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RESUMO 

d’Alva CB. Aspectos Clínicos e Genótipo do Receptor do FSH na Síndrome 
de Hiperestímulo Ovariano Induzida por hCG [tese]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 69p. 
 
A síndrome de hiperestímulo ovariano (SHO) pode ocorrer de forma 
espontânea na gestação ou durante os tratamentos de indução da ovulação 
para fertilização in vitro. Suas manifestações clínicas variam desde dor e 
distensão abdominal até um quadro grave de aumento ovariano exuberante, 
vasodilatação e sequestro de líquidos no terceiro espaço, podendo evoluir 
com fenômenos tromboembólicos, síndrome da angústia respiratória do 
adulto e óbito. Recentemente, foram identificadas mutações no FSHR que 
resultam em perda da especificidade do receptor, permitindo a ativação 
promíscua pela molécula do hCG e desencadeando a SHO espontânea 
durante a gestação. Entretanto, a causa da SHO iatrogênica permanece 
obscura. Esse estudo tem como objetivo identificar fatores clínicos e 
hormonais determinantes do risco de SHO iatrogênica e pesquisar a 
presença de variantes alélicas nas regiões promotora e codificadora do 
FSHR visando identificar um possível marcador genético dessa síndrome. A 
casuística foi composta por 29 pacientes que apresentaram SHO iatrogênica 
nas formas moderada e grave. Um grupo controle constituído por 30 
mulheres submetidas ao mesmo tratamento que não apresentaram a 
síndrome foi utilizado para a análise dos dados clínico-laboratoriais, 
enquanto um segundo grupo controle representado por 50 mulheres 
brasileiras férteis foi utilizado para a análise genotípica do FSHR. A 
comparação dos aspectos clínico-laboratoriais entre pacientes e controles 
revelou que idade cronológica < 33,5 anos, FSH basal < 5,2 UI/L e resposta 
de estradiol > 1757 pg/mL durante a estimulação ovariana atuaram como 
preditores independentes do risco de desenvolvimento da SHO iatrogênica. 
A associação desses três fatores foi capaz de predizer a síndrome com 
sensibilidade de 76%, especificidade de 81% e acurácia de 78%. O 
sequenciamento automático do FSHR não revelou mutações nas 29 
pacientes com SHO iatrogênica estudadas. Na região promotora, foram 
encontrados os polimorfismos -29G>A e -114T>C em 3,4% e 44,8% das 
pacientes com SHO, respectivamente, não havendo diferença das 
frequências entre pacientes e controles. Na região codificadora, os 
polimorfismos Ala307Thr e Ser680Asn, em desequilíbrio de ligação, foram 
identificados em 79,8% das pacientes estudadas, mais uma vez não 
havendo diferença entre pacientes e controles. Entretanto, a análise de um 
maior número de pacientes pela combinação da casuística brasileira do 
trabalho atual a uma casuística européia composta por 37 mulheres com 
SHO leve, moderada e grave revelou predominância do alelo Asn680 no 
grupo de pacientes com as formas moderada e grave da síndrome em 
comparação ao grupo com a forma leve. Concluímos que a SHO iatrogênica 
não foi causada por mutações do FSHR nesta casuística, entretanto o alelo 
Asn680 do FSHR se associou às formas moderada e grave dessa síndrome. 
Portanto, esse alelo é importante na farmacogenética das gonadotrofinas. A 



 

fim de evitar potencialmente graves complicações dos tratamentos de 
reprodução assistida, a estimulação ovariana deve ser realizada com maior 
vigilância nas pacientes portadoras do alelo Asn680, sobretudo quando 
associado aos outros fatores predisponentes da SHO iatrogênica tais como 
idade cronológica < 33,5 anos, FSH basal < 5,2 UI/L e resposta de estradiol 
durante a estimulação > 1757 pg/mL. 
 
Descritores: 1.Síndrome de hiperestimulação ovariana/induzido 
quimicamente  2.Síndrome de hiperestimulação ovariana/etiologia  
3.Receptores do FSH  4.Polimorfismo (Genética)  5.Fertilização in vitro 
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SUMMARY 
 
d’Alva CB. Clinical aspects and genotype of the FSH receptor in hCG- 
induced Ovarian Hyperstimulation Syndrome [thesis]. São Paulo: Faculdade 
de Medicina, Universidade de São Paulo; 2006. 69p. 
 
Ovarian hyperstimulation syndrome (OHSS) can occur spontaneously during 
early pregnancy or as an iatrogenic complication after exogenous 
gonadotropin administration in assisted reproductive medicine. Both the 
spontaneous and iatrogenic forms are characterized by clinical features 
varying from abdominal distension and discomfort to potentially life-
threatening complications. Renal failure, hypovolemic shock, thromboembolic 
phenomena and adult respiratory distress syndrome show the lethal potential 
of this condition. Recently, three distinct mutations of the FSHR were 
described in three women with the spontaneous form of OHSS and the 
functional characterization of the mutated receptors revealed promiscuous 
activation of the FSHR by the hCG, indicating that inappropriate stimulation 
of the FSHR represents a key element in the development of spontaneous 
OHSS. However, the cause of the iatrogenic form has not been elucidated. 
The aim of this study was to identify the clinical and hormonal risk factors for 
iatrogenic OHHS and to evaluate the role of allelic variants of the FSHR in 
the etiology of this syndrome. Twenty-nine patients with moderate and 
severe forms of iatrogenic OHHS were selected for this study. The control 
group for clinical and hormonal data was composed by 30 women who did 
not have OHSS after similar ovarian stimulation protocols. A second control 
group of 50 fertile Brazilian women was used for the molecular analysis of 
the FSHR gene. Comparison of clinical and hormonal aspects between 
patients and controls revealed that age < 33.5 y, basal FSH levels < 5.2 U/L 
and estradiol response during ovarian stimulation > 1757 pg/mL were 
independent risk factors for iatrogenic OHSS. The presence of all these 
factors was able to predict the syndrome with a sensitivity of 76%, specificity 
of 81% and accuracy of 78%. Direct sequencing of FSHR did not reveal 
mutations in any patient studied. Two polymorphims, -29G>A and -114T>C, 
were found in the promoter region of this gene. The allelic frequencies in 
patients were 3.4% and 44.8% respectively, without differences between 
patients and controls. In the coding region, two other polymorphisms, 
Ala307Thr and Ser680Asn, were found in linkage disequilibrium in 79.8% of the 
patients. The polymorphism frequency was not different between patients 
and controls. Nevertheless, the analysis of a larger number of patients by the 
combination of this Brazilian study and an European casuistic of 37 women 
with mild, moderate and severe iatrogenic OHSS revealed a predominance 
of the Asn680 allele in patients with the moderate and severe forms of the 
syndrome. In conclusion, the iatrogenic OHSS was not caused by mutations 
of the FSHR in our cohort, although the Asn680 allele was associated to the 
moderate and severe forms of this syndrome. For that reason, the Asn680 
allele of FSHR is important in gonadotropin pharmacogenetics. Concerning 
the potential life-threatening complications of OHSS, we should be more 
attentive to the ovarian stimulation treatments in carriers of the Asn680 allele, 



 

particularly when associated with other risk factors as chronological age < 
33.5 y, basal FSH levels < 5.2 UI/L and a high estradiol response during the 
ovarian stimulation.  
 
 
Keywords: 1.Ovarian hyperstimulation syndrome/chemically induced  
2.Ovarian hyperstimulation syndrome/etiology  3.FSH receptors  
4.Polymorphism (Genetics)  5.Fertilization in vitro 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. Síndrome de hiperestímulo ovariano (SHO) 

 

A síndrome de hiperestímulo ovariano é conhecida desde 1943 

quando preparados de gonadotrofinas foram inicialmente utilizados para 

indução da ovulação em humanos1,2. Com o uso desses agentes, uma série 

de complicações foi descrita na literatura, tendo sido relatados na década de 

50 os primeiros casos fatais3,4.  

Essa síndrome é uma complicação iatrogênica dos tratamentos de 

estímulo ovariano para indução da ovulação5. Suas manifestações clínicas 

variam desde dor e distensão abdominal até um quadro grave de aumento 

ovariano exuberante, vasodilatação e sequestro de líquido no terceiro 

espaço, podendo evoluir com uma série de complicações e até mesmo 

óbito6. Em virtude do amplo espectro de manifestações clínicas, a SHO é 

didaticamente classificada nas formas leve, moderada e grave, sendo 

atualmente mais utilizada a classificação proposta por Golan et al.7. De 

acordo com esses autores, a forma leve é definida pela presença de 

desconforto e distensão abdominal, além de aumento ovariano, podendo 

ainda associar-se a náuseas, vômitos e diarréia. A forma moderada 

caracteriza-se pelos achados da forma leve somados à evidência 

ultrassonográfica de ascite. Por último, a SHO grave caracteriza-se pela 

presença de hidrotórax e/ou ascite clinicamente identificável associada ou 
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não a complicações7.  A incidência relatada da forma moderada varia entre 3 

e 6%, enquanto a incidência da forma grave varia entre 0,1 a 2%7,8.  

Mais recentemente, a SHO foi descrita na gestação espontânea tendo 

sido relatados poucos casos até o momento9-21. A forma espontânea tende a 

ocorrer em sucessivas gestações em uma mesma paciente ou ainda 

apresentar um caráter familial e suas manifestações clínicas não diferem da 

forma iatrogênica. 

O principal achado patológico da SHO, seja espontânea ou 

iatrogênica, são os múltiplos cistos ovarianos que podem atingir diâmetros 

superiores a 10 cm, acompanhados de acúmulo de líquido no terceiro 

espaço22. A súbita exsudação de líquido se deve ao aumento da 

permeabilidade capilar dos vasos ovarianos e da superfície mesotelial 

decorrente da liberação de substâncias vasoativas pelos ovários sob o 

estímulo das gonadotrofinas6. No passado, fatores como serotonina e 

prostaglandinas foram implicados nesse processo23,24. Atualmente, acredita-

se que estejam envolvidos na patogênese da SHO fatores pertencentes ao 

sistema renina-angiotensina, citocinas (IL-1, IL-2, IL-6, IL-8, TNFα), 

endotelina 1 e VEGF25-30. A busca do exato fator responsável pelo aumento 

da permeabilidade capilar tem sido contínua. Entretanto, é possível que 

todas essas substâncias atuem em conjunto na geração da SHO. 

Tais substâncias vasoativas estimulam a angiogênese e o aumento 

da permeabilidade capilar, explicando os diferentes achados clínicos da 

síndrome6,31. A exsudação de líquido para o terceiro espaço gera os 

derrames cavitários (ascite, derrame pleural e pericárdico) e a hipovolemia 



Introdução 
  
 

4

que, se não corrigida, pode causar insuficiência renal aguda, distúrbios 

hidroeletrolíticos, choque hipovolêmico e hemoconcentração com fenômenos 

tromboembólicos6. O aumento da permeabilidade capilar sistêmica pode 

resultar em síndrome da angústia respiratória do adulto. Finalmente, os 

grandes cistos ovarianos foliculares e lúteos podem cursar com 

sangramento peritoneal e torção, requerendo intervenção cirúrgica, ou ainda 

hidronefrose e hidroureter, contribuindo para a insuficiência renal aguda6. 
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Figura 1 - Fisiopatologia da síndrome de hiperestímulo ovariano 
 

IL interleucina; IRA insuficiência renal aguda; RVP resistência vascular periférica; SARA 
síndrome da angústia respiratória do adulto; TNF fator de necrose tumoral; VEGF fator de 
crescimento vascular endotelial  
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O fator desencadeante dessa hiperresposta ovariana não é 

conhecido. Acredita-se que o hCG seja crítico para o crescimento ovariano 

exagerado e para a hipersecreção de substâncias vasogênicas pelo ovário, 

iniciando a cascata de eventos que resultam na SHO32,33. Entretanto, a 

maioria dos protocolos de estímulo ovariano utiliza hCG e apenas um 

pequeno percentual das pacientes apresenta as formas mais graves dessa 

síndrome31. Alguns fatores de risco têm sido apontados tais como idade 

jovem, síndrome dos ovários policísticos, concentração elevada de estradiol 

e desenvolvimento de múltiplos folículos durante o processo de estimulação, 

entretanto nenhum deles tem se mostrado absolutamente eficaz em prever a 

síndrome31.  

 

1.2. Receptor do FSH 

 

O ciclo ovariano normal é finamente controlado pela secreção das 

gonadotrofinas hipofisárias, sendo o FSH o hormônio fundamental para a 

maturação e crescimento folicular e manutenção da função reprodutora 

normal. As ações biológicas do FSH dependem do seu receptor específico, o 

FSHR, expresso exclusivamente nas células ovarianas da granulosa34.  

Esse receptor pertence à grande família dos receptores acoplados à 

proteína G (GPCR) caracterizada pela presença de 7 hélices hidrofóbicas 

inseridas na membrana plasmática e pelos domínios intra e extracelular de 

dimensões variáveis35. O domínio intracelular é acoplado à proteína Gs que, 

após a ligação do hormônio à porção extracelular, estimula a adenilciclase e 
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a produção de AMPc, iniciando uma cascata de eventos intracelulares que 

levam aos efeitos biológicos específicos das gonadotrofinas35. Por sua vez, 

o longo domínio extracelular aminoterminal desse receptor, característico da 

subfamília dos receptores dos hormônios glicoprotéicos, é responsável pela 

grande afinidade e seletividade de ligação ao hormônio correspondente36-38. 

Os hormônios glicoprotéicos (FSH, LH, hCG e TSH), assim como os seus 

receptores (FSHR, LH/CGR e TSHR), apresentam grande homologia 

estrutural constituindo um exemplo de co-evolução natural39.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 - Representação esquemática dos domínios extracelular, 
transmembrana e intracelular do FSHR  
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1.3. Gene FSHR 
 

O gene FSHR está localizado no braço curto do cromossomo 2 na 

região 2p21 e é constituído por 10 exons e 9 introns40,41. Os primeiros 9 

exons codificam o domínio extracelular aminoterminal do receptor e o exon 

10 codifica os domínios transmembrana e intracelular42.  

Ao contrário do gene FSHR, cuja estrutura tem sido amplamente 

estudada, as informações sobre o seu promotor são limitadas. Sabe-se que 

este pertence ao grupo dos promotores desprovidos da sequência TATA e 

que possui cinco sítios de início da transcrição situados nas posições -184,   

-114, -99, -83 e -79 em relação ao códon de início da translação, estando 

localizado na posição -99 o mais importante deles43. A análise de deleção da 

extremidade 5’ flanqueadora do FSHR demonstrou que a região situada 

entre as posições -1 e -225 é necessária para a plena atividade do 

promotor43. Em outras espécies animais, importantes regiões reguladoras da 

transcrição foram identificadas no promotor do FSHR, as quais, à exceção 

do elemento E Box, não foram encontradas no gene humano. Acredita-se, 

portanto, que o promotor do FSHR humano é dotado de um diferente e 

enigmático mecanismo de regulação da transcrição. 
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Figura 3 - Representação esquemática da região codificadora do FSHR 
humano com os seus 10 exons e da proteína FSHR com os domínios 
extracelular, transmembrana e intracelular 
 

 

1.4. Etiologia da síndrome de hiperestímulo ovariano 

 

A causa da SHO espontânea foi recentemente elucidada. Foram 

relatados três casos não relacionados de SHO durante a gestação 

espontânea causados por três mutações distintas localizadas no exon 10 do 

FSHR, em heterozigose, que resultaram nas trocas de aminoácidos 

Asp567Asn, Thr449Ile e Thr449Ala no domínio transmembrana do receptor19-21.  

O estudo funcional dessas mutações revelou a perda de especificidade dos 

receptores mutantes, permitindo a ativação promíscua pela molécula do 

hCG. Durante a gestação, o FSHR não é estimulado em virtude das baixas 

concentrações de gonadotrofinas hipofisárias, enquanto o FSHR mutante 

das pacientes com SHO espontânea é excessivamente estimulado pelas 

altas concentrações do hCG placentário19-21. Esses estudos permitem 

concluir que o estímulo inapropriado do FSHR pelo hCG placentário, 
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decorrente de alterações genotípicas desse receptor, representa a causa da 

SHO espontânea nessas pacientes. 

Ao contrário da SHO espontânea, a causa da SHO iatrogênica 

permanece obscura. Recentemente, Daelemans et al.44 pesquisaram a 

associação entre regiões polimórficas do FSHR e a SHO iatrogênica. O 

polimorfismo Ser680Asn do FSHR, descrito por Aittomaki et al.45, foi 

analisado em uma população de mulheres que manifestaram a SHO 

iatrogênica durante estímulo ovariano para fertilização in vitro (FIV) e em 

dois grupos controles constituídos, o primeiro, por mulheres submetidas ao 

mesmo tratamento que não apresentaram a síndrome e, o segundo, por 

mulheres da população geral caucasiana44. Foi demonstrada uma freqüência 

significativamente maior do alelo Ser680 no grupo de pacientes em relação à 

população geral caucasiana, embora tal frequência alélica não tenha sido 

diferente entre as pacientes e o grupo controle composto por mulheres 

submetidas à FIV que não apresentaram SHO44. A associação entre o 

mesmo polimorfismo e a gravidade da síndrome também foi examinada, 

sendo desta vez observada uma maior freqüência do alelo Asp680 em 

pacientes com a forma grave da síndrome44.  

Em virtude da potencial gravidade da SHO iatrogênica, a identificação 

das pacientes de risco previamente aos tratamentos de concepção assistida 

seria de grande benefício clínico, podendo resultar na adaptação dos 

protocolos de estímulo ovariano atualmente em uso ou ainda na busca de 

tratamentos alternativos. Os fatores de risco conhecidos não permitem a 

eficaz caracterização das pacientes e o seu fator causal permanece 
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indeterminado. Diante dos achados moleculares da SHO espontânea, 

acreditamos que um mecanismo semelhante caracterizado por alterações 

genotípicas do FSHR possa estar envolvido na etiologia da SHO iatrogênica. 

Dessa forma, esse trabalho tem como objetivo principal a identificação de 

um possível fator genético que predisponha à SHO iatrogênica. 



2 - OBJETIVOS 
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2. OBJETIVOS 

 

 

- Identificar fatores clínicos e hormonais que determinam a predisposição à 

síndrome de hiperestímulo ovariano iatrogênica durante os tratamentos 

de estímulo ovariano para fertilização in vitro. 

 

- Pesquisar a presença de variantes alélicas nas regiões promotora e 

codificadora do FSHR de mulheres que desenvolveram a síndrome de 

hiperestímulo ovariano iatrogênica visando identificar um possível 

marcador genético dessa síndrome. 

 



3 - MÉTODOS 
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3. MÉTODOS 

 

 

3.1. Aspectos éticos 

 

Esse estudo, em concordância com as diretrizes éticas internacionais 

para pesquisas envolvendo seres humanos, foi devidamente aprovado pela 

Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP n° 005960) e pela 

Comissão de Ética para Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(CAPPesq n° 210/04). Cada paciente foi informado a respeito da pesquisa, 

tendo sido a sua inclusão no estudo condicionada ao consentimento livre e 

esclarecido. 

 

3.2. Pacientes 

 

O grupo de estudo foi constituído por 29 pacientes do sexo feminino 

que manifestaram a SHO iatrogênica nas formas moderada ou grave 

durante estímulo ovariano controlado para FIV, das quais 28 foram 

atendidas no Centro Huntington de Medicina Reprodutiva e uma no Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP), esta última portadora de resistência ovariana ao LH. O Centro 

Huntington de Medicina Reprodutiva é uma clínica privada de São Paulo 

especializada em Reprodução Humana, dirigida pelos doutores Paulo 
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Serafini e Eduardo Motta, cujo atendimento é da ordem de 1000 

pacientes/ano com diagnóstico de infertilidade, sendo realizados 

aproximadamente 800 ciclos de estímulo ovariano para FIV anualmente. 

O grupo de 28 mulheres com diagnóstico de SHO iatrogênica 

moderada ou grave pertencente ao Centro Huntington foi atendido no 

período de setembro/1996 a janeiro/2004 e identificado por análise 

retrospectiva dos prontuários. Após a convocação para esclarecimento da 

pesquisa, todas as pacientes concordaram em participar do estudo.  

Das 29 pacientes estudadas, 16 foram submetidas a subsequentes  

ciclos de estímulo ovariano já que a primeira indução não resultou em 

gravidez. 

 

3.3. Grupo Controle 

 

Um grupo de 30 mulheres submetidas a protocolos semelhantes de 

estímulo ovariano para FIV na mesma clínica, no mesmo período de tempo e 

que não apresentaram a SHO foi aleatoriamente selecionado como controle 

para a análise dos aspectos clínicos e hormonais coletados 

retrospectivamente nos prontuários. 

Um segundo grupo constituído por 50 mulheres brasileiras férteis, 

mães de pacientes atendidos na Unidade de Endocrinologia do 

Desenvolvimento, foi utilizado como controle para os achados moleculares 

do FSHR.  
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3.4. Protocolo de estímulo ovariano controlado 

 

As pacientes foram inicialmente submetidas a uma supressão 

hipofisária com a administração SC diária de análogo do GnRH (Lupron; 

TAP Pharmaceutics Products Inc., North Chicago, IL) na dose de 0,25 a 0,5 

mg, iniciado na fase lútea do ciclo anterior, ou do antagonista do GnRH 

cetrorelix (Cetrotide; Serono, São Paulo, Brasil) também na dose de 0,25 a 

0,5 mg, iniciado no final da fase folicular. A estimulação ovariana 

propriamente dita envolveu a administração de FSHrh (Gonal F; Serono, 

Bari, Italy) a todas as pacientes em doses diárias de 37,5 a 225 UI. Algumas 

delas receberam, além do FSHrh, uma combinação de FSH e LH biológicos 

derivados de urina de mulheres menopausadas (Menopur; Ferring, São 

Paulo, Brasil) ou hCG (Profasi; Serono, Bari, Itália) durante o processo de 

estimulação. O ajuste da dose de gonadotrofinas foi feito de acordo com a 

resposta individual das pacientes. Essa resposta foi avaliada através de 

dosagens seriadas de estradiol, além da monitoração do crescimento e 

desenvolvimento folicular por ultra-sonografia transvaginal realizada em dias 

alternados a partir do 5° dia de estimulação. A ovulação foi induzida com a 

administração de 10000 UI de hCG (Pregnyl; NV Organon, Netherlands), em 

dose única, quando pelo menos 2 folículos atingiram diâmetro igual ou 

superior a 18-20 mm. Aproximadamente 36-48 h após a administração de 

hCG para indução da ovulação, as pacientes foram submetidas à aspiração 

folicular guiada por ultra-sonografia transvaginal para retirada de oócitos e, 

nessa ocasião, foi iniciado suporte lúteo com progesterona (Crinone 8%; 
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Serono, São Paulo, Brasil ou Ultrogestan; Besins International, Montrouge, 

França), o qual foi mantido até a oitava semana de gestação ou até o início 

da menstruação.  

 

3.5. Dosagens hormonais 

 

 As concentrações séricas de LH, FSH e estradiol foram determinadas 

através da técnica automatizada de eletroquimioluminescência utilizando kits 

comerciais, sendo o coeficiente de variação inter-ensaio inferior a 10% para 

todas as dosagens. 

 

3.6. Determinação do Genótipo 

 

3.6.1. Extração do DNA genômico de linfócitos do sangue periférico 

 

O DNA genômico foi extraído de 15 mL de sangue periférico colhido 

em tubo com EDTA. O sangue foi incubado em solução para lise de glóbulos 

vermelhos (114 mM cloreto de amônia; 1 mM carbonato de amônia) durante 

30 minutos a 4°C. Após este período, as amostras foram centrifugadas a 

3000 rpm durante 15 minutos a 4°C. O sobrenadante foi desprezado e o 

botão de células foi suspendido em solução tampão PK (100 mM NaCl; 10 

mM Tris-HCl pH 8; 1 mM EDTA pH 8) contendo 1% SDS e 0,2 mg/mL de 

proteinase K, que foi mantido durante uma noite a 37°C. No dia seguinte, as 

amostras foram submetidas a duas extrações com fenol, clorofórmio e álcool 
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isoamílico (25:24:1) e a uma extração com clorofórmio e álcool isoamílico 

(24:1). O DNA foi precipitado com acetato de sódio a 0,3 M, em pH 7,0 e 2 

volumes de etanol absoluto gelado. Posteriormente, o DNA foi lavado em 

etanol a 70% por 5 minutos e suspendido em TE (10 mM Tris-HCl pH 8,0; 

0.1 mM EDTA pH 8,0). 

 

3.6.2. Reação de polimerização em cadeia (PCR) 

 

O DNA genômico foi utilizado como substrato para a amplificação das 

regiões promotora e codificadora do FSHR. Os exons 1 a 10 desse gene, 

assim como a região promotora, foram amplificados por PCR com o uso de 

10 pares de oligonucleotídeos intrônicos específicos cujas sequências estão 

dispostas na tabela 1. A reação de amplificação foi constituída por 200 ng de 

DNA genômico, 200 µM de cada trifosfato de nucleosídeo (dNTP), 1,5 mM 

de MgCl2, 10 µL de solução tampão a 10x, 30 pmol de cada oligonucleotídeo 

e 2,5 U de Taq polimerase  (Amersham Pharmacia Biotech, Cleveland, Ohio, 

USA) em um volume final de 100 µL. A amplificação foi realizada em 

aparelho GeneAmp PCR System 2400 (Perkin-Elmer, Cetus). Após uma 

desnaturação inicial de 2 min a 94 °C, as amostras foram submetidas a 40 

ciclos de 1 min a 94 °C, 1 min a temperaturas de anelamento variáveis 

(Tabela 1) e 2 min a 72 °C, seguidos por uma extensão final de 10 min 

também a 72 °C. Todas as amplificações foram acompanhadas de controle 

negativo. Os produtos de PCR foram submetidos à eletroforese em gel de 
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agarose a 2% contendo brometo de etídio na concentração de 0,5 µg/mL de 

gel e visualizados em luz ultravioleta. 

 

3.6.3. Sequenciamento Automático 

 

A concentração de DNA do produto de PCR foi estimada através da 

comparação da intensidade de sinal entre o produto amplificado e os 

fragmentos do marcador de peso molecular em gel de agarose. Em seguida, 

os produtos amplificados foram submetidos a um pré-tratamento de 

purificação enzimática com a utilização da EXOSAP ITTM (PCR product pre-

sequencing kit, Amersham Pharmacia Biotech, Cleveland, Ohio, USA) 

seguido de uma reação de sequenciamento com a utilização do kit ABI 

PrismTM BigDye Terminator (Applied Biosystems, Foster City, Califórnia, 

USA). Concentrações variáveis de DNA (10 a 100 ng) foram utilizadas de 

acordo com o tamanho do fragmento. Os produtos desta reação foram 

submetidos à eletroforese em sequenciador automático ABI Prism 3100 

Genetic Analyzer automatic DNA sequencer Applied Biosystems, Foster City, 

California, USA). Os mesmos oligonucleotídeos intrônicos destinados à 

reação de PCR foram utilizados no sequenciamento dos fragmentos 

amplificados. Todavia, dois primers exônicos foram adicionalmente utilizados 

no sequenciamento do exon 10 em virtude da sua longa extensão (Tabela 

1). 
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Tabela 1 - Sequência dos oligonucleotídeos e temperaturas de anelamento  
                 (TA) utilizadas na amplificação dos exons 1 a 10 do FSHR 
 
EXON  OLIGONUCLEOTÍDEOS TA 

(°C) 
1 1F 

1R 
5’ CCA GAC ATG CCT AAT GGT TC 3’ 
5’ ACA AAT GCC AGC CAT GCA GT 3’ 

55 

2 2F 
2R 

5’ GTA TAT GGT AAC TGT TTG CTG 3’ 
5’ CAT TCA CTC ACA GCA GTG CTA 3’ 

55 

3 3F 
3R 

5’ GGA GTG TAA CTG AAC TGG CTT G 3’ 
5’ AAT GGC CAT GAG CAA ATC CCC C 3’ 

55 

4 4F 
4R 

5’ CCA TCA AGA TCA CTA GC 3’ 
5’ATA GTG GGG GTA CCA AAC TAC A 3’ 

50 

5 5F 
5R 

5’ GCC AGT TTC ATT TTC ACT CA 3’ 
5’ GAG TTG GTA GTC ACT CAA GGA AAA A 3’ 

55 

6 6F 
6R 

5’ GGA AGG TTA CAT GAG TAG AGC 3’ 
5’ GAG GAA CGC AGA ACT GGA GAG 3’ 

55 

7 7F 
7R 

5’ GCC CTT GCT CAG TGC TTC CAA T 3’ 
5’ TGG CCT TGA AGA ATA GTC AGG 3’ 

52 

8 8F 
8R 

5’ TCT TCT TTC CTC AAC CCC ATC 3’ 
5’ CTC TTA CAC ACA GAA ATG GGG 3’ 

55 

9 9F 
9F 

5’ GCC TGC TAA CCA AGA GCA GA 3’ 
5’ TTG GGG AAA TGC CTG AGC AG 3’ 

54 

10 10F 
10R 

5’ CTG GAT CTG AGA TGT TGA TTC TA 3’ 
5’ GAG ATA TCT GAA CAA AAG CAC 3’ 

60 

10(1) 10F 
10R 

5’ CTG GCC TTT GCT GAT CTC TG 3’ 
5’ CCA TGC AGA GGA AGT CAG TG 3’  

- 
 

F: forward, R: reverse  
(1) oligonucleotídeos exônicos usados no sequenciamento do exon 10 
 

 

3.7. Análise Estatística 

 

 Este é um estudo analítico do tipo caso-controle em que se busca 

estabelecer uma relação de causa e efeito entre defeitos genéticos do FSHR 

e a SHO iatrogênica. A amostra foi constituída por 29 mulheres que 

apresentaram SHO iatrogênica moderada ou grave, atendidas no período de 

setembro/1996 a janeiro/2004 em uma única clínica privada de São Paulo. A 

da associação entre as variantes alélicas identificadas em homo ou 
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heterozigose e a SHO foi avaliada pelo teste do qui-quadrado, sendo 

utilizado como nível de significância o valor de p<0,05. 

Os dados clínicos e hormonais representados pela idade cronológica, 

concentrações basais de LH e FSH, dose administrada de gonadotrofinas, 

concentração de estradiol durante a estimulação ovariana e diâmetro 

ovariano máximo atingido durante o tratamento, por se tratarem de variáveis 

contínuas, foram comparados pelo teste t de Student quando apresentaram 

distribuição normal e pelo teste de Mann-Whitney quando apresentaram 

distribuição não normal. Uma análise de regressão logística múltipla 

utilizando as variáveis significativamente diferentes entre pacientes e 

controles foi feita com o objetivo de avaliar a capacidade dessas variáveis de 

prever a SHO iatrogênica. Nesse modelo, foram utilizados pontos de corte 

determinados por curvas ROC. Os dados clínicos e hormonais, quando 

comparados entre três grupos distintos, foram avaliados por análise de 

variância (ANOVA). O valor de p<0,05 foi considerado estatisticamente 

significante. 



4 - RESULTADOS 
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4. RESULTADOS 

 

 

4.1. Achados clínicos 

 

Do total de 29 pacientes que apresentaram a SHO iatrogênica, 13 

foram submetidas a apenas um ciclo de estímulo ovariano, enquanto 16 

foram submetidas a mais de uma estimulação, sendo a mediana nesse 

último grupo de 2 ciclos por paciente (variação: 2-7).  

  

 

 

 

29 pacientes
13 pacientes (1 ciclo)

16 pacientes (≥ 2 ciclos)

13 ciclos

45 ciclos
58 ciclos29 pacientes

13 pacientes (1 ciclo)

16 pacientes (≥ 2 ciclos)

13 ciclos

45 ciclos
58 ciclos29 pacientes

13 pacientes (1 ciclo)

16 pacientes (≥ 2 ciclos)

13 ciclos

45 ciclos
58 ciclos

13 pacientes (1 ciclo)

16 pacientes (≥ 2 ciclos)

13 ciclos

45 ciclos
58 ciclos

Quadro 1 - Número de ciclos de estímulo ovariano no total de 29 
                   pacientes com SHO iatrogênica 
 
 

 

 

 
58 ciclos

34 com SHO

24 sem SHO

18 c/ SHO grave (16 pacientes)

16 c/ SHO moderada (13 pacientes)58 ciclos
34 com SHO

24 sem SHO

18 c/ SHO grave (16 pacientes)

16 c/ SHO moderada (13 pacientes)

 

Quadro 2 - Número de ciclos de estímulo ovariano que evoluíram com 
                   ou sem hiperestímulo nas 29 pacientes com SHO iatrogênica 

 

 

Dessa forma, as 29 pacientes foram submetidas a um total de 58 

estimulações, das quais 34 cursaram com SHO moderada ou grave e 24 

sem SHO. Todas as pacientes apresentaram a forma moderada ou grave 
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dessa síndrome pelo menos uma vez. A forma grave foi manifestada por 16 

pacientes em 18 ciclos, já que uma paciente apresentou SHO grave em 3 de 

7 ocasiões. Em todos estes casos, a ascite foi detectada ao exame clínico 

sendo necessário paracentese de alívio em 11 pacientes. O volume de 

líquido ascítico aspirado variou entre 1500 e 6200 mL. A forma moderada 

ocorreu em 13 pacientes, ressaltando que 3 mulheres submetidas a 2 

estimulações apresentaram SHO moderada em ambas. 

As razões da procura pelo tratamento de concepção assistida foram 

infertilidade em 26 casos e doação de óvulos em 3 (Tabela 2). Ao 

agruparmos os diagnósticos em quatro grandes categorias, os fatores 

femininos corresponderam a 46,2%, os masculinos a 30,8%, fatores 

masculinos e femininos combinados a 19,2% e infertilidade idiopática a 3,8% 

dos casos. 
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Tabela 2 - Razões do tratamento de concepção assistida nas 29 pacientes 
                  com SHO iatrogênica  
 

CAUSA n (%) 
Infertilidade 26 
    Fatores múltiplos 8 (30,8) 
        SOP + fator tubário 2 (7,8) 
        Fator tubário + masculino 2 (7,8) 
        SOP + endometriose 1 (3,8) 
        SOP + fator masculino 1 (3,8) 
        Endometriose + fator masculino 1 (3,8) 
        Hiperprolactinemia + fator masculino 1 (3,8) 
    Fator masculino 8 (30,8) 
    Síndrome dos ovários policísticos 5 (19,2) 
    Fator tubário 2 (7,7) 
    Endometriose 1 (3,8) 
    Síndrome de resistência ovariana ao LH 1 (3,8) 
    Idiopática 1 (3,8) 
Doação de óvulos 3 

 

NOTA: Os percentuais se referem ao total de 26 pacientes com infertilidade 

 

A idade cronológica das pacientes foi 30,9 ± 4,3 anos, variando entre 

18 e 40 anos. Os valores basais de FSH e LH colhidos na primeira fase do 

ciclo menstrual ou durante período de amenorréia foram 4,4 ± 2,9 UI/L e 6,1 

± 4,5 UI/L, respectivamente. Analisando os 34 ciclos que cursaram com SHO 

moderada ou grave, observamos que a duração do estímulo com 

gonadotrofinas foi de 9,9 ± 1,6 dias, variando entre 7 e 14 dias. Durante esse 

período, a dose total administrada de gonadotrofinas foi 1891 ± 611 UI. 

Todas as pacientes utilizaram FSHrh em doses diárias variáveis (37,5 a 225 

UI/dia) e dose total de 1528 ± 418 UI. Além do FSHrh, 13 pacientes 

receberam uma combinação de FSH e LH biológicos (75 a 225 UI/dia) e 7 

pacientes receberam hCG (50 a 500 UI/dia) durante o processo de 

estimulação (Tabela 3). No último dia do ciclo, 10000 U de hCG foram 
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administradas a todas as pacientes por via IM com o objetivo de induzir a 

ovulação e, no dia anterior à administração de hCG, a concentração sérica 

de estradiol foi de 4793 ± 5067 pg/mL com ampla variação (415 a 23600 

pg/mL) e mediana de 3141 pg/mL. O início dos sinais e sintomas da SHO 

ocorreu 8,9 ± 4,6 dias após a administração de hCG. As médias dos 

diâmetros ovarianos máximos atingidos foram 9,6 ± 1,5 cm e 8,9 ± 1,6 cm 

para os ovários direito e esquerdo, respectivamente.  

 

4.1.1. Pacientes (ciclos com SHO) versus controles 

 

O grupo controle constituído por 30 mulheres que não apresentaram 

SHO iatrogênica em nenhum dos ciclos de estímulo ovariano foi comparado 

ao grupo de 29 pacientes com SHO iatrogênica (Tabela 3). A duração da 

estimulação e a dose de gonadotrofinas não foram diferentes entre os dois 

grupos. Entretanto, as pacientes com SHO apresentaram idade cronológica 

e concentração basal de FSH significativamente menores (p<0,001 e 

p<0,05, respectivamente), além de concentração de estradiol no dia anterior 

à administração de hCG significativamente maior (p<0,005) em relação ao 

grupo controle (Figura 4). Curvas ROC foram geradas para estas variáveis 

visando identificar o ponto de corte de melhor acurácia na discriminação 

entre pacientes e controles. Idade cronológica < 33,5 anos, FSH basal < 5,2 

UI/L e resposta de estradiol > 1757 pg/mL foram os valores encontrados 

com maior equilíbrio entre a sensibilidade e a especificidade.  
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Com o objetivo de avaliar se essas variáveis são eficazes em predizer 

a SHO iatrogênica, foi feita uma análise de regressão logística múltipla 

utilizando os pontos de corte determinados pelas curvas ROC. Esse modelo 

identificou os três fatores, idade cronológica < 33,5 anos, FSH basal < 5,2 

UI/L e resposta de estradiol > 1757 pg/mL, como preditores independentes 

do risco de desenvolvimento da SHO, sendo os respectivos odds ratio de 

0,088 (IC 95%: 0,022 a 0,354), 0,182 (IC 95%: 0,046 a 0,722) e 10,616 (IC 

95%: 2,366 a 47,634). A presença dos três fatores em conjunto foi capaz de 

predizer a SHO iatrogênica com sensibilidade de 76%, especificidade de 

81% e acurácia de 78% (Tabela 3). 

 

 

Tabela 3 - Desempenho de parâmetros clínico-hormonais na avaliação do 
                 risco de SHO  
 
 S 

% 
E 
% 

ACURÁCIA 
% 

IC < 33,5 a 79 69 74 
FSH < 5,2 UI/L 65 61 63 
E2 > 1757 pg/mL  56 84 69 
IC < 33,5 a + E2 > 1757 pg/mL 91 55 74 
IC < 33,5 a + FSH < 5,2 UI/L 79 68 74 
IC < 33,5 a + FSH < 5,2 UI/L + E2 > 1757 pg/mL 76 81 78 
 
 

NOTA: Resultados obtidos a partir do modelo de regressão logística múltipla 
S: sensibilidade, E: especificidade 
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Figura 4 - Concentração de estradiol no dia anterior à administração de hCG 
nas pacientes (34 ciclos com SHO) e nos controles 
 
‘ 
 
4.1.2. Pacientes: ciclos com SHO versus ciclos sem SHO  

 

Considerando o total de 58 ciclos de estímulo ovariano no grupo de 

pacientes, não observamos diferenças quanto à duração do estímulo, dose 

total de gonadotrofinas, dose de FSHrh, dose de FSH e LH biológicos, dose 

de hCG durante a estimulação e concentrações de estradiol no dia anterior à 

administração de hCG quando comparamos os 34 ciclos com SHO e os 24 

ciclos sem SHO (Tabela 4). Foi evidenciada apenas uma tendência à maior 

resposta de estradiol nos ciclos que resultaram em SHO. 

 

4.1.3. Pacientes: ciclos com SHO moderada versus ciclos com SHO 

grave  

 

Quando analisamos apenas os 34 ciclos complicados com SHO, a 

comparação entre os subgrupos moderado (16 ciclos) e grave (18 ciclos) 
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mostrou que a dose administrada da combinação de FSH e LH biológicos foi 

significativamente maior (p=0,009) e o início dos sintomas da SHO foi mais 

precoce (p=0,01) nos casos de SHO moderada. Não houve diferença quanto 

à idade cronológica, FSH e LH basais, duração da estimulação, dose total de 

gonadotrofinas, de FSHrh e de hCG, diâmetro ovariano máximo e 

concentração de estradiol no dia anterior à administração de hCG entre os 

subgrupos SHO moderada e SHO grave embora tenha havido uma 

tendência a maior concentração de estradiol no subgrupo com SHO 

moderada comparado ao grupo SHO grave (Tabela 5). 
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Tabela 4 - Dados clínicos, hormonais e ultrassonográficos das 29 pacientes com SHO e 30 controles sem SHO 
 
  PACIENTES

(ciclos c/ SHO) 
PACIENTES 

(ciclos s/ SHO) 
CONTROLES  
(ciclos s/ SHO) 

Número de pacientes 29 13 30 
Número de ciclos de estímulo ovariano 34 24 31 
Idade cronológica (anos) 30,9 ± 4,3* 30,9 ± 4,3 35,8 ± 4,4* 
LH basal (UI/L) 6,1 ± 4,5 6,1 ± 4,5 5,8 ± 4,0 
FSH basal (UI/L) 4,4 ±2,9**   

  
  
  

4,4 ±2,9 6,4 ± 3,1** 
Duração da estimulação (dias) 9,9 ± 1,6 10 ± 2 9,9 ± 2,4 
Dose total de gonadotrofinas (UI) 1 891 ± 611 1 863 ± 389 2 288 ± 1257 
   Dose total de FSHrh (UI) 1 528 ± 418 1 525 ± 513 1 944 ± 954 
   Dose total de FSH e LH biológicos (UI) 606 ± 514 (n=13) 673 ± 844 (n=7) 1 018 ± 932 (n=11)
   Dose total de hCG (UI) 632 ± 168 (n=7) 639 ± 223 (n=4) 700 ± 142 (n=2) 
Início dos sintomas após hCG (dias) 8,9 ± 4,6 - -
Diâmetro ovariano D máximo (cm) 9,6 ± 1,5 - -
Diâmetro ovariano E máximo (cm) 8,9 ± 1,6 - -
Estradiol no penúltimo dia do ciclo (pg/mL) 4 793 ± 5 067 3 465 ± 3 111 1 556 ± 1 666 
   Mediana (variação) 3141*** 

(415-23 600) 
2 242  

(333-8 844) 
927*** 

(137-7 656) 
 

NOTA: Os resultados estão expressos em média ± DP 
*p<0,001. **p<0,05. ***p<0,005
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Tabela 5 - Dados clínicos, hormonais e ultrassonográficos das 29 pacientes com SHO moderada  
                  ou grave 
 

 

 

 SHO MODERADA SHO GRAVE 
Número de pacientes 13 16 
Número de ciclos de estímulo ovulatório 16 18 
Idade cronológica (anos) 30,8 ± 4,5 31 ± 4,3 
LH basal (UI/L) 7,2 ± 5,5 5,3 ± 3,6 
FSH basal (UI/L) 4,3 ± 2,2 4,4 ± 3,3 
Duração da estimulação (dias) 9,9 ± 2,0 9,8 ± 1,1 
Dose total de gonadotrofinas (UI) 1 906 ± 814 1 877 ± 374 
   Dose total de FSHrh (UI) 1 453 ± 466 1 594 ± 371 
   Dose total de FSH e LH biológicos (UI) 975 ± 530 (n=6)* 289 ± 200 (n=7)* 

   Dose total de hCG (UI) 700 ± 141 (n=2) 605 ± 184 (n=5) 
Início dos sintomas após hCG (dias) 6,7 ± 4,1** 10,9 ± 4,3** 
Diâmetro ovariano D máximo (cm) 9,6 ± 1,7 9,7 ± 1,3 
Diâmetro ovariano E máximo (cm) 9,2 ± 2,0 8,6 ± 1,2 
Estradiol no penúltimo dia do ciclo (pg/mL) 5 621 ± 6 084 4 021 ± 3 956 
   Mediana (variação) 3 350  

(448-23 600) 
1 466  

(415-8 844) 
NOTA: Os resultados estão expressos em média ± DP 
*p<0,05. **p=0,01 
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4.2. Resultados moleculares 

 

4.2.1. Região codificadora do FSHR 

 

O sequenciamento direto automático da região codificadora do FSHR 

não revelou mutações nas 29 pacientes com SHO iatrogênica estudadas. A 

pesquisa de mutações na região codificadora desse gene evidenciou dois 

polimorfismos previamente conhecidos localizados no exon 10 em 23 

pacientes (79,3%), sendo 44,8% em heterozigose e 34,5% em 

homozigose46. O primeiro caracteriza-se pela substituição do nucleotídeo G 

por A na posição 919, resultando na troca do aminoácido alanina (GCT) por 

treonina (ACT) no códon 307 do domínio extracelular (Ala307Thr, Figura 5), e 

o segundo é representado pela substituição do nucleotídeo G por A na 

posição 2039 resultando na troca de serina (AGT) por asparagina (AAT) no 

códon 680 do domínio intracelular do receptor (Ser680Asn, Figura 6). Esses 

dois polimorfismos estão em desequilíbrio de ligação em todas as pacientes 

estudadas, resultando nas variantes alélicas Ala307-Ser680 e Thr307-Asn680. 

Consequentemente, os resultados apresentados a seguir, representados 

pela variante Ser680Asn, são iguais para ambos os polimorfismos. 
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T GCT → ACT
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GCT → ACT
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Heterozigose

T GCT → ACT
Ala307Thr
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Figura 5 - Representação do sequenciamento direto automático do exon 10 
do FSHR mostrando o polimorfismo Ala307Thr  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

AGT → AAT
Ser680Asn

Heterozigose

AGT AGT → AAT
Ser680Asn
Homozigose

AGT → AAT
Ser680Asn

Heterozigose

AGT AGT → AAT
Ser680Asn
Homozigose

Figura 6 - Representação do sequenciamento direto automático do exon 10 
do FSHR mostrando o polimorfismo Ser680Asn 
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4.2.1.1. Polimorfismo Ser680Asn e risco de desenvolvimento da SHO 

iatrogênica 

 

A associação entre o polimorfismo Ser680Asn e o risco de desenvolver 

a SHO iatrogênica foi examinada, sendo o grupo controle constituído por 50 

mulheres brasileiras férteis. A comparação das frequências alélicas e 

genotípicas dessa variante alélica entre pacientes e controles não revelou 

diferença estatisticamente significante (p=0,58 para as freqüências alélicas e 

p=0,97 para as freqüências genotípicas, Tabela 6). 

 

 

Tabela 6 - Frequência alélica e genotípica do polimorfismo Ser680Asn do 
FSHR nas 29 pacientes com SHO iatrogênica e nos 50 
controles 

 
 FREQUÊNCIA  

ALÉLICA 
FREQUÊNCIA  
GENOTÍPICA 

 Ser 
n (%) 

Asn 
n (%) 

Ser/Ser 
n (%) 

Ser/Asn 
n (%) 

Asn/Asn 
n (%) 

SHO 25 (43) 33 (57) 6 (21) 13 (45) 10 (34) 
Controles 42 (42) 58 (58) 7 (14) 28 (56) 15 (30) 
 

 

4.2.1.2. Polimorfismo Ser680Asn e gravidade da SHO iatrogênica 

 

De forma semelhante, a comparação das frequências alélicas e 

genotípicas entre as pacientes com SHO moderada e as pacientes com 

SHO grave não evidenciou diferença estatisticamente significante (p=0,876 
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para as frequências alélicas e p=0,316 para as frequências genotípicas, 

Tabela 7). 

 

 

Tabela 7 - Frequências alélica e genotípica do polimorfismo Ser680Asn do 
FSHR em 13 pacientes com SHO moderada e 16 pacientes com 
SHO grave 

 
 FREQUÊNCIA  

ALÉLICA 
FREQUÊNCIA  
GENOTÍPICA 

 Ser 
n (%) 

Asn 
n (%) 

Ser/Ser 
n (%) 

Ser/Asn 
n (%) 

Asn/Asn 
n (%) 

SHO moderada 12 (46) 14 (54) 4 (31) 4 (31) 5 (38) 
SHO grave 13 (41) 19 (59) 2 (13) 9 (56) 5 (31) 
 

 

4.2.1.3. Análise do polimorfismo Ser680Asn em uma combinação de 

casuísticas brasileira e européia  

 

Durante o desenvolvimento desta pesquisa, Daelemans et al.44 

publicaram um estudo da frequência do polimorfismo Ser680Asn do FSHR em 

37 mulheres européias com SHO iatrogênica, sendo 11 casos de SHO leve, 

13 de SHO moderada e 13 casos graves, além de 130 controles submetidos 

ao mesmo tratamento que não apresentaram a síndrome e 99 mulheres da 

população geral caucasiana. Considerando que as pacientes estudadas por 

Daelemans et al.44 e as brasileiras do presente estudo46 foram submetidas a 

protocolos semelhantes de estímulo ovariano e classificadas de acordo com 

os mesmos critérios de gravidade descritos por Golan et al.7, nós agrupamos 

os resultados moleculares de ambos os estudos a fim de submeter uma 
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maior casuística a uma nova análise estatística, minimizando a possibilidade 

de erros. Dessa forma, o estudo combinado envolveu 66 pacientes 

brasileiras e européias com SHO iatrogênica, das quais 11 apresentaram a 

forma leve, 25 a forma moderada e 29 a SHO grave, além de 130 mulheres 

européias que não apresentaram SHO após estimulação ovariana para FIV 

(controle FIV) e 149 mulheres da população geral, sendo 50 brasileiras e 99 

européias47.  

A análise dos dados combinados revelou que a distribuição das 

frequências alélicas do polimorfismo Ser680Asn não foi diferente entre as 

pacientes com SHO e a população geral (p=0,055), nem entre as pacientes 

com SHO e o grupo controle FIV (p=0,917, Tabela 8). De forma semelhante, 

não houve diferença na distribuição das frequências genotípicas entre as 

pacientes e a população geral (p=0,129), assim como entre as pacientes e 

os controles FIV (p=0,995, Tabela 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resultados 
  
 

37

Tabela 8 - Frequência alélica e genotípica do polimorfismo Ser680Asn do 
FSHR em 66 pacientes com SHO iatrogênica, 130 controles sem 
SHO iatrogênica após protocolo semelhante de FIV (controle 
FIV) e 149 mulheres da população geral brasileira e européia 

 
 FREQUÊNCIA  

ALÉLICA 
FREQUÊNCIA  
GENOTÍPICA 

 Ser 
n (%) 

Asn 
n (%) 

Ser/Ser 
n (%) 

Ser/Asn 
n (%) 

Asn/Asn 
n (%) 

Pacientes SHO 67 (51) 65 (49) 17 (26) 33 (50) 16 (24) 
Controle FIV 132 (51) 128 (49) 33 (25) 66 (51) 31 (24) 
População geral 120 (40) 178 (60) 24 (16) 72 (48) 53 (36) 
 

 

 A associação potencial entre os alelos do polimorfismo Ser680Asn e a 

gravidade da síndrome também foi examinada. A comparação das 

frequências alélicas entre os casos leve, moderado e grave da SHO revelou 

uma diferença estatisticamente significante decorrente da deficiência do 

alelo Asn680 no grupo leve (p=0,042), o que foi inferido pelo teste de 

Haberman (Tabela 9). Com o objetivo de fazer uma análise de odds ratio, 

nós aglutinamos as pacientes com SHO moderada e grave em um único 

grupo, resultando em uma tabela de contingência 2x2. Mais uma vez, foi 

observada uma diferença estatisticamente significante devido à deficiência 

do alelo Asn680 no grupo leve, desta vez com nível de significância de 

p=0,024 e odds ratio de 3,08 (IC 95%: 1,12-8,47). Esse resultado indica que 

o alelo Asn680 está associado às formas moderadas e graves da SHO. A 

distribuição das frequências genotípicas entre os grupos leve, moderado e 

grave não revelou diferença estatisticamente significante (p=0,12, Tabela 9). 
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Tabela 9 - Frequência alélica e genotípica do polimorfismo Ser680Asn em 11 
                 pacientes com SHO leve, 25 com SHO moderada e 29 com SHO  
                 grave brasileiras e européias 
 
 FREQUÊNCIA  

ALÉLICA 
FREQUÊNCIA  
GENOTÍPICA 

 Ser 
n (%) 

Asn 
n (%) 

Ser/Ser 
n (%) 

Ser/Asn 
n (%) 

Asn/Asn 
n (%) 

SHO leve 16 (73) 6 (27) 5 (45) 6 (55) 0 (0) 
SHO moderada 27 (52) 25 (48) 8 (31) 11 (42) 7 (27) 
SHO grave 24 (41) 34 (59) 4 (14) 16 (55) 9 (31) 
 

 

4.2.1.4. Análise dos dados clínico-laboratoriais das pacientes 

brasileiras com SHO iatrogênica de acordo com o genótipo Ser680Asn 

 

 Em virtude da caracterização do alelo Asn680 como um alelo de risco 

para as formas mais graves da SHO iatrogênica, nós fizemos uma análise 

comparativa dos dados clínicos e hormonais das 29 pacientes brasileiras 

com SHO iatrogênica agrupadas de acordo com o genótipo Ser680Asn 

(Ser/Ser, Ser/Asn e Asn/Asn). Não observamos diferença significativa nas 

idades cronológicas, nem nas concentrações basais de FSH e LH entre os 3 

grupos genotípicos (Tabela 10). De forma semelhante, não houve diferença 

significante quanto à duração da estimulação, dose total administrada de 

gonadotrofinas, diâmetro ovariano máximo e concentrações de estradiol no 

dia anterior à administração de hCG. Entretanto, a dose administrada de 

FSHrh foi menor no grupo de pacientes com genótipo Ser/Ser (p=0,04). 

 Finalmente, 16 pacientes foram submetidas a mais de uma 

estimulação ovariana para FIV. Nesse grupo, quatro apresentaram SHO 

repetidas vezes. A primeira (paciente 21) apresentou SHO grave em 3 de 7 
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ciclos e as outras 3 (pacientes 3, 6 e 12) foram submetidas a 2 ciclos de 

estímulo apresentando, em ambos, SHO moderada. A análise do 

polimorfismo Ser680Asn nesse subgrupo revelou genótipos variados. A 

paciente 21 é carreadora do genótipo Asn/Asn e as pacientes 3, 6 e 12 

apresentam os genótipos Ser/Asn, Ser/Ser e Asn/Asn, respectivamente. 
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Tabela 10 - Dados clínico-hormonais das 29 brasileiras com SHO iatrogênica (ciclos com SHO) agrupadas  
                   de acordo com o genótipo do códon 680 do FSHR 
 
 AGT/AGT 

Ser/Ser 
AGT/AAT 
Ser/Asn 

AAT/AAT 
Asn/Asn 

p 

Número de pacientes 6 13 10  
Idade cronológica (a) 29,3 ± 6,0 31,1 ± 2,7 31,7 ± 5,0 0,752 
FSH basal (UI/L) 4,9 ± 4,0 3,8 ± 2,6 4,8 ± 2,7 0,664 
LH basal (UI/L) 4,9 ± 2,7 6,2 ± 4,6 6,6 ± 5,4 0,853 
Número de ciclos 7 14 13  
Duração da estimulação (dias) 10 ± 1,2 9,4 ± 1,5 10,2 ± 1,8 0,272 
Dose total de gonadotrofinas (UI) 2093 ± 829 1703 ± 453 2013 ± 625 0,235 
   Dose total de FSHrh (UI) 1254 ± 231 1508 ± 412 1696 ± 442 0,042 
   Dose total de FSH e LH biológicos (UI) 660 ± 610 (n=5) 338 ± 249 (n=4) 806 ± 585 (n=4) 0,453 
   Dose total de hCG (UI) 733 ± 115 (n=3) 663 ± 194 (n=2) 450 ± 71 (n=2) 0,181 
Início dos sintomas após hCG (dias) 7,0 ± 3,3 10,4 ± 5,8 8,0 ± 2,8 0,221 
Diâmetro ovariano D máximo (cm) 9,8 ± 2,0 9,2 ± 1,3 10,2 ± 1,2 0,370 
Diâmetro ovariano E máximo (cm) 8,8 ± 2,2 8,6 ± 1,5 9,5 ± 1,2 0,642 
Estradiol no penúltimo dia do ciclo (pg/mL) 8471 ± 7634 3679 ± 3791 3919 ± 3119 0,121 
   Mediana (variação) 8471  

(1098-23600) 
3075  

(415-11190) 
2714  

(538-8466) 
0,121 

 

NOTA: Os resultados estão expressos em média ± DP 
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4.2.2. Região promotora do FSHR 

 

A análise da região promotora do FSHR revelou 2 variantes alélicas, 

sem desequilíbrio de ligação, previamente caracterizadas como 

polimorfismos48. A primeira é representada pela substituição do nucleotídeo 

G por A na posição     -29 (Figura 7). Essa substituição foi identificada em 13 

pacientes com SHO (44,8%) e em 27 de 50 (54%) controles (Tabela 11). A 

análise das frequências alélicas e genotípicas desse polimorfismo não 

revelou diferença estatisticamente significante entre pacientes e controles 

(p=0,966 para a frequência alélica e p=0,380 para a frequência genotípica). 

A segunda variante alélica da região promotora do FSHR caracteriza-se pela 

substituição do nucleotídeo T por C na posição -114 (Figura 8), tendo sido 

identificada em 1 paciente (3,4%) em heterozigose e em 3 de 50 (6%) 

controles (Tabela 12). De forma semelhante, não houve diferença 

estatisticamente significante nas frequências alélicas e genotípicas do 

polimorfismo -114T>C entre pacientes e controles (p=0,752 para a 

frequência alélica e p=0,738 para a frequência genotípica).  
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Figura 7 - Representação do sequenciamento direto automático da região 
promotora do FSHR mostrando o polimorfismo -29G>A 
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Figura 8 - Representação do sequenciamento direto automático da região 
promotora do FSHR mostrando o polimorfismo -114T>C 
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Tabela 11 - Frequência alélica e genotípica do polimorfismo -29G>A da 
região 
                    promotora do FSHR em 29 pacientes brasileiras com SHO  
                    iatrogênica e 50 mulheres brasileiras férteis 
 
 FREQUÊNCIA  

ALÉLICA 
 FREQUÊNCIA  

GENOTÍPICA 
 G 

n (%) 
A 

n (%) 
 GG 

n (%) 
GA 

n (%) 
AA 

n (%) 
Pacientes SHO 41 (71) 17 (29)  16 (55) 9 (31) 4 (14) 
Controles 69 (69) 31 (31)  23 (46) 23 (46) 4 (8) 
 
 
 
 
 
Tabela 12 - Frequência alélica e genotípica do polimorfismo -114T>C da 
região 
                    promotora do FSHR em 29 pacientes brasileiras com SHO  
                    iatrogênica e 50 mulheres brasileiras férteis 
 
 FREQUÊNCIA  

ALÉLICA 
 FREQUÊNCIA  

GENOTÍPICA 
 T 

n (%) 
C 

n (%) 
 TT 

n (%) 
TC 

n (%) 
CC 

n (%) 
Pacientes SHO 57 (98) 1 (2)  28 (97) 1 (3) 0 (0) 
Controles 96 (96) 4 (4)  47 (94) 2 (4) 1 (2) 
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5. DISCUSSÃO 

 

 

A SHO é uma complicação iatrogênica e potencialmente fatal de um 

tratamento não vital, representando um grave problema no tratamento da 

infertilidade. A identificação de um marcador genético para essa síndrome 

teria um grande impacto nos tratamentos de reprodução assistida, 

permitindo o reconhecimento prévio das pacientes de risco e a prevenção da 

síndrome através do desenvolvimento de protocolos alternativos de estímulo 

ovariano. 

Nesse estudo, foram pesquisadas características clínicas e hormonais 

determinantes da predisposição à SHO iatrogênica. A análise comparativa 

entre pacientes e controles revelou que as pacientes com SHO 

apresentaram menor idade cronológica (30,9 vs. 35,8 anos), menor 

concentração basal de FSH (4,4 vs. 6,4 UI/L), além de maior resposta de 

estradiol (3141 vs 927. pg/mL) durante o processo de estimulação. Esses 

dados podem sugerir que mulheres mais jovens e com maior reserva 

ovariana, evidenciada por FSH basal mais baixo e maior produção de 

estradiol ao estímulo com gonadotrofinas, possuem maior risco ao 

desenvolvimento da SHO iatrogênica. Uma análise de regressão logística 

múltipla incluindo as três variáveis demonstrou que todas elas atuam como 

preditores independentes do risco de desenvolvimento da SHO iatrogênica. 

A associação dos três fatores (IC < 33,5 anos, FSH basal < 5,2 UI/L e 

resposta de E2 > 1757 pg/mL) foi capaz de predizer a síndrome com uma 
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sensibilidade de 76%, especificidade de 81% e acurácia de 78%. É 

importante observar que dois desses fatores (IC < 33,5 anos e FSH basal < 

5,2 UI/L em associação) predizem a síndrome com sensibilidade de 79%, 

especificidade de 68% e acurácia de 74% e ambos podem ser avaliados 

previamente ao início do estímulo com gonadotrofinas. 

Em concordância com esse achado, a literatura tem mostrado que 

idade jovem representa um fator de risco ao desenvolvimento desta 

síndrome49-51. Isso provavelmente se deve a uma maior densidade de 

receptores ou maior número de folículos capazes de responder às 

gonadotrofinas nos ovários de mulheres jovens31.  

De forma semelhante, vários investigadores mostraram que a 

resposta exagerada de estradiol durante o estímulo ovariano constitui um 

fator de risco para a SHO iatrogênica52,53. Asch et al.54, estudando um grupo 

de 637 mulheres submetidas à FIV, relataram que nenhuma paciente com 

concentração sérica de estradiol inferior a 3500 pg/mL apresentou SHO, 

enquanto 38% daquelas com estradiol superior a 6000 pg/mL 

desenvolveram a síndrome. Em contraposição, Morris et al.55, revendo o 

valor preditivo do estradiol, reportaram uma baixa incidência de SHO (8,8%) 

entre pacientes com estradiol superior a 6000 pg/mL. Posteriormente, a 

sensibilidade e a especificidade de diferentes valores de estradiol em uma 

coorte de 78 pacientes foram analisadas por Mathur et al.56, sendo 

evidenciada uma probabilidade de desenvolvimento da SHO discretamente 

maior quando a concentração sérica de estradiol foi superior a 2642 pg/mL. 

Em suma, embora a média das concentrações de estradiol seja mais 
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elevada nas pacientes que desenvolvem a síndrome, existe uma grande 

sobreposição desses valores50,57. Além disso, mesmo as formas graves têm 

sido observadas em pacientes com baixa concentração estrogênica58,59. Em 

nosso estudo, pacientes com SHO iatrogênica  moderada e grave 

apresentaram um amplo espectro de concentrações de estradiol em 

resposta ao estímulo com gonadotrofinas (415 a 23600 pg/mL).  

Em nosso estudo, também foi feita uma comparação entre os ciclos 

de estímulo que cursaram com SHO e os ciclos sem SHO no grupo de 

pacientes, sendo observada apenas uma tendência à maior resposta de 

estradiol nos casos que resultaram em SHO (3141 vs. 2242 pg/mL). 

Ressaltamos que o fato da SHO iatrogênica não necessariamente se repetir 

na mesma paciente, em sucessivos ciclos de estímulo, sugere que esse 

fenótipo não se deve a um fator genético monogênico, como descrito na 

SHO espontânea. Nesse caso, seria plausível especular que fatores 

genéticos poligênicos determinantes do risco, quando aliados aos fatores 

ambientais tais como dose de gonadotrofinas, pudessem contribuir para o 

surgimento da SHO iatrogênica. Entretanto, a dose administrada de 

gonadotrofinas não foi diferente entre os ciclos com SHO e ciclos sem SHO 

no grupo de pacientes.  

Finalmente, a comparação entre os ciclos com SHO moderada e os 

ciclos com SHO grave no grupo de pacientes revelou que o subgrupo com 

SHO moderada recebeu maior dose da combinação de FSH e LH biológicos 

(975 vs. 289 UI). Entretanto, a dose total de gonadotrofinas, assim como as 

doses de FSHrh e hCG não foram diferentes. Além disso, verificamos início 
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mais precoce dos sintomas de hiperestímulo no grupo SHO moderada (6,7 

vs. 10,9 dias após a administração de hCG para indução da ovulação). 

Conforme postulado por Lyons et al.60, a SHO iatrogênica pode se 

manifestar de 2 formas clinicamente distintas – precoce e tardia – sendo 

diferentes os fatores predisponentes. A SHO precoce provavelmente se 

deve a uma excessiva sensibilidade ovariana às gonadotrofinas, estando 

associada à maior resposta de estradiol e maior número de oócitos durante 

a estimulação. Em nosso estudo, houve apenas uma tendência à maior 

resposta de estradiol no grupo SHO moderada em relação aos pacientes 

com a forma grave da síndrome (3350 vs. 1466 pg/mL). Por outro lado, a 

forma tardia depende da ocorrência de gravidez, está pouco relacionada a 

fatores pré-ovulatórios e tende a ser clinicamente mais grave56,60,61. Sendo o 

hCG o potencial iniciador da síndrome, acredita-se que a SHO tardia se 

deva à produção endógena de hCG quando a FIV resulta em gestação56.  

A administração de maior dose de FSH e LH biológicos (e, portanto, 

maior dose de LH) no grupo SHO moderada em comparação ao grupo grave 

em nosso estudo merece algumas considerações. Ressaltamos que os 

protocolos padrão de FIV utilizam apenas FSH durante o processo de 

estimulação, sendo eficazes na maioria das pacientes. Entretanto, a 

supressão hipofisária com análogo ou antagonista de GnRH previamente à 

estimulação ovariana cursa com um perfil anormal de resposta folicular em 

12 a 14% das pacientes, caracterizada por crescimento inicial seguido de 

uma fase de estagnação entre o 5° e o 8° dia não havendo aumento 

satisfatório do diâmetro folicular, nem da concentração sérica de estradiol 
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apesar do aumento da dose de FSH62. Tal fato provavelmente se deve à 

excessiva supressão do LH hipofisário63-65. Em concordância com essa 

hipótese, alguns autores mostraram que a suplementação de LH em um 

subgrupo de mulheres com crescimento folicular inadequado resultou em 

melhor resposta ao tratamento63-65. Em nosso estudo, as pacientes que 

apresentaram SHO moderada receberam maior dose de LH, sob a forma da 

combinação de FSH e LH biológicos, do que as pacientes com SHO grave. 

Entretanto, a literatura não dispõe de dados relativos à suplementação de 

LH e sua associação com o risco de hiperestímulo ovariano, sendo difícil 

justificar tal achado. 

A segunda parte deste trabalho consistiu na busca de um marcador 

genético para a SHO iatrogênica. Trata-se do único estudo em que as 

regiões codificadora e promotora do FSHR foram avaliadas por completo em 

uma coorte de pacientes com a SHO iatrogênica. Entretanto, não foram 

encontradas mutações funcionais nesse gene nas pacientes estudadas, 

exceto polimorfismos já conhecidos. 

Mutações ativadoras do FSHR constituem uma causa rara de doença. 

Previamente às mutações identificadas nos casos de SHO espontânea 

determinantes do estímulo inapropriado do FSHR pelo hCG placentário, uma 

única mutação ativadora havia sido descrita no FSHR humano em um 

homem hipofisectomizado com espermatogênese espontânea na ausência 

de gonadotrofinas (Asp567Gly)66.  

Por outro lado, a busca por mutações no FSHR permitiu determinar a 

frequência de algumas regiões polimórficas já conhecidas localizadas no 
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promotor e na região codificadora do gene. A distribuição dos polimorfismos 

Ala307Thr e Ser680Asn na população brasileira, encontrados em desequilíbrio 

de ligação, foi semelhante àquela descrita na literatura (Tabela 13). A 

comparação das frequências alélicas e genotípicas não foi diferente entre 

pacientes e mulheres brasileiras férteis, indicando que alterações 

moleculares do FSHR não determinaram o risco de desenvolvimento de 

SHO iatrogênica nesta casuística46. 

 

  

Tabela 13 - Distribuição do polimorfismo Ser680Asn do FSHR em mulheres 
                    segundo dados da literatura 
 
 n FREQUÊNCIA 

GENOTÍPICA 
 FREQUÊNCIA 

ALÉLICA 
  Ser/Ser Ser/Asn Asn/Asn  Ser Asn 
Mayorga et al., 2002 161 26% 45% 29%  49% 51% 
Sudo et al., 2002 522 12% 47% 41%  36% 64% 
Castro et al., 2003 102 19% 50% 31%  43% 57% 
Castro et al., 2004 170 21% 47% 32%  44% 56% 
Daelemans et al., 2005 229 22% 48% 30%  46% 54% 
d’Alva et al., 2005 (1) 50 21% 45% 34%  43% 57% 

 

(1) Grupo controle constituído por mulheres férteis 
 

 

 

A análise de um maior número de pacientes obtido pela combinação 

da casuística brasileira do trabalho atual a uma casuística européia não 

mostrou predominância de qualquer alelo ou genótipo nas pacientes em 

relação aos controles, confirmando os resultados do estudo brasileiro 

isolado46,47. Por outro lado, houve associação entre o alelo Asn680 e as 

formas mais graves da síndrome, como evidenciado por Daelemans et 
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al.44,47. Esses autores haviam demonstrado uma maior frequência do alelo 

Ser680 no grupo de pacientes em relação à população geral caucasiana e, ao 

contrário, uma maior da frequência do alelo Asn680 nos pacientes com a 

forma grave da síndrome44. Entretanto, como comentado pelos autores, a 

predominância do alelo Ser680 no grupo de pacientes foi um achado 

inesperado, já que esse mesmo alelo do FSHR havia sido previamente 

associado à pior resposta ovariana ao estímulo com FSH67. Além disso, 

parece-nos difícil justificar uma relação causal entre um polimorfismo e uma 

doença quando um dos alelos determina o risco desta doença e o alelo 

oposto associa-se às formas mais graves da mesma condição. 

Vale ressaltar que Daelemans et al.68, em sua resposta à publicação 

do nosso estudo combinado, questionaram a acurácia da análise estatística 

referente à distribuição dos alelos do polimorfismo Ser680Asn entre as 

pacientes e a população geral (p=0,055), que, em suas mãos, havia 

resultado estatisticamente significante (p=0,046). Validamos os nossos 

resultados argumentando que esses dados podem ser analisados através de 

cinco diferentes testes estatísticos que sejam o qui-quadrado, qui-quadrado 

com correção de continuidade, teste G, teste G com correção de 

continuidade e teste exato de Fisher, sendo obtidos os valores de 

probabilidade 0,0430, 0,0551, 0,0435, 0,0556 e 0,0457, respectivamente. 

Salientamos que os resultados obtidos com os testes sem correção de 

continuidade são apenas marginalmente inferiores ao nível crítico de 0,05, 

devendo ser interpretados com cautela. 
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Em suma, o alelo Asn680 do FSHR está associado às formas graves 

da SHO iatrogênica, podendo prever a gravidade dos sintomas nessa 

condição. Após a identificação desse polimorfismo por Aittomaki45, alguns 

autores investigaram a distribuição das duas variantes de FSHR (Ser680 e 

Asn680) em mulheres com diferentes formas de disfunção ovariana e em 

controles normais não encontrando correlação69,70. Entretanto, estudos mais 

recentes fornecem evidências de que a troca de aminoácidos no códon 680 

do FSHR determina pequenas diferenças na função desse receptor67,71-73. 

Mayorga et al.67, investigando o papel dos alelos Ser680 e Asn680 do FSHR 

em 161 pacientes submetidas à estimulação ovariana para FIV, 

demonstraram concentrações basais mais elevadas de FSH e maior 

necessidade de FSHrh no subgrupo de mulheres carreadoras do genótipo 

Ser/Ser. Castro et al.71 avaliaram as regiões Ser680Asn, g.938C>T, 39G>A e 

c.1672C>T dos genes FSHR, ESR1, ESR2 e CYP19, respectivamente, em 

170 pacientes também submetidas à FIV. Foi observada uma associação 

entre o genótipo Ser/Ser TT GG (respectivamente, FSHR, ESR1 e ESR2) e 

uma baixa produção folicular durante a estimulação ovariana. Behre et al.72 

testaram a hipótese de que a resposta ovariana ao FSH durante a FIV 

depende do genótipo do FSHR. Foram analisadas 49 pacientes Ser/Ser 

randomizadas em 2 grupos conforme a dose administrada de FSHrh (150 ou 

225 UI/dia) e 44 pacientes Asn/Asn tratadas com 150 UI/dia de FSHrh, 

sendo demonstrada menor resposta de estradiol no grupo Ser/Ser tratado 

com 150 U/dia de FSHrh72. Portanto, esses estudos sugerem que o 

polimorfismo Ser680Asn do FSHR pode ser um importante determinante da 
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resposta ovariana ao FSH, sendo que o genótipo Ser/Ser confere maior 

resistencia à ação desse hormônio.  

Mais recentemente, Greb et al.73 investigaram a influência das 

isoformas do FSHR (códon 680) sobre a dinâmica do ciclo menstrual. A 

monitoração hormonal diária do ciclo menstrual ovulatório de 9 mulheres 

Ser/Ser e 12 Asn/Asn revelou uma área sob a curva de FSH 

significativamente maior no grupo Ser/Ser, além de menor concentração de 

estradiol e maior duração do ciclo menstrual. Esses achados, mais uma vez, 

indicam que o genótipo Ser/Ser confere maior resistencia à ação do FSH 

sendo necessário um estímulo mais intenso para a obtenção da mesma 

resposta biológica.  

Por outro lado, os mecanismos moleculares que explicam essas 

diferenças da função do receptor não são claros. Estudos funcionais do 

FSHR que utilizaram transfecção das isoformas Ser680 e Asn680 em células 

COS-7 e HEK293 não identificaram diferença na ligação ao hormônio, nem 

na produção de AMPc67,74. Como comentado por alguns autores, é possível 

que as condições experimentais utilizadas não pemitam a detecção de 

diferenças funcionais sutis entre as duas isoformas do receptor67,75. Além 

disso, células COS-7 e HEK293 não constituem o ambiente natural do 

FSHR, representado por células da granulosa e células de Sertoli. 

Em suma, a análise completa da região codificadora do FSHR em 

pacientes com SHO iatrogênica identificou apenas os polimorfismos 

Ala307Thr e Ser680Asn, em desequilíbrio de ligação, estando o alelo Asn680 do 

FSHR associado às formas moderada e grave da SHO iatrogênica. Por sua 
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vez, o estudo da região promotora desse gene identificou outras duas 

variantes alélicas localizadas nas regiões -29 e -114 em relação ao códon de 

início da translação, não havendo diferença entre as frequências alélicas e 

genotípicas de pacientes e controles para os dois polimorfismos. Tais 

substituições nucleotídeas foram identificadas por Wunsch et al.48. Esses 

autores descreveram e caracterizaram cinco regiões polimórficas localizadas 

nas posições -29, -37, -114, -123 e -138 da região promotora do FSHR de 

mulheres submetidas à estimulação ovariana para FIV. As substituições 

localizadas nas posições -29 e -114 foram encontradas em mais de 10% dos 

indivíduos, permitindo a sua caracterização como polimorfismos. Na 

população brasileira, a distribuição genotípica das variantes -29G>A e -

114T>C foi semelhante à descrita na literatura (Tabela 14). 

 
 
Tabela 14 - Distribuição dos polimorfismos -29G>A e -114 T>C da região 
                    promotora do FSHR em mulheres segundo a literatura 
 
 n -29G>A n -114 T>C 
  GG GA AA  TT TC CC 
Wunsch et al., 2005 202 55% 38% 7% 46 87% 0% 13% 
d’Alva et al., 2005(1) 50 46%  46% 8% 50 94% 4% 2% 
d´Alva et al., 2005(2) 29 55% 31% 14% 29 97% 3% 0% 
 

(1) controles. (2) pacientes 

 

 

A influência potencial de ambos os polimorfismos da região promotora 

sobre a expressão do FSHR foi avaliada em estudo experimental48. 

Promotores contendo cada uma das substituições nucleotídeas foram 

transfectados em 3 diferentes linhagens celulares, SK-11 (linhagem de 
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células de sertoli murinas), JC410 (linhagem de células da granulosa 

porcina) e COS-7, não tendo sido evidenciada diferença de expressão da 

luciferase. Esses resultados indicam que as trocas -29G>A e -114T>C não 

influenciam a expressão do FSHR. 

 Concluímos que a SHO iatrogênica não foi causada por mutações do 

FSHR nesta casuística, entretanto o alelo Asn680 do FSHR se associou às 

formas mais graves dessa síndrome. Portanto, esse alelo é importante na 

farmacogenética das gonadotrofinas. A fim de evitar complicações 

potencialmente graves, a estimulação ovariana deve ser realizada com 

maior vigilância nas pacientes portadoras do alelo Asn680, sobretudo quando 

associado aos outros fatores predisponentes da SHO iatrogênica, tais como 

idade cronológica < 33,5 anos, FSH basal < 5,2 UI/L e resposta de estradiol 

durante a estimulação > 1757 pg/mL. 
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6. CONCLUSÕES  

 

 

- A SHO iatrogênica não foi causada por mutações do FSHR.  

 

- Idade cronológica inferior a 33,5 anos, FSH basal inferior a 5,2 UI/L e 

resposta de estradiol superior a 1757 pg/mL durante os tratamentos de 

estímulo ovariano para fertilização in vitro atuaram como preditores 

independentes do risco de desenvolvimento da síndrome de hiperestímulo 

ovariano iatrogênica. A associação desses três fatores foi capaz de predizer 

essa síndrome com sensibilidade de 76%, especificidade de 81% e acurácia 

de 78%.  

 

- Identificamos uma associação entre o alelo Asn680 do FSHR e as formas 

moderada e grave da síndrome de hiperestímulo ovariano iatrogênica. 

Pacientes com esta variante, sobretudo se associada aos outros fatores 

predisponentes identificados, apresentam maior risco ao desenvolvimento 

dessa síndrome quando submetidas a tratamentos de reprodução assistida.  

 



 

7 - ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 
  
 

59

ANEXO A  
 

Ciclos com SHO moderada 
 

Paciente 
 

IC 
(a) 

Ciclo 
 

LH 
basal 
(UI/L) 

FSH 
basal 
(UI/L) 

Duração 
do 

estímulo 
(dias) 

Dose de 
FSHrh 

(UI) 

Dose de  
FSH e LH 
biológicos 

(UI) 

Dose 
de 

hCG(1) 
(UI) 

Dose 
total 
(UI) 

E2(2) 
(pg/mL)

Início dos 
sintomas(3)

(dias)  

Diâmetro 
máximo OD/OE 

(cm) 

1 36 1 6,1 2,9 10 2625 - - 2625 1241 4 10,6 / 10,4 
2 30 1 5,8 6,7 10 2025 - - 2025 3230 4 7,6 / 10,4 
3 31 1 3,2 1,1 8 1500 - - 1500 831 4 9,5 / 11,3 
  2   8 1163 - - 1163 4106  20 8,7 / 7,8 

 4            

             

           

40 1 5,0 7,0 9 1350 1350 - 2700 8292 9 -
5 23 1 19,7 7,0 13 1200 - - 1200 - 7 10,4 / 8,9 
6 30 1 7,3 2,0 8 1163 375 - 1538 2779 4 7,8 / 8,0
  2   10 825 - - 825 9875 10 7,7 / 5,3 

7 31 1 - - 11 1425 1200 600 3225 10.390 4 9,0 / 9,5 
8 30 1 3,7 3,2 12 1313 - - 1313 448 6 8,3 / 7,8 
9 29 1 0,5 1,8 11 1425 225 800 2450 23.600 

 
6 12,9 / 11,5 

 10 34 1 3,5 5,1 14 2100 1275 - 3375 5438 4 -
11 33 1 5,9 6,4 11 1125 1425 - 2550 3141 6 11,8 / 11,1 
12 30 1 9,9 2,8 9 1800 - - 1800 - 6 10,8 / 10,6 

  2   8 1163 - - 1163 1852 - 11,2 / 11,0 
13 24 1 16,0 6,0  1050 - - 1050 3470 7 8,1 / 9,6 

 

(1) Dose de estradiol administrada durante o processo de estimulação 
(2) Concentração de estradiol no dia anterior à administração de hCG 10000 UI 
(3) Número de dias após o término da estimulação 
IC: idade cronológica, OD: ovário direito, OE: ovário esquerdo 
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ANEXO B 
 

Ciclos com SHO grave 
 

Paciente 
 

IC   Ciclo LH
basal 
(UI/L) 

FSH 
basal 
UI/L 

Duração 
do 

estímulo 
(dias) 

Dose de 
FSHrh 

(UI) 

Dose de 
FSH e LH 
biológicos 

(UI) 

Dose 
de 

hCG(1) 

(UI) 

Dose 
total 
(UI) 

E2(2) 
(pg/mL)

Início dos 
sintomas(3) 

(dias) 

Diâmetro máximo  
OD/OE  

(cm) 

14 34 1 1,2 0,3 10 1500 - - 1500 415 20 11,1 / 10,5 
15            

             

            
           
            

32 1 5,2 2,3 9 1350 - - 1350 754 14 - 
16 32 1 6,8 1,1 11 2250 - - 2250 11.190 16 8,7 / 8,6 
17 32 1 4,1 7,7 9 1013 75 800 1888 3.075 14 8,9 / 7,5 
18 36 1 6,6 5,7 10 1200 300 400 1900 3.576 9 7,9 / 7,6
19 18 1 6,5 11,2 9 1350 - - 1350 1098 6 9,3 / 9,2 
20 29 1 9,1 1,8 11 1463 - - 1463 1466 13 11,6 / 9,9 

 21 28 1 0,6 1,3 9 2025 - - 2025 ND 10 -
2 9 1350 - 500 1850 ND - -
3 12 1538 300 - 1838 538 - -

22 31 1 4,5 5,7 9 1275 675 - 1950 >2000 6 8,9 / 9,2 
23 33 1 6,7 5,8 12 2325 300 - 2675 8863 5 8,3 / 7,5 
24 28 1 2,2 4,5 9 1688 - - 1688 1017 10 9,0 / 9,5 
25 29 1 4,4 2,0 9 1350 300 - 1650 9234 5 10,0 / 10,4 
26 35 1 4,5 3,1 10 1463 75 800 2338 8417 13 10,4 / 6,9 
27 35 1 3,2 1,4 10 1500 - 524 2025 1114 13 8,8 / 7,4 
28 33 1 3,6 10,1 10 2250 - - 2250 8466 8 10,1 / 8,4 
29 31 1 15,9 6,6 8 1500 - - 1500 1092 12 12,1 / 8,3 

 

(1) Dose de estradiol administrada durante o processo de estimulação 
(2) Concentração de estradiol no dia anterior à administração de hCG 10000 UI 
(3) Número de dias após o término da estimulação 
IC: idade cronológica, OD: ovário direito, OE: ovário esquerdo 
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ANEXO C 

Demonstração de protocolo de estímulo ovariano para fertilização in vitro 
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