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RESUMO 

 

Amorim PVGH. Análise da expressão do KISS1/KISS1R e do polimorfismo rs5780218 KISS1 
em somatotropinomas e adenomas hipofisários clinicamente não funcionantes [Dissertação]. 
São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
 
Apesar de amplamente estudados, os mecanismos envolvidos no processo de transformação 
neoplásica das células hipofisárias e na progressão desses tumores permanecem, ainda, 
pouco esclarecidos. Os genes da kisspeptina (KISS1), originalmente identificado como um 
supressor tumoral, e de seu receptor (KISS1R) desempenham um papel crucial no eixo 
hipotalâmico-hipofisário-gonadal e sua perda de expressão foi, recentemente, relacionada ao 
surgimento dos adenomas hipofisários. Com o objetivo de estudar a importância do 
KISS1/KISSR nesses tumores, foram avaliadas a expressão desses genes e a frequência do 
polimorfismo rs5780218 na região promotora do KISS1, em somatotropinomas e adenomas 
hipofisários clinicamente não funcionantes (ACNF). Foram avaliados 97pacientes, 49 
somatotropinomas e 48 ACNF. DNA tumoral foi obtido de todos os tumores e RNA de 68 caso. 
Desses tumores, 52 foram classificados como invasivos (44 apresentavam invasão apenas 
para o seio cavernoso) e 45 não invasivos. A quantificação da expressão do mRNA de KISS1 
e KISS1R foi realizada pela qPCR em tempo real com sondas TaqMan utilizando o método 
de quantificação relativa 2-ΔΔCt. A determinação do genótipo do rs5780218 foi feita por PCR 
seguida pela técnica de polimorfismo no comprimento do fragmento de restrição (RFLP). O 
gene KISS1 apresentou-se hipo-expresso na vasta maioria dos pacientes avaliados (97.2% 
dos somatotropinomas e 92.6% do ACNF). Em relação ao KISS1R, este também estava hipo-
expresso na maior parte dos pacientes (100% dos somatotropinomas e 84.4% dos ACNF). 
Hiperexpressão do KISS1 e KISS1R foi rara em ambos os subtipos tumorais. Em relação as 
características clínicas dos pacientes e ao fenótipo tumoral, como tamanho e invasividade, 
não foram encontradas diferenças significantes na expressão desses genes. A avaliação do 
polimorfismo rs5780218 no KISS1 mostrou que o genótipo homozigoto para o alelo variante 
foi bem mais frequente nos somatotropinomas (32.6%) versus ACNF (10.4%; P=0.03). A 
presença do rs5780218 foi relacionada a invasividade tumoral, quando considerado apenas a 
invasão para o seio cavernoso (P=0.03). Esse é um dado interessante, já que a KISS1 pode 
formar um complexo com as metaloproteinases e estas têm sido relacionadas a invasão dos 
adenomas hipofisários para o seio cavernoso e não para o seio esfenoidal.  Entre os pacientes 
com ACNF, o alelo variante foi mais frequente nos indivíduos do sexo masculino (P=0.02) e 
foi relacionado com uma menor idade de diagnóstico (mediana 33.0 anos, min 26 - max 42) 
quanto presente em homozigose (P<0.01); os pacientes homozigotos para o alelo ancestral e 
heterozigotos apresentaram idade diagnóstica com mediana de 50.0 (min 19 - max 73) e 54.8 
(min 17- max 84), respectivamente. Curiosamente, a expressão do KISS1 foi menor nos 
tumores com homozigose para o alelo mutante tantos nos somatotropinomas quanto nos 
ACNF. Em conclusão, foi observada hipo-expressão do KISS1 e KISS1R nos 
somatotropinomas e ACNF, podendo essa perda expressão estar relacionada a gênese 
desses adenomas. O alelo variante rs5780218 KISS1 foi relacionado a invasão para o seio 
cavernoso e encontrado em maior frequência nos somatotropinomas, sugerindo que a 
importância dos KISS1/KISS1R pode diferir entre os subtipos de tumores hipofisários.  
 
Descritores: expressão gênica; reação em cadeia da polimerase em tempo real; polimorfismo 
de nucleotídeo único; polimorfismo de fragmento de restrição; hipófise; adenoma; 
kisspeptinas; invasividade neoplásica.  



 

  

ABSTRACT 

 

Amorim PVGH. Investigation of KISS1/KISS1R gene expression and KISS1 rs5780218 
polymorphism in somatotropinomas nonfunctioning pituitary adenomas [Dissertation]. São 
Paulo: "Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo"; 2017. 
 
Although broadly studied, the mechanisms involved in the neoplastic process of pituitary cells 
remains still unclear. Kisspeptin1 (KISS1), originally identified as a tumor suppressor, and its 
receptor (KISS1R) play a crucial role in the hypothalamic-pituitary-gonadal axis and the loss 
of their expression was, recently, associated with pituitary adenomas onset. Aiming to 
investigated the importance of KISS1/KISS1R in these tumors, expression of KISS1 and 
KISS1R was determined in somatotropinomas and nonfunctioning pituitary adenomas (NFPA). 
The frequency of the rs5780218 polymorphism, located in the KISS1 promoter region, was 
also evaluated. A total of 97 patients were assessed, 49 somatotropinomas and 48 NFPA. 
Among these, 52 were categorized as invasive (44 of which only showed invasion to the 
cavernous sinus). KISS1 and KISS1R mRNA expression was performed through RT-qPCR 
using TaqMan probes and the 2-ΔΔCt relative quantification method. KISS1 rs5780218 
genotyping was done by PCR and restriction fragment length polymorphism (RFLP) method. 
The KISS1 gene was underexpressed in the vast majority of the cases (97.2% of the 
somatotropinomas and 92.6% of NFPA). KISS1Runderexpression have also been observed 
in most cases (100% of the somatotropinomas and 84.4% of the NFPA). KISS1 and KISS1R 
overexpression was rarely detected. No significant differences were found between KISS1 and 
KISS1R gene expression and patient’s clinical characteristics and tumor phenotype, such as 
size and invasiveness. The characterization of rs5780218 showed that the variant genotype in 
homozygosis was much more frequent in somatotropinomas (32.6%) versus NFPA (10.4%; 
P=0.03). The presence of variant allele was associated with tumor invasiveness when 
considered invasion to the cavernous sinus only (P=0.03). This data is particularly interesting, 
since KISS1 has the ability for form a complex with metalloproteinases and these, for instance, 
are related to invasiveness of pituitary adenomas to the cavernous, but not to the sphenoidal, 
sinus. When considered only NFPA, the variant allele was more frequent in males (P=0.02) 
and was associated with earlier age at presentation (median 33 years old, min 26 – max 42) 
when in homozygosis (P<0.01); the wilt-type homozygotes and heterozygotes had medians of 
50.0 (min 19 – max 73) and 54.8 (min 17 -  max 84), respectively. Curiously, KISS1 expression 
was lower in rs5780218 homozygotes both in somatotropinomas and NFPA. In conclusion, we 
have identified the KISS1 and KISS1R underexpression in both somatotropinomas and NFPA, 
which lead to notion that the loss of expression might be related to the genesis of these 
adenomas. The rs5780218 KISS1 variant allele was associated with invasion to the cavernous 
sinus and was found to be more frequent in somatotropinomas, suggesting that role of 
KISS1/KISS1R in tumor behavior might differ between pituitary adenomas subtypes. 
 
Descriptors: gene expression; real-time polymerase chain reaction; polymorphism, single 
nucleotide; polymorphism, restriction fragment length; pituitary gland; adenoma; kisspeptins; 
neoplasm invasiveness. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1. Adenomas hipofisários 

Os adenomas hipofisários são lesões neoplásicas de frequência relativamente 

comum, encontrados de forma incidental em cerca de 10% da população (1). Esses 

tumores são, em geral, neoplasias benignas de origem monoclonal que raramente 

evoluem para malignidade, caracterizada pela presença de metástase a distância. 

Entretanto, os tumores da sela túrcica podem causar significativa morbidade devido a 

sua localização na base do encéfalo, que podem crescer e se estender a áreas 

adjacentes, causando cefaleia, aumento da pressão intracraniana, distúrbios visuais, 

disfunção de nervos cranianos, entre outros sintomas compressivos do sistema 

nervoso central (2, 3).  

Além disso, os adenomas hipofisários podem também gerar disfunção 

hormonal, por insuficiência ou excesso de produção hormonal, causando doenças e 

síndromes endocrinológicas [Tabela 1]. Quando não há evidência de disfunção 

hormonal clínica, estes tumores são denominados como adenomas clinicamente não 

funcionantes (ACNF) (2, 3). 

A classificação histopatológica desses tumores é constantemente revista, mas 

mantém um padrão por diferenciá-los de acordo com a expressão dos hormônios 

hipofisários identificados na imuno-histoquímica [Tabela 1](3-5). Alguns tumores 

podem ainda ser mistos ou plurihormonais, o que torna sua classificação 

clinicopatológica ainda mais individual (4). Os adenomas hipofisários podem ser 

classificados ainda de acordo com o seu tamanho à ressonância magnética (RM) em 

microadenomas (< 1 cm), macroadenomas (1 – 4 cm) ou adenomas gigantes (> 4 cm) 

(6, 7). 

Apesar da maioria dos adenomas hipofisários não levar a metástases à 

distância, de 5–35% são invasivos, estendendo-se para tecidos locais, incluindo seio 

cavernoso, seio esfenoidal, órbita e clivus, podendo, assim, ser classificados de 

acordo com o grau de invasão e extensão tumoral(8-11)[Figura 1].Esses tumores 

podem apresentar ainda um comportamento agressivo, caracterizado pela resistência 

a tratamentos convencionais e ao aumento na taxa de recorrência pós-cirúrgica do 

tumor (12).  
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Tabela 1. Classificação clinicopatológica e prevalência de adenomas hipofisários. 

Adenomas 
Imuno-

histoquímica 
Sintomas associados Prevalência 

Somatotrofinomas GH 
Gigantismo (jovens); 

Acromegalia (adultos) 
10–15% 

Mamossomatotrofinomas GH e PRL 
Distúrbios por excesso de GH e 

PRL 
< 5% 

Lactotrofinomas PRL 

Galactorréia e amenorreia 

(mulheres); Disfunção sexual e 

infertilidade 

30–40% 

Tireotrofinomas 
TSH e 

subunidade-α 
Hipertireoidismo < 2% 

Corticotrofinomas ACTH 
Síndrome de Cushing; 

Síndrome de Nelson 
10–15% 

Gonadotrofinomas 
FSH, LH, SF-1, 

subunidade-α, 

Hipogonadismo; 

Hipopituitarismo; ganho de 

peso 

<5% 

Clinicamente Não-

Funcionantes 
em geral, FSH/LH 

Efeito de massa tumoral e 

sintomas compressivos 
25–30% 

ACTH: hormônio adrenocorticotrófico; GH: hormônio do crescimento; FSH: hormônio folículo-
estimulante; LH: hormônio luteinizante; PRL: prolactina; TSH: hormônio tireoestimulante; SF-1: fator 
esteroidogênico-1. Adaptado de Asa &Ezzat (2002). 

 

Segundo a mais recente classificação da Organização Mundial de Saúde 

(OMS, 2004), os tumores hipofisários podem ser classificados em: adenomas típicos, 

atípicos e carcinomas. Os adenomas hipofisários atípicos são assim definidos quando 

apresentam uma elevada atividade mitótica, um índice de ki-67 (antígeno nuclear 

expresso em todas as fases do ciclo celular, exceto na fase precoce G1, indicador de 

proliferação celular) > 3% e extensa imunorreatividade para o p53 (oncoproteína 

supressora tumoral), características morfológicas que poderiam ser "sugestivas" de 

um comportamento agressivo (13).  

Apesar da caracterização histopatológica ser extremamente importante para 

distingui-los, é necessário também observar os aspectos clínicos, radiológicos e 

moleculares desses tumores para uma melhor definição de sua agressividade, 

possibilitando então uma maior fidedignidade do diagnóstico, predição do desfecho 

clínico e auxílio nas decisões terapêuticas(14). 
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Figura 1. a| Sistema de classificação de Hardy. Os tumores selares podem ser classificados como não 
invasivos (Grau 0, intacto com contorno normal; Grau 1, intacto com assoalho protraído; ou Grau 2, 
intacto com) ou invasivos (Grau 3, destruição selar localizada; ou Grau 4, destruição selar difusa). 
Tumores com extensão supra-selar podem ser simétricos (Grau A:cisternasupra-selar apenas; Grau B: 
recesso do terceiro ventrículo; ou Grau C: toda a porção anterior do terceiro ventrículo) ou assimétricos 
(Grau D:extradural intracraniano; ou Grau E:extradural extracraniano [seio cavernoso]). b| Sistema de 
classificação de Knosp, usado para quantificar a invasão do seio cavernoso, em que apenas os graus 
3 e 4 representam invasão verdadeira do tumor para o seio cavernoso. Grau 0: sem envolvimento com 
o seio cavernoso; Grau 1: tumor direcionado para a parede medial do seio cavernoso, mas não 
ultrapassa a linha hipotética que se estende entre os centros dos dois segmentos das artérias carótidas 
internas; Grau 2: tumor ultrapassa o limite do Grau 1, mas não se estende adiante da linha tangencial 
às margens laterais das artérias; Grau 3: tumor se estende lateralmente para a carótida interna dentro 
do seio cavernoso; Grau 4: envolvimento total da carótida interna intracavernosa. Adaptado de Di Ieva 
et. al, 2014. 

 

1.2. Tumorigênese hipofisária e progressão tumoral 

O mecanismo de tumorigênese hipofisária ainda é controverso e parece 

resultar de uma complexa inter-relação entre fatores genéticos e humorais, que 

induzem alterações em diferentes vias de sinalização celular induzindo o processo 

tumorigênico(15). Grandes esforços foram dedicados para elucidar a origem genéticas 

dos adenomas hipofisários, seja nas formas familiares ou nas esporádicas, mas 

apenas alguns genes específicos foram correlacionados a esse processo, entre eles 

os genesGNAS1, MEN1, CDKN1B, AIP, PTTG e MEG3(16) [Figura 2]. Ainda, 

mutações em oncogenes e supressores tumorais clássicos não foram identificados 

em uma parcela significativa dos adenomas hipofisários (15, 17). 

 

http://www.nature.com/nrendo/journal/v10/n7/fig_tab/nrendo.2014.64_F3.html#auth-1
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Figura 2. Causas genéticas dos tumores hipofisários. Adenomas hipofisários podem se desenvolver 
decorrente de alterações genômicas. Entre os casos esporádicos, apenas mutação somática no gene 
GNAS1 está associada a uma parcela significativa dos casos. As demais alterações, parecem estar 
relacionadas a regulação epigenética que leva a expressão diminuída de supressores tumorais, como 
MEG, ou expressão aumentada de oncogenes, como PTTG. Mutações germinativas nos genesMEN1, 
CDKN1B, da subunidade regulatória da proteína-quinase A (PRK4R1A) levam ao aparecimento de 
adenomas hipofisários associados a síndromes genéticas, enquanto mutações no AIP aos adenomas 
hipofisários familiais isolados (FIPA). Adaptado de Korbonits et al. 2012. 

 

Vários biomarcadores têm sido investigados em relação ao grau de 

invasividade e agressividade dos tumores hipofisários, incluindo alterações 

cromossômicas, microRNAs, marcadores de proliferação, oncogenes, genes 

supressores tumorais, fatores de crescimento e seus receptores e fatores 

relacionados a angiogênese e adesão celular. Contudo, as razões para as diferenças 

no comportamento tumoral são pouco compreendidas e não existem, até o momento, 

mecanismos confiáveis para predizer a invasividade tumoral e/ou agressividade 

tumoral (18). Recentemente, foi sugerido que o KISS1 e seu receptor KISS1R 

pudessem estar envolvidos no surgimento e progressão dos tumores hipofisários (19). 
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1.3. KISS1 e KISS1R 

O gene KISS1 foi isolado, originalmente, de uma linhagem celular de 

melanoma maligno como um supressor de metástases (20). De acordo com a 

descrição de West e colaboradores, o KISS1 é composto de 4 exons e 3 Introns, sendo 

o primeiro e o segundo exon não traduzidos, com sua localização mapeada no 

cromossomo 1q32 (21). Já na última década, foi proposta uma organização gênica 

alternativa, onde o KISS1 é formado por 3 exons, sendo apenas o primeiro não 

codificador (22). 

O produto inicial do gene KISS1 é uma proteína hidrofílica de 145 

aminoácidos, a prepro-kisspeptina, com massa molecular de 15,4 kDa. Fragmentos 

de Kisspeptinas endógenas de vários tamanhos foram isolados da placenta humana 

(23), sendo o mais longo desses peptídeos a kisspeptina-54, também conhecido como 

metastina, que contém 54 aminoácidos, que recebeu essa denominação devido a sua 

capacidade de suprimir metástases de linhagens celulares de melanoma e de 

carcinoma de mama in vivo(20, 24).  

Outros peptídeos menores foram identificados, como a kisspeptina-14 (kp-14), 

kisspeptina-13 (kp-13) e kisspeptina-10 (kp-10) (21, 23, 25), sendo este último o 

fragmento de menor tamanho necessário para a ativação completa do seu receptor 

fisiológico, o KISS1R (26). Todos os fragmentos formados pelo KISS1 compartilham 

o mesmo terminal-C da kp-54 e apresentam um motivo Arg-Phe-NH2, característico 

da família de peptídeos RF-amida (27) [Figura 3]. Assim como a metastina, as demais 

kisspeptinas têm sido associadas com o controle tumoral e inibição de metástase em 

vários tipos de câncer (28). 

O KISS1R pertence à família dos receptores acoplados a proteína G, do tipo 

Gq, sendo formado por 398 aminoácidos e possui 7 domínios transmembrana. O gene 

que codifica o receptor KISS1R é formado por 3 exons e está localizado no 

cromossomo 19p13.3 (29). Após a formação do complexo kisspeptina/KISS1R, a 

fosfolipase C (PLC) é ativada, induzindo a hidrólise de fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato 

(PIP2) em trifosfato de inositol (IP3), levando a mobilização de cálcio intracelular. O 

aumento de Ca2+ intracelular resulta em mudanças na permeabilidade dos canais de 

íons, como o bloqueio dos canais de potássio, causando respostas de despolarização. 
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Figura 3. Estrutura das Kisspeptinas, produtos do gene KISS1. Diferentes kisspeptinas são geradas 
por clivagem proteolítica de um precursor comum, a prepro-kisspeptina, codificada pelo gene KISS1. 
Em humanos, KISS1 é composto por 4 exons, sendo I e II não traduzidos (21). Entretanto, uma 
organização genômica alternativa foi proposta, com 3 exons (o primeiro sendo não-codificante) foi 
proposta (22). A prepro-kisspeptina humana contém 145 aminoácidos, com um peptídeo sinalizador de 
19 resíduos e uma região central de 54 aminoácidos, a kisspeptina-54 (kp-54; também chamada de 
metastina). Formas de menor tamanho incluem kp-14, kp-13 e kp-10, está correspondendo a extensão 
terminal-c de 10 aminoácidos contendo o motivo RF-amida, suficiente para ativação completa do 
receptor KISS1R. Adaptado de Pinilla et al. 2012 e Roa et al. 2008 
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A hidrólise de PIP2 também leva à formação de diacilglicerol (DAG), que, por 

sua vez, ativa a proteína quinase C (PKC), uma enzima que fosforila numerosos 

substratos, entre eles as MAP quinases, tais quais ERK1/2 e p38, que regulam 

diversos processos celulares como diferenciação, proliferação, resposta a estresse, 

expressão gênica, mitose, apoptose, entre outros (23, 30-32) [Figura 4]. 

Além de seu papel no controle tumoral, o complexo Kisspeptina/KISS1R tem 

sido estudado por sua atuação no processo de maturação e controle da função 

gonadal [Figura 5], como regulação da secreção pulsátil do GnRH hipotalâmico(33) e, 

portanto, desregulações nesse eixo geram disfunções clínicas, como início tardio ou 

avançado da puberdade humana, entre outros (27, 34). Esses dados foram 

corroborados pela descrição de mutações nos genes KISS1 e KISS1R ativadoras e 

inativadoras, respectivamente, em pacientes com puberdade precoce dependente de 

gonadotrofinas e hipogonadismo hipogonadotrófico (35, 36).  

 

 

Figura 4. Vias putativas e estabelecidas do complexo kisspeptina/KISS1R. Após ligação com 
kisspeptinas, a porção interna KISS1R fosforila Gq/11. A subunidade alfa da Gq/11 ativa PLC, que cliva 
PIP2 em IP3 e DAG. IP3 promove liberação de cálcio intracelular do retículo endoplasmático, enquanto 
DAG ativa a cascata de sinalização por fosforilação de PKC. PKC, através de vários segundo 
mensageiros intermediários (incluindo Ras, Raf, MEK1/2) fosforila ERK1/2. Adicionalmente, KISS1R 
pode causar ativação da ERK1/2 via arrestina β2. Além disso, em tumores, KISS1R pode inibir ERK1/2 
via inibina β1, que subsequentemente leva à inibição do NF-κB e MMP-2/9. DAG, diacilglicerol; ERK1/2, 
quinase extracelular regulada por sinal; IP3, inositol trifosfato; MMP-2, metaloproteinases de matriz-2; 
MMP-9, metaloproteinases de matriz-9; NF-κB, fator nuclear κB; PIP2 fosfatidil-inositol 4,5 bifosfato; 
PKC, proteína quinase C; PLC, fosfolipase C. Adaptado de Wahabet al 2016. 
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Figura 5. Controle neuroendócrino da função gonadal por sinalização de KISS1/KISS1R. O hipotálamo, 
que por várias vias regula o comportamento reprodutor, secreta um decapeptídeo chave, GnRH, que 
se liga ao seu receptor, GnRHR, nos gonadotrofos hipofisários, e está envolvido na indução da 
maturidade sexual através da regulação de síntese e secreção das gonadotrofinas FSH e LH. 
Kisspeptinas (KISS1), secretadas por neurônios cujo os corpos celulares estão localizados no núcleo 
anteroventralperiventricular (AVPV) e núcleo arqueado (ARC) do hipotálamo, sinalizam através do seu 
receptor (KISS1R) a regulação pulsátil da secreção de GnRH de outros neurônios hipotalâmicos, assim 
modulando essa via. FSH e LH tem papéis chave nas gônadas de ambos os sexos. Na gravidez, a 
gonadotrofina coriônica humana (hCG) da placenta assume o papel do LH, estimulando o corpo lúteo 
ovariano a produzir progesterona, que, por sua vez, estimula o útero e mantém a gravidez. Igualmente 
importante, inibina (INH) estradiol e testosterona modulam vários sistemas de feedback hipotálamo-
hipófise-gônadas. Adaptado de Matzuk& Lamb, 2008. 

 

1.3.1. KISS1 e KISS1R na biologia do câncer 

O KISS1 parece atuar na regulação de eventos “downstream” de mecanismos 

de adesão da matriz celular envolvidos na regulação do citoesqueleto (24, 37). A perda 

da expressão de KISS1 foi observada em pacientes com expressão diminuída de E-

caderina na membrana celular, um gene com papel de supressor tumoral descrito em 

vários tumores (38, 39). Além disso, foi observada a associação entre a perda da 

expressão de KISS1 e a proteína de retinoblastoma (pRb) inativada, um evento crítico 

na transição da fase G1/S do ciclo celular (40).  
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Outra via pela qual o KISS1 pode agir é pelo feedback negativo com as 

metaloproteinases de matriz 2 (MMP-2) (10, 41) e 9 (MMP-9) (11, 42, 43). As MMP 

são uma família de endopeptidases dependente de zinco que atuam na degradação 

e reorganização da matriz extracelular e são frequentemente associadas a invasão 

tumoral e processo metastático (44). Interessantemente, foi descrito que as MMP 

possuem a capacidade de clivar a ligação peptídica Gly118-Leu119 das kisspeptinas, 

inativando-as (45, 46). A Figura 4 demonstra uma representação de algumas das vias 

de sinalização estabelecidas e putativas do sistema KISS1/KISS1R. 

Além do trabalho de Lee e colaboradores em 1996 (20), que descreveu o 

KISS1 pela primeira vez em melanomas, outros trabalhos subsequentes identificaram 

que a perda de expressão desta proteína resultava na progressão desses tumores in 

vivo (47, 48). Foi descrito também que as kisspeptinas suprimiam motilidade e 

quimiotaxia em melanomas trasfectados com KISS1R in vivo, assim como em ovário 

de hamster chinês in vitro (49). Similarmente, em um paciente que teve um melanoma 

curado com sucesso, foi encontrado um aumento da expressão de KISS1, quando 

comparada a lesão de pele antes e após o tratamento, avaliado utilizando a técnica 

de RT-qPCR (50). 

Outros trabalhos reportaram a perda da expressão de KISS1 relacionada a 

progressão de metástases oriundas de câncer de mama (51, 52). Foi descrito também 

que o KISS1 promove genes envolvidos na parada do ciclo celular e apoptose em 

carcinomas de mama após estimulação do seu receptor KISS1R pela kisspeptina-10 

(53).  

A associação de polimorfismos de nucleotídeo único (SNP) no gene KISS1 e 

com o câncer também tem sido estuda. Quevedo e colaboradores avaliaram a 

frequência dos SNPs rs5780218 (c.-145delA) e rs12998 (p.Glu20Lys) em uma 

população Mexicana de pacientes com neoplasias malignas e benignas de mama e 

encontram uma associação do primeiro polimorfismo com a susceptibilidade ao 

câncer (54). Outros trabalhos buscaram encontrar associação de SNPs no gene 

KISS1 e o prognóstico de câncer de mama (55) ou de cabeça e pescoço (56), porém 

não encontraram diferenças estatisticamente significantes. 
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Em tumores hipofisários, existem apenas dois trabalhos que avaliaram a 

expressão dos genes KISS1/KISS1R na tumorigênese e progressão dos adenomas 

hipofisários. Em nota, ambos os trabalhos não utilizaram técnicas de caráter 

quantitativo na avaliação desses genes e não o padrão de expressão de proteínas 

também não foi testado (19, 57). Esses trabalhos são descritos a seguir.  

 

1.3.2. KISS1 e KISS1R em adenomas hipofisários 

Em 2011, MARTINEZ-FUENTES e colaboradores (19) foram os primeiros a 

investigar o papel do sistema KISS1/KISS1R nos adenomas hipofisários. Esses 

autores demonstraram a expressão de KISS1 em 35.5% dos adenomas clinicamente 

não funcionantes (ACNF), 35% dos corticotrofinomas, 38.24% dos corticotrofinomas 

e 47.37% dos prolactinomas avaliados. Em relação ao receptor do KISS1, 51.1% dos 

ACNF, 40% dos corticotrofinomas, 41.18% dos somatotrofinomas e 57.89% dos 

prolactinomas testados apresentavam expressão desse transcrito. Com isso, os 

autores sugeriram que a perda completa, ou parcial, da expressão do KISS1/KISS1R 

em adenomas hipofisários poderia estar envolvida na etiologia desses tumores. 

Recentemente, em 2015, YARON e colaboradores (57) avaliaram o padrão 

de expressão do mRNA do KISS1 e KISS1R em adenomas hipofisários, e sua possível 

correlação com as características clinicas e tumorais, como tamanho, invasividade e 

padrão de secreção hormonal de 39 pacientes. A expressão de KISS1R foi detectada 

em 26 (67%) das amostras. Destas, 94% eram ACNF, 42% somatotrofinomas, 67% 

corticotrofinomas e 25% de adenomas secretores de prolactina. Assim, a maioria dos 

tumores que manteve que expressam do KISS1R foi de ACNF, 94%, contra 45.5% 

dos adenomas secretores. 

 Em relação ao sexo, 81% contra 50%, dos tumores que expressavam 

KISS1R eram do sexo feminino. Contudo, ao contrário do observado por MARTÍNEZ-

FUENTES et al. (19) a expressão do MRNA de KISS1 não foi detectada nem em tecido 

hipofisário normal nem em 15 amostras de tumores hipofisários analisados (10 ACNF, 

2 secretores de GH, 2 secretores de ACTH e 1 secretor de prolactina) [Tabela 2].  
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Tabela 2. Frequência da expressão de KISS1 e KISS1R em adenomas 

hipofisários, avaliada por RT-PCR convencional. 

 MARTINEZ-FUENTES (2011) YARON (2015) 

 KISS1 KISS1R 
KISS1 + 

KISS1R 
KISS1 KISS1R 

ACNF 35.5% (16/45) 51.1% (23/45) 26.6% (12/45) 
0% 

(0/10) 
94% (16/17) 

GH+ 38.2% (13/34) 41.2% (14/34) 14.7% (4/34) 
0% 

(0/2) 

42%  

(5/12) 

ACTH+ 35.0% (7/20) 40.0% (8/20) 15.0% (3/20) 
0% 

(0/2) 

67%  

(4/6) 

PRL+ 47.4% (9/19) 57.9% (11/19) 37.0% (7/19) 
0% 

(0/1) 

25%  

(1/4) 

ACNF: adenomas clinicamente não funcionantes; GH+: somatotrofinomas; ACTH+: corticotrofinomas; 
PRL+: prolactinomas 

 

Dessa forma, ainda não existem dados conclusivos em relação ao papel do 

KISS1 e de seu receptor na tumorigênese hipofisária. O estudo da expressão gênica 

e proteica, além da avaliação de polimorfismos do complexo KISS1/KISS1R, em uma 

nova coorte de pacientes com tumores hipofisários, poderia contribuir para uma 

melhor compreensão desse processo.  
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2.  OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

Avaliar a expressão do KISS1 e do KISS1R nos somatotrofinomas e adenomas 

hipofisários clinicamente não funcionantes. 

Correlacionar a expressão do KISS1 e do KISS1R com características clínicas, 

subtipos, tamanho e invasividade tumoral. 

Avaliar a frequência do polimorfismo rs5780218 no KISS1 em pacientes com 

somatotrofinomas e tumores hipofisários clinicamente não funcionantes e 

correlacioná-los com suas características clinicas e fenótipo tumoral. 



M E T O D O L O G I A  | 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  METODOLOGIA 
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3.1. Pacientes 

Esse estudo foi realizado de acordo com as normas do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Os participantes 

foram esclarecidos quanto aos objetivos e procedimentos desse estudo, dos quais 

foram obtidos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido [Anexo 1].  

Foram selecionados para o estudo de expressão 97 pacientes portadores de 

adenomas hipofisários (49 somatotropinomas e 48 ACNF), submetidos a cirurgia 

indicada para retirada do tumor, acompanhados nos ambulatórios da Unidade de 

Neuroendocrinologia da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia e da Divisão de 

Neurocirurgia Funcional/IPq do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP). De cada paciente, foram coletadas e 

imediatamente congeladas em nitrogênio líquido amostras frescas do adenoma, que 

foram posteriormente armazenadas no Laboratório de Endocrinologia Celular e 

Molecular – LIM25.  

Foi feito um levantamento das características clínicas de cada paciente pela 

revisão dos prontuários médicos, quanto à idade ao diagnóstico, gênero e as 

avaliações anatomopatológica, hormonais e radiológicas no pré-operatório e pós-

operatório.  

 

3.2. Extração do DNA e RNA total 

Inicialmente, para cada amostra de tumor obtida, foi realizada uma verificação 

da morfologia celular por microscopia de criocortes de 6µm corados com hematoxilina 

e eosina. Mediante a confirmação de que a amostra é de origem tumoral e que 

apresentava, pelo menos, 85% de células neoplásicas, cerca de 20 mg de tecido 

foram fragmentados em pulverizador Tissuelyser LT (Qiagen, Venlo, GER) para 

extração dos ácidos nucleicos utilizando o estojo comercial AllPrep DNA/RNA Kit 

(Qiagen, Venlo, GER), seguindo o protocolo do fabricante. 

As amostras de DNA e do RNA extraídas foram submetidas à corrida 

eletroforética por 30 minutos a 100 volts em gel agarose 1%, solubilizado em tampão 

TAE 1X (tris base, ácido acético e EDTA), a fim de se verificar sua integridade. As 

amostras de RNA foram incialmente incubadas por 10 minutos a 65°C para 

denaturação do material e, após a revelação da corrida, foram consideradas íntegras 

aquelas onde foram visíveis as bandas 18S e 28S ribossomais. O DNA e o RNA foram 

quantificados por espectrofotometria no aparelho Nanodrop 1000 (Thermo Fisher 
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Scientific, Waltham, MA, EUA), e amostras com razão de absorbância 260/280nm 

entre 1,7–2,0 (DNA n=97) e 1,8–2,1 (RNA n=68), foram consideradas de pureza 

satisfatória.  

 

3.3. Expressão gênica quantitativa por RT-qPCR  

Cerca de 1 µg de RNA total foi convertido em cDNA utilizando o kit Quantitect 

Reverse Transcription (Qiagen, Venlo, GER) seguindo as instruções do fabricante. 

Foram preparadas alíquotas de cDNA de cada paciente a uma concentração total de 

50 ng, concentração escolhida por estar dentro do limite de detecção dos ensaios e 

produzir resultados estáveis em um teste piloto.  

A quantificação do mRNA do KISS1 e KISS1R foi realizada por PCR em tempo 

real, utilizando ensaios comerciais específicos, Hs00158486_m1 e Hs00261399_m1, 

respectivamente (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA). As reações foram 

preparadas em duplicata em um volume final de 25 µl, contendo 12,5 l de Taqman 

Gold Universal mastermix 2x (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), 1,25 µl de 

cada ensaio, 2,0 μl de cDNA (100 ng) e 10,25 µl de água purificada. As condições de 

termociclagem foram: denaturação inicial a 95°C por 10min, seguida de 40 ciclos de 

95°C por 15s e 60°C por 10 min.  

Uma avaliação para determinação do gene de referência mais apropriado foi 

realizada utilizando os programas geNorm e NormFinder. Foram avaliados os genes 

PPIE (Peptidylprolylisomerase E; assay ID Hs01102333_m1), ACTB (beta-actina; 

assayHs99999903_m1), TBP (Proteína ligadora TATA-box; assay ID 

Hs00427620_m1), GUSB (beta-glucuronidase; assay ID Hs00939627_m1), GAPDH 

(Glyceraldeído-3-fosfatase-desidrogenase; assayHs03929097_g1), HPRT1 

(Hipoxantina-ribosil-transferase; assay ID Hs02800695_m1), sendo demonstrado que 

o PPIE era o gene mais estável. Como amostra calibradora, foi utilizado um pool de 

RNA comercial de tecido hipofisário saudável Human Pituitary Gland Poly A+ RNA 

(Clontech, Mountain View, CA, EUA). A quantificação relativa (RQ) foi realizada pelo 

método 2-ΔΔCT(58). A hiperexpressão de um gene foi definida por um valor de 

expressão RQ, número de vezes em que o gene alvo está expresso no tecido tumoral 

em relação a amostra calibradora, maior ou igual a 2 e a hipo-expressão foi definida 

por um valor de expressão menor ou igual a 0.5. 
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3.4. Genotipagem do polimorfismo 

A avaliação do SNP rs5780218 do gene KISS1 foi feita pelo método do 

polimorfismo no comprimento do fragmento de restrição (PCR-RFLP) utilizando a 

enzima SmI I da New England Biolabs (Ipswich, Massachusetts, EUA). As condições 

de PCR foram: 50 ng de DNA, 5 µl de GoTaq Green Buffer (Promega), 0,125 µl de 

GoTaq DNA Polymerase (Promega), 20 pMol de primer F (5’-

CCTTTGCCTGCCTGGATGCA-3) e R (5’-TGGGCCTGTGCTTGGAGACG-3’), 5 pMol 

de dNTP, e água purificada para um volume final de 25 µl; e as condições do 

termociclador foram: denaturação inicial a 96°C por 2 minutos, 35 ciclos de 

denaturação a 94°C por 30 segundos, anelamento a 65°C por 45 segundos, e 

extensão a 72°C por 45 segundos, seguida de extensão final a 72°C por 10 minutos 

(54). 

O produto amplificado de 294 pb foi usado no protocolo de digestão contendo 

15 μL da reação de PCR, 1 U da enzima de restrição SmI I, 1,5 μL de tampão. A 

reação de digestão foi incubada por 3h a 55°C e os fragmentos gerados foram corados 

com Blue Green Loading (LGC biotecnologia, São Paulo, BR) e separados por 

eletroforese em gel de agarose 2%. Bandas de 224 pb e 70 pb eram formadas na 

presença do alelo wildtype, enquanto a observação do amplicon intacto indicou a 

perda do sítio de restrição devido a presença da variante polimórfica.  

O sequenciamento automático utilizando o método Sanger foi realizado em 

20% das amostras avaliadas pelo PCR-RFLP para confirmação do genótipo. Para tal, 

o produto de PCR foi purificado com o mix de enzimas ExoSap-IT (Affymetrix, 

Massachusets, USA) e posteriormente sequenciado utilizando o BigDye Sequencing 

Kit (Thermo Fisher Scientific, Massachusets, USA), seguindo o protocolo dos 

fabricantes. As amostras foram precipitadas e submetidas a eletroforese capilar no 

sequenciador ABI 3100 (Applied Biosystems, Massachusets, USA). As sequências 

obtidas foram analisadas no software Sequencher v4.0 (Gene Codes Corporation, Ann 

Arbor, USA) e foi observado concordância de 100% entre os genótipos determinados 

pelas duas metodologias.  
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3.5. Análise estatística 

Os dados qualitativos foram avaliados por frequência e intervalo de confiança 

utilizando o teste do qui-quadrado, ou teste exato de Fisher, conforme apropriado. Os 

dados quantitativos foram descritos por média e desvio-padrão ou mediana e intervalo 

de variação e analisados utilizando testes paramétricos (One Way ANOVA) e não 

paramétricos (Kruskal-Wallis) de acordo com distribuição normal e não normal, 

respectivamente. Os testes foram realizados utilizando a ferramenta STATA SE 14 

(StataCorp LLC, Texas, USA) e o nível de significância considerado foi menor que 5% 

(P<0.05). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Caracterização dos pacientes 

A coorte deste estudo compreendeu 49 pacientes com somatotropinomas (27 

mulheres e 22 homens) e 48 pacientes com ACNF (22 mulheres e 26 homens), com 

média de idade ao diagnóstico de 46.6 anos (±13.9), sendo 86 macroadenomas e 5 

microadenomas. Todos os somatotropinomas foram caracterizados pela imuno-

histoquímica como positivos para a expressão de GH, enquanto apresentavam quadro 

clínico de secreção elevada dos níveis de GH e/ou IGF-1, enquanto os ACNF tinham 

marcação imuno-histoquímica heterogênea, muitas vezes sendo do tipo null cell 

(negativos para os principais marcadores hormonais), enquanto não apresentavam 

fenótipo de alteração dos perfis de secreção de nenhum hormônio hipofisário. A média 

do maior diâmetro tumoral foi de 2.7 ± 1.4 cm. Invasão foi observada em 52 tumores 

enquanto 45 permaneceram circunscritos na região selar. Quanto a invasão foi 

considerada apenas para o seio cavernoso, 44 foram classificados como invasivos 

versus 53 não invasivos. 

A tabela 3 mostra as características clínicas de acordo com o subtipo de 

tumor. O anexo 2 apresenta os dados individualizados por paciente, incluindo os 

resultados das análises moleculares realizadas.  

 

4.2. Expressão do KISS1 e do KISS1R nos adenomas 

4.2.1. KISS1 e sua relação com o comportamento clínico e fenótipo tumoral 

O nível de expressão do KISS1 apresentou-se baixo em relação à hipófise 

normal (mediana: 0.14; mín-máx: 0.002 – 0.41) na maior parte dos pacientes avaliados 

(92.6%). Em apenas cinco casos (7.4%) essa expressão foi similar à da hipófise 

normal (mediana: 0.53; mín-máx: 0.51 – 0.54). Em nenhum caso foi observada hiper-

expressão do gene KISS1.  
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Tabela 3. Caracterização clinicopatológica dos pacientes avaliados de acordo com o subtipo tumoral. 

 Somatotropinomas (n=49) ACNF (n=48) 

Sexo (Feminino:Masculino) 27:22 22:26 

Idade ao diagnóstico (Anos) 43.4 ± 12.1 50.0 ± 15.5 

Avaliação hormonal pré-operatório   

 GH 14.7 (5.7-42.8) NA 

 IGF1 1030.5 (788-1108) NA 

 ULNR IGF1 261.3 ± 49.8 NA 

Avaliação hormonal pós-operatório   

 GH  1.6 (0.5-5.8) NA 

 IGF1 450.0 (235-892) NA 

 ULNR IGF1 263.3±51.3 NA 

Remissão hormonal (Sim:Não) 7:42 NA 

Tamanho tumoral   

 Maior diâmetro (cm) 1.9 (1.3-2.5) 3.0 (2.5-4.0) 

Micro:Macro 5:44 0:48 

Invasão (Sim:Não)   

 Seio cavernoso e/ou esfenoidal 26:23 26:22 

 Seio cavernoso 25:24 19:29 

ULNR: upper limit normal range. Média ± desvio padrão. Mediana (25 e 75 percentis). NA: não se aplica. Variáveis nominais foram apresentadas como números 

absolutos e variáveis continuas como média ± desvio padrão ou mediana (25 - 75 percentis), conforme a presença de distribuição paramétrica e não 

paramétrica, respectivamente. 
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Considerando os resultados do qPCR apenas como qualitativos (expressão 

positiva ou negativa), obtivemos que a expressão de KISS1 está presente em 100% 

dos ACNF (32/32) versus 86.1% dos somatotropinomas (31/36), sem associações 

significantes detectadas entre os subtipos tumorais (P=0.36). 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes entre o grupo 

de pacientes com expressão normal e hipo-expressão do KISS1 em relação ao sexo, 

idade ao diagnostico, subtipo tumoral (funcionante x não funcionante), tamanho e 

invasividade do tumor [Tabela 4]. A tabela 4 inclui ainda a analise em relação às 

características estudadas nos somatotropinomas e ACNF isoladamente, onde 

também não foram observadas diferenças estatisticamente significantes.  

4.2.2. KISS1R e sua relação com comportamento clínico e o fenótipo tumoral 

Em relação ao KISS1R, esse gene também se apresentou hipo-expresso em 

relação a hipófise normal (mediana: 0.01; mín-máx: 0.0 – 0.48) na maior parte dos 

pacientes avaliados (92.5%). A expressão do KISS1R foi similar (mediana: 1.1; mín-

máx: 0.87 – 1.21) em três casos (4.5%) e maior à da hipófise normal (mediana: 2.9; 

mín-máx: 2.19 – 3.7) em outros dois (3.0%). Não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre a diferença de expressão do KISS1R em relação 

ao sexo, idade ao diagnostico, tamanho e invasividade do tumor [Tabela 5].  

No entanto, foi observado que apenas os ACNF apresentavam hiper ou 

manutenção de expressão do KISS1R (P=0.052) [Tabela 5]. Essa diferença 

permanece estatisticamente significante quando os resultados de RT-qPCR são 

interpretados qualitativamente (ou seja, ausência ou presença de expressão), onde a 

expressão de KISS1R é positiva em 68% (22/10) dos ACNF versus 37% (13/23) dos 

somatotropinomas (P=0.01). Comparando-se a mediana de expressão dos dois 

grupos a significância estatística foi de 0.049 (ACNF RQ: 0.034; mín-máx: 0.001 – 3.7 

x somatotropinomas RQ: 0.015; mín-máx: 0.001 – 0.18). 

4.2.3. Correlação entre a expressões de KISS1 e KISS1R 

Não houve correlação entre a expressão do KISS1 e de seu receptor nos 

grupos de somatotropinomas (rho= 0.10 e P=0.54) e ACNF (rho= -0.06 e P=0.72). 

 



R E S U L T A D O S  | 37 

 

Tabela 4. Expressão relativa do KISS1 em pacientes portadores de somatotropinomas e ACNF. 

KISS1 (RQ) Hipo-expresso Normal P 

Total (n=68) 
Sexo (F:M) 39:24 2:3 0.67 
Idade diagnostica (anos) 47.9 ± 14.7 42.4 ± 18.3 0.43 
Diagnostico (GH+:ACNF) 28:35 4:1 0.18 
Tamanho do tumor    
 Micro:Macro 3:59 0:5 0.61 
 Maior diâmetro (cm) 2.7 ± 1.3 2.8 ± 1.3 0.84 
Invasão (Sim:Não)    
 SC e/ou SE 37:26 4:1 0.35 
 SC 32:31 4:1 0.21 
Somatotrofinomas (n=36) 
Sexo (F:M) 23:12 1:0 NA 
Idade diagnostica (anos) 43.5 ± 11.8 26.0 ± 0 NA 
Tamanho do tumor    
 Micro:Macro 3:32 0:1 NA 
 Maior diâmetro (cm) 2.23 ± 1.17 2.0 ± 0 NA 
Invasão (Sim:Não)    
 SC e/ou SE 21:14 1:0 NA 
 SC 20:15 1:0 NA 
ACNF (n=32) 
Sexo (F:M) 16:12 1:3 0.32 
Idade diagnostica (anos) 56.6 (45-64) 55.0 (37-56) 0.41 
Tamanho do tumor    
 Maior diâmetro (cm) 3.31 ± 1.14 3.0 ± 1.39 0.65 
Invasão (Sim:Não)    
 SC e/ou SE 16:12 3:1 0.46 
 SC 12:16 3:1 0.32 

RQ: quantificação relativa; ACNF: adenoma clinicamente não funcionantes; F: feminino; M: masculino; SC: seio cavernoso; SE: seio esfenoidal. NA: não 
avaliado. Variáveis nominais foram apresentadas como números absolutos e variáveis continuas como média ± desvio padrão ou mediana (25 - 75 percentis), 
conforme a presença de distribuição paramétrica e não paramétrica, respectivamente.  
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Tabela 5. Expressão relativa do KISS1R em pacientes portadores de somatotropinomas e ACNF. 

KISS1R (RQ) Hipo-expresso  Normal Hiper-expresso P 

Total (n=68) 
Sexo (F:M) 38:24 2:1 1:1 0.93 
Idade diagnostica (Anos) 46.9 ± 15.1 62.3 ± 6.1 50.5 ± 0.7 0.18 
Diagnostico (GH+:ACNF) 35:27 0:3 0:2 0.052 
Tamanho do tumor     
 Micro:Macro 3:58 0:3 0:2 0.88 
 Maior Diâmetro (cm) 2.73 ± 1.3 2.63 ± 0.2 2.55 ± 0.1 0.98 
Invasão (Sim:Não)     
 SC e/ou SE 37:25 3:0 0:2 0.09 
 SC 32:30 3:0 0:2 0.12 
Somatotrofinomas (n=35) 
Sexo (F:M) 24:11 - - NA 
Idade diagnostica (anos) 43.3±11.9 - - NA 
Tamanho do tumor     
 Micro:Macro 3:32 - - NA 
 Maior diâmetro (cm) 2.2±1.2 - - NA 
Invasão (Sim:Não)     
 SC e/ou SE 21:14 - - NA 
 SC 20:15 - - NA 
ACNF (n=32) 
Sexo (F:M) 14:13 2:1 1:1 0.99 
Idade diagnostica (anos) 55.0 (39-64) 61.0 (57-69) 50.5 (50-51) 0.40 
Tamanho do tumor     
 Maior diâmetro (cm) 3.4±1.2 2.6±0.2 2.5±0.1 0.37 
Invasão (Sim:Não)     
 SC e/ou SE 12:15 3:0 0:2 0.07 
 SC 9:17 2:1 0:2 0.46 

RQ: quantificação relativa; ACNF: adenoma clinicamente não funcionante; GH+: somatotrofinomas; F: feminino; M: masculino; SC: seio cavernoso; SE: seio 

esfenoidal. NA: não avaliado. Variáveis nominais foram apresentadas como números absolutos e variáveis continuas como média ± desvio padrão ou mediana 

(25 - 75 percentis), conforme a presença de distribuição paramétrica e não paramétrica, respectivamente. 
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4.3. Genotipagem do polimorfismo rs5780218 KISS1 

4.3.1. Distribuição Genotípica 

Foi observado que o polimorfismo rs5780218 está em equilíbrio de Hardy-

Weinberg na coorte estudada. A figura 6 exemplifica o padrão de restrição gerado pela 

enzima SmI I para determinação dos genótipos do polimorfismo rs578021. A 

distribuição desses genótipos nos pacientes com somatotropinomas e ACNF é 

apresentada na tabela 6.  

 

Figura 6. Padrão de restrição do fragmento amplificado para avaliação do SNP rs5780218, 

obtido após digestão com a enzima Sml I e separado em gel de agarose 2%. A presença de 

duas bandas – 224 e 70 pb – são indicativas homozigoto wildtype A/A (paciente 1), da 

banda não digerida - 294 pb - homozigoto mutante –/– (paciente 2) e de três bandas – 294, 

224 e 70 pb – genótipo heterozigoto A/– (paciente 3).  

 

4.3.2 rs5780218 e sua relação com o comportamento clínico e fenótipo tumoral. 

O resumo dos resultados da análise do rs5780218 é apresentado na tabela 6. 

Foi observada maior frequência da variante polimórfica em homozigose –/– nos 

somatotropinomas em relação aos ACNF (32.6% versus 10.4%, respectivamente; 

P=0.03 [Figura 7]. Quanto ao comportamento invasivo, invasão para o seio cavernoso 

foi mais frequente (P=0.03) entre os indivíduos portadores dessa variante alélica –/* 

(53.1%) quando comparado ao genótipo homozigoto selvagem A/A (30.3%), enquanto 

não houve diferença considerando-se invasão para o seio esfenoidal e/ou cavernoso. 
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Tabela 6. Frequência dos genótipos do SNP rs5780218 em pacientes portadores de somatotropinomas e ACNF. 

rs5780218 A/A  A/– –/– Pa –/* Pb 

Total (n=97) 
Sexo (F:M) 19:14 20:23 10:11 0.60 30:34 0.32 
Idade diagnostica (anos) 46.5±13.3 49.63±15.3 41.3±11.3 0.09 46.6 ±14.5 0.97 
Diagnostico (GH+:ACNF) 14:19 19:24 16:5 0.03 29:35 0.25 
Tamanho do tumor       
 Micro:Macro 3:29 1:39 1:18 0.43 2:57 0.23 
 Maior diâmetro (cm) 2.5 ± 1.2 3.0 ± 1.4 2.3 ± 1.3 0.06 2.8 ± 1.4 0.33 
Invasão (Sim: Não)       
 SC e SE 15:18 23:20 14:7 0.31 37:27 0.25 
 SC 10:23 21:22 13:8 0.06 34:30 0.03 
Somatotrofinomas (n=49) 
Sexo (F:M) 6:8 12:7 9:7 0.55 21:14 0.27 
Idade diagnostica (anos) 43.3±11.4 43.1 ± 14.9 43.9 ± 11.4 0.98 43.5±12.6 0.96 
Tamanho do tumor       
 Micro:Macro 3:11 1:18 1:14 0.27 2:32 0.11 
 Maior diâmetro (cm) 1.86 ± 1.0 2.56 ± 1.6 1.87 ± 0.7 0.24 2.26 ± 1.3  0.31 
Invasão (Sim:Não)       
 SC e SE 6:8 10:9 10:6 0.56 20:15 0.36 
 SC 5:9 10:9 10:6 0.34 20:15 0.17 
Remissão hormonal (Sim:Não) 3:11 1:15 2:11 0.48 3:26 0.36 
ACNF (n=48) 
Sexo (F:M) 13:6 8:16 1:4 0.04 9:20 0.02 
Idade diagnostica (anos) 50(43-61) 55(50-64) 33(27-39) <0.01 51.0 (27-64) 0.65 
Tamanho do tumor       
 Maior diâmetro (cm) 2.9 ± 1.2 3.5 ± 1.2 3.8 ±1.8 0.25 3.6 ± 1.2 0.11 
Invasão (Sim:Não)       
 SC e SE 9:10 13:11 4:1 0.45 17:12 0.44 
 SC 5:14 11:13 3:2 0.24 14:15 0.15 

a| modelo codominante A/A x A/– x –/–; b| modelo dominante A/A x –/*. ACNF: adenoma clinicamente não funcionantes; F: feminino; M: masculino; SC: seio 

cavernoso; SE: seio esfenoidal. Variáveis nominais foram apresentadas como números absolutos e variáveis continuas como média ± desvio padrão ou 

mediana (25 - 75 percentis), conforme a presença de distribuição paramétrica e não paramétrica, respectivamente.  
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Analisando os subtipos tumorais isoladamente, não foram observadas 

diferenças na distribuição genotípica do rs5780218 nos somatotropinomas. Para os 

ACNF, o alelo polimórfico foi mais prevalente nos indivíduos do sexo masculino (–/–; 

P=0.04 e –/*; P=0.02) e estava associada a uma menor idade de diagnóstico (33.0 

anos, 27-39; P<0.01) quando em homozigose –/–. Não houveram associações 

significantes com as demais características estudadas.  

 

Figura 7. Percentual de distribuição dos genótipos do SNP rs5780218 em somatotropinomas e 

ACNF, de acordo com o modelo de codominância. 

 

4.3.3 Relação do SNP rs5780218 com a expressão do mRNA KISS1. 

A mediana de expressão do MRNA dos KISS1 foi menor nos indivíduos 

homozigotos para o alelo mutante –/– em relação aos homozigotos selvagem A/A em 

ambos os subtipos tumorais [Figura 8]. Essa diferença foi estatisticamente significante 

nos somatotropinomas (P=0.03) onde as medianas e os respectivos quartís 25% e 

75% nos diferentes genótipos foram: KISS1RQA/A = 0.27 (0.22–0.33), KISS1 RQA/– = 

0.13 (0.04–0.15) e KISS1 RQ–/– = 0.18 (0.03–0.22). Nos ACNF não foi observada 

significância estatística (P=0.32) e esses valores de expressão foram: KISS1 RQA/A = 

0.15 (0.07–0.25), KISS1 RQA/– = 0.18 (0.13–0.33) e KISS1 RQ–/– = 0.06 (0.06–0.06).
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Figura 8. Níveis de expressão relativa do mRNA do KISS1 em relação aos genótipos do SNP 
rs5780218 a| A/A x A/– x –/–e b| A/A x –/* nos somatotropinomas e ACNF. 
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5.  DISCUSSÃO 



D I S C U S S Ã O  | 44 

 

  

5. DISCUSSÃO 

O sistema KISS1/KISS1R, tem sua importância reconhecida no eixo 

hipotálamo-hipófise desempenhando um papel crucial na regulação da secreção do 

GnRH, e consequentemente no desenvolvimento puberal (27, 34, 35). Apesar de 

amplamente estudado como supressor tumoral em diversos outros tecidos, o KISS1 

tem ainda poucos relatos na literatura envolvendo os adenomas hipofisários e sua 

potencial contribuição para a predição de comportamento desses tumores se mantém 

uma incógnita. O presente estudo teve como objetivos reportar a quantificação dos 

níveis de expressão gênica de KISS1/KISS1R, assim como a frequência de genótipos 

do polimorfismo rs5780218 no KISS1, procurando associa-los às características 

clínicas e o fenótipo tumoral de pacientes portadores de somatotropinomas e ACNF.  

Quanto à expressão de KISS1 e seu receptor nesses dois subtipos de 

adenomas hipofisários, foi observado que ambos os genes estavam majoritariamente 

hipo-expressos, independente do subtipo tumoral (KISS1: 97.2% em 

somatotropinomas e 87.5% em ACNF; KISS1R: 100% em somatotropinomas e 84.4% 

em ACNF), quando comparados a um pool de tecido hipofisário saudável. Assim, 

considerando o efeito supressor tumoral associado a expressão de KISS1/KISS1R já 

reportado em diversos tecidos (28) é possível que esses genes participem em algum 

estágio inicial da tumorigênese hipofisária e sua perda de expressão seja um evento 

importante para o desenvolvimento desses adenomas.  

Uma forte tendência (P=0.05208) foi observada quanto à manutenção ou 

mesmo aumento da expressão de KISS1R em ACNF em relação aos 

somatotropinomas. Quando esses resultados foram interpretados de forma qualitativa 

(ou seja, presença ou ausência de expressão), encontramos positividade para o 

KISS1 em de 92.6% (86.1% dos somatotropinomas e 100% dos ACNF). Já o KISS1R, 

estava expresso em 52.2% da população, sendo 37.1% dos somatotropinomas e 

68.7% dos ACNF (P=0.01).  

Esses resultados diferem, em parte, do estudo de MARTINEZ-FUENTES e 

colaboradores (19). Esses autores, em 2011, avaliaram a expressão do KISS1 e do 

KISS1R nos adenomas hipofisários utilizando técnica de PCR qualitativa  em uma 

coorte de 119 pacientes (somatotropinomas=34; ACNF= 45, prolactinomas=19, 

corticotropinomas=20, tireotropinomas=2); o KISS1 foi expresso em 37.8% da 

casuística total, sendo positivo em 38.2% dos somatotropinomas e 35.6% ACNF, 

menos que a metade da frequência de expressão encontrada por nós, enquanto 
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KISS1R estava positivo em 47.1% de todos os casos (41.2% dos somatotropinomas 

e 51.1% dos ACNF), compatível com o que relatamos. Nas demais amostras de 

corticotropinomas, prolactinomas e tireotropinomas, a frequência de detecção de 

KISS1 foi de 35.0%, 47.4% e 00.0%, respectivamente, enquanto KISS1R foi de 40.0%, 

57.9% e 00.0%, respectivamente.  

Mais recentemente, em 2015, YARON e colaboradores (57) também 

investigaram a expressão do KISS1/KISS1R em adenomas hipofisários utilizando a 

mesma técnica de PCR convencional. Os autores avaliaram 39 pacientes 

(somatotropinomas=12; ACNF= 17, corticotropinomas=6, prolactinomas=4) mas 

falharam em detectar KISS1, alegando inadequação na técnica, enquanto reportaram 

uma frequência de expressão de KISS1R em 41.7% dos somatotropinomas, 94.1% 

dos ACNF, 66.7% dos corticotropinomas e 25.0% dos prolactinomas. Estes autores, 

similar ao observado em nosso estudo, observaram uma maior proporção de casos 

de ACNF apresentando expressão do KISS1R em comparação com os outros 

subtipos secretores de hormônios (P=0.003).  

Dessa forma, apesar das diferenças metodológicas que impediram a 

avaliação quantitativa da expressão do KISS1/KISS1R nos estudos anteriores, é nítida 

a existência de uma expressão diferencial do KISS1R de acordo com o subtipo 

tumoral, sendo ela maior e ocorrendo em um uma maior proporção nos casos de 

ACNF. Considerando que os ACNF são denotados como tendo origem, 

principalmente, da linhagem de células hipofisárias gonadotróficas (59), e que o 

KISS1R já foi descrito na hipófise de ratos como tendo sua expressão parcialmente 

co-localizada com LH-b (60), é possível que a maior expressão observada nos ACNF 

seja devido a sua citodiferenciação. Assim, seria interessante investigar a expressão 

do KISS1R em relação ao padrão de marcação imuno-histoquímica dos ACNF, 

principalmente após a confirmação de linhagem celular utilizando os marcadores de 

transcrição. 

Contudo, em nosso estudo não foram observadas diferenças estatisticamente 

significantes entre os níveis de expressão gênica do KISS1 e do KISS1R e as 

características clínicas e de comportamento invasivo dos tumores hipofisários. Em 

nenhum dos dois estudos prévios foi observada essa relação, exceto pela tendência 

de maior expressão do KISS1R em pacientes do sexo feminino (57). 

Interessantemente, o trabalho de MARTINEZ-FUENTES e colaboradores (19) 

também relatou que, através da a indução de kisspeptinas-10 em cultura de células 
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de hipófise adenomatosa, os somatotropinomas, mas não os ACNF, foram 

estimulados a aumentar os níveis cálcio citosólico livre, além de um aumento do índice 

apoptótico observado em ambas os subtipos tumorais. Estas observações aumentam 

o interesse sobre o potencial papel terapêutico da indução do sistema KISS1/KISS1R 

no tratamento dos adenomas hipofisários além de trazer conhecimento sobre o 

possível impacto fisiopatológico da perda de expressão desse sistema nesses 

tumores. 

Em relação ao polimorfismo rs5780218, observamos uma diferença 

significativa entre a frequência dos genótipos quanto ao subtipo tumoral, sendo a 

variante polimórfica em homozigose mais frequente em somatotropinomas (32.6%) 

que em ACNF (10.4%; P=0.03). Comparando a minor allele frequency (MAF), 

frequência do alelo polimórfico, dos somatotropinomas (0.35) e dos ACNF (0.52) com 

o reportado na base de dados do 1000 GENOME (MAF= 0.48; 

http://www.internationalgenome.org/), esta frequência é consideravelmente menor 

nos somatotropinomas. Entretanto, para definir a influência desse polimorfismo como 

alelo de suscetibilidade no desenvolvimento dos adenomas hipofisários, seria 

interessante o estudo de indivíduos controle provenientes da população local.  

Analisando os ACNF isoladamente, foi encontrada uma relação com o sexo 

masculino e a frequência do alelo variante, seja em homozigose ou no modelo de 

dominância (P=0.04 e P=0.02, respectivamente), enquanto a idade diagnostica dos 

portadores do genótipo –/– foi encontrada como bem inferior (33 anos, 27–39; P<0.01) 

que os demais grupos no modelo de codominância. Essas associações são inéditas, 

e a implicância das mesmas na fisiologia de portadores de adenomas hipofisários se 

mantém incerta, e requer futuras investigações. 

Quanto ao comportamento tumoral, foi encontrada diferença na distribuição 

genotípica quando considerada invasão para o seio cavernoso, sendo observado uma 

maior frequência deste tipo de invasão (P=0.03) em portadores do alelo variante do 

que nos indivíduos homozigotos para o alelo selvagem (35.0% versus 10.3% de todos 

os casos). Essa é uma associação particularmente interessante, visto que o KISS1 

pode exercer um feedback negativo na ação das metaloproteinases de matriz 2 (MMP-

2) (10, 11, 41, 42). 

O polimorfismo rs5780218 está localizado na região promotora do KISS1 e 

pode ter importância funcional na regulação da transcrição desse gene. Não 

houveram ainda, tanto quanto é do melhor de nosso conhecimento, estudos funcionais 

http://www.internationalgenome.org/
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in vitro que elucidem esse mecanismo. Contudo, neste estudo, a expressão do KISS1 

foi comparada entre os diferentes genótipos e foi observada que a presença do alelo 

polimórfico, particularmente em homozigose, apresentou níveis menores de 

expressão do RNAm do KISS1 e esta diferença foi estatisticamente significante no 

grupo dos somatotropinomas (P=0.03).  

Desta forma, este estudo corrobora com a literatura de que há expressão, 

ainda que reduzida, de KISS1 e KISS1R em tumores de hipófise, trazendo dados 

inovadores de quantificação desses genes em somatotropinomas e ACNF que 

sugerem que sua perda expressão pode estar relacionada à eventos iniciais da 

tumorigênese hipofisária. A caracterização do rs5780218 traz dados adicionais sobre 

a importância do sistema KISS1/KISS1 na etiologia e progressão tumoral, que pode 

diferir de acordo com o subtipo tumoral. Apesar desses resultados serem promissores, 

novos estudos envolvendo uma coorte ainda mais robusta e que empreguem 

metodologias de estudo de expressão e de interação de proteínas (e.g com 

metaloproteinases), são necessários para elucidar a importância e o papel o 

KISS1/KISS1R na fisiopatologia desses tumores. 
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6. CONCLUSÕES 

Foi identificado que os genes KISS1 e KISS1R estão hipo-expressos na vasta 

maioria dos somatotropinomas e adenomas hipofisários clinicamente não 

funcionantes, sugerindo que sua perda de expressão pode ser um evento inicial na 

tumorigênese desses adenomas; 

Contudo, não houve associação da expressão do KISS1 e do KISS1R com 

características clinicas e o tamanho e o comportamento invasivo do tumor. 

Foi observado que a diminuição da expressão do KISS1R foi menos 

pronunciada nos adenomas hipofisários clinicamente não funcionantes em relação 

aos somatotropinomas, o que pode ser devido à sua citodiferenciação ou indicativo 

de um papel diferencial do sistema KISS1/KISS1R de acordo com o subtipo tumoral.  

O polimorfismo rs5780218 no KISS1 mostrou-se relacionado à invasão do 

seio cavernoso, sendo esta variante alélica relacionada também a níveis mais baixos 

de expressão do RNAm do KISS1. 

Por fim, nos adenomas hipofisários clinicamente não funcionantes o 

polimorfismo rs5780218 foi associado ainda a menor idade ao diagnóstico e esteve 

presente, em maior parte, nos indivíduos do sexo masculino.  
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7. ANEXOS 

7.1. Anexo 1. Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

 
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE 

DE SÃO PAULO - HCFMUSP 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 
LEGAL 

NOME:              

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:     SEXO: M □  F □ 

DATA NASCIMENTO:  /  /   
ENDEREÇO:       Nº  APTO:   
BAIRRO:     CIDADE:       
CEP:      TELEFONE:(  )     
RESPONSÁVEL LEGAL:          
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)       

DOCUMENTO DE IDENTIDADE:    SEXO: M □  F □ 

DATA NASCIMENTO:  /  /   
ENDEREÇO:        Nº  APTO:   
BAIRRO:     CIDADE:       
CEP:      TELEFONE:(  )     

 

 

DADOS SOBRE A PESQUISA 
 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: “Análise da expressão gênica e proteica do KISS1 e 
de seu receptor em adenomas hipofisários” 
 
2. PESQUISADORES: Responsável: Ericka Barbosa Trarbach / Executante: Paulo Vinicius 
Gonçalves Holanda Amorim 
CARGO/FUNÇÃO: Aluno de Mestrado no programa de Endocrinologia – NºUSP: 9248570 
UNIDADE DO HCFMUSP: Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular/LIM-25 

 
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 
 

 RISCO MÍNIMO  X   RISCO MÉDIO  □ 

 RISCO BAIXO  □   RISCO MAIOR  □ 

 
4. DURAÇÃO DA PESQUISA:  36 meses (previsão) 
 

 
Rubrica do sujeito da pesquisa ou responsável ______________________ 

Rubrica do pesquisador ______________________ 
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5. DESENHO E OBJETIVOS DO ESTUDO: Fornecemos estas informações sobre o estudo para auxiliar 
na decisão em participar voluntariamente dessa pesquisa. Os tumores hipofisários são, na maioria dos 
casos, tumores benignos, que podem ou não produzir hormônios. Dependendo do tipo de hormônio 
produzido, o paciente apresenta uma doença diferente: aumento do hormônio do crescimento 
(acromegalia), aumento do cortisol (doença de Cushing), aumento da prolactina (prolactinoma). Mesmo 
quando não produzem hormônios, podem levar a sintomas significativos, como dores de cabeça e 
prejuízo à visão devido à proximidade com estruturas nobres, como o nervo responsável pela visão. 
Apesar de benignos, podem ser difíceis de tratar, devido a dificuldades na retirada completa durante a 
cirurgia por serem, muitas vezes, invasivos. Podem, ainda, apresentar crescimento e recidiva no pós-
operatório. Este estudo visa pesquisar a expressão de genes e proteínas nos tumores hipofisários dos 
pacientes portadores dessa condição e sua relação com comportamento invasivo, crescimento tumoral 
e recidiva pós-operatória. 
 
6.DESCRIÇÃO DOS PROCEDIMENTOS QUE SERÃO REALIZADOS: Serão coletadas amostras de 
tecido do tumor da hipófise, obtido durante a cirurgia indicada para o tratamento. Os riscos para o 
paciente durante a obtenção das amostras são mínimos e dizem respeito exclusivamente ao 
procedimento cirúrgico em si. Reforçamos ainda que esta coleta não implicará em alterações na cirurgia 
e, portanto, não mudará o tratamento recebido. As amostras coletadas serão posteriormente analisadas 
em laboratório 
 
7.BENEFÍCIOS PARA O PARTICIPANTE: Não há benefício direto para o participante, mas esse estudo 
poderá contribuir para a compreensão do comportamento invasivo nos tumores hipofisários. Somente 
o final do estudo poderemos concluir sobre a presença de algum benefício. 
 
8. RELAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ALTERNATIVOS QUE POSSAM SER VANTAJOSOS, PELOS 
QUAIS O PACIENTE PODE OPTAR: não há. 
 
9.GARANTIA DE ACESSO: Em qualquer etapa do estudo, o participante terá acesso aos profissionais 
responsáveis pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas referentes aos procedimentos, 
riscos e benefícios relacionados à pesquisa. O principal investigador é a Dra. ERICKA BARBOSA 
TRARBACH e o Pesquisadora Executante é Paulo Vinicius Gonçalves Holanda Amorim, que podem 
ser encontrados no endereço Av. Doutor Arnaldo, 455, 4º andar – salas 4345/4347, Laboratório de 
Endocrinologia Celular e Molecular/LIM-25, telefones: (11) 3061-7252 / (11) 3061-8486 / (11) 3061-
4347. Se tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, pode entrar em contato com 
o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): Rua Ovídio Pires de 
Campos, 225; 5º andar; Tel.: 2661-7585, 26661-1548, 2661-1549, Email:cappesq.adm@hc.fm.usp.br. 
 
10. É garantida a liberdade de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de participar do 
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição.  
 
11.DIREITO DE CONFIDENCIALIDADE: As informações obtidas serão analisadas em conjunto com as 
de outros indivíduos da pesquisa, não sendo divulgada a identificação de nenhum paciente. 
 
12.DIREITO DE SER MANTIDO ATUALIZADO SOBRE OS RESULTADOS: O participante do estudo 
tem o direito de saber o resultado final quando o estudo estiver concluído. 
 
13.DESPESAS E COMPENSAÇÕES: Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase 
do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua 
participação.  
 
 

Rubrica do sujeito da pesquisa ou responsável _________________ 
Rubrica do pesquisador _________________ 
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14. Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e os materiais coletados somente para esta 
pesquisa. 
 
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas para 
mim, descrevendo o estudo referido. 
 
Li este documento e seu conteúdo foi explicado para mim por Dra. ERICKA BARBOSA TRARBACH / 
Paulo Vinicius Gonçalves Holanda Amorim. 
 
Ficaram claros para mim, quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, 
seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou 
claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a 
tratamento hospitalar quando necessário. Forneço, de livre e espontânea vontade, meu consentimento 
para participar deste estudo, sabendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, 
antes ou durante o mesmo, sem penalidades, perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido 
ou prejuízo no meu atendimento neste Serviço. 

 
Sim, eu recebi uma cópia assinada do termo de consentimento livre. 

 

 

_____________________________________________  Data              /           /            

Assinatura do paciente/representante legal  

 

 

_____________________________________________  Data             /           /            

Assinatura da testemunha  

Para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou portadores de 
deficiência auditiva ou visual. 

 

 

 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste 
paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

_____________________________________________  Data             /           /            

Assinatura do responsável pelo estudo  
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7.2. Anexo 2. Quadro geral individualizado de análises moleculares e caracterização clínica fenotípica dos pacientes. 

N Sexo ID Diag. GH IGF1 ULNR-IGF1 RH MDT (cm) Tamanho ISC ISE rs5780218 KISS1 (RQ) KISS1R (RQ) 

1 F 50 ACNF     2.6 MACRO NAO NAO A/A 0.4 3.7 

2 F 26 ACNF     2.3 MACRO SIM SIM –/– 0.1 0.0 

3 M  ACNF     2.3 MACRO NAO NAO A/–   

4 M 55 ACNF     4.2 MACRO SIM NAO A/– 0.5 0.0 

5 M 51 ACNF     2.5 MACRO NAO NAO A/– 0.2 2.2 

6 M 61 ACNF     3.2 MACRO NAO SIM A/A 0.0 0.0 

7 F 66 ACNF     3.3 MACRO SIM SIM A/– 0.1 0.0 

8 M 62 ACNF     6.0 MACRO SIM SIM A/– 0.0 0.5 

9 M 56 ACNF     3.4 MACRO NAO NAO A/A 0.2 0.4 

10 F 57 ACNF     3.5 MACRO NAO NAO A/– 0.3 0.0 

11 F 55 ACNF     4.0 MACRO SIM SIM A/– 0.5 0.2 

12 F 69 ACNF     2.8 MACRO SIM SIM A/A 0.1 1.1 

13 F 61 ACNF     2.4 MACRO SIM NAO A/A 0.2 0.9 

14 F 46 ACNF     3.0 MACRO NAO NAO A/–   

15 F 45 ACNF     1.2 MACRO NAO NAO A/A 0.2 0.4 

16 M 19 ACNF     1.2 MACRO NAO NAO A/A 0.5 0.0 

17 F 50 ACNF     1.8 MACRO NAO SIM A/A 0.1 0.0 

18 F 39 ACNF     2.2 MACRO NAO NAO A/A 0.1 0.1 

19 F 47 ACNF     2.6 MACRO NAO NAO A/A 0.1 0.1 

20 M 57 ACNF     2.7 MACRO SIM SIM A/A 0.5 1.2 

21 F 25 ACNF     2.8 MACRO NAO NAO A/A 0.1 0.0 

22 F 33 ACNF     3.0 MACRO SIM SIM A/– 0.2 0.0 

23 F 61 ACNF     2.8 MACRO SIM NAO A/A 0.2 0.0 

24 M 17 ACNF     4.0 MACRO SIM NAO A/– 0.1 0.0 

25 M 51 ACNF     3.0 MACRO NAO NAO A/–   

26 M 39 ACNF     2.3 MACRO SIM NAO A/–   

27 M 52 ACNF     5.2 MACRO SIM NAO A/– 0.2 0.0 

28 M 36 ACNF     5.5 MACRO SIM SIM –/–   

29 M 42 ACNF     2.2 MACRO NAO NAO –/–   

30 M 45 ACNF     4.1 MACRO NAO SIM A/A 0.1 0.1 

31 F 64 ACNF     5.4 MACRO SIM SIM A/– 0.1 0.0 

32 F 51 ACNF     3.7 MACRO NAO NAO A/–   

33 F 51 ACNF     2.5 MACRO NAO NAO A/A   
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N Sexo ID Diag. GH IGF1 ULNR-IGF1 RH MDT (cm) Tamanho ISC ISE rs5780218 KISS1 (RQ) KISS1R (RQ) 

34 M 76 ACNF     2.5 MACRO NAO NAO A/– 0.1 0.0 

35 M 58 ACNF     1.6 MACRO NAO NAO A/– 0.3 0.0 

36 M  ACNF     2.7 MACRO NAO SIM A/–   

37 M 50 ACNF     2.1 MACRO NAO NAO A/–   

38 M 28 ACNF     1.9 MACRO SIM NAO –/–   

39 F 73 ACNF     3.7 MACRO SIM NAO A/A 0.1 0.0 

40 F  ACNF     6.4 MACRO NAO SIM A/A   

41 M 50 ACNF     2.5 MACRO NAO NAO A/–   

42 M 84 ACNF     5.1 MACRO NAO SIM A/– 0.2 0.2 

43 F 71 ACNF     3.3 MACRO SIM NAO A/– 0.1 0.1 

44 F 43 ACNF     2.2 MACRO NAO NAO A/A   

45 M 33 ACNF     5.2 MACRO NAO SIM –/–   

46 M 31 ACNF     4.2 MACRO NAO NAO A/A 0.3 0.0 

47 M  ACNF     2.5 MACRO SIM NAO A/–   

48 M 64 ACNF     3.7 MACRO NAO NAO A/– 0.3 0.0 

49 F 33 GH 47.8 1141 297 NAO 2.9 MACRO SIM NAO –/– 0.1 0.0 

50 F 51 GH 1261.0 1074 233 NAO 4.8 MACRO SIM SIM A/– 0.1 0.0 

51 M 20 GH 1.7 923 457 NAO 2.1 MACRO NAO NAO A/A   

52 M 39 GH 183.0 1206 277 NAO 2.6 MACRO SIM SIM A/A 0.3 0.0 

53 F 42 GH 99.0 1136 261 NAO 4.0 MACRO SIM NAO A/A 0.3 0.0 

54 M 32 GH 121.8 1245 297 NAO 2.3 MACRO SIM SIM A/A 0.3  

55 F 41 GH 6.7 501 277 NAO 3.5 MACRO SIM SIM –/– 0.2 0.0 

56 M 34 GH 25.0 1150 297 NAO 1.6 MACRO NAO NAO A/– 0.0 0.0 

57 M 71 GH 6.2 594 184 NAO 1.7 MACRO SIM SIM –/–   

58 F 55 GH 9.6 1096 233 NAO 1.0 MACRO NAO NAO A/A   

59 M  GH 77.6 1167 246 NAO 6.4 MACRO SIM SIM A/–   

60 M 24 GH 15.1 1078 341 NAO 1.6 MACRO NAO NAO A/– 0.0 0.0 

61 F 64 GH 12.9 1102 207 NAO 1.3 MACRO NAO SIM A/A 0.3 0.0 

62 F 36 GH 1.6 524 277 NAO 2.0 MACRO SIM SIM –/–   

63 M 36 GH 6.2 770 277 NAO 0.6 MICRO NAO NAO A/–   

64 M 47 GH 51.7 1067 246 SIM 2.0 MACRO NAO SIM –/–   

65 M 44 GH 0.8 386 261 SIM 2.3 MACRO NAO NAO A/A 0.4 0.0 

66 F 71 GH 14.3 1588 184 NAO 1.8 MACRO SIM NAO A/– 0.1 0.0 

67 F 37 GH 7.7 305 227 NAO 1.4 MACRO NAO NAO A/A 0.2 0.0 

68 M 39 GH 3.6 1029 277 SIM 0.8 MICRO NAO NAO –/– 0.2 0.0 

69 F 54 GH 37.9 1072 233 NAO 2.2 MACRO NAO NAO A/– 0.2 0.1 
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N Sexo ID Diag. GH IGF1 ULNR-IGF1 RH MDT (cm) Tamanho ISC ISE rs5780218 KISS1 (RQ) KISS1R (RQ) 

70 F 61 GH 2.9 724 207 NAO 1.1 MACRO NAO NAO –/– 0.2 0.1 

71 F 51 GH 20.6 1297 233 NAO 2.5 MACRO SIM SIM –/– 0.0 0.0 

72 F 29 GH 34.2 1092 270 NAO 1.8 MACRO NAO NAO A/– 0.0 0.0 

73 F 30 GH 34.9 608 321 NAO 2.2 MACRO SIM SIM –/– 0.0 0.0 

74 M 58 GH 2.9 661 220 NAO 0.6 MICRO NAO NAO A/A 0.3 0.0 

75 F 48 GH 27.2 997 246 NAO 1.1 MACRO NAO NAO A/A 0.0 0.2 

76 F 21 GH 71.3 1433 342 NAO 3.4 MACRO SIM SIM A/– 0.2 0.0 

77 M 48 GH 3.6 1090 246 SIM 0.8 MICRO NAO NAO A/A 0.3 0.0 

78 F 37 GH 156.7 1051 277 NAO 3.7 MACRO SIM SIM A/– 0.1 0.0 

79 M 40 GH 7.8 934 277 NAO 5.9 MACRO SIM SIM A/– 0.0 0.0 

80 M 34 GH 33.8 812 297 NAO 3.4 MACRO SIM SIM A/A 0.0 0.0 

81 F 37 GH 29.6 1523 277 NAO 2.2 MACRO SIM SIM A/A 0.3 0.0 

82 F 40 GH 15.9 1114 277 NAO 1.5 MACRO NAO NAO –/– 0.4 0.0 

83 F 54 GH 3.7 815 233 NAO 1.2 MACRO SIM NAO –/– 0.3 0.0 

84 F 26 GH 1.7 350 270 NAO 2.0 MACRO SIM NAO A/– 0.5 0.1 

85 M 48 GH 8.4 976 246 SIM 0.9 MICRO NAO NAO A/A   

86 F 41 GH 6.3 931 261 NAO 1.3 MACRO SIM NAO –/– 0.2 0.0 

87 F 59 GH 3.5 1032 220 NAO 1.1 MACRO NAO NAO A/– 0.1 0.2 

88 F 53 GH 22.5 729 190 SIM 2.2 MACRO SIM NAO A/– 0.2 0.1 

89 F 57 GH 6.6 806 172 SIM 1.7 MACRO NAO NAO A/– 0.1 0.0 

90 F 44 GH 148.8 1087 261 NAO 2.0 MACRO SIM NAO A/– 0.1 0.0 

91 M 29 GH 76.6 895 322 NAO 2.7 MACRO SIM SIM –/– 0.0 0.0 

92 M  GH     1.9 MACRO NAO NAO A/–   

93 M 46 GH 5.1 920 246 NAO 2.7 MACRO SIM NAO A/– 0.1 0.1 

94 M 35 GH     1.6 MACRO NAO NAO –/–   

95 M 49 GH     1.1 MACRO NAO NAO –/–   

96 M 45 GH     1.2 MACRO SIM NAO –/–   

97 F 51 GH     1.3 MACRO NAO NAO A/–   

ID: idade diagnostica; Diag.: diagnostico; ULNR: upper limit normal range de IGF-1; RH: remissão hormonal; MDT: maior diâmetro tumoral; ISC: invasão seio 
cavernoso; ISE: invasão seio esfenoidal; RQ: valor de expressão gênica pelo método de relative quantification 
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