diferença entre os grupos A e B (P=0,010). 

Ao compararmos os grupos em pares observamos que as concentrações 

séricas de insulina foram estatisticamente menores no grupo controle em relação ao 

grupo A (p=0,005) e uma tendência a valores menores, porém não significativos, 

quando comparado ao grupo B (P=0,06). Não houve diferença entre os grupos A e B 

(p=0,27). (Figura 8) 
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Figura 8: Concentrações séricas de Insulina nos indivíduos controles (verde), pacientes do 
Grupo A (azul) e do Grupo B (vermelho).  A barra contínua representa mediana. 
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4.1.9 Correlações 

 

Não encontramos correlação entre dos valores do IGF1R com a velocidade de 

crescimento, tempo de tratamento ou índice de massa corporal no grupo B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

r=0,25      p=0,35 

r=0,06    p=0,81 

r=0,25     p=0,33 

Figura 9: Correlação dos valores do IGF1R com a velocidade de crescimento, 
tempo de tratamento e IMC nas pacientes do grupo B 
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4.1.10 Resumo dos resultados (Tabela 2) 

 

 

Tabela 2: Resumo dos principais resultados (média e intervalo interquartil) dos  3 grupos 
participantes do estudo. 

 CONTROLE Grupo A Grupo B 

IGF1R (2−ΔΔCT), 1,150 (0,70, 1,72) 1,321 (1,02; 1,85) 2,335 (1,10; 11,5) 

IGF-I (ng/ml) 143,5 (122; 190,8) 394,5 (321,3; 457,8) 437 (368,5; 532,5) 

IGFBP-3 (mg/L) 3,93 (3,10; 4,26) 4,87 (4,27; 5,88) 5,73 (4,79; 6,19) 

Relaçao molar 0,153 (0,135; 0,181) 0,293 (0,265; 0,345) 0,292 (0,257; 0,344) 

IGFBP-1 ng/ml 38,45 (24,76; 64,16) 7,00 (3,84; 15,07) 2,61 (1,44; 8,62) 

Insulina uIU/ml. 3,6  (2,5; 5,6) 8,3  (5; 13,5)  7,00  (4,5; 10,5) 
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4.2 Resultados do Estudo 2 

 

 

4.2.1 IGF1R (mRNA) 

 

 

Ao compararmos as mesmas meninas antes e durante o tratamento da 

puberdade precoce observamos que a expressão relativa do gene IGF1R (2−ΔΔCT) 

aumentou significativamente durante o tratamento com análogos do GnRH 

(p=0,008).  (Figura 9) 
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Figura 9: Expressão relativa do gene IGF1R (2−ΔΔCT) antes (Grupo A) e durante o 
tratamento (Grupo B) com análogos do GnRH nas 6 meninas seguidas prospectivamente. 

  

p=0,008 
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4.2.2 IGF-I  

 

 

As concentrações séricas o IGF-I não apresentaram diferenças significativas 

antes e durante o tratamento da puberdade precoce com análogos do GnRH 

(p=1,00). (Figura 10). 
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Figura 10: Concentrações séricas o IGF-I antes (Grupo A) e durante o tratamento (Grupo B) 
com análogos do GnRH nas 6 meninas seguidas prospectivamente. 

  

p=1,00 
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4.2.3 IGFBP-3 

 

 

As concentrações séricas de IGFBP-3 não apresentaram diferenças 

significativas antes e durante o tratamento da puberdade precoce com análogos do 

GnRH (p=0,81). (Figura 11). 
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Figura 11: Concentrações séricas o IGFBP-3 antes (Grupo A) e durante o tratamento 
(Grupo B) com análogos do GnRH nas 6 meninas seguidas prospectivamente. 

  

p=0,81 
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4.2.4 Relação Molar IGF-I/IGFBP3 

 

 

A relação molar entre IGF-I e IGFBP-3 não apresentou diferença significativa 

antes e durante o tratamento da puberdade precoce com análogos do GnRH 

(p=0,93). (Figura 12)  
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Figura 12: Relação molar entre IGF-I e IGFBP-3 antes (Grupo A) e durante o tratamento 
(Grupo B) com análogos do GnRH nas 6 meninas seguidas prospectivamente. 

  

p=0,93 
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4.2.5 Escore de desvio padrão da estatura  

 

 

O EDP de estatura não apresentou diferença significativa antes e durante o 

tratamento da puberdade precoce com análogos do GnRH (p=0,81). (Figura 13). 
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Figura 13: Escore de desvio padrão de estatura antes (Grupo A) e durante o tratamento 
(Grupo B) com análogos do GnRH nas 6 meninas seguidas prospectivamente. 

  

p=0,81 
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4.2.6 Escore de desvio padrão do IMC 

 

 

O EDP do IMC não apresentou diferença significativa antes e durante o 

tratamento da puberdade precoce com análogos do GnRH (p=0,69). (Figura 14). 
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Figura 14: Escore de desvio padrão do IMC antes (Grupo A) e durante o tratamento (Grupo 
B) com análogos do GnRH nas 6 meninas seguidas prospectivamente 

p=0,69 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 DISCUSSÃO 
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No presente estudo demonstramos de forma original que a expressão do 

mRNA do IGF1R aumenta significativamente em meninas com puberdade precoce 

central em tratamento para o bloqueio puberal com análogo do GnRH. Este achado 

acompanhou-se de desaceleração significativa da velocidade de crescimento, porém 

com manutenção das concentrações elevadas de IGF-I e IGFBP-3. Como 

verificamos uma diminuição da velocidade de crescimento com altas concentrações 

de IGF-1 e IGFBP-3 acreditamos que exista uma diminuição da bioatividade do IGF-

I. Como a expressão do mRNA do receptor de IGF-I apresentou-se elevada, 

acreditamos que esse bloqueio da ação do IGF-I seja pós receptor. Alguns autores 

já demonstraram que em situações de aumento dos níveis de estrógeno, ocorre um 

aumento da expressão de alguns genes da cascata pós receptor tipo 1 de IGF 

(COOKMAN; BELCHER, 2015). Sendo assim, sugerimos que o bloqueio da 

puberdade precoce central pelo análogo do GnRH leva a uma diminuição dos níveis 

de estradiol e esses por sua vez irão provocar um bloqueio na cascata pós receptor 

de IGF com consequente diminuição da atividade do eixo GH-IGF, e essa resposta 

do receptor funcione como um mecanismo compensatório.. 

Esse aumento da expressão do mRNA do IGF1R em situações de 

diminmuição da bioatividade do IGF já foi observado pelo nosso grupo em outras 

populações como pacientes com hipóxia e pacientes com baixa estatura idiopática 

com dados laboratoriais sugestivos de resistência ao GH/ IGF (SADER MILANI, 

2009; CUSTODIO et al., 2012). Entretanto o nosso grupo também já observou 

aumento da expressão do mRNA do IGF1R em situações de aumento da 

bioatividade do IGF, por exemplo, em crianças com obesidade primária e aumento 

da velocidade de crescimento (RICCO, 2014).  

Os trabalhos citados acima sugerem que o receptor tipo 1 do IGF pode 

apresentar uma regulação bifásica com a expressão aumentada nos dois extremos 

de bioatividade do IGF-I formando uma curva em U. (ANEXO 3) 

Não há estudos sobre  a expressão fisiológica do IGF1R ao longo da vida 

para correlacionar a expressão com a idade, o sexo e o estadiamento puberal. Esse 

estudo demonstra pela primeira vez que não ocorre mudança significativa na 

expressão do IGF1R com o início da puberdade. Porém temos um pequeno número 

de casos e são necessários mais estudos para confirmar esse achado. 

Nesse estudo encontramos, níveis séricos de IGF-I e IGFBP-3 

significativamente maiores em crianças com puberdade precoce quando 
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comparadas com crianças pré-púberes. Esses resultados são concordantes com a 

clínica, pois durante a puberdade precoce ocorre além do aparecimento dos 

caracteres sexuais secundários, o estirão de crescimento e sabemos que o eixo GH-

IGF constitui a via final mediante a qual a maioria dos fatores que atuam no 

processo de crescimento exerce sua ação. Outros autores já demonstraram que 

durante a puberdade fisiológica ocorre um aumento da liberação do GH em meninas 

e que as concentrações séricas tanto do IGF-I quanto da IGFBP-3 atingem os 

maiores valores durante a puberdade fisiológica (WENNINK et al., 1991; JUUL et al., 

1994; JUUL; DALGAARD; SKAKKEBAEK, 1995). Em pacientes com puberdade 

precoce  também já foi descrito esse aumento dos níveis séricos de IGF-I e IGFBP3 

com início da puberdade (JUUL et al., 1995; KANETY et al., 1996; SALES et al., 

2003).  

O grupo controle foi composto por crianças do sexo masculino e feminino 

enquanto os casos foram somente do sexo feminino. Esse fato ocorreu devido a 

dificuldade de se obter um grupo controle composto por crianças saudáveis e 

aceitamos a inclusão de crianças do sexo masculino no grupo controle pois já é 

conhecido que o eixo GH/IGF apresenta maior diferença entre os sexos na época da 

puberdade e o grupo controle foi composto por crianças pré púberes (JUUL et al., 

1994). Para neutralizar essa limitação realizamos o IGF-I ajustado para sexo o idade 

(valor do paciente – valor p50 para sexo e idade / valor no p50 para sexo e idade) 

(BEDOGNI et al., ). O resultado da análise estatística do IGF-I corrigido para sexo e 

idade foi muito semelhante aos resultados do IGF-I  e não modificou a conclusão 

dos dados.  

Observamos também que esse aumento do IGF-I e da IGFBP-3 na 

puberdade precoce não é linear apresentando um aumento maior do IGF-I em 

relação a IGFBP-3 o que pode ser demonstrado pelo aumento da relação molar 

entre IGF-I/IGFBP-3. Outros autores já demonstram esse aumento da relação molar 

tanto na puberdade fisiológica quanto na precoce e defendem a hipótese de que, 

com aumento da relação molar, o IGF-I bioativo circulante estará aumentado e isso 

explicaria o estirão de crescimento que ocorre durante a puberdade (JUUL; 

DALGAARD; SKAKKEBAEK, 1995; SALES et al., 2003).  

 Verificamos também que os níveis séricos da IGFBP-1 diminuem com o início 

da puberdade precoce. Outros autores já descreveram que os níveis séricos da 

IGFBP-1 caem na época da puberdade fisiológica (JUUL; DALGAARD; 
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SKAKKEBAEK, 1995). Não há relatos na literatura sobre os níveis da IGFBP-1 em 

meninas com puberdade precoce central.  

Avaliamos também os níveis séricos de insulina os quais apresentaram um 

aumento significativo com o início da puberdade precoce. Diversos autores já 

descreveram uma resistência insulínica com o início da puberdade, seja ela 

fisiológica ou precoce. Na puberdade fisiológica já foi descrito uma significativa 

redução da sensibilidade insulínica com maior secreção de insulina acompanhados 

de uma produção de glicose hepática diminuída, porém sem alterações nos níveis 

séricos da glicemia de jejum. Esses estudos sugerem que as alterações no eixo 

GH/IGF durante a puberdade podem contribuir para essa resistência insulínica 

(MORAN et al., 2002; HANNON; JANOSKY; ARSLANIAN, 2006). Em meninas com 

puberdade precoce central, também já foi descrito a presença de resistência 

insulínica e quando comparadas com controles pareados para o estadiamento 

puberal, os casos de puberdade precoce apresentaram uma produção ainda maior 

de insulina, sugerindo um perfil metabólico desfavorável nessas pacientes 

(SØRENSEN et al., 2010). Ao avaliarmos os pacientes do grupo controle e do grupo 

A, ou seja somente os indivíduos que não estavam recebendo medicação, 

observamos uma correlação negativa (r= - 0,5; p=0,007) entre as concentrações de 

IGFBP-1 e as de insulina. 

Crianças com puberdade precoce central apresentam um estirão de 

crescimento em idade mais precoce e quando iniciamos o tratamento com análogos 

do GnRH, essas crianças apresentam além do bloqueio do eixo gonadal uma 

diminuição significativa  da velocidade de crescimento, sendo assim, nosso estudo 

também comparou as concentrações séricas de IGF-I , IGFBP-3, IGFBP-1 e a 

expressão do mRNA do IGF1R em meninas com puberdade precoce, antes e 

durante o tratamento com análogos do GnRH. 

A velocidade de crescimento apresentou uma queda estatisticamente 

significativa passando de uma média de 9,1cm/ano no grupo A para 5,4 cm/ano no 

grupo B (p=0,0005). O escore Z de estatura foi menor no grupo controle quando 

comparado com os grupos A e B, esse resultado está dentro do esperado e 

compatível com a clínica dos pacientes. Porém não encontramos diferença entre os 

grupos A e B apesar da queda significativa da velocidade de crescimento. O mesmo 

fato ocorreu com a idade óssea. A média da idade óssea no grupo A foi de 10,7 

anos enquanto a média da idade cronológica foi 8,1 anos dando assim um avanço 
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de 2,6 anos da idade óssea em relação a idade cronológica. No grupo B a média da 

idade óssea foi 11,9 anos enquanto a média da idade cronológica foi 9,3 anos dando 

assim um avanço também de  2,6 anos da idade óssea em relação a idade 

cronológica. Acreditamos que com a normalização da velocidade de crescimento 

conseguimos manter o desvio em relação ao p50 da estatura e  da idade óssea em 

relação a idade cronológica, evitando um aumento desse desvio caso o tratamento 

não tivesse sido prescrito já que o grupo B apresentou características clínicas e 

laboratoriais de bloqueio puberal. Além disso, é importante ressaltar que o nosso 

grupo tratado foi heterogêneo em relação ao tempo de tratamento e as meninas com 

pouco tempo de tratamento podem ainda não apresentar diminuição do escore Z de 

estatura e diminuição do avanço de idade óssea. Não achamos uma correlação 

significativa entre esses dados, mas acreditamos que isso ocorreu pelo número 

limitado de pacientes no estudo. Outro fato é que apenas 6 meninas participaram do 

grupo A e do grupo B, os demais pacientes participaram apenas em um momento 

dificultando essa análise. 

Em relação ao escore Z do IMC foi menor no grupo controle quando 

comparado com os grupos A e B. Esse resultado está dentro do esperado já que 

para ser incluso no grupo controle era necessário ter peso e estatura adequados 

para idade. Quando comparamos os três grupos em conjunto, não observamos 

diferença no escore Z do IMC entre os grupos A e B. Porém observamos que a 

mediana do grupo A foi de +1,05 escore Z IMC enquanto a mediana do grupo B foi 

+1,77 escore Z IMC, valor este muito próximo do diagnóstico de obesidade. Sendo 

assim optamos por comparar os grupos A e B separadamente e verificamos uma 

tendência a um escore Z IMC maior no grupo tratado, porém não significativo 

(p=0,07). No grupo A, 4  das 16 meninas(25%) apresentavam diagnóstico de 

sobrepeso e 4 (25%) diagnóstico de obesidade. No grupo B, 5 das 16 (31%) 

meninas apresentaram diagnóstico de sobrepeso e 7 das 16 (43%) apresentaram 

diagnóstico de obesidade, sendo que apenas 4 meninas apresentaram diagnostico 

de eutrofia durante o uso do análogo do GnRH. A maioria dos estudos já publicados 

que avaliaram o IMC de meninas com puberdade precoce relatam uma alta 

prevalência de sobrepeso e obesidade nessas meninas, porém isso não se modifica 

com o tratamento com análogos do GnRH (HEGER; PARTSCH; SIPPELL, 1999; 

PALMERT et al., 1999; PASQUINO et al., 2008). Um único trabalho demonstrou uma 
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diminuição IMC e da prevalência de obesidade após o 2 anos de tratamento com 

análogos do GnRH (ARRIGO et al., 2004).  

Os níveis séricos de IGF-I, IGFBP-3 assim como a relação molar entre IGF-

I/IGFBP-3 não apresentaram diferença significativa quando comparamos os grupos 

de meninas com puberdade precoce antes e após o início do tratamento 

medicamentoso. 

Sendo assim demonstramos que a queda da velocidade de crescimento 

induzida pelo análogo do GnRH nas pacientes com puberdade precoce não é 

secundária a uma queda nos níveis séricos de IGF-I ou IGFBP-3. Esses dados são 

conflitantes na literatura.  

Autores de uma publicação mais antiga relataram uma queda nos níveis da 

Somatomedina C com o uso de análogos do GnRH, porém estudos posteriores, 

inclusive estudos recentes, não encontraram esses resultados e diversos autores 

descrevem que não há uma diminuição dos níveis séricos de IGF-I com o tratamento 

com análogos do GnRH apesar de uma significativa queda na velocidade de 

crescimento (HARRIS et al., 1985; JUUL et al., 1995; KANETY et al., 1996; SONG et 

al., 2014; PELTEK KENDIRCI et al., 2015).  

Dados na literatura sobre o comportamento da IGFBP-3 durante o uso de 

análogos do GnRH são ainda mais controversos. Alguns autores, assim como o 

presente o estudo, não observaram diferença significativa nos níveis séricos de 

IGFBP-3 com uso de análogos do GnRH(KANETY et al., 1996; SONG et al., 2014). 

Outros autores descrevem uma diminuição do IGFBP-3 corrigido para o desvio 

padrão de idade e sexo(PELTEK KENDIRCI et al., 2015). Há ainda autores que 

descrevem um aumento significativo dos níveis de IGFBP-3 com uso de análogos do 

GnRH (JUUL et al., 1995). 

Os níveis séricos de IGFBP-1 não apresentaram diferença estatística entre os 

grupos com e sem tratamento. Não há na literatura dados sobre o comportamento 

da IGFBP-1 durante o tratamento com análogos do GnRH. Porém quando 

consideramos as concentrações de IGFBP-1 >ou= 5 e <5 observamos que o grupo 

B apresenta significativamente mais valores de IGFBP-1 abaixo de 5 que o grupo A 

(P=0,01) mostrando assim uma tendência a valores menores de IGFBP-1 no grupo 

B., sendo os níveis séricos de IGFBP-1 também não explicam a diminuição da 

velocidade de crescimento com o tratamento pois para justificar uma diminuição da 

bioatividade do IGF-I esperaríamos níveis elevados de IGFBP-1. 
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Não encontramos diferença estatística nos níveis séricos de insulina quando 

comparamos o grupo tratado com o não tratado, porém existe relatos de uma piora 

da resistência insulínica com o tratamento com análogos do GnRH (SØRENSEN et 

al., 2010). Apesar das concentrações semelhantes de insulina nos grupos A e B, ao 

compararmos os grupos em pares observamos que as concentrações séricas de 

insulina foram estatisticamente menores no grupo controle em relação ao grupo A 

(p=0,005) e uma tendência a valores menores, porém não significativos, quando 

comparado ao grupo B (P=0,06) e não houve diferença entre os grupos A e B 

(p=0,27). (Figura 8). Sendo assim consideramos que os valores no grupo B foram 

intermediários, ou seja, maiores que o controle e menores que o grupo A, ao 

contrário do que já foi descrito na literatura, o nosso trabalho mostra uma tendência 

a diminuição da insulina com o tratamento com análogos do GnRH. 

Ao analisarmos os resultados da insulina e da IGFBP-1 em conjunto, 

observamos que ambas apresentam uma tendência à diminuição com o tratamento. 

Esse dado é confirmado pelo fato que ao analisarmos os 3 grupos (controle, A e B) 

não encontramos a correlação negativa entre insulina e IGFBP-1 já bem conhecida e 

fundamentada na literatura. E como já foi mencionado anteriormente, essa 

correlação aparece quando avaliamos somente o grupo controle e grupo A e 

desaparece quando acrescentamos o grupo B na análise. Esses achados sugerem 

que exista uma outra regulação negativa da IGFBP-1, e não a insulina, nos casos de 

meninas com puberdade precoce central durante o tratamento com análogos do 

GnRH. 

Ao analisarmos todos os nossos resultados em conjunto sugerimos que o 

tratamento da puberdade precoce central com análogos do GnRH provoca uma 

diminuição dos níveis séricos de estradiol, que por sua vez irão bloquear alguma via 

de sinalização pós receptor do IGF1R com consequente diminuição da bioatividade 

do IGF-I, aumento da expressão do IGF1R como mecanismo compensatório, 

aumento da secreção do GH devido falta de feedback negativo hipofisário e esse 

aumento da secreção do GH explicaria os níveis séricos elevados de IGF-I e IGFBP-

3 e os níveis diminuídos de IGFBP-1. (Figura 15) 

Alguns autores defendem o uso combinado de hormônio de crescimento e 

análogos do GnRH para meninas com puberdade precoce central que apresentaram 

uma queda exagerada da velocidade de crescimento mantendo-se abaixo do 

percentil 3 para idade idade cronológica(PUCARELLI et al., 2000, 2003; PASQUINO 
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et al., 2013). Os achados do nosso estudo não são favoráveis a essa conduta já que 

demonstramos que as meninas com puberdade precoce central em uso de análogos 

do GnRH apresentam níveis altos de IGF-I e IGFBP-3, sugerindo portanto que a 

produção endógena de GH esteja preservada. Alguns estudos que avaliaram essa 

combinação não encontraram um benefício significativo(JUNG et al., 2014; WANG et 

al., 2014). O consenso sobre tratamento da puberdade precoce central sugere que 

essa combinação não deve ser recomendada de rotina pela falta de estudos 

controlados, randomizados com um grande número de pacientes(CAREL et al., 

2009). 

De todas as meninas avaliadas com puberdade precoce central, tivemos a 

oportunidade de avaliar 6 casos antes e durante o tratamento, ou seja, avaliamos 

prospectivamente a mesma criança. Nenhum dado avaliado dessas meninas 

separadamente apresentou resultado diferente e os dados em relação a expressão 

do mRNA do IGF1R se tornaram ainda mais significativos confirmando um aumento 

da expressão do mRNA do IGF1R no grupo tratado (p=0,008). Sendo assim essas 6 

meninas reforçam o achado global do nosso estudo. 

É importante ressaltar que as alterações observadas não permitem assertivos 

sobre o que ocorre a nível tecidual, mas na maioria das situações os achados 

séricos refletem os achados teciduais.  
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Figura 15: GnRHa provoca um bloqueio da sinalização do IGF1R com consequente 
diminuição da bioatividade do IGF-I, aumento da expressão do IGF1R, aumento da 
secreção do GH que leva ao aumento de IGF-I e IGFBP-3 e diminuição de IGFBP-1. 
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6 CONCLUSÃO 
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As variações nas concentrações séricas de IGF-I, IGFBP-3 , IGFBP-1 e 

insulina não explicam a desaceleração da velocidade de crescimento durante o 

tratamento de meninas com puberdade precoce central com análogos do GnRH. 

O aumento da expressão do IGF1R parece refletir uma redução da 

sinalização intra celular do IGF1R com consequente diminuição da bioatividade do 

IGF-I  em um mecanismo de feedback de alça ultra curta. 
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ANEXO 1 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA 

DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO E CONSENTIMENTO 

 

Sabe-se que as crianças portadoras de puberdade precoce apresentam aceleração 

do crescimento, que diminui com o tratamento com análogo do GnRH. As causas 

exatas dessa desaceleração do crescimento ainda não estão totalmente 

identificadas, uma vez que não se observa alteração nítida dos hormônios que 

promovem o crescimento, ou seja, do hormônio de crescimento (GH) e do IGF-I. 

Além disso também discute-se se o perfil metabólico das crianças com puberdade 

precoce seja desfavorável. 

Neste sentido nós propomos uma pesquisa que irá avaliar o crescimento e o perfil 

metabólico da criança antes e durante o tratamento com diferentes doses da 

medicação. Esta avaliação constitui-se por medidas de altura e peso, dentre outras, 

e análise no sangue de diversos hormônios relacionados ao crescimento e ao perfil 

metabolico. Esta análise será realizada em 3 momentos (diagnostico e 2x durante o 

tratamento) 

É extremamente importante lembrar que todas as avaliações de altura serão 

realizadas nos dias de consulta já agendadas pela equipe da endocrinologia e as 

coletas de sangue ocorrerão no mesmo dia da coleta dos exames para controle 

laboratorial do tratamento.  

Vale a pena ressaltar que as informações são sigilosas e os resultado serão 

divulgados ao final do trabalho apenas aos responsáveis, caso desejarem. É 

garantido ao paciente o direito de: receber resposta a qualquer pergunta sobre os 

procedimentos, riscos e benefícios da pesquisa da qual participarão; deixar de 

participar do estudo a qualquer momento sem que isso o prejudique de qualquer 

forma; não ser identificado e que todas as informações a seu respeito sejam 
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confidenciais; receber informações atualizadas durante o estudo, mesmo que com 

isso o paciente desista da participação; receber tratamento médico, por parte da 

Instituição de saúde, se sofrer qualquer tipo de dano DIRETAMENTE relacionado a 

pesquisa; ser ressarcido por gastos relativos a transporte e alimentação 

relacionados a pesquisa. 

É importante ressaltar que a participação de crianças voluntárias não portadoras de 

doenças endócrinas irá contribuir de forma muito importante na interpretação destas 

informações. 

Os pesquisadores envolvidos poderão ser contactados a qualquer momento durante 

o desenvolvimento da pesquisa pelo telefone: 

Dra. Mariana Teresa Alves Sarti de Paula (16) 99925207  

 Prof. Dr. Carlos Eduardo Martinelli Jr. (16) 3602-2672 

 

Eu,_______________________________________ abaixo assinado e responsável 

pelo paciente ________________________________________após receber 

informações sobre o projeto de pesquisa: “Avaliação do crescimento, dos 

parâmetros metabólicos e da expressão do receptor tipo 1 dos IGFs (IGF1R) durante 

tratamento de puberdade precoce central._” que será realizado pela Dra. Mariana 

Teresa Alves Sarti de Paula sob orientação do professor Dr. Carlos Eduardo 

Martinelli Jr., sabendo de meus direitos, concordo com o escrito acima, e permito 

que a criança acima identificada participe como voluntária do estudo. 

Ribeirão Preto,____de _____________de 20___ 

 

 

_____________________            ___________________________________ 

assinatura do participante             assinatura do responsável pelo participante 
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ANEXO 2 
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ANEXO 3 

 

Representação gráfica da regulação bifásica da expressão do IGF1R encontrada 

nos trabalhos do nosso grupo.  Os controles estão representados nos valores de Y 

entre 1 e 2. Abaixo de 1 estão representados os pacinetes com bioatividade do IGF-I 

diminuída (crianças com hipóxia, com baixa estatura por resistência ao GH/IGF, e 

em tratamento para puberdade precoce central). Acima de 2 estão representados os 

pacientes com bioatividade do IGF-I aumentada (crianças com obesidade primária). 
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ANEXO 4 

 

Tabelas com os dados dos pacientes 

Paciente 
Grupo A 

idade IGF I 
ng/m
l 

IGF 
ajustado 

BP3 
Ug/
ml 

BP1 Insulina 
uUI/ml 

Relaçao IFG1R VC LH 
basal  

LHRH 

8 8,25 457 1,48 3,46 4,97 8,0 

0,497 

2,4752
5239 

 4,2  

9 7,5 297 0,74 3,97 12,5
8 

5,0 

0,281 

0,8693
91501 

7  18,2 

11 7,6 473 1,57 4,83 6,08 10,0 

0,368 

1,4732
7745 

8  14,2 

13 8,5 443 1,40 5,92 8,48  

0,281 

1,1799
49522 

8  6,9 

26 8,4 353 0,91 4,35 21,4
6 

10,0 

0,305 

1,3383
57925 

8,5 8,6  

29 7,6 424 1,30 6,01 1,97 13,5 

0,265 

0,9611
54103 

6 2,5 19,5 

32 8,8 322 0,40 4,51 6,59 4,0 

0,268 

1,3045
88675 

11  15,7 

34 6,4 458 2,27 5,64 15,9
0 

16 

0,305 

1,2747
09225 

9  44 

40 8,5 365 0,98 6,99 10,8
1 

8,3 

0,196 

1,1764
25338 

7,5  16,6 

41 8,6 273 0,10 4,91 6,00 13,0 

0,209 

1,4345
74366 

12  10,7 

42 8,8 321 0,40 3,78 3,47 15,0 

0,319 

1,4408
52046 

  21 

44 8,1 381 1,07 5,98 2,61 2,0 

0,239 

0,8646
82972 

10 1,9  

46 8,1 305 0,65 4,25 17,3
9 

7,5 

0,27 

1,9857
29814 

9  14,2 

56 7,8 408 1,21 4,40 - 21,0 

0,349 

0,9734
94053 

12  7,3 

58 8,9 488 1,13 5,47 26,0
7 

6,0 

0,336 

2,5406
94475 

 1,2  

66 8,6 587 1,56 5,79 7,42 2,8 

0,381 

5,6474
90978 

12  3,2 

 



Paciente 
Grupo B 

IDADE IGF I 
ng/ml 

IGF 
ajusta
do 

BP3 
Ug/ml 

BP1 Insulina 
uUI/ml 

Relaçao IFG1R VC LH 
POS  

Tempo 
TTO - 
meses 

Tipo 
de 
TTO 

2 8,25 529 1,87 6,12 10,45  
0,325 

1,0508
24165 

7 3,3 5 M 

10 7,9 287 0,55 3,99 13,48 12,0 
0,27 

0,7182
64818 

7,2 2,6 36 M 

25 9,5 595 1,59 6,42 2,09  
0,349 

1,5212
64315 

6 2,6 15 T 

59 9 494 1,15 3,25 0,32 10,5 
0,572 

1,8685
15611 

5 6,4 7 M 

60 9,3 282 0,23 4,84 - 32,0 
0,219 

2,4890
95211 

7,2 2 6 M 

61 9,5 536 1,34 5,73 4,93 4,5 
0,352 

1,1185
95004 

3 3,3 9 T 

64 8,9 458 1,00 6,26 4,38 10,5 
0,275 

8,9644
32716 

6,7 1,5 7 M 

65 10,1 448 0,86 5,44 2,41  
0,31 

9,7464
8571 

 3,8 22 M 

68 9,3 545 1,37 6,03 2,29 5,0 
0,34 

13,292
38224 

4,8 6,0 10 M 

69 9,8 369 0,53 6,30 19,33 2,0 
0,22 

2,3350
16251 

3,6 2,6 10 M 

70 9,6 398 0,65 4,62 128,5
3 

 
0,324 

6,1736
73153 

5,3 4,4 5 M 

71 10,7 317 0,32 5,16 1,70 6,0 
0,231 

13,913
90705 

7 0,6 8 T 

73 10,3 437 0,82 5,84 0,40 7,0 
0,281 

20,639
55688 

3 2,3 11 T 

74 7,7 373 1,02 5,75 2,61 10,0 
0,244 

15,758
23975 

5 3,6 13 M 

77 9,2 381 0,66 5,22 4,58 2,0 
0,274 

0,8263
41271 

5 2,6 8 T 

78 10,6 368 0,53 4,74 6,79  
0,292 

1,5872
15662 

6 5,3 11 T 
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Pacientes  
 
Grupo 
Controle 
 

Idade Sexo IGF I  IGF-I 
ajustado 

BP3  BP1  INSULINA 
 

RELAÇÃO IGF1R 

RCR 7 5,5 F 134 0,07 2,81 69,52 6,1 

0,179 

0,459 

RCR 8 5,9 M 128 0,19 3,52 92,86 2,0 

0,136 

1,72 

RCR 12 6,1 F 242 0,72 4,26 41,30 10,0 

0,213 

0,56 

RCR 13 7,3 M 160 0,10 3,94 58,80 2,0 

0,152 

1,00 

RCR 14 8,5 F 101 -0,45 2,65 33,49 9,0 

0,143 

0,34 

RCR 16 8,0 M 122 -0,21 3,92 27,73 5,5 

0,117 

1,17 

RCR 20 6,2 F 146 0,04 3,54 48,04 2,7 

0,155 

1,01 

RCR 21 8,8 F 185 -0,19 3,83 21,79 3,0 

0,181 

1,13 

RCR 23 6,5 F 141 0,007 3,97  4,0 

0,133 

1,29 

RCR 24 8,8 F 117 -0,48 2,4 38,45 3,0 

0,183 

2,59 

RCR 25 5,0 M 123 0,5 3,18 19,29 3,2 

0,145 

1,95 

RCR 26 6,5 M 359 2,35 4,58 18,81 4,0 

0,295 

1,73 

RCR 28 6,7 M 122 -0,15 4,01 79,59 2,2 

0,114 

0,72 

RCR 29 6,8 F 187 0,1 4,16 28,32 2,6 

0,169 

2,25 

RCR 30 9,5 M 398 1,15 4,55 0,63 10,0 

0,329 

0,67 

RCR32 9,4 M 100 -0,45 2,88  2,0 

0,13 

1,46 

RCR 36 6,5 M 160 0,49 4,27  5,0 

0,141 

1,23 

RCR 39 6,6 F 202 0,44 4,67  5.0 

0,162 

0,83 
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Expressão do receptor tipo 1 do IGF-I (IGF1R) em meninas 

com puberdade precoce central. 

Mariana T. A Sarti de Paula1, Rafaela Ricco1, Rodrigo J. Custodio1, Soraya S. 

Milani1, Patrícia V.S. Atique1, Ayrton C. Moreira2, Sonir R.R. Antonini1, 

Raphael Del Roio Liberatore Jr.1, Carlos E. Martinelli Jr.1 

Departamentos de Puericultura e Pediatria1 e de Clínica Médica2, faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto-USP. 

__________________________________________________________________________ 

RESUMO 

_________________________________________________________________________________________________ 

Na puberdade, tanto fisiológica quanto precoce, um dos eventos marcantes é o 

estirão de crescimento. Observa-se um aumento da liberação do GH, IGF-I e IGFBP-3 

no período puberal porém durante o tratamento da puberdade precoce, apesar do 

bloqueio do eixo gonadal e da diminuição da velocidade de crescimento, os níveis 

séricos de IGF-I e IGFBP-3 mantém-se elevados. A IGFBP-1 diminui com a puberdade 

porém não existem relatos do seu comportamento durante o tratamento da 

puberdade precoce. Também não existem relatos sobre a expressão do IGF1R 

durante a puberdade. Considerando que estes poderiam ser pontos de regulação da 

velocidade de crescimento durante o tratamento da puberdade precoce, o presente 

estudo propõe avaliar a expressão do gene do IGF1R mRNA e os níveis de IGFBP1 

em meninas com puberdade precoce central antes e durante o tratamento com 

análogos do GnRH. Avaliamos 16 meninas com puberdade precoce central antes do 

início do tratamento, 16 em tratamento regular e 18 crianças saudáveis, pré púberes 

como grupo controle. Os resultados foram níveis séricos de IGF-I e IGFBP3 

significativamente maiores nas crianças púberes e não encontramos diferença entre 

o grupo sem e com tratamento. Os níveis séricos de IGFBP1 foram maiores nas 

crianças pré púberes e uma tendência a valores menores no grupo tratado. O grupo 

em tratamento apresentou uma hiperexpressão significativa do gene do IGF1R. 

CONCLUSÃO: As variações nas concentrações séricas de IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-1 não 

explicam a desaceleração da velocidade de crescimento durante o tratamento da 

puberdade precoce central. O aumento da expressão do IGF1R parece refletir uma 

redução da sinalização intra-celular do IGF1R com consequente diminuição da 

bioatividade do IGF-I em um mecanismo de feedback de alça ultra curta. 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
Palavras-Chave: Crescimento, Puberdade Precoce, IGF-I, IGFBP, Receptor 
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1. INTRODUÇÃO 

 A puberdade é o período de 

transição entre a infância e a idade adulta, 

durante o qual os caracteres sexuais 

secundários aparecem e o estirão puberal 

ocorre. O eixo GH-IGF (hormônio de 

crescimento – fatores de crescimento 

insulina-símile ou insulin-like growthf 

actors) constitui a via final responsável pelo 

crescimento. Durante a puberdade, ocorre 

um aumento da liberação do GH, do estágio 

pré-puberal até a menarca, com uma 

diminuição pós menarca. Este aumento 

acompanha-se de elevação das 

concentrações séricas de IGF-I e IGFBP-3 e 

uma diminuição dos níveis séricos de 

IGFBP-1. (WENNINK et al., 1991; JUUL; 

DALGAARD; SKAKKEBAEK, 1995; YU et al., 

1999; MARTINELLI JR; CUSTÓDIO; AGUIAR-

OLIVEIRA, 2008) . Esses achados em relação 

ao eixo GH-IGF na puberdade são 

condizentes com a clínica de aumento da 

velocidade de crescimento que ocorre no 

período puberal. 

 Em meninas, a puberdade é 

considerada precoce quando iniciada antes 

dos 8 anos de idade. Pode ser secundária a 

uma ativação precoce do eixo gonadal 

(puberdade precoce central, PPC) ou 

secundária a produção de esteroides sexuais 

independente de gonadotrofinas (puberdade 

precoce periférica). Assim como na 

puberdade fisiológica, a aceleração do 

crescimento é um evento marcante da 

puberdade precoce. Em meninas com PPC, a 

instituição do tratamento com análogos de 

GnRH normaliza a velocidade de crescimento 

(MACEDO et al., 2014). Crianças com 

puberdade precoce central apresentam níveis 

séricos de IGF-I e IGFBP-3 mais altos que 

crianças pré púberes pareadas por idade. 

Esses achados são compatíveis com a clínica já 

que essas crianças apresentam aumento da 

velocidade de crescimento. Com o tratamento 

com análogos do GnRH essas crianças 

apresentam bloqueio do eixo gonadal e 

diminuição da velocidade de crescimento, 

porém  mantém níveis séricos elevados de 

IGF-I e IGFBP-3, contrapondo-se a observação 

de redução da velocidade de crescimento 

(JUUL et al., 1995). Não existem relatos sobre 

o comportamento da IGFBP-1 durante o 

tratamento da puberdade precoce. 

Os IGFs exercem suas ações 

mediante dois tipos de receptores: o 

receptor de IGF tipo 1 (IGF1R) e o receptor 

de IGF tipo 2 (IGF2R). A maioria das ações 

conhecidas dos IGFs ocorre através do 

IGF1R, presente na maioria dos tecidos do 

organismo, e cuja regulação tem sido tema 

de estudos recentes(JONES; CLEMMONS, 

1995; SARFSTEIN; WERNER, 2013; 

WERNER; SARFSTEIN, 2014). 

Não existem relatos sobre a 

expressão do IGF1R mRNA durante a 

puberdade ou estudos sobre sua expressão  

em crianças com puberdade precoce central.  

Considerando que estes poderiam 

ser pontos de regulação da velocidade de 

crescimento durante o tratamento da 

puberdade precoce, o presente estudo 

propõe avaliar a expressão do gene do 
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IGF1R mRNA e os níveis de IGFBP1 em  

meninas com puberdade precoce central 

antes e durante o tratamento com análogos 

do GnRH. 

 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

2.1. Casuística 

O grupo de pacientes do estudo foi 

formado por uma amostra de conveniência 

de meninas com PPC atendidas no 

Ambulatório de Endocrinologia Infantil do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo (HC-FMRP-USP). Foram 

estudadas 26 meninas com o diagnóstico de 

PPC e idade entre 6,3 e 10,8 anos, (8,7 ± 

1,05). O diagnóstico de PPC foi realizado 

mediante avaliação clínica (aparecimento 

dos caracteres sexuais secundários antes 

dos 8 anos) e laboratorial (LH basal maior 

que 0,6 mU/ml ou pico de LH maior que 6,9 

mU/ml após estimulo com 100µg de GnRH 

endovenoso) (BRITO et al., 1999).  

Dezoito 18 crianças saudáveis pré-

púberes com idade entre 5,1 e 9,5 anos, (7,1 ± 

1,3 anos) constituíram o grupo controle. Foram 

excluídas crianças portadoras de doenças 

crônicas, doenças genéticas, nutricionais ou 

outas alterações hormonais além da PPC ou 

que, no momento da coleta, apresentassem 

qualquer sinal de afecção aguda. 

Esse trabalho foi aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das 

Clinicas de Ribeirão Preto e da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto. Processo HCRP 

Nº 5874/2011.  

2.2. Desenho experimental 

As 26 pacientes com PPC foram 

divididas em dois grupos. O Grupo A foi 

constituído por 16 meninas avaliadas antes 

do início do tratamento e o Grupo B 

constituído por 16 meninas em uso regular 

de análogo do GnRH. Foram incluídas no 

grupo B apenas pacientes que 

apresentavam sinais clínicos de bloqueio 

puberal (diminuição da velocidade de 

crescimento e não progressão dos 

caracteres sexuais secundários) ou dosagem 

de LH<6,6 em amostra coletada 2 horas 

após aplicação da medicação (BRITO et al., 

2004). Seis pacientes participaram do 

estudo em dois momentos, no diagnóstico 

de PPC e depois em uso do análogo do GnRH 

as demais pacientes participaram do estudo 

somente em um momento. 

De todos participantes, incluindo o 

grupo controle, foi coletado sangue para 

dosagem de IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-1, 

insulina e análise da expressão do mRNA do 

IGF1R em linfócitos periféricos. As amostras 

coletadas foram imediatamente processadas 

para extração do mRNA que foi mantido a -

70oC até o momento de análise. Os soros 

foram congelados a -20 oC até o momento da 

dosagem. 

Por ocasião da coleta foi aferido 

peso, estatura, velocidade de crescimento, 

índice de massa corpórea (IMC) e o estágio 

puberal (MARSHALL; TANNER, 1969) em 

todos participantes. (Tabela 1) 
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2.3. Imunoensaios 

A dosagem do IGF-I foi realizada por 

ensaio imunométrico de fase sólida 

revelado por quimiluminescência 

(IMMULITE 2000, SIEMENS).A sensibilidade 

analítica foi de 20ng/ml. O coeficiente de 

variação interensaio foi de 6,04% e o 

coeficiente de variação intraensaio foi de 

2,4%. Os resultados foram expressos em 

ng/ml. 

A dosagem da IGFBP-3 foi realizada 

por ensaio imunométrico de fase sólida 

revelado por quimiluminescência 

(IMMULITE 2000, SIEMENS).A sensibilidade 

analítica foi de 0,1mg/L. O coeficiente de 

variação interensaio foi de 3,42% e o 

coeficiente de variação intraensaio foi de 

2,3%.  

A dosagem quantitativa de IGFBP-1 

foi realizada utilizando método ELISA (Kit 

RayBio Human IGF-BP-1). A sensibilidade 

analítica foi de 5 ng/ml. O coeficiente de 

variação intraensaio foi 3,3%. Todas as 

amostras foram dosadas no mesmo ensaio.  

A dosagem de insulina foi realizada 

utilizando ensaio imunoradiométrico 

(IRMA). A sensibilidade analítica foi de 

0,5Uui/ML O coeficiente de variação 

intraensaio foi de 6,6%. Todas as amostras 

foram dosadas no mesmo ensaio.  

A dosagem do hormônio luteinizante 

(LH) foi realizada utilizando ensaio 

fluorimétrico de fase sólida (AutoDELFIA). 

O coeficiente de variação interensaio foi de 

5.2%. 

 

2.4. Expressão do mRNA do IGF1R 

A avaliação da expressão do IGF1R 

foi realizada no Laboratório de Pediatria – 

Biologia Molecular do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. 

Essa avaliação foi feita através da extração 

do mRNA de linfócitos do sangue periférico 

após separação pela técnica do TRISOL. O 

mRNA extraído foi convertido a cDNA pela 

técnica de transcrição reversa usando o Kit 

High Capacity da Applied e quantificado 

mediante emprego de sondas específicas 

(TaqMan®) por técnica de PCR em tempo 

real (PCR quantitativo). A análise do gene 

IGF1R foi feita em duplicata e como 

referência endógena foram utilizados os 

genes da β2 microglobulina e da β-

glucoronidase (GUSβ). Como normatizador 

foi utilizada amostra de paciente pré púbere 

controle(SCRIDELI CA, 2007; CUSTODIO et 

al., 2012; RICCO, 2014). 

2.5. Análise Estatística 

Os valores das variáveis sem 

distribuição normal  estão descritos através 

de medianas e intervalos interquartis e das 

variáveis com distribuição normal estão 

descritos como médias e desvios-padrão. A 

comparação entre 2 grupos foi realizada pelo 

teste de Mann-Whitney, e pelo teste t-student. 

Para comparação entre os 3 grupos foi 

utilizado Análise de Variancia (ANOVA) e o 

teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de 
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Dunn. Para o estudo das correlações foi 

utilizado o coeficiente de correlação de 

Sperman. Valores de estatura, peso e IMC 

foram ajustados para idade e sexo calculando-

se o escore do desvio padrão (EDP) para sexo 

e idade cronológica com auxílio do software 

WHO AnthroPlus. Valores de IGF-I foram 

ajustados para idade e sexo da seguinte 

maneira: subtraindo do valor obtido o valor 

correspondente ao percentil 50 para sexo e 

idade e após dividindo pelo valor no percentil 

50, (valor – p50 / p50) (BEDOGNI et al., ). Para 

as análises pareadas foi realizado o teste de 

Wilcoxon. Para avaliar expressão relativa do 

gene do IGF1R foi utilizado o método do 2-

∆∆CT(LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 

Arbitrariamente foram consideradas como 

tendo expressão aumentada as amostras que 

exibirem valores de 2-∆∆CT superiores a 2. Na 

análise além do teste de Kruskal-Wallis foi 

também utilizado o Teste de Fisher.  As 

análises estatísticas foram realizadas com o 

auxílio do programa de análise estatística 

GraphPadPrism. Foi considerado como 

estatisticamente significativos valores de 

p<0,05. 

 

3. RESULTADOS 

3.1. IGF1R (mRNA) 

 A expressão relativa do gene IGF1R 

(2−ΔΔCT) foi maior no grupo B quando 

comparado com o grupo A(p=0,04) e também 

foi maior quando comparado ao grupo 

controle (p=0,004). Quando consideramos 

valores de 2−ΔΔCT ≥ 2 como aumentados 

observamos que no Grupo B 9 de 16 pacientes 

apresentam expressão aumentada do mRNA 

do IGF1R enquanto no Grupo controle apenas 

2 de 18 (p=0,009). Comparando o Grupo B e o 

Grupo A, onde apenas 3 de 16 apresentam 

valores aumentados, a diferença foi marginal 

com valor de p=0,06. Não foi observada 

diferença entre grupo controle e grupo A. 

(Figura 1) 

3.2. IGF-I e IGF-I ajustado 

 As concentrações séricas o IGF-I 

foram estatisticamente maiores no Grupo A 

e Grupo B em relação ao controle. Não 

houve diferença estatística entre os grupos 

A e B (p<0,0001) (Figura 2). 

 Os valores do IGF-I ajustado foram 

estatisticamente maiores no Grupo A e 

Grupo B em relação ao controle. Não houve 

diferença estatística entre os grupos A e B 

(p<0,0001). 

3.3. IGFBP-3 

 As concentrações séricas de IGFBP-3 

foram estatisticamente maiores nos grupos 

A e B em relação ao controle. Não houve 

diferença estatística entre os grupos A e B 

(p<0,0001) (Figura 2). 

3.4. Relação molar IGF-I/IGFBP3 

 A relação molar entre IGF-I e IGFBP-

3 foi significativamente menor no grupo 

controle quando comparada com as crianças 

púberes dos dois grupos tanto sem quanto 
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com tratamento (p<0,0001). Porém não 

encontramos diferença estatística entre os 

grupos A e B. 

3.5. IGFBP-1 

 As concentrações séricas de IGFBP-1 

foram significativamente maiores no grupo 

controle quando comparado aos grupos A e 

B e não houve diferença estatística entre os 

grupos A e B (p<0,0001) (Figura 3). 

3.6. Insulina 

 As concentrações séricas de insulina 

foram significativamente menores no grupo 

controle quando comparado ao grupo A e 

não houve diferença quando comparado ao 

grupo B. Também não houve diferença entre 

os grupos A e B (P<0,010) (Figura 4). 

3.7. Análise das pacientes avaliadas antes e 

após tratamento. 

Não encontramos diferença significativa nos 

níveis de IGF-I, IGFBP3 ou na relação molar 

(respectivamente p= 1,000; p=0,81; p= 

0,93). Entretanto quando avaliamos a 

expressão do mRNA do IGF1R encontramos 

diferença significativa com expressão maior 

durante o tratamento (p=0,008). 

 

4. DISCUSSÃO 

 No presente estudo demonstramos 

de forma original que a expressão do mRNA 

do IGF1R aumenta significativamente em 

meninas com puberdade precoce central em 

tratamento com análogo do GnRH. Este 

achado acompanhou-se de desaceleração 

significativa da velocidade de crescimento, 

porém com manutenção das concentrações 

elevadas de IGF-I e IGFBP-3. Como 

verificamos uma diminuição da velocidade 

de crescimento com altas concentrações de 

IGF-1 e IGFBP-3 acreditamos que exista uma 

diminuição da bioatividade do IGF-I. Como a 

expressão do mRNA do receptor de IGF-I 

apresentou-se elevada, acreditamos que 

esse bloqueio da ação do IGF-I seja pós 

receptor e essa resposta do receptor 

funcione como um mecanismo 

compensatório a uma diminuição de 

atividade do eixo GH-IGF, determinada em 

outro nível e não no próprio receptor. 

 Esse aumento da expressão do 

mRNA do IGF1R em situações de diminuição 

da bioatividade do IGF já foi observado pelo 

nosso grupo em outras populações como 

pacientes com hipóxia e pacientes com 

baixa estatura idiopática com dados 

laboratoriais sugestivos de resistência ao 

GH/IGF (SADER MILANI, 2009; CUSTODIO 

et al., 2012). Entretanto o nosso grupo 

também já observou aumento da expressão 

do mRNA do IGF1R em situações de 

aumento da bioatividade do IGF, por 

exemplo, em crianças com obesidade 

primária e aumento da velocidade de 

crescimento(RICCO, 2014).  

 Sendo assim sugerimos que o 

receptor tipo 1 do IGF pode apresentar uma 

regulação bifásica com a expressão 

aumentada nos dois extremos de 
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bioatividade do IGF-I formando uma curva 

em U.  

 Não há estudos sobre a expressão 

fisiológica do IGF1R ao longo da vida para 

correlacionar a expressão com a idade, o 

sexo e o estadiamento puberal. Esse estudo 

demonstra pela primeira vez que não ocorre 

mudança significativa na expressão do 

IGF1R com o início da puberdade. Porém 

temos um pequeno número de casos e são 

necessários mais estudos para confirmar 

esse achado. 

Nesse estudo encontramos, níveis 

séricos de IGF-I e IGFBP-3 

significativamente maiores em crianças com 

puberdade precoce quando comparadas 

com crianças pré-púberes. Esses resultados 

são concordantes com a clínica, pois 

durante a puberdade precoce ocorre além 

do aparecimento dos caracteres sexuais 

secundários, o estirão de crescimento e 

sabemos que o eixo GH-IGF constitui a via 

final mediante a qual a maioria dos fatores 

que atuam no processo de crescimento 

exerce sua ação. Outros autores já 

demonstraram que durante a puberdade 

tanto fisiológica quanto precoce, ocorre um 

aumento da liberação do GH em meninas e 

que as concentrações séricas tanto do IGF-I 

quanto da IGFBP-3 atingem os maiores 

valores durante a puberdade (WENNINK et 

al., 1991; JUUL et al., 1994; JUUL; 

DALGAARD; SKAKKEBAEK, 1995; SALES et 

al., 2003).  

O grupo controle foi composto por 

crianças do sexo masculino e feminino 

enquanto os casos foram somente do sexo 

feminino. Esse fato ocorreu devido a 

dificuldade de se obter um grupo controle 

composto por crianças saudáveis e 

aceitamos a inclusão de crianças do sexo 

masculino no grupo controle pois já é 

conhecido que o eixo GH/IGF apresenta 

maior diferença entre os sexos na época da 

puberdade e o grupo controle foi composto 

por crianças pré púberes (JUUL et al., 1994). 

Para neutralizar essa limitação realizamos o 

IGF-I ajustado para sexo o idade (valor do 

paciente – valor p50 para sexo e idade / 

valor no p50 para sexo e idade) (BEDOGNI 

et al., ). O resultado da análise estatística do 

IGF-I corrigido para sexo e idade foi muito 

semelhante aos resultados do IGF-I e não 

modificou a conclusão dos dados.  

 Observamos também que esse 

aumento do IGF-I e da IGFBP-3 na 

puberdade precoce não é linear 

apresentando um aumento maior do IGF-I 

em relação a IGFBP-3 o que pode ser 

demonstrado pelo aumento da relação 

molar entre IGF-I/IGFBP-3. Outros autores 

já demonstram esse aumento da relação 

molar tanto na puberdade fisiológica quanto 

na precoce e defendem a hipótese de que, 

com aumento da relação molar, o IGF-I 

bioativo circulante estará aumentado e isso 

explicaria o estirão de crescimento que 

ocorre durante a puberdade (JUUL et al., 

1995; SALES et al., 2003). 

 Verificamos também que os níveis 

séricos da IGFBP-1 diminuem com o início 

da puberdade precoce. Outros autores já 
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descreveram que os níveis séricos da 

IGFBP-1 caem na época da puberdade 

fisiológica(JUUL; DALGAARD; 

SKAKKEBAEK, 1995).  Não há relatos na 

literatura sobre os níveis da IGFBP-1 em 

meninas com puberdade precoce central.  

 Avaliamos também os níveis séricos 

de insulina os quais apresentaram um 

aumento significativo com o início da 

puberdade precoce. Diversos autores já 

descreveram uma resistência insulínica com 

o início da puberdade, seja ela fisiológica ou 

precoce. Estudos sugerem que as alterações 

no eixo GH/IGF durante a puberdade podem 

contribuir para essa resistência insulínica 

(MORAN et al., 2002; HANNON; JANOSKY; 

ARSLANIAN, 2006). Em meninas com 

puberdade precoce central, também já foi 

descrito a presença de resistência insulínica 

e quando comparadas com controles 

pareados para o estadiamento puberal, os 

casos de puberdade precoce apresentaram 

uma produção ainda maior de insulina, 

sugerindo um perfil metabólico 

desfavorável nessas pacientes (SØRENSEN 

et al., 2010). Ao avaliarmos os pacientes do 

grupo controle e do grupo A, ou seja, 

somente os indivíduos que não estavam 

recebendo medicação, observamos uma 

correlação negativa (r= - 0,5; p=0,007) entre 

as concentrações de IGFBP-1 e as de 

insulina. 

 Crianças com puberdade precoce 

central apresentam um estirão de 

crecimento em idade mais precoce e quando 

iniciamos o tratamento com análogos do 

GnRH, essas crianças apresentam além do 

bloqueio do eixo gonadal uma diminuição 

significativa  da velocidade de crescimento, 

sendo assim, nosso estudo também 

comparou as concentrações séricas de IGF-I 

, IGFBP-3, IGFBP-1 e a expressão do mRNA 

do IGF1R em meninas com puberdade 

precoce, antes e durante o tratamento com 

análogos do GnRH. 

A velocidade de crescimento 

apresentou uma queda estatisticamente 

significativa passando de uma média de 

9,1cm/ano no grupo A para 5,4 cm/ano no 

grupo B (p=0,0005), entretanto, os níveis 

séricos de IGF-I, IGFBP-3 assim como a 

relação molar entre IGF-I/IGFBP-3 não 

apresentaram diferença significativa 

quando comparamos o grupo com e sem 

tratamento. Sendo assim, demonstramos 

que a queda da velocidade de crescimento 

induzida pelo análogo do GnRH nas 

pacientes com puberdade precoce não é 

secundária a uma queda nos níveis séricos 

de IGF-I ou IGFBP-3. Diversos autores já 

descrevem que não há uma diminuição dos 

níveis séricos de IGF-I com o tratamento 

com análogos do GnRH apesar de uma 

significativa queda na velocidade de 

crescimento(JUUL et al., 1995; KANETY et 

al., 1996; SONG et al., 2014; PELTEK 

KENDIRCI et al., 2015). Dados na literatura 

sobre o comportamento da IGFBP-3 durante 

o uso de análogos do GnRH são mais 

controversos.  Alguns autores, assim como o 

presente  estudo, não observaram diferença 

significativa nos níveis séricos de IGFBP-3 
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com uso de análogos do GnRH(KANETY et 

al., 1996; SONG et al., 2014). Outros autores 

descrevem uma diminuição do IGFBP-3 

corrigido para o desvio padrão de idade e 

sexo(PELTEK KENDIRCI et al., 2015). Há 

ainda autores que descrevem um aumento 

significativo dos níveis de IGFBP-3 com uso 

de análogos do GnRH(JUUL et al., 

1995).(JUUL et al., 1995) 

Os níveis séricos de IGFBP-1 não 

apresentaram diferença estatística entre os 

grupos com e sem tratamento. Não há na 

literatura dados sobre o comportamento da 

IGFBP-1 durante o tratamento com análogos 

do GnRH. Porém quando consideramos as 

concentrações de IGFBP-1 >ou= 5 e <5 

observamos que o grupo B apresenta 

significativamente mais valores de IGFBP-1  

abaixo de 5 que o grupo A (P=0,01) 

mostrando assim uma tendência a valores 

menores de IGFBP-1 no grupo B, portanto 

os níveis séricos de IGFBP-1 também não 

explicam a diminuição da velocidade de 

crescimento com o tratamento pois para 

justificar uma diminuição da bioatividade 

do IGF-I esperaríamos níveis elevados de 

IGFBP-1. 

Não encontramos diferença 

estatística nos níveis séricos de insulina 

quando comparamos o grupo tratado com o 

não tratado, porém existe relatos de uma 

piora da resistência insulínica com o 

tratamento com análogos do GnRH 

(SØRENSEN et al., 2010). Apesar das 

concentrações semelhantes de insulina nos 

grupos A e B, ao compararmos os grupos em 

pares observamos que as concentrações 

séricas de insulina foram estatisticamente 

menores no grupo controle em relação ao 

grupo A (p=0,005) e uma tendência a 

valores menores, porém não significativos, 

quando comparado ao grupo B (P=0,06) e 

não houve diferença entre os grupos A e B 

(p=0,27). (Figura 8). Sendo assim 

consideramos que os valores no grupo B 

foram intermediários, ou seja, maiores que 

o controle e menores que o grupo A, ao 

contrário do que já foi descrito na literatura, 

o nosso trabalho mostra uma tendência a 

diminuição da insulina com o tratamento 

com análogos do GnRH. 

Ao analisarmos os resultados da 

insulina e da IGFBP-1 em conjunto, 

observamos que ambas apresentam uma 

tendência a diminuição com o tratamento. 

Esse dado é confirmado pelo fato que ao 

analisarmos os 3 grupos (controle, A e B) 

não encontramos a correlação negativa 

entre insulina e IGFBP-1 já bem conhecida e 

fundamentada na literatura. Essa correlação 

aparece quando avaliamos somente o grupo 

controle e grupo A e desaparece quando 

acrescentamos o grupo B na análise. Esses 

achados sugerem que exista uma outra 

regulação negativa da IGFBP-1, e não a 

insulina, nos casos de meninas com 

puberdade precoce central durante o 

tratamento com análogos do GnRH. 

Após análise de todos os resultados 

em conjunto sugerimos que o tratamento da 

puberdade precoce central com análogos do 

GnRH provoca um bloqueio da sinalização 
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pós receptor do IGF1R com consequente 

diminuição da bioatividade do IGF-I, 

aumento da expressão do IGF1R como 

mecanismo compensatório, aumento da 

secreção do GH devido falta de feedback 

negativo hipofisário e esse aumento da 

secreção do GH explicaria os níveis séricos 

elevados de IGF-I e IGFBP-3 e os níveis 

diminuídos de IGFBP-1.  

De todas as meninas avaliadas com 

puberdade precoce central, tivemos a 

oportunidade de avaliar 6 casos antes e 

durante o tratamento, ou seja, avaliamos 

prospectivamente a mesma criança. 

Nenhum dado avaliado dessas meninas 

separadamente apresentou resultado 

diferente e os dados em relação a expressão 

do mRNA do IGF1R se tornaram ainda mais 

significativos confirmando um aumento da 

expressão do mRNA do IGF1R no grupo 

tratado (p=0,008). Sendo assim essas 6 

meninas reforçam o achado global do nosso 

estudo. 

É importante ressaltar que as 

alterações observadas não permitem 

assertivos sobre o que ocorre a nível 

tecidual, mas na maioria das situações os 

achados séricos refletem os achados 

teciduais.  

 

CONCLUSÃO 

As variações nas concentrações 

séricas de IGF-I, IGFBP-3, IGFBP-1 e insulina 

não explicam a desaceleração da velocidade 

de crescimento durante o tratamento de 

meninas com puberdade precoce central 

com análogos do GnRH. 

O aumento da expressão do IGF1R 

parece refletir uma redução da sinalização 

intra celular do IGF1R com consequente 

diminuição da bioatividade do IGF-I em um 

mecanismo de feedback de alça ultra curta. 
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Tabela 1: Dados clínicos dos participantes do estudo. As características idade, estatura e 

velocidade de crescimento (VC) estão representadas em média e desvios padrão. Z escores e 

Índice de Massa Corpórea (IMC) estão representados em mediana e intervalo interquartil. 

 Controles Grupo A Grupo B 

Gênero 10M/8F 0M/16F 0M/17F 

Idade 7,1 ± 1,3 8,0 ± 0,7 9,4 ± 0,8 

Estatura 120,9 ± 8,05 135,2 ± 3,25 143,4 ± 4,25 

Z Escore estatura  + 0,12 (-0,33; +0,49) +1,71 (+1,41; +2,27) +1,96 (+0,95; +2,79) 

VC ---------- 9,2 ± 1,9 5,3 ± 1,4 

Z escore VC ---------- + 4,18 (+2,51; +7,26) - 0,30 (-1,42; +1,49) 

IMC 15,8 19,2 22 

 

 

Tabela 2: Valores da expressão do IGF1R e concentrações séricas de IGF-I, IGFBP-3, Relação 

molar e IGFBP-1 e insulina representados em mediana e intervalo interquartil. 

 CONTROLE Grupo A Grupo B 

IGF1R (2−ΔΔCT), 1,150 (0,70; 1,72) 1,321 (1,02; 1,85) 2,335 (1,10; 11,5) 

IGF-I (ng/ml) 144 (122; 191) 395 (321; 458) 437 (369; 533) 

IGFBP-3 (mg/L) 3,9 (3,1; 4,3) 4,9 (4,3; 5,9) 5,7 (4,8; 6,2) 

Relaçao molar 0,153 (0,135; 0,181) 0,293 (0,265; 0,345) 0,292 (0,257; 0,344) 

IGFBP-1 ng/ml 38,5 (24,7; 64,2) 7,0 (3,8; 15,1) 2,6 (1,4; 8,6) 

Insulina uIU/ml  3,6  (2,5; 5,6) 8,3  (5,0; 13,5)  7,00  (4,5; 10,5) 
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 Figura 2: Concentrações séricas de IGF-I (ng/ml) e IGFBP-3 (mg/l) no grupo controle 

(verde), no grupo sem tratamento (azul) e no grupo tratado (vermelho). A linha 

contínua representa mediana de cada grupo.  

Figura 1: Expressão do mRNA do IGF1R no grupo controle (verde), no grupo sem tratamento (azul) e 

no grupo tratado (vermelho). A linha contínua representa mediana e a linha tracejada representa o 

valor 2 assumido como limite superior. 
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Figura 3: Concentrações séricas de IGFBP-1 (ng/ml) no grupo controle (verde), no grupo 

sem tratamento (azul) e no grupo tratado (vermelho). A linha contínua representa 

mediana de cada grupo.  

Figura 4: Concentrações séricas de insulina (mUI/ml) no grupo controle (verde), no 

grupo sem tratamento (azul) e no grupo tratado (vermelho). A linha contínua 

representa mediana de cada grupo.  


