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RESUMO

Pereira PCG. Estudo proteômico em saliva de pacientes adultos portadores de
hipopituitarismo  congênito  em  busca  de  biomarcadores  que  reflitam  a
deficiência de GH e a sua reposição  [dissertação]. São Paulo: Faculdade de
Medicina, Universidade de São Paulo; 2021.

Objetivo:  Identificar  as proteínas salivares mais relevantes que representam
tanto  o  estado  de  deficiência  de  GH  quanto  a  substituição  de  rhGh  por
pacientes  com  deficiência  de  GH.  Metodologia:  A  saliva  foi  coletada  de
pacientes  com  deficiência  de  GH  e  controles  saudáveis.  A  extração  das
proteínas  salivares  foi  realizada  com  solventes  orgânicos.  As  proteínas
extraídas  foram  quantificadas  e  digeridas  com  tripsina  e,  em  seguida,  foi
realizada a análise espectrométrica com nanoUPLC-MS (Q-TOF). As proteínas
foram  identificadas  e  a  análise  estatística  multivariada  foi  utilizada  para
identificar  as  proteínas mais  relevantes  nos  grupos.  A  análise  ontogenética
também foi realizada. Resultados: As análises de PCA foram compatíveis em
todas as análises (pacientes com deficiência de GH sem rhGH versus controles
saudáveis, pacientes com deficiência de GH em substituição com rhGH versus
controles  saudáveis  e  pacientes  com  deficiência  de  GH  sem rhGH  versus
pacientes com rhGH), mas a separação foi nítida no PLS-DA. No estudo entre
pacientes com deficiência de GH sem uso de rhGH versus controles saudáveis,
as  proteínas  mais  relevantes  foram HSP90AA1  e  HSP90AB1  (ambas  com
maior  ênfase  nos  controles),  chaperonas  estas  com  inúmeras  funções
orgânicas. No estudo entre pacientes com deficiência de GH em reposição com
rhGH  versus controles saudáveis,  a proteína proeminente foi  a PKM (maior
relevância nos controles), que está intrinsecamente envolvida com a glicólise. E
no estudo entre pacientes com deficiência de GH sem rhGH versus pacientes
em  uso  de  rhGH,  a  proteína  em  destaque  foi  a  HIST1H2BL  (maior
concentração nos que não usam rhGH), envolvida em processos de divisão
celular.  Conclusão:  As  proteínas  identificadas  demonstram o  perfil  de  cada
grupo avaliado, sendo estas marcadores da deficiência de GH (HSP90AA1 e
HSP90AB1) e da reposição com rhGH (PKM e HIST1H2BL). Este estudo abre
portas para o desenvolvimento de uma avaliação ou mesmo um teste para um
melhor diagnóstico da deficiência de GH e avaliação da reposição de rhGH por
pacientes com deficiência de GH.

Descritores:  Hipopituitarismo;  Proteômica;  Proteínas  e  peptídeos  salivares;
Hormônio de crescimento;  Espectrometria de massas;  Terapia de reposição
hormonal.



ABSTRACT

Pereira  PCG.  Proteomic  study  in  saliva  of  adult  patients  with  congenital
hypopituitarism aiming to  find  biomarkers  that  reflect  GH deficiency and its
replacement [dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo”; 2021.

ABSTRACT:  Objective:  To  identify  the  most  relevant  salivary  proteins  that
represent as the state of GH deficiency as the replacement of rhGh by patients
with  GH  deficiency.  Methodology:  Saliva  was  collected  from  GH  deficient
patients and healthy controls. The extraction of salivary proteins was performed
with organic solvents. The extracted proteins were quantified and digested with
trypsin,  and  then  spectrometric  analysis  with  nanoUPLC-MS  (Q-TOF)  was
performed.  Proteins  were  identified  and  multivariate  statistical  analysis  was
used to identify the most relevant proteins in the groups. Ontogenetic analysis
was also performed. Results:  PCA analyzes were compatible in all  analyzes
(GH-deficient patients without rhGH  versus healthy controls, patients with GH
deficiency  in  place  of  rhGH  versus healthy  controls,  and  patients  with  GH
deficiency without  rhGH  versus patients with  rhGH),  but  the separation was
sharp on the PLS-DA. In the study among patients with GH deficiency without
using rhGH versus healthy controls, the most relevant proteins were HSP90AA1
and HSP90AB1 (both with greater emphasis on controls), which chaperones
have  numerous  organic  functions.  In  the  study  of  GH-deficient  patients
undergoing rhGH replacement  versus healthy controls, the prominent protein
was  PKM  (higher  relevance  in  controls),  which  is  intrinsically  involved  in
glycolysis. And in the study between patients with GH deficiency without rhGH
versus patients using rhGH, the highlighted protein was HIST1H2BL (higher
concentration  in  those  not  using  rhGH),  involved  in  cell  division  processes.
Conclusion:  The  identified  proteins  demonstrate  the  profile  of  each  group
evaluated, these being markers of GH deficiency (HSP90AA1 and HSP90AB1)
and replacement with rhGH (PKM and HIST1H2BL). This study opens the door
for the development of an assessment or even a test for a better diagnosis of
GH  deficiency  and  evaluation  of  rhGH  replacement  by  patients  with  GH
deficiency.

Descriptors:  Hypopituitarism;  Proteomics;  Salivary  proteins  and  peptides;
Growth hormone; Mass spectometry; Hormone replacement therapy.
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1. INTRODUÇÃO

1.1 DEFICIÊNCIA DE GH

A deficiência de hormônio do crescimento adulto (DGH) resulta da secreção diminuída ou

nula do hormônio do crescimento (GH) pela pituitária, que é mais pronunciada do que o

declínio fisiológico do hormônio liberador do hormônio do crescimento (GHRH) associado

ao  envelhecimento.  Esta  entidade  clínica  está  associada  a  várias  anormalidades

metabólicas adversas (YUEN et al., 2019).

As principais alterações no paciente DGH são: aumento da massa corporal gordurosa

com diminuição da massa muscular,  redução das funções musculares,  diminuição da

densidade óssea, com possível aumento dos riscos de fraturas, termorregulação ruim,

diminuição  da  sensibilidade  à  insulina,  diminuição  da  capacidade  cardíaca,  estado

depressivo, ansiedade, dentre outras (MELMED, 2019).

Os principais meios diagnósticos utilizados para a detecção e diferenciação da DGH são:

história  familiar,  testes genéticos,  e  testes  de estímulo,  como o  teste  de tolerância à

insulina (ITT, padrão ouro) (YUEN et al., 2019).

O  tratamento  da  DGH  se  dá  pela  reposição  feita  com  o  hormônio  de  crescimento

recombinante  (rhGH),  que  promove  melhora  na  qualidade  de  vida  dos  pacientes,

reduzindo a obesidade central a osteoporose, a fadiga, e aumentando a massa muscular,

a capacidade de força, dentre outros benefícios (YUEN et al., 2019).

1.2 PROTEÔMICA

“Proteômica” refere-se ao estudo do proteoma; já o proteoma é a totalidade das proteínas

presentes num organismo em uma dada fase da vida, situação fisiopatológica específica,

ou afins. Já é comum o uso da proteômica  nos diagnósticos clínicos e em pesquisas

científicas (RIEDMAIER et al., 2009).

O  objetivo  da  pesquisa  em  Proteômica  é  identificar  padrões  de  proteínas  em  um

indivíduo. Um "mapa" das proteínas de uma célula, tecido e / ou órgão é necessário para

um melhor entendimento de sua morfofisiologia (KOPCHICK, 2003).

1.3 PROTEÔMICA DE ANIMAIS DGH

Metodologias proteômicas têm sido utilizados no estudo da ação do GH em modelos

animais  com  DGH.  Dentre  estes  estudos,  destaca-se  a  revisão  elaborada  por  Ding,

Sackmann-Sala e Kopchick (2013), onde puderam abordar as análises proteômicas do

plasma e do tecido adiposo branco em dois modelos de camundongo com alterações na

ação do GH, sendo GH transgênicos e GHR -/-. No nível da proteômica, estabeleceu-se
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novos biomarcadores plasmáticos da ação do GH em função da idade (como por exemplo

as proteínas RBP-4, HP, e MBP-C) e determinou-se as diferenças nos depósitos de tecido

adiposo.  Isso confirma a ação do GH, e a existência de biomarcadores que corroboram

esta ação.

Em  estudo  realizado  por  Ding  e  colaboradores  (2012),  com  o  objetivo  de  identificar

marcadores  proteicos  plasmáticos  associados  à  longevidade  de  camundongos  com

alteração no receptor de GH (GHR), que foram acompanhados aos 8, 16 e 24 meses de

vida,  foi  realizada a  análise  proteômica do plasma destes  animais.  Comparados com

controles, os camundongos knockout apresentaram alterações nas seguintes proteínas:

aumento  de  apolipoproteína  A-4  e  proteína  de  ligação  ao  retinol-4;  diminuição  de

apolipoproteína E, haptoglobina e proteína C de ligação à manose, além das citocinas

inflamatórias,  incluindo  interleucina-1β e  proteína  quimiotática  de  monócitos-1  (estas

últimas, em fêmeas). Estes achados corroboram a longevidade destes animais com GHR

alterado.

Duran-Ortiz, Brittain e Kopchick (2017) realizaram revisão do perfil proteômico de plasma

de animais e seres humanos impactado pela ação do GH, como pode-se observar na

Tabela 1. Nota-se que, neste quesito,  as apolipoproteínas tem papel  de destaque em

relação à ação do GH em seres humanos e animais.

TABELA 1: Perfil de algumas proteínas, frente ao excesso ou deficiência do GH.

Fonte: Duran-Ortiz, Brittain e Kopchick, 2017.

1.4 PROTEÔMICA DE DOPING DE RHGH (PACIENTES SAUDÁVEIS)

A seguir, alguns estudos serão elencados, onde foram analisados pacientes saudáveis,

em especial  atletas, frente ao uso do rhGH. O primeiro estudo citado é de Boateng e

colaboradores (2009), que avaliou oito homens saudáveis, divididos em dois grupos: um

que recebeu doses de rhGH (quatro homens), e outro que recebeu doses de tampão

fosfato (quatro homens). Eles receberam diariamente, por duas semanas, administração

subcutânea de rhGH ou de PBS (tampão fosfato-salino); após um período de  washout
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(quatro semanas), os indivíduos foram alternados entre o tratamento com rhGH e PBS, e

voltou-se a administrar tais substâncias por mais duas semanas. Ao fim de cada ciclo de

administração, o indivíduo realizava uma atividade física, e amostras de sangue eram

coletadas antes da atividade, imediatamente após, e 2,5 h após a atividade física. Estas

amostras de sangue foram processadas e analisadas por MALDI-MS e nanoACQUITY LC

ligado ao espectrômetro de massas do tipo QTOF-premier. A análise dos níveis de IGF1

também foi avaliada utilizando-se a técnica de ELISA. Como era de se esperar, os níveis

de IGF1 eram maiores quando o indivíduo fazia uso do rhGH, e o íon mais significante da

análise foi α-2-glicoproteína.

Já Chung e colaboradores (2006),  com o objetivo de identificar  novos biomarcadores

séricos  da  administração  do  rhGH,  realizaram  uma  pesquisa  utilizando  metodologia

proteômica. 60 indivíduos saudáveis (não-atletas), com idades entre 18-40 anos, foram

triados para o estudo, e foram divididos em três grupos: um grupo que recebeu baixa

dose de rhGH (0,1 IU/kg.dia), outro grupo que recebeu alta dose de rhGH (0,2 UI/kg.dia),

e  outro  grupo  que  recebeu  placebo,  todos  por  um  período  de  quatro  semanas  de

administração  diária,  sendo  acompanhados  por  mais  oito  semanas.  Os  soros  dos

pacientes (de cada paciente foram colhidas duas amostras de sangue, uma antes do

início da administração dos tratamentos, e uma ao fim da quarta semana) foram tratados

e analisados por Cu2+-IMAC MS (SELDI-TOF), e os resultados obtidos, analisados por

estatística multivariada. Por esta análise observou-se que um dos íons se sobressaiu, e

este íon está relacionado a cadeia α da proteína hemoglobina. Também percebeu-se que

a  intensidade  do  íon  foi  dose-dependente.  Este  estudo  demonstrou  que  a  análise

proteômica é uma ferramenta eficaz para a detecção da administração de rhGH e sugere

que  a  avaliação  da  cadeia  α da  hemoglobina  pode  ter  utilidade  como  um  novo

biomarcador sérico da ação do GH.

Em outro estudo de Chung e colaboradores (2009), com o objetivo de explorar uma nova

abordagem para a detecção de proteínas responsivas ao GH em leucócitos humanos por

análise  proteômica  usando  SELDI-TOF  MS,  realizou  o  tratamento  dos  indivíduos

estudados durante oito semanas, seguido de seis semanas de  washout.  Amostras de

sangue pré e pós-tratamento de 30 indivíduos saudáveis (atletas) foram usadas para a

descoberta  dos  marcadores  moleculares  relacionados  ao  doping.  Os  indivíduos

receberam rhGH (2 mg/dia, subcutânea; n = 22) ou placebo (n = 8) por 8 semanas, e os

perfis  proteômicos  (avaliados  a  partir  do  pool de  células  brancas  periféricas)  foram
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determinados  usando  chips CM10,  e  algumas  proteínas  reguladas  por  rhGH  foram

purificadas e identificadas por espectrometria de massa e validadas por immunobloting. A

análise revelou vários peptídeos/proteínas regulados por rhGH na faixa de 3 a 22 kDa que

são up e down regulados pelo rhGH. As proteínas pró-inflamatórias de ligação ao cálcio

S100A9,  S100A8 e  S100A12 tiveram seus níveis  reduzidos  devido  ao uso  do rhGH.

Também notou-se que vários dos picos que demonstraram alterações significativas ao

longo das oito semanas de tratamento, tiveram essas alterações revertidas ao fim do

tempo do washout, demonstrando que os efeitos do rhGH são reversíveis.

Ding e colaboradores (2011) realizaram estudo com o objetivo de identificar marcadores

para o  doping de rhGH. Soro de oito indivíduos saudáveis foram analisados utilizando

técnica de 2-DE-MS. De modo randomizado, quatro usaram rhGH e outros quatro usaram

placebo  (solução  salina)  por  sete  dias.  O  soro  foi  coletado  nos  dias  0,  3  e  8.  A

confirmação  das  proteínas  foi  feita  utilizando  Western  blot. Dentre  as  proteínas

encontradas,  incluíram  isoformas  específicas  de  antitripsina  α-1  e  transtirretina  que

estavam up alteradas após a reposição com o rhGH; e a cadeia pesada H4 do inibidor de

inter-α-tripsina,  a  apolipoproteína  A-1  e  a  cadeia  de  hemoglobina  β encontravam-se

diminuídas após a administração do rhGH.

Such-SanMartin e colaboradores (2015) detectaram e quantificaram proteoformas de GH,

com tamanhos entre  20  e  22 kDa em sangue de atletas,  a  fim de desenvolver  uma

maneira  para  avaliar  doping em  atletas.  Seis  amostras  de  plasma  sanguíneo  foram

coletadas antes e depois de uma corrida de 6 km. Todos os voluntários eram atletas

recreativos  com idades de 25-35 anos.  O material  foi  processado e,  logo depois,  foi

realizada  análise  targeted por  LC-MS  por  Imunoensaio  (MSIA)  nestas  amostras  de

sangue,  bem como  Western-blot.  Com a técnica de MSIA foi  possível  identificar  com

maior precisão as proteoformas 20 e 22 kDa do GH do que se utilizasse a técnica clássica

de MS, tornando, assim, uma ferramenta próspera para a detecção de doping.

Tan e colaboradores (2017) avaliaram amostras de sangue de indivíduos saudáveis que

receberam placebo ou rhGH por  um período de 8 semanas,  além de um período de

washout de 6 semanas. Foi utilizada análises 2-D DIGE e iTRAQ LC-MS/MS para expor

proteínas marcadoras dependentes de rhGH, e oito proteínas se destacaram: alfa-2HS-

glicoproteína, afamina, apolipopropteína-L1, IGFBP-3, proteína de ligação à vitamina D,

ALS, proteínas da matriz lumicana e extracelular 1. A apolipoproteína L1 e a alfa-2HS-
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glicoproteína foram validadas por Western blot para confirmar seus padrões de expressão

nestes indivíduos ( a fim de diferir tratados com rhGH e placebo).

Todos esses achados de proteínas biomarcadoras podem ser utilizadas, no futuro como

ferramenta para detecção de  doping em eventos esportivos,  por exemplo, no que diz

respeito ao rhGH. Mas, com estudos mais aprofundados, podem ser utilizadas na clínica

para avaliar a reposição do rhGH em pacientes deficitários.

1.5 PROTEÔMICA DE PACIENTES COM BAIXA ESTATURA IDIOPÁTICA E DGH

É de grande importância para a clínica determinar um biomarcador capaz de servir de

assinatura biológica da deficiência de GH. Alguns trabalhos já vêm sendo desenvolvidos

ao  longo  do  tempo,  envolvendo  proteômica  e  deficiência  de  GH.  Olivecrona  e

colaboradores (1999) avaliaram o efeito agudo (4-5 h) e a curto prazo (5 dias) do uso de

rhGH em humanos a níveis de RNA mensageiro hepático (mRNA) dos genes associados

ao eixo GH-IGF1, bem como seus níveis séricos. No nível de mRNA, foi observado um

aumento na transcrição do IGF1 (1173%) após o tratamento com rhGH no grupo agudo,

que permaneceu elevado no grupo de tratamento de curto prazo. A nível de efeito agudo,

a ASL aumentou seus níveis; a curto prazo, a IGFBP-3 foi quem aumentou. Além do mais,

houve inibição dos genes das proteínas IGFBP-1 e IGFBP-2. Neste estudo, foi capaz de

se observar que uma única dose do rhGH é capaz de promover alterações metabólicas

nos pacientes avaliados.

Em  um  estudo  realizado  por  Andersson  e  colaboradores  (2009),  foi  realizada  a

abordagem farmaco-proteômica de 128 crianças com baixa estatura (sendo 89 com Baixa

Estatura  Idiopática  (ISS)  e  39  com  GHD),  com  o  intuito  de  avaliar  a  resposta  ao

tratamento com rhGH nestes grupos. O sangue de crianças foram coletados no tempo 0

(quando não faziam reposição) e um ano e dois após o início do tratamento com rhGH, e

tais amostras foram analisadas,  fazendo-se uma separação das proteínas séricas por

SDS-PAGE e, logo depois, inseridas no espectrômetro de massas do tipo SELDI-TOF.

Sete picos foram identificados logo nos dois primeiros anos de crescimento dos pacientes

DGH em reposição. Após 1 ano de tratamento, uma combinação de quatro picos no grupo

com DGH, oito picos no grupo ISS e oito picos no grupo total do estudo correlacionaram-

se  com  a  resposta  de  crescimento  em  2  anos,  e  estes  picos  são:  transtirretina,

apolipoproteínas A-I, A-II, C-I, C-III, e proteína amiloide sérica A4. Estas apolipoproteínas

podem ser utilizadas como marcadores que predizem a ação da reposição com rhGH em

crianças de baixa estatura.
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Em outro estudo longitudinal realizado por Andersson e colaboradores (2011), utilizando a

mesma  coorte  do  estudo  anteriormente  citado,  objetivou  de  identificar  padrões  de

expressão de proteínas correlacionados com o crescimento longitudinal e mineralização

óssea em resposta ao tratamento com rhGH. Amostras de sangue foram colhidas no

tempo 0 e um e dois ano após o tratamento com rhGH, separadas (as proteínas) por

SDS-PAGE  e  analisadas  por  SELDI-TOF  MS.  Em  contrapartida,  análises  da

mineralização óssea, através de Raios-X de Dupla Energia (DXA), foram realizadas nas

crianças no mesmo período em que as coletas de sangue foram realizadas. De maneira

geral, poucos picos se sobrepuseram ao se avaliar os grupos. No grupo de crianças ISS

notou-se  que  picos  diferentes,  que  provavelmente  representam  isoformas  com

modificações pós-traducionais da APOA2 monomérica e dimérica estavam presentes nos

diferentes períodos de tempo. Em relação ao grupo de crianças GHD, também foram

identificadas isoformas com modificações pós-traducionais da APOA2 dimérica, presentes

no período de 0 a 1 ano, em comparação com o período de 1 a 2 anos. Com este estudo,

pôde-se  sugerir  que  diferentes  isoformas  pós-traducionais  modificadas  da  APOA2

monomérica  e  dimérica  estão  associadas  ao  processo  de  mineralização  óssea  do

primeiro  ou  do  segundo  ano.  Além  disso,  os  dados  confirmam  que  os  mecanismos

responsáveis pelos efeitos do rhGH na mineralização óssea e no crescimento longitudinal

podem ser parcialmente dissociados.

Com o objetivo de identificar novos biomarcadores séricos do tratamento com rhGH em

adultos com GHD adquirida, Cruz-Topete e colaboradores (2011) resolveram avaliar um

grupo de oito pacientes (um com deficiência isolada e sete com deficiência de ACTH e/ou

TSH e/ou gonadotrofinas). Estes pacientes adultos tinham idades entre 38 e 64 anos, e a

deficiência foi adquirida devido ao surgimento de adenoma hipofisário (sendo que sete

foram cirurgiados). Eles iniciaram o tratamento com rhGH, e amostras de sangue foram

colhidas antes do início do tratamento e três meses após o tratamento, e seus níveis de

IGF1  foram  avaliados  nas  amostras.  Subsequentemente  as  proteínas  do  soro  foram

separadas por meio de eletroforese 2D e aquelas que mostraram significativas alterações

na comparação entre os géis do antes e depois foram identificadas por MS e MS/MS. Os

níveis  de  seis  proteína  séricas  (isoformas  de  haptoglobinas  e  APOA-1)  foram

significativamente alterados após o tratamento com rhGH.

Em estudo realizado por De Feudis e colaboradores (2019), com o objetivo de avaliar,

através da abordagem proteomica, as moléculas diretamente moduladas pelo tratamento
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com  rhGH,  bem  como  os  efeitos  deste  tratamento  no  que  diz  respeito  ao  estado

inflamatório  (relacionado ao risco cardiovascular,  por exemplo).  Para tal,  dez crianças

DGHI, com idade de 11,5 anos, e que nunca tinham feito tratamento com rhGH, foram

submetidas ao tratamento. Sangue dos pacientes foram coletados no tempo zero (antes

do tratamento) e um ano após o tratamento com rhGH; ao mesmo tempo, amostra dos

controles também foram coletadas. O sangue foi tratado, e o plasma obtido foi submetido

a  eletroforese  bidimensional  para  a  separação  das  proteínas.  As  bandas  mais

significativas foram identificadas por fluorescência, tratadas e analisadas por LC-MS/MS.

Os níveis da haptoglobina foram maiores (antes do tratamento) em pacientes com DGHI

do que nos controles, e foram reduzidos após o tratamento com rhGH. Tudo isto sugere

que  a  haptoglobina  é  um  importante  marcador  da  ausência  do  GH,  e  que  o  GH  é

importante para a redução do quadro inflamatório.

Com o objetivo de identificar marcadores proteicos envolvidos na remodelação corporal

do ponto de vista anabólico e lipolítico, Decker e colaboradores (2013) realizaram um

estudo prospectivo com uma população de 128 crianças DGH (39 com deficiência isolada

e 89 com ISS). Estas crianças foram submetidas ao tratamento com rhGH, e amostras de

sangue  foram  colhidas  antes  do  tratamento  e  um  ano  após  o  tratamento  com  o

recombinante. A análise do soro obtido das amostras foi realizada por SELDI-TOF MS.

Entre as proteínas identificadas, diferentes isoformas de marcadores nutricionais, como

apolipoproteínas,  foram reconhecidas:  APOC1,  APOA2,  proteína amiloide A4 sérica  e

transtirretina, além da cadeia  α da hemoglobina. Em ambos os grupos (DGHI e ISS) a

gordura corporal  total  diminuiu durante o primeiro ano de tratamento com rhGH, mas

aumentou no segundo ano de tratamento.

Hellgren e colaboradores (2008) avaliaram um grupo de 32 crianças pré-púberes com

baixa  estatura  idiopática  (ISS)  com  o  intuito  de  distinguir  crianças  com  ISS  que

apresentam boa ou má resposta ao rhGH. As crianças foram classificadas com base na

velocidade de crescimento do primeiro ano como boas (alto índice de resposta, n=13;

intervalo, pontuação de desvio padrão (SDS) de 0,9-1,3) ou ruins (resposta baixa, n=19;

intervalo,  0,3-0,5  SDS)  respondedoras  ao  tratamento  com  rhGH  (33  μg/kg  por  dia).

Utilizou-se uma matriz de troca catiônica fraca (CM10) acoplada a técnica de SELDI-TOF-

MS, a fim de identificar as diferenças proteicas antes e depois de 1 ano após o uso de

rhGH. A mudança na intensidade dos picos dos íons puderam ajudar a reclassificar as
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crianças  como  sendo  boas  ou  más  responsivas  ao  tratamento.  A  transtirretina  e  a

apolipoproteína A-2 foram destaques nesta análise.

O  estudo  de  Heo  e  colaboradores  (2013)  foi  realizado  para  identificar  proteínas

responsivas ao GH e padrões de expressão de proteínas por terapia de curto prazo com o

rhGH em pacientes com ISS usando análise proteômica. Dezessete crianças ISS foram

tratadas com rhGH por 3 meses. O soro destas crianças foram analisados por MALDI-

TOF-MS  e  identificadas  por  Western  blot.  Quatorze  pontos  foram  diferencialmente

expressos  após  o  tratamento  com  rhGH.  São  eles:  Apo  E  e  Apo  L-1  (os  níveis

aumentaram após o uso do rhGH), proteína amiloide A sérica (os níveis diminuíram).

Ortea  e  colaboradores  (2018)  procuraram,  neste  estudo,  identificar  potenciais  novos

biomarcadores  séricos  da  deficiência  de  GH  em  crianças  pré-púberes  utilizando

proteômica.  Foram  comparadas  amostras  de  sangue  15  crianças  com  DGH  sem

reposição de rhGH (Tanner estágio I) e 15 controles saudáveis, pareados por idade e

sexo por meio de SWATH-MS. Os dados gerados foram analisados por algoritmos de

seleção de  Features para modelo de  Machine Learning,  a fim de descobrir  o número

mínimo de biomarcadores de proteína que melhor discriminam entre os dois grupos. A

combinação de três proteínas – apolipoproteína A-IV, proteína 4 relacionada ao fator H do

complemento e proteína básica das plaquetas – demonstrou o melhor desempenho de

Features para nossos dados. As apolipoproteínas tiveram grande destaque neste estudo,

tidas como marcadores promissores da reposição com rhGH.

Swolin-Eide e colaboradores (2018) realizaram um estudo com o objetivo de investigar o

que  poderia  haver  em  comum  entre  biomarcadores  proteômicos  e  marcadores

nutricionais e de crescimento linear de pacientes DGH frente ao uso de rhGH. Para tal

estudo, foi realizado ensaio de dose individualizada de GH em 128 crianças pré-púberes

baixas com níveis normais (não deficientes em GH) ou reduzidos de secreção de GH

(deficientes  em  GH)  (idade  média±SDS,  8,6±2,6  anos;  90  meninos),  recebendo

tratamento com rhGH (média de 43 µg/kg/dia). Amostras de sangue foram coletadas para

a  análise  proteômica.  Em  relação  aos  marcadores  proteicos  identificados  estavam

relacionados à resposta ao tratamento com rhGH, nota-se alterações nas proteínas PINP,

fosfatase  alcalina  específica  do  osso,  osteocalcina,  além  de  adiponectina,  leptina,

proteínas relacionadas ao colesterol (HDL e LDL), apolipoproteínas A-1, A-II, B e C-III,

todas relacionadas à reposição com rhGH.
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Baseado  nestes  trabalhos,  é  possível  ver,  no  futuro,  marcadores  proteicos  (ou  um

conjunto  deles)  mais  precisos  que  o  IGF1  para  avaliar  a  deficiência  de  crescimento

relacionada ao GH, visto que o IGF1 não é tão preciso para o fechamento do diagnóstico.

2. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Como é possível notar no Quadro 1 do trabalho de Johannsson e colaboradores (2018), o

principal marcador, em qualquer âmbito, no que diz respeito ao GH, é o IGF1. Porém, o

IGF1 não é um bom marcador quando se trata de adultos com deficiência de GH, visto

que o IGF1 tende a estar no range de normalidade à medida que o indivíduo envelhece,

como pode-se notar na Figura 1 abaixo (LISSETT et al., 2003):

QUADRO  1:  Principais  endpoints  clínicos,  surrogate,  e  o  principal  marcador

bioquímico dos tratamentos envolvendo rhGH e inibidores da liberação do GH.

Fonte: Johannsson et al, 2018.
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FIGURA 1: Valores de desvios-padrão dos níveis de IGF1 ao longo da vida.

Fonte: Lissett et al, 2003.

Apesar de todo o arsenal existente para se fazer o diagnóstico da deficiência de GH,

nenhum  deles  se  mostrou  com  eficiência  e  robustez  na  determinação  precisa  da

deficiência.  Devido  a  essa  lacuna  no  diagnóstico,  somado  ao  desenvolvimento  de

técnicas espectrométricas nos últimos anos, o presente estudo tem como alvo o uso de

ferramentas  ômicas  (em particular,  a  Proteômica)  com o  objetivo  de  se  caracterizar,

através de uma assinatura diagnóstica composta por um conjunto de proteínas, o estado

da deficiência de GH, bem como a eficácia da reposição hormonal no paciente adulto.

3. OBJETIVOS

3.1 OBEJETIVO GERAL

Determinar perfil de proteínas salivares que represente o estado de deficiência congênita

de GH em adultos, bem como da reposição do rhGH, através da  Proteômica.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Avaliar as diferenças proteicas entre os grupos de pacientes com deficiência de GH

sem uso de rhGH e controles saudáveis;

 Avaliar as diferenças proteicas entre os grupos de pacientes com deficiência de GH

em uso de rhGH e controles saudáveis;

 Avalias as diferenças proteicas entre os grupos de pacientes sem uso de rhGH e

com uso de rhGH;

 Determinar a relação entre as proteínas encontradas e o eixo GH-IGF1.

 Avaliar a ontogenia das proteínas salivares encontradas.

4. METODOLOGIA

4.1 ASPECTOS ÉTICOS
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Este projeto é aprovado pelo comitê de Ética do Hospital das Clínicas da Faculdade de

Medicina da Universidade de São Paulo, sob o número CAAE 98372718.7.0000.0068, e

pela Universidade Federal de São Paulo, sob o número CAAE 98372718.7.3001.5505.

4.2 CASUÍSTICA

Os  pacientes  selecionados  para  o  estudo  são  acompanhados  no  Ambulatório  de

Hipopituitarismo adulto da Unidade de Desenvolvimento da disciplina de Endocrinologia

da Faculdade de Medicina da Universidade São Paulo. O diagnóstico de DGH foi baseado

na avaliação clínica,  laboratorial  e de exames de imagem de acordo com os critérios

adotados  pela  mesma  unidade.  Trata-se  de  um  estudo  transversal  realizado  com

pacientes  com  DGH  isolada  (DGHI)  ou  combinada  a  outras  deficiências  hormonais

hipofisárias (DGHC). Estes pacientes foram diagnosticados em algum momento da vida,

seja na infância, na pré-puberdade ou idade adulta com DGH, como previamente descrito

por Otto e colaboradores (2015).

Os critérios de inclusão adotados foram: pacientes adultos com idade entre 25-60 anos,

com  hipopituitarismo  congênito  e  crescimento  ósseo  fechado,  acompanhados  no

Ambulatório da Unidade de Desenvolvimento da disciplina de Endocrinologia da FMUSP,

no  período  estendido até  setembro  de 2019;  reposição  hormonal  dos pacientes  (dos

outros setores hipofisários, caso o paciente tenha deficiência combinada) adequadas de

acordo  com  avaliação  clínica  e  laboratorial  no  último  ano  de  avaliação;  controles

saudáveis  sem  deficiências  hormonais,  doenças  metabólicas,  cardiovasculares  e

dislipidemias,  e  sem  uso  de  anticoncepcionais  (no  caso,  mulheres).  Os  critérios  de

exclusão nesta pesquisa foram: os pacientes não aderentes ao tratamento de múltiplas

deficiências hormonais nos últimos 6 meses do ano de avaliação, pacientes e controles

com hipertensão, diabetes mellitus, etilistas e tabagistas, e em uso de estatinas.

De um grupo de 318 pacientes com DGH acompanhados no ambulatório, 16 pacientes

foram selecionados para a pesquisa. A avaliação do status do tratamento dos pacientes

foi feita mediante pesquisa ativa em seus prontuários, disponíveis no sistema ProntMed

do HCFMUSP. Já a avaliação dos controles foi  feita mediante questionário (Anexo 3)

aplicado a eles  antes da coleta.  Critérios  de Ecofisiologia  também foram levados em

consideração na escolha dos controles saudáveis,  dando preferência a familiares que

habitam  a  mesma  residência  do  paciente  (Os  anexos  4  e  5  descrevem  os  dados

antropométricos  e  laboratoriais  mais  relevantes  dos  indivíduos  participantes  desta

pesquisa).
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4.3 COLETA E PREPARO DAS AMOSTRAS

O material  biológico utilizado nesta pesquisa foi  a saliva. Para sua coleta,  o indivíduo

estava em jejum de 8 h no mínimo, e sem escovar os dentes após acordar.

No dia da coleta, o indivíduo cuspiu num frasco estéril para a obtenção da saliva. A saliva

foi acidificada com ácido fórmico 0,3 M, aliquotada em 10 criotubos (500 μL/criotubo) e

armazenados em freezer sob temperatura de -80 °C  ad usum.  Em dado momento, os

criotubos  contendo  saliva  foram  descongelados  para  a  realização  dos  processos  de

precipitação e ressolubilização da saliva para se extrair as proteínas.

Para precipitar as proteínas foi utilizado solvente orgânico (metanol e clorofórmio) e água,

seguido de agitação e centrifugação da solução a 12.000 g por 20 segundos. Em seguida

o  sobrenadante  foi  descartado,  adicionou-se  metanol,  centrifugou-se,  descartou-se  o

sobrenadante  e pôs-se  a  secar  com auxílio  de  SpeedVac (a  30  °C por  cerca  de 45

minutos). Após secagem das amostras, elas foram guardadas sob refrigeração (2-8 °C)

ad usum.

Para  a  quantificação  e  concentração  de  proteínas  da  saliva,  o  material  seco  foi

ressolubilizado com o auxílio de tampão de bicarbonato de amônio (50 mM). Foi utilizado

o método de Bradford para a quantificação das proteínas, adicionando-se, aos poços de

uma microplaca  de  leitura  de  imunoensaio,  o  Bio-Rad  Protein  Assay  (Bio-Rad,  EUA)

juntamente com a amostra (20:1).  O Bio-Rad Protein Assay também foi  adicionado à

Albumina de Soro Bovino (nas concentrações 0,02, 0,05, 0,1, 0,2, 0,3 e 0,4 mg/ml) e ao

branco (água), na mesma proporção. Este procedimento foi realizado em triplicata, e a

microplaca de poços lida em Espectrofotômetro com Absorbância UV-VIS (comprimento

de  onda  595  nm).  A  Albumina  de  Soro  Bovino  foi  utilizada  para  padronização  e

desenvolvimento da curva-padrão, que serviu de base para determinar a quantidade de

proteínas.

Após a padronização do volume correspondente a 50 μg de proteínas, este volume foi

extraído da amostra ressolubilizada para a Tripsinização. Adicionou-se o RapiGest SF ®

(Waters,  EUA) (surfactante responsável por desnaturar a proteína sem modificá-la) ao

volume extraído da amostra,  agitou-se e pôs-se em bloco aquecedor  a 80 ºC por  15

minutos. Depois, adicionou-se ditiotreitol (molécula redutora capaz de quebrar as ligações

de dissulfeto), agitou-se e colocou-se em bloco aquecedor a 60 ºC por 30 minutos. Após,

adicionou-se iodoacetamida (substância que liga-se aos resíduos de enxofre, a fim de

evitar renaturação proteica) agitou-se e colocou-se à temperatura ambiente, sob o abrigo
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da luz,  por  30 minutos. Por  fim,  adicionou-se a tripsina (1:50) e deixou-a digerindo a

amostra overnight (18 h) a 37 °C.

Com a amostra digerida, foi realizada a concentração dos peptídeos por meio de Zip-Tip.

As minicolunas com sílica SCX (TopTipTM PolySULFOETHYL A, PolyLc Inc., EUA) foram

ativadas com metanol e ácido fórmico, e os peptídeos que, sendo passados em seguida

na  coluna,  foram  extraídos  com  solução  de  acetonitrila,  ácido  fórmico  e  água.  As

amostras extraídas foram seca em SpeedVac a 30 °C (por 3 horas), e guardadas sob

refrigeração (2-8 °C), até análise cromatográfica.

4.4 ANÁLISE NANO UPLC-MS/MS

A análise por LC-MS/MS foi realizada no equipamento Synapt G2 HDMS (Waters, Milford,

MA,  EUA)  acoplado  a  um  sistema  de  cromatografia  nanoAcquity  UPLC  (Waters)  do

Laboratório de Espectrometria de Massas Aplicadas à Biomoléculas (LEMBio) da Escola

Paulista  de  Medicina,  Universidade  Federal  de  São  Paulo  (UNIFESP/EPM).  Para  as

separações  cromatográficas,  foi  utilizado  o  sistema  nanoAcquity  UPLC  (Waters).

Alíquotas das misturas peptídicas foram injetadas em uma pré-coluna C18 (180μm d.i. ×

20 mm) para dessalinização com 100% da fase A (ácido fórmico a 0,5%) a 2-10 μL/min

por 15 min. Em seguida, os peptídeos foram eluídos em uma coluna analítica C18 (75 μm

× 200 mm) com um gradiente de 90 min a uma vazão de 300 nL/min onde a fase A

(aquosa) será ácido fórmico a 0,1% e a fase B será ácido fórmico a 0,1% em acetonitrila.

O gradiente foi de 7-35% do solvente B em 90 minutos. A calibração do equipamento foi

realizada  anteriormente  à  primeira  injeção  e  durante  a  corrida  analítica  a  cada  30

segundos utilizando como padrão o Glufibrinopeptídeo - GFP-b (Waters) à 500 fmol/μL e

fluxo de 0,5 μL/min.

4.5 TRATAMENTO DOS DADOS E ONTOGENIA

Todas as amostras foram processadas juntas em listas de pico em um formato .MGF no

PEAKS studio  8.5  (Bioinformatics  Solutions  Inc.,  Canadá)  usando  o  Uniprot  revisado

(Homo  sapiens,  outubro  de  2020);  os  parâmetros  de  pesquisa  permitiram  até  uma

clivagem de tripsina perdida, tolerância de erro de massa parental de 0,2 Da e tolerância

de  erro  de  massa  de  fragmento  de  0,2  Da;  modificação  fixa,  carbamidometilação;  e

modificações variáveis, metionina. As proteínas foram identificadas usando um ponto de

corte de FDR de 1%, exigindo uma pontuação de identificação de proteína (−10lgP) de ≥

20 e pelo menos um peptídeo único para identificação de proteína. Antes da análise com
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o PEAKS foi  realizado o controle de qualidade das análises utilizando o Skyline 20.2

(MacCoss Lab, Washington, USA).

Foi  realizada  uma  análise  exploratória  (análise  exploratória  de  dados,  utilizada  para

identificar relações sistemáticas entre as variáveis e as expectativas quanto à natureza

dessas  relações),  utilizando  o  sítio  on  line  MetaboAnalyst

(https://www.metaboanalyst.ca/MetaboAnalyst/home.xhtml),  usado  para  identificar  as

relações  sistemáticas  entre  as  variáveis,  (análise  hierárquica  de  agrupamentos,

agrupamento em dendrograma),  PCA (Análise de Componentes Principais)  e  PLS-DA

(Análise  Discriminate  de  Mínimos  Quadrados  Parciais).  O  PCA  e  o  PLS-DA  são

ferramentas estatísticas utilizadas para a separação de grupos; o PCA é uma análise não-

direcionada, onde os grupos devem se separar sem uma “mão invisível” que o conduza,

diferente do PLS-DA, onde a análise é direcionada. No PLS-DA, é gerado valores de

Componente Principal, onde o Componente 1 é um dos mais relevantes. Baseado nestes

valores de componente é que se gera uma lista de variáveis mais importantes (VIP List).

Na análise da VIP list, levou-se em consideração o resultado do teste T, filtrando apenas

as variáveis com p<0,05 (mais relevantes estatisticamente).

A análise ontogênica das proteínas selecionadas pela análise multivariada foi realizada

mediante o sítio on line PatherDB (http://pantherdb.org/). Nesta análise foram avaliados

apenas os pacientes DGHI com (n=2) e sem uso de rhGH (n=3), do sexo masculino, bem

como os controles saudáveis do sexo masculino (n=4). Também foi realizada a análise da

rede  neural  das  proteínas  relevantes  nesta  análise,  mediante  o  site HuRI

(http://www.interactome-atlas.org/).

5. RESULTADOS

5.1 ANÁLISE DAS PROTEÍNAS SALIVARES RELACIONADAS COM A DEFICIÊNCIA

DO GH

Nesta  primeira  análise,  sete pacientes  DGH  que  não  fazem  uso  de  rhGH  foram

comparados com cinco controles saudáveis, pareados por sexo, IMC e idade (Quadro 2).

A separação dos grupos não fica tão clara com o PCA (Figura 2), apesar de ter sido

satisfatório.  Mas,  por  se  tratar  de  um  n pequeno,  esta  ‘noção  de  separação’  fica

extrapolada.

http://www.interactome-atlas.org/
http://pantherdb.org/
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QUADRO 2: Valores estatísticos dos grupos analisados.

No PLS-DA, a separação é nítida entre os grupos analisados, como pode ser observado

na Figura 3. A lista VIP gerada pode ser observada logo a seguir, na Figura 4:

FIGURA 2: PCA da análise entre pacientes DGH sem uso de rhGH versus controles

saudáveis.
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FIGURA  3:  PLS-DA  da  análise  entre  pacientes  DGH  sem  uso  de  rhGH  versus

controles saudáveis.
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FIGURA 4: Lista VIP das proteínas de melhor destaque da análise entre pacientes

DGH sem uso de rhGH versus controles saudáveis.

A clusterização hierárquica (Figura 5) não foi  tão separatista como esperado,  mas no

heatmap (Figura 6) é possível notar pequenas áreas distintivas entre os grupos, como é

possível notar logo a seguir.
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FIGURA 5: Clusterização hierárquica da análise entre pacientes DGH sem uso de

rhGH versus controles saudáveis.
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FIGURA 6:  Heatmap da  análise  entre  pacientes  DGH  sem  uso  de  rhGH  versus

controles saudáveis.

Ao analisar as proteínas com melhores VIPs dos grupos supra analisados, foi encontrado

um grupo de 46 proteínas com melhores valores de Componente 1 e p<0,05. Como o

cerne da pesquisa se concentra na deficiência do GH, é notório que esta intersecção

encontrada seja a região onde se encontram os marcadores ideais da deficiência de GH,

seja em pacientes com a deficiência isolada ou combinada.

Duas proteínas  se destacam dentre as 46 acima citadas, que são elas:  proteína do

choque térmico 90α classe A membro 1 (HSP90AA1) e proteína do choque térmico

90α classe B membro 1 (HSP90AB1).

5.2 ANÁLISE DAS PROTEÍNAS SALIVARES RELACIONADAS COM A REPOSIÇÃO DE

rhGH

Nesta análise, nove pacientes DGH em uso de GH foram analisados contra oito controles,

pareados por sexo, idade e IMC (Quadro 3).  No PCA (Figura 7),  a análise mostra-se

satisfatória e não-separatista para estes grupos, mas fica ainda mais claro ao analisar-se

o resultado do PLS-DA (Figura 8). E, baseado no PLS-DA, obteve-se a lista VIP (Figura

9), como nota-se abaixo. Segue  logo a seguir a Clusterização Hierárquica (Figura 10) e

Heatmap (Figura 11) desta análise.

QUADRO 3: Valores estatísticos dos grupos analisados.
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FIGURA 7: PCA da análise entre pacientes DGH em uso de rhGH versus controles

saudáveis.

FIGURA  8:  PLS-DA  da  análise  entre  pacientes  DGH  em  uso  de  rhGH  versus

controles saudáveis.
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FIGURA 9: Lista VIP das proteínas de melhor destaque da análise entre pacientes

DGH em uso de rhGH versus controles saudáveis.
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FIGURA 10: Clusterização hierárquica da análise entre pacientes DGH em uso de

rhGH versus controles saudáveis.
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FIGURA 11:  Heatmap da  análise  entre  pacientes  DGH em  uso  de  rhGH  versus

controles saudáveis
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Dentre  as  proteínas  com  melhores  VIPs  e  p<0,05,  destaca-se  uma:  a  Proteína  40

Contendo Repetições Ricas em Leucina (LRRC40).

5.3 ANÁLISE DAS PROTEÍNAS SALIVARES RELACIONADAS COM AS ALTERAÇÕES

SOFRIDAS COM O PACIENTE FRENTE O USO DE rhGH

Nesta análise,  envolvendo apenas pacientes, analisou sete pacientes sem uso de rhGH

contra nove pacientes em uso de rhGH, pareados por sexo, idade e IMC (Quadro 4). No

PCA  (Figura  12),  a  análise  mostra-se  satisfatória,  porém  não-separatista  para  estes

grupos;  fica  ainda  mais  claro  ao  analisar-se  o  resultado  do  PLS-DA  (Figura  13).  E,



25

baseado no PLS-DA, obteve-se a lista VIP (Figura 14), como nota-se abaixo. Também

segue a Clusterização Hierárquica (Figura 15) e Heatmap (Figura 16) desta análise.

QUADRO 4: Valores estatísticos dos grupos analisados.

FIGURA 12: PCA da análise entre pacientes DGH em uso de rhGH versus pacientes

sem uso de rhGH.
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FIGURA  13:  PLS-DA  da  análise  entre  pacientes  DGH  em  uso  de  rhGH  versus

pacientes sem uso de rhGH.
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FIGURA 14: Lista VIP das proteínas de melhor destaque da análise entre pacientes

DGH em uso de rhGH versus pacientes sem uso de rhGH.
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FIGURA 15: Clusterização hierárquica da análise entre pacientes DGH em uso de

rhGH versus pacientes sem uso de rhGH.
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FIGURA 16:  Heatmap da  análise  entre  pacientes  DGH em  uso  de  rhGH  versus

pacientes sem uso de rhGH.

Das proteínas destacadas nesta análise (entre pacientes DGH em uso de rhGH versus

pacientes sem uso de rhGH), uma delas ressalta-se como destaque diferenciador entre os

grupos: a histona H2B tipo 1-L (HIST1H2BL).

5.4 ONTOGENIA DAS PROTEÍNAS ANALISADAS

Observa-se nos resultados obtidos a partir do PantherDB que há nítidas diferenças entre

pacientes que não fazem uso de rhGH, pacientes em uso de rhGH e controles saudáveis,

como nota-se nas figuras a seguir:
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FIGURA 17: Ontogenia – classes das proteínas salivares dos grupos DGHI com rhGH, DGHI sem rhGH e 
controles.
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FIGURA 18: Ontogenia – função das proteínas salivares dos grupos DGHI com rhGH, DGHI sem rhGH e 
controles.
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FIGURA 19: Ontogenia – processos biológicos em que as proteínas salivares dos grupos DGHI com rhGH, DGHI 
sem rhGH e controles estão envolvidas.



33

FIGURA 20: Ontogenia – vias em que as proteínas salivares dos grupos DGHI com rhGH, DGHI sem rhGH e
controles estão envolvidas.
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As proteínas mais relevantes nesta análise foram:

 Na  análise  entre  pacientes  DGH  sem  uso  de  rhGH  versus  controles,

destacaram-se as proteínas HSP90AA1 (Figura 21) e HSP90AB1 (Figura 22).

Ambas possuem concentrações maiores nos controles que nestes pacientes.

 Na análise entre pacientes DGH em uso de rhGH versus controles, a proteína de

maior destaque foi a LRRC40 (concentração maior nos controles). Porém, por

não possuir  relação com o eixo GH-IGF1,  a proteína com melhor  VIP nesta

análise foi a PKM, também com maior concentração nos controles.

 Na análise entre pacientes em uso de rhGH versus pacientes sem uso de rhGH,

a proteína de destaque foi a histona HIST1H2BL, cuja concentração é maior nos

pacientes sem uso de rhGH.
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FIGURA 21: Rede neural da proteína HSP90AA1.
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FIGURA 22: Rede neural da proteína HSP90AB1.
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FIGURA 23: Rede neural da proteína LRRC40.
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FIGURA 24: Rede neural da proteína PKM.
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FIGURA 25: Rede neural da proteína HIST1H2BL.

6. DISCUSSÃO

O diagnóstico da DGH requer uma avaliação minuciosa de vários exames englobando:

avaliação de marcadores indiretos da ação do GH como IGF1 e IGFBP3, testes de

estímulo para provocar a liberação de GH, exames de imagem como a radiografia para

avaliar o atraso do desenvolvimento ósseo, e a ressonância de hipófise. Apesar de

todo esse arsenal para se fazer o diagnóstico da DGH, nenhum deles se mostrou com
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eficiência  e  robustez  na  determinação  precisa  do  diagnóstico,  devido  a  falta  de

uniformidade e reprodução nos resultados (ORTEA et al., 2018).

O proteoma têm características únicas na DGH, mas essas proteínas são alteradas

apenas ligeiramente durante o tratamento com GH e nada em específico parece ser um

marcador melhor do que o IGF1. (HÖYBYE  et al., 2014). Acredita-se que com mais

marcadores  que  representem  o  estado  da  deficiência  na  população  adulta,  será

possível  desenvolver um sistema de teste robusto, sensível  e específico para DGH

usando uma combinação de múltiplos marcadores com algoritmos apropriados (DING

et al., 2009).

A identificação dos marcadores da deficiência de GH, bem como da reposição com

rhGH, é de suma importância para a identificação da deficiência por  meios menos

invasivos, além da avaliação do status de reposição do rhGH.

6.1 CARACTERÍSTICAS DAS PROTEÍNAS MAIS RELEVANTES DA ANÁLISE

A proteína do choque térmico 90α classe A membro 1 (HSP90AA1) é uma isoforma da

chaperona  HSP90,  induzida  por  estresse.  Inúmeras  funções  são  atribuídas  a  esta

proteína, como pode-se notar nos trabalhos de Zuehlke e colaboradores (2015).

Em termos do eixo GH-IGF1, nota-se uma certa relação entre moléculas envolvidas

neste eixo e a proteína HSP90AA1, como é possível notar na Figura 21. Não existe

uma relação direta entre estas proteínas,  porém existem vias que se entrelaçam e

conectam as proteínas entre si.

Já a proteína do choque térmico 90α classe B membro 1 (HSP90BA1), que também é

uma isoforma da chaperona HSP90, está envolvida na estabilização e transporte de

todos os tipos de proteínas; ela pertence às proteínas com impacto mais universal nas

funções biológicas (HAASE & FITZE, 2016). A  Figura 22 mostra que, assim como a

HSP90AA1,  a  HSP90AB1  também  apresenta  certa  relação  com  as  proteínas  da

cascata GH-IGF1.

Ao avaliar as duas proteínas, nota-se que as duas chaperonas apresenta relação entre

a cascata a partir de uma tirosina-quinase, a EGFR (receptor do fator de crescimento

epidérmico). A EGFR é uma proteína receptor de fator de crescimento que, quando
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ativada,  promove  a  diferenciação  e  proliferação  celular  (VOLDBORG  et  al.,  1997).

Nenhuma relação entre estas chaperonas e a via GH-IGF1 foi encontrada em literatura

especializada.

Quanto à reposição de rhGH, a proteína de maior destaque é a LRRC40 (Proteína 40

Contendo  Repetições  Ricas  em Leucina).  Mas  esta  proteína  não  possui  nenhuma

relação com o eixo GH-IGF1, como  é possível notar na Figura 23 (vale ressaltar que

se  trata  de  uma proteína  pouco  estudada,  com  poucos  estudos  encontrados  na

literatura;  o estudo de Pijuan e colaboradores (2021) relacionou esta proteína com o

autismo), mas o trabalho de Faraz e colaboradores (2018) aponta que esta classe de

proteínas está relacionada com fatores de crescimento, sendo esta classe supressora

tumoral e opressora de receptores tirosino-quinase, tais como EGFR.

Levando-se em consideração proteínas com bons VIPs e que tenham relação com o

eixo GH-IGF1, destaca-se, além de algumas histonas da família 1H e 2H, a proteína

Piruvato quinase M 1/2 (PKM, Figura 24), que atua no controle da glicólise (TAKENAKA

et al., 1991).

A proteína HIST1H2BL (histona H2B tipo  1-L,  Figura  25)  parece ser  um marcador

interessante na diferenciação entre  pacientes deficientes de GH que fazem ou não

reposição com rhGH, pois esta apresentou melhor VIP e desempenho nos estudos

analíticos. É sabido que as histonas encontram-se nos processos de replicação celular,

e  fatores  de  crescimento  como  o  IGF1  têm  grande  relação  com  estas  proteínas

(MARZLUFF et al., 2002).

Não existe na literatura estudos de análise proteômica de saliva no que diz respeito à

deficiência de GH ou reposição de rhGH (seja para análise de  doping ou de alguma

doença  relacionada),  o  que  coloca  este  estudo  como  inovador.  Os  marcadores

proteicos descritos nos estudos anteriores foram todos derivados de análise no sangue.

Vale  ressaltar,  também,  que  os  estudos  em  pacientes  DGHI  foram realizados  em

crianças.

A maioria dos trabalhos que ressaltam a utilização da proteômica como metodologia de

estudo da DGH fazem análises no soro/plasma, e acabam chegando a conclusões que
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envolvem, na maioria das vezes, apolipoproteínas. Não existe trabalho que corrobore

os achados encontrados neste estudo.

6.2 ONTOGENIA

No estudo da ontogenia das proteínas salivares, observa-se notadamente diferenças

entre os grupos de pacientes e controles, bem como diferenças entre os pacientes em

reposição ou não de rhGH.

Dentre as diferenças mais notórias, destaca-se uma grande parcela de proteínas do

sistema  imunológico  no  grupo  dos  pacientes  DGHI  que  não  usam  rhGH.  Neste

contexto, faz sentido esta grande parcela do gráfico em comparação aos outros grupos,

visto que o GH (e o IGF1) atuam no processo inflamatório, reduzindo a inflamação em

muitos  casos.  A  deficiência  do  GH/IGF1  aumenta  o  processo  inflamatório  nestes

pacientes (YUEN et al, 2019; SICKLE et al, 2009; SUKHANOV et al, 2007; DE FEUDIS

et al, 2019).

Outro  detalhe  são  os  processos  de  crescimento,  biomineralização,  reprodução  e

processos transcricionais, que estão em maior destaque nos controles e no grupo em

uso de rhGH, em detrimento do grupo que não faz reposição de rhGH. É factual, pois o

GH  atua  no  crescimento  de  um  modo  geral,  tanto  pela  mineralização  óssea  e

transcrição proteica, dentre outros (MELMED, 2019).

Houve uma melhora nos índices de proteínas relacionadas à replicação de DNA, via de

sinalização da apoptose, e ativação de células T quando o paciente passa a fazer uso

do rhGH. Como dito  anteriormente,  muitos processos envolvidos com a transcrição

proteica e a replicação de DNA são estimulados pelo GH/IGF1 via receptor do tipo

tirosina-quinase, que desencadeia toda essa cascata de processos.

7. CONCLUSÃO

Com esses resultados, é  possível  notar  que há diferenças entre pacientes e

controles  no  que  diz  respeito  ao  perfil  de  proteínas  salivares  (em  especial

quando olhamos para a análise ontogênica), e que a reposição de rhGH não

torna o paciente "igual" ao controle saudável, mas melhora a qualidade de vida

deles.
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As proteínas destacadas no estudo apresentam relação com o eixo GH/IGF1, o

que corrobora seu achado com a relação com a deficiência do GH (as proteínas

de choque térmico HSP90AA1 e HSP90AB1) e com a reposição com o rhGH (as

proteínas PKM e HIST1H2BL). 

Em  suma,  estes  achados  servirão como  base  para  estudos  futuros  com  o

objetivo  de  desenvolvimento  de  uma  nova  metodologia  para  diagnóstico  da

DGH, bem como para avaliação da reposição dos pacientes em uso de rhGH. O

mais interessante neste estudo, que é inovador, é o uso da saliva. É um fluido

de fácil acesso e com grande disponibilidade.
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ANEXOS

ANEXO 1 – TCLE DOS PACIENTES



50



51

ANEXO 2 – TCLE DOS CONTROLES
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ANEXO 3 – FICHA DE ANAMNESE DOS CONTROLES
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ANEXO 4 – QUADRO DEMONSTRATIVO DAS CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS E CLÍNICAS DOS 
PACIENTES E CONTROLES
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ANEXO 5 – ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS GRUPOS
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ANEXO 6 – CROMATOGRAMA DE UM PACIENTE (AMOSTRA 8)
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ANEXO 7 – CROMATOGRAMA DE UM CONTROLE (AMOSTRA 45)
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ANEXO 8 – FLUXOGRAMA DE TRABALHO
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