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RESUMO 

 

Bueno CBF. Polimorfismos dos genes dos receptores de dopamina D2 e de 

somatostatina subtipos 2 e 5 e resposta ao tratamento medicamentoso de 

pacientes portadores de adenomas hipofisários [Tese]. São Paulo: Faculdade 

de Medicina, Universidade de São Paulo; 2016. 113p. 

 

Os adenomas hipofisários podem ser tratados clinicamente com agonistas 

dopaminérgicos (AD) e/ou ligantes dos receptores de somatostatina (LRS). Alguns 

estudos apontam para o papel de polimorfismos dos genes DRD2, SSTR2 e 

SSTR5 na eficácia desses tratamentos clínicos. O objetivo do estudo foi avaliar o 

papel dos polimorfismos no gene DRD2 em pacientes com prolactinomas (n=118), 

corticotrofinomas (n=15), adenomas clinicamente não funcionantes (ACNF) (n=35) 

e somatotrofinomas (n=40), bem como de polimorfismos nos genes SSTR2 e 

SSTR5 em pacientes com somatotrofinomas (n=88), na resposta ao tratamento 

clínico com AD e LRS. Adicionalmente, comparar a frequência desses 

polimorfismos em pacientes portadores de adenomas hipofisários, de diferentes 

naturezas, a indivíduos saudáveis. Os polimorfismos foram genotipados por PCR 

em tempo real (sistema TaqMan) e seqüenciamento automático (método Sanger). 

Todos os genótipos estavam em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Em nosso estudo, 

não houve correlação entre os polimorfismos de DRD2, SSTR2 e SSTR5 e a 

resposta ao tratamento clínico, com cabergolina (CAB) e/ou octreotida-LAR (OCT-

LAR) respectivamente, em pacientes com prolactinomas, somatotrofinomas e 

corticotrofinomas. Nossos dados estão de acordo com estudos prévios em 

acromegálicos, no entanto não confirmaram associação de polimorfismo de DRD2 

(rs6275) com resistência à CAB, anteriormente descrita em prolactinomas. 

Adicionalmente, os polimorfismos rs1800497 (alelo T) e rs1076560 (alelo A) de 

DRD2 foram correlacionados a macroadenomas, este último fator preditivo de 

resistência à CAB em prolactinomas. Quanto aos ACNF, nossos dados são 

inéditos e o polimorfismo rs6275 (alelo T) de DRD2 se correlacionou à progressão 

tumoral nos casos tratados com CAB. Comparando os adenomas hipofisários com 

indivíduos saudáveis, a presença do alelo raro A de rs1079597 de DRD2 foi 

inversamente associada à frequência de ACNF, enquanto que nos outros tipos 

tumorais não houve diferença. Em conclusão, os polimorfismos rs1079597 e 

rs6275 de DRD2 podem estar associados à tumorigênese e à resposta a CAB, no 

grupo ACNF respectivamente. Outros estudos ainda são necessários para definir 

o papel das variantes genéticas desses genes como um mecanismo envolvido na 

resistência aos AD e LRS e na tumorigênese hipofisária.  

 

Descritores: 1.Neoplasias hipofisárias   2.Prolactinoma   3.Adenoma hipofisário 

secretor de ACTH  4.Adenoma hipofisário secretor de hormônio de crescimento   

5.Acromegalia   6.Polimorfismo genético   7.Receptores de somatostatina   

8.Receptores de dopamina D2   9.Agonistas de dopamina 



 

Summary 
 

 

 



SUMMARY 

 

Bueno CBF. The influence of dopamine receptor type 2 and somatostatin 

receptors type 2 and 5 polymorphisms in medical treatment of pituitary 

adenomas [Thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 

Paulo; 2016. 113p. 
 

Medical treatment of pituitary adenomas is mainly performed with dopamine 

agonist (DA) and/or somatostatin ligant receptor (SLR) drugs. In addition to 

dopamine receptor 2 (DRD2) and somatostatin receptors 2 and 5 (SSTR2 and 

SSTR5) tumor density, results of some studies pointed to the role of 

polymorphisms in the efficacy of clinical treatment. One of the goals of this 

study was to evaluate the association between DRD2 polymorphisms in 

patients with prolactinomas (n=118), corticotrophinomas (n=15), clinically 

nonfunctioning pituitary adenomas (CNFPA) (n=35) and somatotrophinoma 

(n=101) and polymorphisms in STTR2 and SSTR5, only in the last group; and 

response to treatment with DA and/or SLR. Another objective was to evaluate 

the frequency of polymorphisms in patients with different types of pituitary 

adenomas and compare them to healthy subjects. Polymorphisms were 

genotyped by real-time PCR (TaqMan system) and Sanger sequencing. All 

genotypes were in Hardy-Weinberg equilibrium. In patients with prolactinomas, 

somatotrophinomas and corticotrophinomas there was no association between 

genetic variants in DRD2 and response to treatment, like data in literature. 

However, an association between rs6275 (allele T) in DRD2 and CAB 

resistance in prolactinomas has been proposed. In addition, there was an 

association betweenrs1800497 (allele T) and rs1076560 (alelle A) in DRD2 and 

macroprolactinomas, this one predictive factor related to CAB resistance. The 

presence of rs6275 (allele T) in DRD2 was correlated with tumoral progression 

in CNFPA treated with CAB, never published previously. Comparing pituitary 

adenomas and health subjects, the presence of rs1079597 (allele A) was 

inversely associated with the frequency of CNFPA, otherwise there was no 

association for others pituitary adenomas. In conclusion, rs1079597 and rs6275 

DRD2 polymorphisms might have an influence in tumorigenesis and CAB 

efficacy in patients with CNFPA, respectively. However, the results in the 

literature are conflicting and more studies are necessary to determine the role of 

these genetic variants like a mechanism involving in dopamine and 

somatostatin resistance and pituitary tumorigenesis. 

 

Descriptors: 1.Pituitary neoplasms 2.Prolactinoma  3.ACTH-secreting pituitary 

adenoma  4.Growth Hormone-Secreting Pituitary Adenoma  5.Acromegaly  

6.Polymorphism genetic  7.Somatostatin receptor  8.Receptors dopamine D2  

9.Dopamine agonists 
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1.1  Adenomas hipofisários 

 

Os adenomas hipofisários correspondem a 15% de todas as neoplasias 

intracranianas (1) e podem ser classificados quanto às dimensões em 

microadenomas, macroadenomas ou adenomas gigantes, quando o maior 

diâmetro tumoral medir, respectivamente, menos de 1,0 centímetro (cm), de 

1,0 cm a 4,0 cm, e mais de 4,0 cm. Adicionalmente, podem ser divididos de 

acordo com o perfil hormonal em adenomas clinicamente não funcionantes 

(ACNF) e funcionantes. Estes últimos, por sua vez, podem ser secretores de 

prolactina (PRL) ou prolactinomas, secretores de hormônio de crescimento 

(GH) ou somatotrofinomas, secretores de hormônio adrenocorticotrófico 

(ACTH) ou corticotrofinomas, e mais raramente, secretores de hormônio 

tireotrófico (TSH) ou secretores de gonadotrofinas (2). 

 

1.1.1  Prolactinomas 

 

Os prolactinomas são os adenomas hipofisários mais frequentes, com 

prevalência de 100 casos por milhão (3). Os microadenomas representam 90% 

dos casos em mulheres com menos de 50 anos, no entanto, em adolescentes 

e em indivíduos do sexo masculino, a frequência de tumores maiores e mais 

invasivos torna-se mais significativa.  
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O quadro clínico específico, decorrente da hiperprolactinemia, 

compreende hipogonadismo hipogonadotrófico secundário principalmente à 

redução na pulsatilidade do GnRH (4), bem como a galactorréia. 

Os objetivos do tratamento destes adenomas são a normalização das 

concentrações de PRL,com recuperação do eixo gonadotrófico, e resolução da 

galactorréia, bem como a redução das dimensões tumorais. 

O uso de agonistas dopaminérgicos (AD) é a terapêutica de escolha. 

No Brasil, há disponíveis a bromocriptina (BRC), antagonista e agonista dos 

receptores dopaminérgicos tipo 1 (DRD1) e 2 (DRD2), respectivamente, e a 

cabergolina (CAB), agonista com afinidade seletiva ao DRD2 (3). A normalização 

da PRL ocorre em 80% a 90% dos microprolactinomas e em 70% dos 

macroprolactinomas com o uso da BRC, além de haver restauração da função 

gonadal e redução do volume tumoral (5, 6). A CAB é uma droga mais eficaz, 

promovendo normalização nos níveis de PRL em 92% e 77% dos pacientes 

com microprolactinoma e macroprolactinoma, respectivamente (7). Além disso, 

a CAB é capaz de promover redução tumoral de mais de 20% do volume inicial 

em 80% dos casos (8, 9). Os efeitos colaterais mais comuns dos AD são 

náuseas (30%), vômitos (20%), hipotensão postural (25%) e vasoconstrição 

digital (30%). Distúrbios psiquiátricos, incluindo psicose, também foram 

descritos. A intolerância à medicação ocorre em cerca de 12% dos casos (10). 

Apesar da grande eficácia dos AD, 10% a 20% dos pacientes com 

prolactinomas apresentam algum grau de resistência, sendo gênero 

masculino (11, 12), macroadenoma (13) e invasividade tumoral (14, 15) fatores 

relacionados à falha do tratamento clínico. Na literatura, há divergência quanto 

à definição de resistência: alguns autores a definem como ausência de 

normalização da PRL sérica (16) e de redução tumoral superior a 50% (17), em 
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vigência do tratamento com BRC na dose de 15 mg a 30 mg por dia por, no 

mínimo, três meses (18). Sabe-se, porém, que uma resposta adicional ao 

tratamento clínico pode ser obtida a longo prazo, em especial com o uso de 

CAB. Para a CAB, também não há uniformidade na definição de resistência. 

Delgrange et al. (2009) classificaram casos de macroprolactinoma, de acordo 

com os níveis séricos de PRL e a dose máxima de CAB utilizada: resistentes 

foram definidos pela não normalização dos níveis séricos de PRL com doses 

de CAB acima de 3,0 mg por semana, por pelo menos 12 meses (19). 

Além de eficaz, o tratamento clínico pode levar à remissão da 

hiperprolactinemia, com manutenção de normoprolactinemia após a suspensão 

da medicação em 21% dos microprolactinomas e em 16% dos 

macroprolactinomas (20). 

O tratamento cirúrgico está indicado em microprolactinomas bem 

circunscritos e quando há preferência do paciente a essa abordagem, na 

presença de resistência e/ou intolerância aos AD, deficiência visual persistente, 

a despeito do tratamento clínico, apoplexia com sintomas neurológicos e fístula 

liquórica ou tração do quiasma óptico, quando ocorre redução tumoral 

importante em macroprolactinomas sensíveis aos AD. Em pacientes 

parcialmente resistentes aos AD, a cirurgia, com o intuito de remoção parcial, é 

uma estratégia terapêutica interessante na tentativa de controle da 

hiperprolactinemia com a reintrodução de AD no pós-operatório (21, 22).  

Nos casos de tumores agressivos e/ou invasivos, em que não houve 

controle dos níveis de PRL e das dimensões tumorais com o uso de AD e de 

mais de um procedimento cirúrgico, a radioterapia (RDT) para controle de 

crescimento tumoral pode ser indicada (23). 
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1.1.2  Somatotrofinomas 

 

Os tumores produtores de GH, ou somatotrofinomas, são a principal 

causa de acromegalia e representam 20% dos adenomas hipofisários, com 

prevalência de 70 casos por milhão (24). A acromegalia ocorre com igual 

frequência em homens e mulheres, sendo mais comum entre a quarta e a 

quinta décadas de vida. Cerca de 77% dos casos são macroadenomas (25). 

O quadro clínico é insidioso, caracterizado por aumento das extremidades, e a 

doença ativa aumenta a mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares. 

A avaliação laboratorial com níveis de GH sérico randômico maiores que 

0,4 ng/mL e nível sérico do fator do crescimento semelhante à insulina tipo 1 

(IGF-1) acima do limite superior para a idade, apontam para o diagnóstico de 

acromegalia (26). Se houver dúvida diagnóstica, procede-se ao teste de 

tolerância à glicose oral (TTGO) e nos pacientes com acromegalia em 

atividade não há supressão da concentração de GH abaixo de 1,0 ng/mL (27). 

Com metodologias mais sensíveis para determinação do nível sérico de GH, 

alguns autores sugerem o nível de 0,4 ng/mL como corte para supressão (28). 

O  tratamento da acromegalia tem por objetivo reduzir a morbimortalidade, 

decorrente da massa tumoral e da hipersecreção hormonal, bem como 

preservar a função hipofisária normal. Características da massa tumoral e 

níveis séricos de GH e IGF-1 são os principais determinantes na escolha do 

tratamento. A cirurgia é o tratamento de escolha em pacientes com 

microadenomas intrasselares, macroadenomas não invasivos e na presença de 

sintomas compressivos. Cerca de 80% dos pacientes com microadenomas e 

50% com macroadenomas apresentam normalização dos níveis séricos de 

IGF-1 após adenomectomia transesfenoidal (29, 30). 
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O tratamento clínico, primário ou adjuvante, pode ser realizado com 

agonista dopaminérgico, ligantes do receptor de somatostatina (LRS) ou 

antagonista do receptor de GH. O tratamento clínico está indicado para 

pacientes com macroadenoma e baixa possibilidade de remissão com cirurgia, 

especialmente por invasão parasselar, para aqueles com comorbidades que 

dificultem a abordagem cirúrgica e para os que recusam a cirurgia (31). 

Os objetivos do tratamento incluem redução tumoral e controle hormonal. 

A maioria dos estudos de eficácia considerava doença controlada na presença 

de nível sérico de GH randômico menor que 2,5 ng/mL ou normalização dos 

níveis plasmáticos do IGF-1 para idade (26). No entanto, atualmente, com respeito 

ao nível de GH sérico, considera-se doença controlada na presença de valores 

abaixo de 1,0 ng/mL (32), e nadir do GH após TTGO menor que 0,4 ng/mL em 

pacientes no pós-operatório (27, 33). 

Os LRS, octreotida e lanreotida, apresentam meia-vida maior que a 

somatostatina nativa, porém afinidade mais seletiva aos subtipos de receptores 

de somatostatina 2 (SSTR2), em especial, e 5 (SSTR5). Compilando-se os 

dados da literatura com o uso de LRS, tanto para terapia primária quanto para 

secundária, houve normalização dos níveis de GH (<2,5 ng/mL), de IGF-1 e 

redução tumoral (de 10% a 30% do volume) em 56%, 55% e 66% dos pacientes, 

respectivamente. O uso de LRS de longa ação como terapia primária normaliza 

os níveis séricos de GH em torno de 64% dos pacientes (34). 

Ainda que de menor eficácia, os AD têm sido utilizados no tratamento da 

acromegalia. Com o uso de CAB, houve redução nos níveis de GH sérico para 

menos de 2,5 ng/mL e normalização dos níveis de IGF-1 em cerca de 30% dos 

pacientes (35, 36). De maior eficácia é a associação entre LRS e AD, com a qual 
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se obteve normalização dos níveis de IGF-1 após adição de CAB em 52% a 

56% dos casos (37, 38). Os fatores prognósticos relacionados à resposta à CAB 

foram níveis séricos de GH discretamente elevados e IGF-1 abaixo de duas 

vezes o limite superior do método (38).  

O pegvisomanto, antagonista do receptor do GH, normalizou os níveis 

de IGF-1 em 67% (dose média de 17,2 mg por dia) em monoterapia (39) e em 

97%, quando em combinação com LRS (dose média de 11,4 mg por dia) (40). 

Apesar da grande eficácia no controle hormonal, esta medicação não atua sob 

as células tumorais e não é capaz de levar à redução tumoral.  

Em casos com baixa probabilidade de remissão com a cirurgia e que 

não apresentem controle hormonal com o tratamento medicamentoso, a 

citorredução tumoral cirúrgica (debulking), com reintrodução de LRS no pós-

operatório, é uma estratégia interessante na presença de resposta parcial, 

havendo normalização do GH em 31% a 69% dos casos e normalização do 

IGF-1 em 42% a 89% dos casos (41, 42). 

A RDT é reservada para pacientes com doença persistente após cirurgia 

ou recorrência tumoral que apresentem resistência e/ou intolerância ao 

tratamento medicamentoso. 

 

1.1.3  Corticotrofinomas 

 

O adenoma hipofisário produtor de ACTH, ou corticotrofinoma, representa 

15% dos adenomas hipofisários e é a causa mais frequente de síndrome de 

Cushing endógena, denominado de doença de Cushing (DC) (43). A taxa de 
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mortalidade da síndrome de Cushing sem tratamento é cinco vezes maior que a 

da população geral (44). Há diversos sinais e sintomas que compõem o quadro 

clínico, sendo a presença de estrias violáceas (maiores que 1,0 cm), equimoses, 

pletora e fraqueza muscular proximal os mais específicos da doença (45). 

Diversos testes baseados nas características fisiológicas do eixo hipotálamo-

hipófise-adrenal têm sido utilizados para confirmar o diagnóstico da síndrome de 

Cushing, porém nenhum deles, até o momento, mostrou-se totalmente capaz de 

diagnosticar todos os casos (46). Três testes diagnósticos de primeira linha são 

atualmente empregados para a confirmação de hipercortisolismo: 1) a medida do 

cortisol (F) livre em urina de 24 horas; 2) supressão do F sérico, após 1,0 mg de 

dexametasona; e 3) a avaliação do ritmo circadiano do F, usando a dosagem do 

F sérico e/ou salivar entre 23 horas e 24 horas (44). 

Frente à confirmação laboratorial do hipercortisolismo ACTH 

dependente, segue-se a investigação quanto à sua possível etiologia, por meio 

de testes dinâmicos (supressão com dexametasona 8,0 mg e teste com CRH), 

exames de imagem da região selar e, eventualmente, da realização de 

cateterismo bilateral e simultâneo de seios petrosos inferiores (44). 

O tratamento de escolha da DC é a remoção cirúrgica do adenoma 

hipofisário produtor de ACTH. As terapias adicionais são necessárias se 

houver falência do tratamento primário ou na impossibilidade do tratamento 

cirúrgico (47). 

Com relação ao tratamento medicamentoso da DC, há três modalidades 

de drogas, classificadas de acordo com seu mecanismo de ação: 1) inibidores 

da esteroidogênese adrenal (mitotane, cetoconazol, metopirona e etomidato); 



  Introdução  9 

 

2) ação direta no tumor hipofisário ou inibidores da secreção de ACTH (CAB, 

pasireotida); e 3) bloqueador do receptor de cortisol (mifepristona). 

Lamberts et al. (1980) observaram redução do nível sérico de ACTH em 

30% a 70%, entre 4 horas e 6 horas após o uso de 2,5 mg de BRC (48). Com 

altas doses de BRC (40mg/dia), há descrições de maior percentual de resposta 

clínica, mas com rara eficácia a longo prazo (49, 50). Pivonello et al. (2004) 

demonstraram haver correlação entre a expressão do DRD2, positiva em cerca 

de 83% das amostras tumorais,e a normalização do Fu de 24 horas em 40% 

dos pacientes com DC que não haviam apresentado remissão no pós-

operatório (51). A expressão de DRD2 em corticotrofinomas foi confirmada 

posteriormente por De Bruin et al. (2009) (52). 

Esses dados estimularam a realização de novos estudos avaliando eficácia 

da CAB no tratamento da DC. Pivonello et al. (2009) avaliaram 20 pacientes com 

DC sem remissão após tratamento cirúrgico, tratados com CAB (até 7,0 mg por 

semana). Após três meses, 10 pacientes apresentaram normalização da 

cortisolúria e cinco pacientes apresentaram resposta parcial (queda de 25% da 

cortisolúria) (53). Entre os 15 pacientes responsivos, cinco apresentaram escape 

em até 18 meses. Após 24 meses, 40% dos pacientes (oito pacientes em 20) 

mantiveram cortisolúria em níveis normais e 20% desses apresentaram 

diminuição do volume tumoral maior que 25% (53). Godbout et al.(2010) avaliaram 

a resposta a longo prazo (entre 12 e 60 meses) do uso da CAB, em doses de até 

6,0 mg semanais, em 30 pacientes com DC: em 13% houve resposta parcial 

com três a seis meses de tratamento, definida como cortisol urinário até 25% do 

limite superior do normal, e em 36% houve resposta completa com normalização 

da cortisolúria. Após mediana de 37 meses de tratamento, 30% dos pacientes 
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evoluíram com resposta completa com uma dose média de CAB de 2,1 mg por 

semana (54). Os mecanismos envolvidos na perda de resposta da CAB ainda não 

foram determinados. Acredita-se que a down-regulation de receptores ou, ainda, 

mecanismos de desensibilização pós-receptor (taquifilaxia) possam estar 

envolvidos. Vilar et al. (2010) avaliaram a eficácia da CAB, em doses tituladas 

em até 3,0 mg por semana, por seis meses, em 12 pacientes com DC 

persistente após tratamento cirúrgico, e houve normalização da cortisolúria em 

três casos (25%) (55). Barbot et al. (2014) avaliaram seis pacientes com DC 

persistente após cirurgia, tratados com CAB, por seis meses, com titulação de 

dose de CAB de até 3,0 mg por semana: um paciente apresentou resposta 

parcial, definida como redução do cortisol urinário em mais de 30%, e dois 

pacientes (33%) apresentaram normalização da cortisolúria (56).  

Os LRS de primeira geração apresentam resultados limitados no 

tratamento da DC, uma vez que há o predomínio da expressão do SSTR5 e 

menor expressão do SSTR2 pelo hipercortisolismo (57-59). Após os resultados 

de estudo de fase III (60), a pasireotida, um análogo multiligante, foi liberada 

para o tratamento de DC sem remissão após a cirurgia, ou, quando esta não é 

possível, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos. Nesse estudo, houve 

normalização dos níveis de cortisol urinário, em seis meses (dose de 900 mcg 

duas vezes ao dia), em 26% de 162 pacientes. 

A adrenalectomia bilateral é uma opção em casos resistentes à cirurgia 

e ao tratamento farmacológico. Apresenta eficácia no controle do 

hipercortisolismo, porém associa-se a dependência à terapia de reposição 

hormonal adrenal, ao risco de insuficiência adrenal ou, ainda, à possibilidade 

de crescimento do corticotrofinoma (61). 
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A RDT é reservada para pacientes com doença persistente após cirurgia 

que apresentem resistência ao tratamento medicamentoso. Em estudo de 

revisão, observou-se taxa de remissão de 64% dos casos em 17 meses de 

seguimento (62). 

 

1.1.4  Adenomas Clinicamente Não Funcionantes 

 

Os ACNF constituem um terço de todos os adenomas hipofisários (63). 

Por não haver hipersecreção hormonal, o diagnóstico é mais frequente em 

macroadenomas, quando há sintomas relacionados ao efeito de massa, tais 

como alterações visuais (67,8%), cefaleia (41,4%) e hipopituitarismo (43,3%) (64). 

O diagnóstico também pode ser realizado incidentalmente, em exames de 

imagem, como tomografia computadorizada (TC) e RM. A avaliação dos eixos 

hipofisários é de fundamental importância para definir o tumor como 

clinicamente não funcionante e para investigar o hipopituitarismo. A indicação 

do tratamento depende, fundamentalmente, da presença de comprometimento 

visual, além de hipopituitarismo, invasibilidade, tamanho e velocidade de 

crescimento tumoral. Portadores de microadenomas podem ser simplesmente 

acompanhados (65).  

A cirurgia é o tratamento primário indicado para os macroadenomas com 

deficiência visual, crescimento tumoral e, de maneira ponderada, considerando 

risco de apoplexia (8% dos casos) (63). A RDT, indicada como adjuvante à 

cirurgia, demonstra eficácia em prevenir o crescimento tumoral (63). 

O tratamento clínico para esses tumores ainda é controverso. Pivonello 

et al. (2004) demonstraram a expressão de DRD2 em 67% de 18 casos de 



  Introdução  12 

 

ACNF. Com o uso da CAB em nove destes pacientes, portadores de 

remanescente tumoral após a cirurgia, houve redução significativa (maior que 

25% do volume inicial) em 56% dos pacientes, na dose de 3,0 mg por semana, 

por um ano; fato correlacionado à expressão do RNA mensageiro do DRD2 (66). 

Em outros estudos, com o uso de CAB após a cirurgia por mais de seis meses, 

houve estabilidade ou redução tumoral (10% do volume inicial) em 

aproximadamente 50% dos casos (67-69). Recentemente, alguns autores relataram 

redução do volume tumoral (acima de 25%) em 21%, estabilidade em 72%, e 

progressão tumoral em 7% de 74 pacientes com ACNF tratados com CAB 

(dose até 3,5mg por semana), enquanto que no grupo controle observou-se 

redução tumoral em 5%, estabilidade em 79%, e progressão em 16% dos casos. 

Os pacientes foram acompanhados por 24 meses e houve diferença entre os 

grupos quanto à redução (P<0.01) e à progressão tumoral (P=0,02) (70). 

Os receptores de somatostatina também estão expressos nos ACNF, 

principalmente o subtipo SSTR3, seguido pelo SSTR2 (71, 72). Andersen et al. 

(2001) demonstraram que o tratamento combinado de octreotida e CAB, por 

seis meses, promoveu redução tumoral significativa (maior que 10% do 

volume) em 60% de 10 pacientes avaliados (73). Colao et al. (2003) observaram 

que a associação de lanreotida e CAB promoveu redução média de 2,0 cm3 

dos remanescentes tumorais (74). Devido à falta de dados publicados de 

estudos controlados, o tratamento clínico para os ACNFs ainda é um tema 

controverso (75).  

A Tabela 1 resume os parâmetros utilizados para definir resposta ao 

tratamento clínico, dos diferentes subtipos de adenomas hipofisários, bem 

como a taxa de sucesso obtida em estudos publicados e indexados. 
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Tabela 1. Parâmetros laboratoriais e de imagem utilizados na definição de 

resposta ao tratamento clínico dos adenomas hipofisários 

Subtipo 

tumoral 

Parâmetros 

de resposta 

Droga Controle 

hormonal 

Parâmetro 

de 

redução 

tumoral 

Droga Redução 

tumoral 

Prolactinoma PRL normal CAB 77%-92% 
(7)

 > 20%* CAB 80%
(8, 9)

 

Somatotrofinoma GH < 1 ng/mL 

e IGF-1normal 

para idade 

LRS 

 

 

 

CAB 

 

 

LRS+CAB 

65% com GH 

<2,5 ng/mL e 

63% com 

IGF-1 normal 
(76, 77)

 

30% com GH 

< 2ng/mL e 

IGF-1 normal 
(35, 36)

 

52% a 56% 

IGF-1 normal 
(37, 38)

 

-   

Corticotrofinoma Fu normal CAB 25% a 40% 
(52-55)

 

-   

ACNF - - - > 25%* 

 

> 10%* 

 

> 2mm** 

CAB 21%-56% 
(63, 66, 67, 70)

 

47%-53% 
(67-69)

 

38% 
(68, 78)

 

(*) Volume tumoral; (**) Maior diâmetro tumoral na ressonância magnética da região selar; ACNF – 

adenoma clinicamente não funcionante; CAB – cabergolina; Fu – cortisol urinário de 24 horas; GH – 

hormônio de crescimento; IGF-1 – fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1; LRS – ligante do 

receptor de somatostatina; mm – milímetros; PRL – prolactina. Entre parênteses estão citadas as 

respectivas referências dos estudos.  
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1.2  Receptor de dopamina subtipo 2 

 

A dopamina, por meio do receptor subtipo 2 (DRD2), regula inúmeras 

funções fisiológicas, entre elas a síntese e a liberação de PRL. O gene que 

codifica esse receptor está localizado no cromossomo 11, região 11q23.2, 

sendo composto por oito éxons. O DRD2 é membro da superfamília de 

receptores acoplados à proteína G, que, uma vez ativado, aciona a proteína G 

inibitória, reduzindo os níveis de adenosina 3',5'-monofosfato cíclico (AMPc) e 

de cálcio intracelulares (79) (Figura 1). 

Consequentemente, após a ativação do receptor em lactotrófos, normais 

ou tumorais, ocorre redução da síntese e da secreção da PRL, redução da 

proliferação celular e aumento da apoptose. O splicing alternativo do éxon seis 

do DRD2 gera as isoformas curta (DRD2S) e longa (DRD2L) do receptor, 

diferindo entre si por uma sequência de 29 aminoácidos. Ambas as isoformas 

são coexpressas no mesmo tipo celular e exibem propriedades farmacológicas 

e sinalizadoras similares. No entanto, a isoforma curta foi correlacionada a 

menores níveis de AMPc, sugerindo maior efetividade na ligação à proteína G 

inibitória (80). 
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AC – adenilciclase; AMPc – adenosina 3',5'-monofosfato cíclico; Ca
2+

 – cálcio; G0 – proteína G 

estimulatória; Gi – proteína G inibitória; MAPK – proteína quinase de ativação mitogênica; K+ – 

potássio. Adaptado de Filopanti et al. (2010) 
(81)

. 

 

Figura 1. Esquema representativo do DRD2 e suas vias de sinalização 

intracelular 

 

 

O uso de agonistas do DRD2 é amplamente utilizado em diversas 

doenças neurológicas, incluindo doença de Parkinson, esquizofrenia e 

dependência química (82). Nos prolactinomas, é o tratamento de escolha por 

sua alta eficácia e tolerabilidade. O principal mecanismo de resistência aos AD 

é a redução da expressão do DRD2 nas células tumorais (83). Alguns autores 

apontam também para menor expressão da isoforma curta (84, 85). Outros 

mecanismos relacionados à resistência aos AD são defeitos pós-receptor (86) e 

menor expressão da filamina (proteína de ancoragem) (87). 

Adicionalmente, estudos avaliaram o papel de diferentes polimorfismos 

de base única do gene DRD2, ou próximo a ele, na resistência ao AD. 

A presença de rs1800497 (alelo C), no gene da ankirina localizado 3’ downstream 
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ao DRD2 e de rs1076560 (alelo C) estavam em forte desequilíbrio de ligação (DL) 

nos portadores de microadenoma em um grupo de 203 pacientes com 

prolactinomas (88). A associação entre esses alelos e o maior número de sítios 

de ligação do DRD2, descrita em amostras de núcleo caudado (89), reforçam a 

maior frequência de polimorfismos em microprolactinomas, frequentemente 

mais responsivos ao tratamento com CAB. Esses mesmos autores 

demonstraram associação entre rs6275 (alelo T) e resistência à CAB, 

considerando como critérios a ausência de normalização da PRL, com doses 

da medicação maiores que 3,0 mg por semana, bem como a ausência de 

redução tumoral, considerada como diferença menor que 30% no maior 

diâmetro. Por fim, houve maior frequência do haplótipo composto por 

rs1800497 (alelo C), rs1079597 (alelo G), rs6275 (alelo C) e rs1076560 (alelo 

G) nos pacientes que normalizaram os níveis séricos de PRL com CAB (34,5% 

contra 11,3% e P=0,021) (88). Hansen et al. (2005) avaliaram 21 pacientes com 

hiperprolactinemia (sete com prolactinoma) e encontraram associação entre 

rs6275 (alelo T) e maiores níveis séricos de PRL (90). Estudo funcional com 

esse polimorfismo sugere que tal variante não influencia a estabilidade do RNA 

mensageiro in vitro (91). Além disso, estudos em populações psiquiátricas foram 

controversos, havendo associação do alelo T com o uso de álcool (92) e 

ausência de correlação com a presença de esquizofrenia (93).  

Ilhan et al. (2015) não encontraram associação entre o polimorfismo 

rs1800497 e responsividade ao tratamento com CAB em pacientes com 

prolactinoma (94). Os resultados dos estudos funcionais com as variantes 

alélicas também são controversos: há descrição de associação do alelo T com 

menor densidade de DRD2 em núcleo estriado (95-99), enquanto que não houve 

diferença em outro estudo (100). 
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A variante polimórfica do DRD2, rs1799732, situada na região promotora 

parecem ter também consequência funcional no receptor. Estudo in vitro têm 

relacionado esse polimorfismo à maior densidade do DRD2 (96)  (Tabela 2). 

 

Tabela 2. Polimorfismos no gene DRD2 (ENST00000362072) e estudos 

funcionais 

Nomenclatura
&
 rs ID 

Maior / 

Menor 

alelos 

Tipo 
Troca 

proteína 

Consequência 

funcional 

p.Glu713Lys rs1800497 C/T Missense 

(ANKK1) 

Glutamina 

por Lisina 

T: ↓ligação ao 

receptor em núcleos 

caudado e estriado¹ 
(95-99, 101, 102)

 

T: ausência de 

associação com 

menor ligação em 

núcleo caudado em 

esquizofrênicos¹ 
(100)

 

c.-31-882G>A rs1079597 G/A (REV) Intrônicas Não A: ↓densidade do 

receptor no núcleo 

estriado¹ 
(96)

 

A: ausência de 

associação com 

menor ligação em 

núcleo caudado 

esquizofrênicos¹
(100)

 

c.939T>C rs6275 C/T Silenciosa Não T: não interfere na 

estabilidade do 

RNAm² 
(91)

 

c.811-83G>T rs1076560 C/A Intrônicas Não C: ↑ expressão do 

DRD2S no cérebro¹ 

(103-105) 

c.-486_-485insC rs1799732 C/- (REV) Regulatória Não -insC: ↑ da 

densidade de DRD2 

em indivíduos 

saudáveis¹ 
(96)

 

(
&
)Nomenclatura oficial (Human Genome Variation Society(http://www.hgvs.org/mutnomen/));rs ID – 

identificação oficial do banco de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/); (¹) Estudos in vivo 

utilizando ligantes marcados para o DRD2; (²) Estudo com células transfectadas in vitro; AMPc – 

adenosina 3’,5’ monofosfato cíclico; ANKK1 – gene da ankirina; DRD2S – isoforma curta do receptor de 

dopamina subtipo 2; REV – reverso; RNAm – ácido ribonucléico mensageiro; ↑ - aumento; ↓ redução 
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1.3  Receptores de somatostatina 

 

Os receptores de somatostatina (SSTR), também pertencentes à 

superfamília de receptores acoplados a proteínas G, são classificados em cinco 

diferentes subtipos: SSTR1, SSTR2, SSTR3, SSTR4 e SSTR5. A somatostatina 

nativa possui afinidade a todos os subtipos de SSTR, enquanto que ligantes do 

receptor de somatostatina (LRS) de primeira geração (octreotida e lanreotida) 

ligam-se preferencialmente ao SSTR2, com menor afinidade ao SSTR5 e 

afinidade quase nula ao SSTR1 e SSTR4 (106). O análogo multiligante 

(pasireotida) apresenta maior afinidade aos receptores de somatostatina em 

comparação ao octreotida, em especial ao SSTR5, o que representa 

importância no tratamento atual da DC (107, 108). 

O gene que codifica o SSTR2 é constituído por dois éxons, enquanto 

que, o gene do SSTR5 contém apenas um éxon. Esses genes estão 

localizados nos cromossomos 17 (17q24) e 16 (16p13.3), respectivamente. 

O  SSTR2 apresenta duas isoformas, longa (SSTR2a) e curta (SSTR2b), 

derivadas por splicing alternativo. Quanto à sua função, o SSTR2 induz 

apoptose por mecanismos independentes do gene p53, além de inibir a 

secreção de GH (109). O SSTR5 também está relacionado à diminuição da 

proliferação celular e à inibição da secreção de GH (110) (Figura 2). 
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Receptores SSTR2 e SSTR5 acoplados à proteína G inibitória (Gi) inibem a adenil ciclase e reduz o 

monofosfato cíclico de adenosina (AMPc). SSTR2 via fosfoinositol 3 quinase (PI3K) inibe a proliferação 

celular. SSTR5 inibe a monofosfato cíclico de guanosina (GMPc) ativando a via da proteína quinase ativada 

por mitógenos (MAPK) inibindo a proliferação celular.         Efeito estimulatório;          Efeito inibitório; DAG – 

diacilglicerol; G0 – proteína G estimulatória; Gq – subtipo da subunidade da proteína G α; IP3 – inositol 3 

fosfato; PKA – proteína quinase A; PKC – proteína quinase C; PLC – fosfolipase C. Adaptado de 

Theodoropoulou et al. (2013) 
(110)

. 

 

Figura 2. Esquema representativo do SSTR2 e SSTR5 e suas vias de 

sinalização intracelular 

 

 

Em relação aos pacientes portadores de adenomas produtores de GH, 

cerca de 45% não apresentam controle hormonal com o uso do LRS (111). 

Algumas características clínicas, de imagem, histopatológicas e moleculares 
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relacionadas à resposta ao tratamento com LRS em somatotrofinomas estão 

descritos na Tabela 3. 

 

Tabela 3. Características clínicas, de imagem, histopatológicas e moleculares 

(SSTR2 e SSTR5) relacionadas à resposta ao tratamento com os ligantes do 

receptor de somatostatina. 

Característica Determinante Descrição 

Clínica 

Sexo Mulheres apresentam up-regulation do SSTR2 

secundário ao estrógeno 
(112)

 

Idade Jovens apresentam tumores mais agressivos 
(112)

 

Imagem 

Tamanho tumoral Macroadenomas e presença de invasividade 

reduzem a chance de resposta aos LRS 
(31)

 

Intensidade na RM Hiperintensidade em T2 sugere adenoma 

esparsamente granulado na imunohistoquímica e 

resistência aos LRS 
(113)

 

Histopatologia 

Granulação Adenomas esparsamente granulados apresentam 

resistência aos LRS 
(114)

 

Expressão SSTR2 Expressão do SSTR2 (avaliado pelo RNAm e níveis 

protéicos) se correlacionou positivamente à resposta 

aos LRS (112, 115) 

Molecular 

Mutação do SSTR5 

(Arg240Trp) 

Presença da mutação gerou perda da inibição do GH 

e aumento da proliferação celular com o tratamento 

com octreotida 
(116)

 

SSTR5TMD4 e 

SSTR5TMD5 

Isoformas truncadas se correlacionam a redução da 

resposta ao octreotida em somatotrofinomas
 (117)

 

rs169068 e 

rs3751830 
Polimorfismos associados à resistência aos LRS 

(118)
 

Mutação gene AIP Mutações familiares ou esporádicas predizem 

resposta não favorável ao tratamento com LRS 
(112)

 

SSTR 

Dessensibilização Descrição de pequeno papel na resposta aos LRS 
(119)

 

Expressão 

heterogênea 

Redução da densidade do SSTR pode explicar alta 

proporção dos pacientes parcialmente resistentes 

aos LRS 
(120)

 

AIP - aryl hydrocarbon receptor interacting protein; Arg – arginina; LRS – ligante do receptor de 

somatostatina; RM – ressonância magnética; RNAm – ácido ribonucleico mensageiro; SSTR2 – receptor 

de somatostatina subtipo 2; SSTR5 – receptor de somatostatina subtipo 5; Trp - triptofano. Adaptado de 

Cuevas-Ramos et al. (2014) 
(108)

. 
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O papel dos polimorfismos dos genes SSTR2 e SSTR5 na resposta 

ao  tratamento com LRS em pacientes acromegálicos foi avaliado em dois 

estudos (118, 121). Ciganoka et al. (2011) avaliaram o papel dos polimorfismos do 

SSTR5 na resposta ao tratamento medicamentoso em 46 pacientes acromegálicos. 

Os autores observaram maior frequência do polimorfismo rs169068 (alelo C) 

nos pacientes, quando comparados a 475 indivíduos normais, pareados por 

sexo e idade. Adicionalmente, o alelo de risco T para o polimorfismo rs34037914 

estava ausente no grupo de pacientes que apresentaram redução tumoral, e a 

presença do mesmo alelo esteve associada ao maior número de procedimentos 

cirúrgicos ao longo do tratamento (121). 

Em outro estudo, polimorfismos do gene SSTR5 foram avaliados em 66 

pacientes acromegálicos, e houve associação entre rs169068 (alelo C) e níveis 

basais menores de IGF-1. Na avaliação de haplótipos, observaram a 

associação entre a presença de rs169068 (alelo C) e homozigose para o alelo 

C do polimorfismo rs3751830, e níveis séricos basais menores de GH. Não 

houve associação dos polimorfismos com resposta ao tratamento com LRS e 

com a expressão de SSTR2 e SSTR5, avaliada por imunohistoquímica, em 10 

amostras tumorais da mesma casuística (118). A perda da heterozigosidade no 

gene do SSTR5 na presença do alelo T de rs169068 já havia sido descrita em 

uma amostra tumoral de 10 pacientes com tireotrofinoma e somatotrofinoma, e 

correlacionada com agressividade tumoral (122). 

As características dos polimorfismos de SSTR2 e SSTR5 e as prováveis 

consequências funcionais de acordo com estudos in vitro, quando disponíveis, 

estão resumidas na Tabela 4. 
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Tabela 4. Polimorfismos nos genes SSTR2 (ENST00000315332) e SSTR5 

(ENST00000397547) e estudos funcionais 

Nomenclatura
&
 

 
rs ID 

Maior / 
Menor 
Alelos 

Tipo 
Troca 

proteína 
Consequência 

funcional 

Gene SSTR2      

c.-92-49C>G rs1466113 G/C Intrônica Não 
C: ↓ transcrição de 
SSTR2 carcinoma 
de pâncreas 

(123)
 

c.-92-75A>G rs998571 T/C (REV) Intrônica Não 

C: sem efeito na 
transcrição de 
SSTR2 carcinoma 
de pâncreas

 (123)
 

Gene SSTR5      

c.-27-436C>T rs3751830 C/T Regulatória Não ND 

p.Pro109Ser rs4988487 C/T Missense Prolina por 
Serina 

ND 

p.Pro335Leu rs169068 C/T Missense Prolina por 
Leucina 

T/T: ↑ proliferação 
celular 

T/T: ↓ inibição 
proliferação celular 
por análogo SSTR5 
em cultura de 
células tumorais 

(124)
 

c.1044A>G rs642249 G/A Silenciosa Não ND 

(
&
)Nomenclatura oficial (Human Genome Variation Society) (http://www.hgvs.org/mutnomen/)); rs ID – 

identificação oficial do banco de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/); ND – não descrita; 

REV – reverso; ↑ - aumento; ↓ - redução 

 

 

Os resultados das análises sobre a influência dos polimorfismos dos 

genes DRD2 na resposta ao tratamento com AD, e dos genes SSTR2 e SSTR5 

na resposta ao tratamento com LRS em pacientes com tumores hipofisários 

ainda são escassos e inconclusivos, sendo necessários estudos adicionais. 

Dessa forma, a avaliação de uma grande coorte de pacientes com 

prolactinomas e somatotrofinas, além da inclusão de corticotrofinomas e ACNF, 

sem descrição prévia, faz-se necessária para o estudo de associação e 

causalidade para polimorfismos. 



 

 

 

 

2  Objetivos 
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2.1  Objetivo primário 

 

Associação dos polimorfismos nos genes DRD2, SSTR2 e SSTR5 à 

resposta ao tratamento com CAB e OCT-LAR em pacientes portadores de 

adenomas hipofisários (prolactinomas, somatotrofinomas, corticotrofinomas e 

ACNF). 

 

 

2.2  Objetivo secundário 

 

Avaliar as frequências dos polimorfismos nos genes DRD2, SSTR2 e 

SSTR5 em pacientes com prolactinomas, somatotrofinomas, corticotrofinomas 

e ACNF e compará-las a um grupo controle. 

 

 



 

 

 

3  Métodos 
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3.1  Considerações éticas  

 

Este projeto foi aprovado pela Comissão de Ética para Análise de 

Projetos de Pesquisa (CAPPesq), da Diretoria Clínica do Hospital das Clínicas 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP) 

(processo n°0770/11) (Anexo A) e foi realizado cumprindo-se os princípios 

éticos pertinentes aos estudos em seres humanos. Os indivíduos foram 

incluídos no estudo após seu consentimento, mediante a assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo B). 

 

 

3.2  Pacientes 

 

A coorte deste estudo foi composta por pacientes portadores de 

adenomas hipofisários, acompanhados na Unidade de Neuroendocrinologia do 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo 

(HCFMUSP): 148 casos de prolactinomas,142 casos de corticotrofinomas, 165 

casos de somatotrofinomas e 70 pacientes com ACNF, dos quais 56 

acompanhados pela Divisão de Neurocirurgia Funcional do Instituto de 

Psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). 

Os pacientes foram analisados separadamente, de acordo com o subtipo 

tumoral. Além disso, pacientes com prolactinomas, somatotrofinomas e 
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corticotrofinomas foram incluídos em um mesmo grupo de adenomas 

funcionantes, avaliados do ponto de vista hormonal para resposta ao 

tratamento com CAB. Finalmente, um sexto grupo de pacientes foi composto 

de portadores de quaisquer subtipos tumorais (prolactinoma, somatotrofinoma, 

corticotrofinoma e ACNFs), com o intuito de comparar as freqüências das 

variantes genéticas entre o grupo portadores de adenoma hipofisários e o 

grupo controle (Tabela 5).   

 

Tabela 5. Casuística de pacientes com adenomas hipofisários, classificados de 

acordo com o subtipo tumoral e submetidos ao tratamento clínico 

Grupos Total (n) 

Avaliados quanto à resposta 

ao tratamento clínico 

(n) 

Prolactinoma 148 118 

Somatotrofinoma 165 101 

Corticotrofinoma 142 15 

ACNF 70 35 

Adenomas hipofisários 525* 169** 

(*) Grupo total comparado com indivíduos saudáveis; (**) Grupo composto por adenomas 

funcionantes (prolactinomas, somatotrofinomas e corticotrofinomas) tratados com CAB. ACNF 

– adenoma clinicamente não funcionante; n – amostra.  

 

 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão, clínicos e 

laboratoriais, para portador de cada subtipo de adenomas de hipófise: 

1) Prolactinoma: hiperprolactinemia sem outra causa identificada com 

lesão hipofisária sugestiva de adenoma; 
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2) Acromegalia: quadro clínico sugestivo, associado ao GH basal acima 

de 0,4 ng/mL, GH não supressível ao TTGO (GH > 1,0 ng/mL) e/ou 

IGF-1 elevado para idade, com lesão hipofisária; 

3) Doença de Cushing: quadro clínico sugestivo, associado ao 

hipercortisolismo dependente de ACTH, com imagem hipofisária 

sugestiva de tumor hipofisário e/ou cateterismo de seios petrosos 

com gradiente centro-periferia compatível com a doença central; 

4) ACNF: adenoma de hipófise confirmado por anatomopatológico, 

após procedimento cirúrgico, ausência de hipersecreção hormonal 

ou discreta hiperprolactinemia. 

 

Os pacientes submetidos à RDT, antes ou durante o tratamento clínico, 

foram excluídos da análise de resposta ao tratamento medicamentoso.  

A partir do prontuário médico foram coletados, retrospectivamente, 

dados relativos à idade no momento da coleta (atual), idade ao diagnóstico, 

gênero, níveis séricos de PRL, GH, IGF-1, ACTH e níveis urinários de cortisol 

ao diagnóstico, tamanho tumoral, evolução pós-operatória, quando pertinente, 

além da resposta ao tratamento clínico, quando indicado. 

O grupo controle inicialmente foi composto por 394 indivíduos 

provenientes da Fundação Pró-Sangue do Hospital das Clínicas da FMUSP, 

avaliados através de entrevista clínica que contemplava as principais queixas 

relacionadas a doenças hipofisárias (Anexo C), bem como da avaliação 

laboratorial com dosagens de PRL, TSH, T4 livre, LH, FSH, estradiol, 

testosterona total e livre, GH e IGF-1, gentilmente realizadas no LIM-42 –

Laboratório de Hormônios e Genética Molecular do HCFMUSP. Desses, 45 
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indivíduos foram excluídos por alteração hormonal. O grupo controle foi 

composto, então, por 349 indivíduos (243 homens e 106 mulheres; média da 

idade 36 ± 11 anos), submetidos à coleta de sangue periférico para a extração 

de ácido desoxirribonucleico (DNA) genômico e avaliação da frequência dos 

polimorfismos dos genes DRD2, SSTR2 e SSTR5. 

 

3.2.1  Critérios clínicos de resposta ao tratamento  

 

a)  Prolactinomas 

Há um amplo espectro de respostas ao tratamento de prolactinomas 

com AD, não havendo uniformidade na literatura médica quanto à sua definição 

(19, 125, 126). Os pacientes do estudo foram classificados como sensíveis por 

dois critérios: 1) hormonal, quando da normalização dos níveis séricos de PRL 

com dose menor ou igual a 3,0 mg por semana de CAB, utilizada por no 

mínimo seis meses; e 2) tumoral, quando da redução tumoral em ao menos 

30% do maior diâmetro, nas mesmas condições de tratamento clínico, tal como 

proposto por Filopanti et al. (2008) (88). 

Pacientes que foram submetidos ao tratamento clínico com CAB, antes e 

depois de tratamento cirúrgico, foram classificados em sensíveis ou resistentes, 

de acordo com os resultados do pré-operatório. 

 

b)  Somatotrofinomas 

Os pacientes com acromegalia foram submetidos ao tratamento clínico 

primário e/ou secundário após o tratamento cirúrgico. Nos somatotrofinomas, o 

tratamento medicamentoso foi instituído com octreotida LAR (OCT-LAR) e 
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CAB, isoladamente ou em combinação. A OCT-LAR foi administrada, por via 

intramuscular, a cada 28 dias, com dose inicial de 20 mg e ajuste de dose para 

30 mg em três meses. A CAB foi administrada, por via oral, na dose 1,5 mg por 

semana por três meses, atingindo a dose máxima de 3,5 mg por semana nos 

casos não controlados. 

A eficácia ao tratamento medicamentoso com LRS e/ou AD foi determinada 

por dois parâmetros: 1) dosagem de GH abaixo de 1,0 ng/mL; e 2) IGF-1 dentro 

dos valores normais ajustados para a idade. Os pacientes foram avaliados de 

acordo com cada critério isoladamente e a associação dos dois parâmetros. 

Foram considerados sensíveis os pacientes que atingiram ao menos um desses 

dois critérios laboratoriais. Os pacientes que foram submetidos ao tratamento 

clínico antes e depois de tratamento cirúrgico foram classificados em sensíveis ou 

resistentes, de acordo com os resultados do pré-operatório.  

 

c)  Corticotrofinomas 

O tratamento com CAB foi utilizado em pacientes com corticotrofinoma 

que não apresentaram controle da doença após um ou mais procedimentos 

cirúrgicos. A eficácia ao tratamento clínico foi definida pela normalização dos 

níveis de Fu em 24 horas, após seis meses do uso de CAB, com doses de 1,0 

mg a 3,5 mg por semana. 

 

d)  Adenomas Clinicamente Não Funcionantes 

Pacientes portadores de ACNF que apresentavam remanescentes 

tumorais ao menos seis meses do procedimento cirúrgico foram tratados com 

CAB, de 1,5 mg a 3,5 mg por semana, por no mínimo seis meses, e avaliados 
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por meio de exame de RM da região selar em seis, 12, 18 e 24 meses, sempre 

pelo mesmo radiologista, Dr. Fabio Eduardo Fernandes da Silva, da Divisão de 

Neurocirurgia Funcional do Instituto de Psiquiatria da FMUSP. Foram 

classificados em respondedores, para os casos em que houve redução do 

volume tumoral acima de 25% ou estabilidade tumoral, e não respondedores, 

para aqueles em que houve aumento do volume tumoral em ao menos 25% do 

valor inicial (70). 

 

e)  Adenomas hipofisários funcionantes 

 Pacientes portadores de prolactinomas (118), somatotrofinomas (36) e 

corticotrofinomas (15) foram agrupados como adenomas hipofisários 

funcionantes a fim de avaliarmos a correlação entre os polimorfismos do gene 

DRD2 e a resposta hormonal a CAB. Os critérios de resposta a CAB forma 

específicos para cada subtipo tumoral: normalização dos níveis séricos de PRL 

com doses menores que 3,5 mg por semana para prolactinomas; níveis séricos 

de GH menores que 1,0 ng/mL e níveis séricos normais para faixa etária de 

IGF-1 para somatotrofinomas; e normalização do Fu 24 horas para 

corticotrofinomas. Dos portadores de somatotrofinomas submetidos ao 

tratamento com CAB, quatro apresentavam controle de GH antes do início do 

tratamento e não foram incluídos nesta avaliação.  

 

 



  Métodos  32 

 

3.3  Análise dos polimorfismos  

 

Os polimorfismos foram referidos pelo seu número de identificação (rs 

ID) do banco de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/) e escolhidos 

de acordo com a “estratégia do polimorfismo candidato”, em que poucos 

polimorfismos de interesse funcional previamente estudados são selecionados 

para o estudo (127), e de acordo com polimorfismos já descritos na literatura (118, 121). 

O estudo do polimorfismo rs1799732, inédito em pacientes com prolactinomas 

e situado na região promotora de DRD2, baseou-se na presença de estudo 

funcional, demonstrando que a ausência da inserção do alelo C estava 

relacionada à maior densidade de DRD2 no núcleo estriado de voluntários 

normais (96), bem como à maior frequência do alelo raro em pacientes 

esquizofrênicos (128). Foram excluídos os polimorfismos com frequência do alelo 

raro (MAF) menor que 5%. 

A genotipagem dos polimorfismos rs1079597, rs1076560, rs1800497 e 

rs6275, no gene DRD2 (cromossomo 11), rs998571 e rs1466113, no gene 

SSTR2 (cromossomo 17), e rs3751830 e rs4988487, no gene SSTR5 

(cromossomo 16), foi realizada pela reação em cadeia da polimerase (PCR) em 

tempo real, utilizando o sistema TaqMan® (Applied Biosystems). Para os 

polimorfismos rs1799732, no gene DRD2, rs169068 e rs642249, no gene 

SSTR5, não foi possível customizar ensaio de detecção, pois na região estão 

presentes outros polimorfismos muito próximos aos de interesse. Assim, tais 

polimorfismos foram avaliados por PCR seguidos de sequenciamento 

automático (Tabela 6). 
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Tabela 6. Polimorfismos dos genes DRD2 (ENST00000362072), SSTR2 

(ENST00000315332) e SSTR5 (ENST00000397547) avaliados no estudo 

(*)MAF – frequência do alelo raro; (**)Polimorfismos avaliados por sequenciamento automático; REV – reverso; 

rs ID – identificação oficial do banco de dados do NCBI (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/) 

 

Gene  Cromossomo rs ID Alelos MAF* (%) Ensaio TaqMan® 

DRD2 
11q23.2 rs1799732 

C/- 

(REV) 

24 
** 

  rs1800497 C/T 29 C___7486676_10 

 rs1079597 
G/A 

(REV) 

23 
C___2278884_10 

 rs1076560 C/A 19 C___2278888_10 

 rs6275 C/T 47 C___2601173_20 

SSTR2 17q25.1 rs998571 T/C 25 C___2167503_10 

 rs1466113 G/C 30 C___2167504_10 

SSTR5 16p13.3 rs3751830 C/T 26 C__27476900_10 

 rs4988487 C/T 8 C__25472926_20 

 rs169068 C/T 48 ** 

  rs642249 G/A 6 ** 
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A Figura 3 apresenta a localização esquemática de cada um dos 

polimorfismos avaliados e de seus respectivos loci.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Representação esquemática dos genes DRD2 (a), SSTR2 (b) e 

SSTR5 (c) e localização aproximada de cada polimorfismo avaliado neste 

estudo 

 

(a) 

(b) 

(c) 
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3.3.1  Extração de DNA genômico 

 

O DNA genômico foi extraído utilizando-se o método salting out, a partir 

de 10 mL de sangue periférico coletado em tubo contendo ácido etilenodiamino 

tetra-acético (EDTA) (129). A concentração do DNA nas amostras foi medida por 

leitura em espectrofotômetro, sendo assegurada a boa qualidade das amostras 

pela razão 260/280 ~1.8 e a razão 260/230 entre 1,8 e 2,2. 

 

3.3.2  Genotipagem por PCR em tempo real 

 

Na genotipagem por PCR em tempo real foram utilizados ensaios 

comercias do tipo TaqMan®. Cada ensaio consiste em duas sondas marcadas 

com fluoróforos, cada uma específica para um dos alelos (tipo selvagem ou 

mutante), e oligonucleotídeos que flanqueiam a região polimórfica. A molécula 

fluorescente repórter (FAM™ ou VIC®) está fixada na extremidade 5' da sonda, 

enquanto que na extremidade 3' estão presentes uma molécula MGB (minor 

groove binding) e um composto quencher, capaz de inibir a fluorescência do 

repórter (Figura 4). O MGB aumenta a temperatura de melting (Tm) do primer 

sem a necessidade de aumentar o tamanho da sonda; dessa forma, sondas 

pequenas com a diferença de apenas um par de bases apresentam uma 

grande diferença na Tm, permitindo a discriminação alélica mais acurada. 

Durante a reação de PCR, a sonda é degradada pela ação 

exonucleásica 5'3' da polimerase, separando o quencher da molécula 

fluorescente, causando a liberação do sinal (Figura 4). Como cada sonda é 

marcada com uma fluorescência diferente, é possível determinar o genótipo da 

amostra pela leitura da fluorescência emitida (Figura 5). 
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DNA molde e componentes do ensaio

sonda 1

DNA molde

DNA molde

DNA molde 

sonda 2

Desnaturação do DNA molde

sonda 1 sonda 2

Liberação do sinal da sonda complementar sonda 2 –
Não complementar

Extensão do 
primer

pareamento 

 

A sonda só emite o sinal fluorescente após ser anelada e clivada durante a reação de PCR. DNA – ácido 

desoxirribonucléico; MGB – minor groove binding. Adaptado do protocolo TaqMan Genotyping, disponível 

em http://www.appliedbiosystems.com.br 

 

Figura 4. Representação esquemática da genotipagem utilizando o sistema 

TaqMan®.  

 

Para as reações de PCR em tempo real foram utilizados 3 µL de master 

Mix Taqman (2X), 0,125 µL TaqMan SNP Genotyping Assay (40X), 5 ng de 

DNA extraído dos indivíduos do estudo e 2 µL de água ultrapura. As amostras 

foram amplificadas em equipamento Step One PlusTM (Applied Biosystems Inc., 

Foster City, CA, EUA) de acordo com o protocolo a seguir: 95°C/10minutos 

(ativação enzimática) seguidos de 40 ciclos a 95°C /15 segundos (denaturação) 

e 60°C/ 1 minuto (anelamento/ extensão). Os ensaios TaqMan utilizados para 

cada polimorfismo avaliado estão descritos na Tabela 6. A discriminação e a 

plotagem dos genótipos foram realizadas pelo Step OneTM  Software versão 

http://www.appliedbiosystems.com.br/
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2.2.2 (Applied Biosystems Inc., Foster City, CA, EUA). Todos os genótipos 

foram verificados pela visualização dos sinais fluorescentes nos gráficos da 

curva de amplificação, o que também permitiu a identificação de muitos 

genótipos classificados como indeterminados pelo programa (Figura 5). Em 

torno de 20% das amostras foram checadas por seqüenciamento automático 

com 100% de correlação. 

 

 

(a) Curva de amplificação de um genótipo heterozigoto; (b) Gráfico de discriminação alélica, onde o círculo 

azul representa o homozigoto para o alelo 2, o círculo vermelho representa o homozigoto para o alelo 1 e 

o círculo verde representa o heterozigoto 1/2; X, genótipo não determinado; quadrado, controle negativo. 

∆Rn – delta de fluorescência 

 

Figura 5. Genotipagem por PCR em tempo real utilizando TaqMan®.  

(a) 

(b) 
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3.3.3  Genotipagem por sequenciamento automático 

 

As regiões contendo os polimorfismos rs1799732, no gene DRD2, e 

rs642249 e rs169068, no gene SSTR5, foram amplificadas por PCR utilizando-

se pares de oligonucleotídeos específicos desenhados com o auxílio do 

programa Primer3 (http://primer3.ut.ee/) (Tabela 7).  

 

Tabela 7. Sequência de oligonucleotídeos utilizados na amplificação de 

polimorfismos nos genes DRD2 e SSTR5 

Polimorfismos Oligonucleotídeo Sequência 5' 3' 
Amplificado 

(pb) 

rs1799732 DRD2_A-F CAACCCTTGGCTTCTGAGTC  318 

 DRD2_A-R GGTTCGGCACTGAAGCTG   

rs169068/ 

rs642249 

SSTR5 –F GAGGGCGGTACCTGCAAC  681 

SSTR5 - R CTTCAGCCAGCTCTGTCCTC  

pb – pares de bases; F- oligo forward (direto); R - oligo reverso 

 

 

Cada reação de PCR foi realizada em um volume final de 10 µL, onde 

foram utilizados 20 ng de DNA genômico, 200 μM de cada desoxinucleotideo 

(dNTP), 10 pmol do par oligonucleotideos, 0,3 U de enzima GoTaq® DNA 

polimerase (Promega) e tampão da reação fornecido pelo fabricante. A reação 

de amplificação foi realizada em termociclador Verity® System (Applied 

Biosystems) e consistiu nas seguintes etapas: desnaturação inicial a 95oC por 

cinco minutos, seguida por 35 ciclos de desnaturação a 94oC por 30 segundos, 

anelamento a 58oC por 30 segundos, e extensão a 72oC por um minuto e 
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extensão final a 72oC por 10 minutos. Os produtos de PCR foram submetidos à 

eletroforese em gel de agarose a 1% após coloração com Blue Green Loading 

Dye (LGC Biotechnology) na proporção 5:1 e visualizados por transiluminação 

em luz ultravioleta. 

Posteriormente, os produtos de amplificação foram submetidos à 

purificação enzimática, utilizando-se o produto comercial EXO-SAP IT 

(Affymetrix). A reação de sequenciamento foi realizada adicionando-se a 1,0 μL 

do produto purificado 0,5 μL de Big Dye Terminator versão 3.1 (Applied 

Biosystems), 5 pmol do oligonucleotídeo direto e água desionizada estéril para 

um volume final de 10 uL. A reação foi levada a um termociclador a  96°C por 

dois minutos, seguindo-se 35 ciclos: 96°C por 15 segundos, 55°C por 5 

segundos e 60°C por 4 minutos.  

Ao término da reação, o produto foi precipitado por 15 minutos em uma 

mistura de 25:1:1 de isopropanol 100%:acetato de sódio 3M:EDTA 125 mM. 

Após centrifugação a 4200 rotações por minuto (rpm) a 4ºC por 45 minutos, o 

material foi lavado por duas vezes com 35 uL de etanol 70% e o tubo foi 

deixado secar sobre a bancada ao abrigo da luz. Os produtos foram então 

ressuspendidos em 3,0 uL de formamida e submetidos à eletroforese capilar 

em sequenciador automático ABI Prism Genetic Analyzer 3130 Xl automatic 

DNA sequencer (Perkin Elmer). As sequências obtidas foram comparadas com 

as sequências do SSTR5 e do DRD2 depositadas na base de dados do 

Ensembl (http://www.ensembl.org/) com o auxilio do programa Sequencher 

Portable (GeneCodes Inc).  
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3.4  Análise estatística 

 

O equilíbrio de Hardy-Weinberg foi verificado para cada marcador 

genético utilizando três testes diferentes: qui-quadrado, teste exato e razão de 

verossimilhança (P>0,05). O desequilíbrio de ligação (DL) entre os marcadores 

foi estudado pelo teste Qui-quadrado e valores de P<0,01 foram adotados. 

As variáveis contínuas foram avaliadas quanto à média e desvio padrão (DP), 

ou à mediana e intervalo, conforme a presença de distribuição paramétrica ou 

não paramétrica (teste Mann-Whitney-Wilcoxon), respectivamente. 

A correlação entre as variantes genéticas e a resposta ao tratamento 

clínico foi realizada por regressão logística (130), ajustando para fatores 

interferentes (gênero, idade ao diagnóstico, tamanho tumoral, níveis séricos de 

PRL, GH e IGF-1ao diagnóstico), e foi aplicada a correção para múltiplos testes 

baseada no grau de DL entre os polimorfismos pelo método de Benjamini e 

Hocheberg (False Discovery Rate – FDR) (131), a fim de controlar as chances de 

falso positivo e de ajuste para pequenas amostras(132). O valor de P abaixo de 

0,05 foi considerado estatisticamente significante. Foi considerada associação 

independente quando o valor de P perdeu a significância após o ajuste pelo 

FDR. Os resultados da avaliação prospectiva de progressão tumoral foram 

expressos de acordo com o Hazard ratio (HR), para o modelo de Cox, e Odds 

Ratio (OR), para o modelo de regressão logística nominal, com seus 

respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. 

A associação entre os polimorfismos e variáveis clínicas foi estudada pelo 

teste exato de Fisher e por regressão logística (caso de sexo e tamanho 

tumoral). As variáveis quantitativas foram estudadas por meio do teste de Mann-
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Whitney-Wilcoxon (idade e nível sérico de PRL, GH, IGF-1 ao diagnóstico). 

A seleção de variáveis clínicas, em modelos de regressão logística e associação 

com resposta ao tratamento, foram realizadas com o método de eliminação 

retrógrada para determinar a melhor associação entre polimorfismos e resposta 

ao tratamento. Os modelos reduzidos, incluindo apenas as variáveis 

significativas (P<0,05), foram submetidos à regressão logística pelo teste Firth's 

penalized-likelihood logistic regression (132). As análises foram realizadas com o 

programa estatístico R (http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf) e com 

assessoria estatística da equipe da Profa. Dra Julia Pavan Soler do Instituto de 

Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. 

 

http://cran.r-project.org/doc/manuals/R-intro.pdf


 

 

 

4  Resultados 
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Todos os polimorfismos avaliados nos genes DRD2, SSTR2 e SSTR5 

não desviaram do equilíbrio de Hardy-Weinberg (P>0,05), tanto nos grupos de 

pacientes portadores de adenomas hipofisários quanto no grupo de indivíduos 

saudáveis, fornecendo subsídios para posteriores análises estatísticas.  

A tabela 8 resume a frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de 

DRD2, SSTR2 e SSTR5 estudados nos pacientes com adenomas hipofisários 

e em indivíduos saudáveis. 

 

Tabela 8. Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de DRD2, SSTR2 

e SSTR5 nos pacientes com adenomas hipofisários e no grupo controle 

DRD2      

rs1079597 GG AG AA A/* G/* 

Prolactinoma 94 (64) 46 (31) 7 (5) 53 (36) 140 (95) 

Somatotrofinoma 116 (70) 46 (28) 3 (2) 49 (30) 162 (98) 

ACNF  39 (54) 30 (44) 1(2) 31 (44) 69 (98) 

Adenomas hipofisários 352 (67) 154 (30) 16 (3) 170 (33) 506 (97) 

Controle 242 (69) 94 (27) 13 (4) 107 (31) 336 (69) 

rs1076560 CC AC AA A/* C/* 

Prolactinoma 93 (68) 41 (30) 2 (2) 43 (32) 134 (68) 

Somatotrofinoma 106 (69) 44 (28) 5 (3) 49 (31) 150 (69) 

ACNF  41 (59) 29 (41) - 29 (41) 70 (100) 

Adenomas hipofisários 337 (69) 139 (29) 11 (2) 150 (31) 476 (98) 

Controle 226 (70) 83 (26) 12 (4) 95 (30) 309 (96) 

rs1800497 CC CT TT T/* C/* 

Prolactinoma 78 (53) 57 (39) 13 (9) 70 (47) 135 (91) 

Somatotrofinoma 94 (57) 62 (38) 9 (5) 71 (43) 156 (95) 

ACNF  34 (49) 31 (44) 5 (7) 36 (51) 65 (93) 

Adenomas hipofisários 297 (57) 194 (37) 31 (6) 225 (43) 491 (94) 

Controle 172 (49) 147 (42) 30 (9) 177 (51) 319 (91) 

Continua... 
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Tabela 8 (conclusão). Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de 

DRD2, SSTR2 e SSTR5 nos pacientes com adenomas hipofisários e no grupo 

controle 

DRD2      

rs6275 CC CT TT T/* C/* 

Prolactinoma 59 (44) 57 (42) 19 (14) 76 (56) 116 (86) 

Somatotrofinoma 72 (44) 74 (45) 18 (11) 92 (56) 146 (89) 

ACNF  20 (29) 38 (54) 12 (17) 50 (71) 58 (83) 

Adenomas hipofisários 206 (41) 230 (46) 67 (13) 297 (59) 436 (87) 

Controle 150 (43) 157 (45) 42 (12) 199 (57) 307 (88) 

rs1799732  insCinsC -insC -/- -/* insC/* 

Prolactinoma 98 (66) 43 (29) 7 (5) 50 (34) 141 (95) 

Somatotrofinoma 116 (71) 43 (26) 5 (3) 48 (29) 159 (97) 

ACNF  49 (70) 17 (24) 4 (6) 21 (30) 66 (94) 

Adenomas hipofisários 354 (69) 137 (27) 23 (4) 160 (31) 491 (96) 

Controle 196 (72) 72 (26) 5 (2) 77 (28) 268 (98) 

SSTR2      

rs998571 TT TC CC C/* T/* 

Somatotrofinoma 84 (51) 66 (40) 15 (9) 81 (49) 150 (91) 

Controle 174 (50) 138 (40) 37 (11) 175 (50) 312 (89) 

rs1466113 CC CG GG C/* G/* 

Somatotrofinoma  66 (40) 77 (47) 22 (13) 99 (60) 143 (87) 

Controle 142 (41) 161 (46) 46 (13) 207 (59) 303 (87) 

SSTR5      

rs3751830  CC CT TT T/* C/* 

Somatotrofinoma  56 (34) 75 (45) 34 (21) 109 (66) 131 (79) 

Controle 156 (45) 144 (41) 49 (14) 193 (55) 300 (86) 

rs4988487 CC CT TT T/* C/* 

Somatotrofinoma  145 (88) 19 (12) 1 (1) 20 (12) 164 (99) 

Controle  316 (91) 31 (9) 2 (1) 33 (9) 347 (99) 

rs169068 CC CT TT T/* C/* 

Somatotrofinoma  51 (31) 69 (42) 45 (27) 114 (69) 120 (73) 

Controle  83 (24) 163 (48) 96 (28) 259 (76) 246 (72) 

rs642249 AA AG GG G/* A/* 

Somatotrofinoma  158 (96) 7 (4) 0 7 (4) 165 (100) 

Controle  328 (96) 14 (4) 0 14 (4) 342 (100) 

ACNF – adenoma clinicamente não funcionante; valores nominais e (%); genótipo /*  pelo menos um alelo 

em homo ou heterozigose 
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4.1  Prolactinomas 

 

Foram avaliados 148 pacientes com prolactinoma, sendo 29 homens e 

119 mulheres, com média da idade ao diagnóstico de 29 ± 20 anos, idade atual 

de 42 ± 19 anos e níveis séricos de PRL ao diagnóstico de 273 (variando de 

38 a 9910) ng/mL, 59 casos (40%) com microadenomas e 89 casos (60%) com 

macroadenomas. 

As variáveis clínicas que se correlacionaram com macroadenoma foram 

gênero masculino (P<0,001) e maiores níveis séricos de PRL ao diagnóstico 

(mediana 97 contra 363 ng/mL; P<0,001) (Tabela 9). Trinta pacientes foram 

excluídos da análise de resposta ao tratamento: 17 não fizeram uso de CAB, 

11 foram intolerantes e/ou usaram CAB por menos de seis meses, e dois foram 

submetidos à RDT previamente a avaliação de resposta ao tratamento clínico. 

Um total de 118 pacientes fez uso de CAB durante o acompanhamento 

clínico: 24 homens e 94 mulheres, com média da idade ao diagnóstico de 29 ± 

11 anos, 43 casos (46%) com microadenomas e 75 casos (64%) com 

macroadenomas. A mediana dos níveis séricos de PRL ao diagnóstico foi de 

179 (variando de 38 a 9910) ng/mL e a dose de CAB utilizada variou de 0,25 mg 

a 7,5 mg por semana, no período de 26 a 252 meses. Nesse grupo de 

pacientes com prolactinoma tratados com CAB, 24 (20%) não apresentaram 

normalização dos níveis séricos de PRL com doses menores ou iguais a 3,0 mg 

por semana de CAB, por no mínimo seis meses, e foram classificados como 

resistentes. Comparando os casos de microadenomas e macroadenomas, 

observou-se maior frequência de resistência a CAB, segundo o critério 

hormonal nos macroadenomas (28% contra 7%, P=0,006). Dos 118 pacientes 
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tratados com CAB, havia imagens disponíveis da região selar antes e durante o 

tratamento em 82 casos. Estes foram avaliados, então, quanto ao critério de 

redução tumoral com o uso de CAB, havendo resposta em 55 casos (67%) e 

resistência em 27 casos (33%). Destes, cinco casos (18%) apresentavam lesão 

com importante componente cístico (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Análise das características clínicas, laboratoriais e resposta ao 

tratamento com cabergolina dos pacientes portadores de prolactinoma de 

acordo com o tamanho tumoral (microprolactinomas e macroprolactinomas) 

  Microadenoma Macroadenoma P 

Gênero F:M n (%)  56:3 (95:5) 63:26 (71:29) <0,001 

Idade (anos)  31±10 28±11 0,092 

PRL (ng/mL)  97 (39-500) 363 (38-9910) <0,001 

Controle hormonal 

n (%) (n=118) 

Sensível 40 (93) 54 (72) 0,006 

Resistente 3 (7) 21 (28) 

Controle tumoral 

n (%) (n=82) 

Sensível 21 (68) 34 (67) 0,92 

Resistente 10 (32) 17 (33) 

F – feminino; M – masculino; n – amostra; PRL – prolactina sérica; P<0,05  

 

 

Dentre os 82 pacientes que puderam ser avaliados, de acordo com os 

dois critérios (hormonal e redução tumoral), houve concordância em 44 casos 

quanto à sensibilidade e em sete casos quanto à resistência. A discordância 

com normalização dos níveis séricos de PRL e a ausência de redução tumoral 

significativa ocorreram em 21 casos e pode ser justificada pela presença de 

importante componente cístico, ou ainda, fibrose no leito tumoral. Em dez 

casos, apesar de redução tumoral significativa, não houve normalização dos 
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níveis séricos de PRL, o que poderia ocorrer com tempo adicional de 

tratamento. Os dados são detalhados na Tabela 10.  

 

Tabela 10. Correlação entre os critérios hormonal e de redução tumoral, no 

tratamento com cabergolina, em pacientes com prolactinoma 

Critérios Hormonal 

Redução tumoral Sensibilidade (n=65) Resistência (n=17) 

Sensibilidade (n=54) 44 10 

Resistência (n=28) 21 7 

n – amostra 

 

 

No presente estudo, maiores níveis séricos de PRL ao diagnóstico 

(mediana 470 contra 179 ng/mL; P<0,001) e a frequência de macroadenoma 

(87% contra 13%; P=0,005) foram fatores independentes relacionados à 

resistência à CAB, quanto ao critério de não normalização dos níveis de PRL. 

A idade ao diagnóstico, na análise quantitativa, bem como o gênero não se 

correlacionou à resposta ao tratamento. No entanto, a variável idade ao 

diagnóstico foi considerada de forma dicotômica, com corte em 32 anos 

(sensibilidade de 87,5% e especificidade de 41,5%) para o modelo com maior 

poder estatístico, e observou-se que a chance de resistência ao tratamento 

com CAB aumentou em média 4,2 vezes (P=0,008; IC95%=[1,4;16]), para 

indivíduos com menos de 32 anos. Adicionalmente, a menor idade ao 

diagnóstico se associou a sensibilidade à CAB, quando a resposta avaliada foi 

redução tumoral (P=0,02) (Tabela 11). 
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Tabela 11. Correlação das características clínicas, laboratoriais e de imagem 

dos pacientes portadores de prolactinoma, entre os casos sensíveis e 

resistentes ao tratamento com cabergolina, considerando os critérios hormonal 

e de redução tumoral 

 Normalização da PRL (n=118)  Redução tumoral (n=82)  

 Sensível 

(n=94) 

Resistente 

(n=24) 
P 

Sensível 

(n=55) 

Resistente 

(n=27) 
P 

Gênero (F:M) n 78:16 16:8 0,08 43:12 21:6 0,96 

Idade (anos) 30±10 25±10 0,052 27±9 33±13 0,02 

PRL sérica 

(ng/mL) 
179 (38-2600) 470 (72-9910) <0,001 173 (39-8200) 166 (44-6000) 0,77 

Mic:Macro % 43:57 13:87 0,005 38:62 37:63 0,92 

F – feminino; M – masculino; Mac – macroadenoma; Mic – microadenoma; n – amostra; PRL – prolactina 

sérica; P<0,05 

 

 

Não foram encontradas associações entre as variantes genéticas e 

resposta ao tratamento com CAB (Anexo D). No entanto, houve associação 

dos polimorfismos rs1076560 (alelo A) e rs1800497 (alelo T) e a presença de 

macroadenoma, p=0,02 (OR 2,4 (IC95%=[1,1;5,5]) e p=0,02 (OR 2,2 

(IC95%=[1,1;5,5]), respectivamente (Tabela 12 e Anexo D). Ambas variantes 

genéticas encontram-se em forte DL (D’ = 0,9 e r² = 0,53) nessa população. 

O polimorfismo rs1799732 se mostrou em fraco DL com os outros polimorfismos 

estudados (D’<0,23; r2<0,03) (Figura 6). 
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Tabela 12. Análise dos polimorfismos do gene DRD2 e sua associação com as 

características clínicas, laboratoriais e resposta ao tratamento com CAB em 

pacientes com prolactinoma (anexo D) 

rs1076560 AA/AC CC OR IC95% Poder (%) P
a
 P

b
 

Tumor (micro:macro) 11:32 43:50 2,4 1,1-5,1 59 0,022 0,022 

rs1800497 TT/CT CC      

Tumor (micro:macro) 21:49 38:40 2,1 1,1-4,3 60 0,020 0,022 

IC – intervalo de confiança; Macro – macroadenoma; Micro – microadenoma; OR – odds ratio para o alelo 

raro em modelo dominante; Poder – poder do estudo; P
a
 – sem ajuste para múltiplos testes; P

b
 – com 

ajuste para múltiplos testes (FDR); P<0,05.  

 

 

 

Figura 6. Desequilíbrio de ligação (DL) entre polimorfismos do gene DRD2 em 

pacientes com prolactinoma determinado por (a) D’ e (b) r² 

 

(a) (b) 
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4.2  Somatotrofinomas 

 

Incluímos 165 pacientes portadores de acromegalia: 101 mulheres e 

64 homens, com idade ao diagnóstico entre 11 anos e 82 anos (mediana de 

43  anos) e idade atual entre 23 anos e 92 anos (mediana de 49 anos). 

Os macroadenomas perfizeram 93% dos casos.  

O tratamento primário foi cirúrgico em 108 casos (65%), clínico com 

OCT-LAR em 32 casos (19%), e com CAB em 11 pacientes (7%), além de RDT 

em 3% deles, com perda do seguimento em 1% dos casos. Observou-se que 13 

casos (12%) apresentaram controle da doença com cirurgia e seis pacientes com 

cirurgia seguida de RDT. Dentre 32 pacientes que utilizaram OCT-LAR como 

tratamento primário, quatro casos (12%) obtiveram controle de GH e IGF-1 e 19 

pacientes sem controle da doença foram submetidos à cirurgia transesfenoidal, 

dos quais nenhum controlou a doença. Em seguida, esses pacientes foram 

submetidos ao tratamento medicamentoso: 16 pacientes com OCT-LAR 

(GH < 1,0ng/mL e IGF-1 normal para idade em 12%), dois pacientes com CAB 

sem controle, e um paciente com tratamento combinado OCT-LAR e CAB sem 

controle hormonal. Os pacientes que normalizaram GH e IGF-1 com o tratamento 

clínico apenas após a cirurgia foram considerados como não respondedores.  

Dentre os 165 pacientes acromegálicos avaliados, 41 foram excluídos da 

análise de resposta ao tratamento por terem sido submetidos à RDT prévia. 

A sequência de tratamento dos pacientes acromegálicos está detalhada 

na Figura 7. O paciente que utilizou mais de uma droga em momentos 

diferentes foi avaliado quanto à resposta em cada período específico. 
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BRC- bromocriptina; CAB – cabergolina; LRS – ligante do receptor de somatostatina; n – amostra; RDT – radioterapia; () número de pacientes; sem dado – pacientes que perderam 

o seguimento ou não têm os dois parâmetros de resposta à CAB; Sensíveis= GH<1,0 ng/dl e IGF-1 normal para a idade; (*)3 pacientes em tratamento com LRS isolado não 

apresentavam dados de controle após o uso de LRS então a amostra avaliada para resposta ao tratamento neste grupo totalizou 75 

Pacientes com somatotrofinomas (n=165) com tratamento primário: cirurgia (n=108); clínico (n=50); radioterapia (n=5); sem tratamento (n=2)  

Figura 7. Fluxograma de tratamento dos pacientes com acromegalia 
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BRC- bromocriptina; CAB – cabergolina; LRS – ligante do receptor de somatostatina; n – amostra; RDT – radioterapia; () número de pacientes; sem dado – pacientes que perderam 

o seguimento ou não têm os dois parâmetros de resposta à CAB; Sensíveis= GH<1,0 ng/dl e IGF-1 normal para a idade; (*)3 pacientes em tratamento com LRS isolado não 

apresentavam dados de controle após o uso de LRS então a amostra avaliada para resposta ao tratamento neste grupo totalizou 75 

Pacientes com somatotrofinomas (n=165) com tratamento primário: cirurgia (n=108); clínico (n=50); radioterapia (n=5); sem tratamento (n=2)  

Figura 7. Fluxograma de tratamento dos pacientes com acromegalia (continua) 
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BRC- bromocriptina; CAB – cabergolina; LRS – ligante do receptor de somatostatina; n – amostra; RDT – radioterapia; () número de pacientes; sem dado – pacientes que perderam 

o seguimento ou não têm os dois parâmetros de resposta à CAB; Sensíveis= GH<1,0 ng/dl e IGF-1 normal para a idade; (*)3 pacientes em tratamento com LRS isolado não 

apresentavam dados de controle após o uso de LRS então a amostra avaliada para resposta ao tratamento neste grupo totalizou 75 

Pacientes com somatotrofinomas (n=165) com tratamento primário: cirurgia (n=108); clínico (n=50); radioterapia (n=5); sem tratamento (n=2)  

Figura 7. Fluxograma de tratamento dos pacientes com acromegalia (conclusão) 
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Foram considerados pacientes respondedores aqueles que apresentaram 

GH sérico menor que 1,0 ng/mL e/ou IGF-1 normal para a idade no tratamento com 

OCT-LAR, CAB ou ambos, primário ou apenas após o procedimento cirúrgico: 

1)  OCT-LAR somente: Com o uso de OCT-LAR isoladamente em 75 

casos, houve controle do GH em 30 casos (40%), normalização de 

IGF-1 em 23 casos (31%) e de ambos em 17 casos (23%); 

2)  CAB somente: Com o uso de CAB isoladamente em 40 casos, houve 

controle do GH sérico em 10 casos (25%), normalização de IGF-1 em 

sete casos (17%) e de ambos em três casos (7%); 

3)  OCT-LAR e CAB conjuntamente: O tratamento combinado OCT-LAR 

e CAB em 54 casos promoveu controle do GH sérico em 25 casos 

(46%), normalização de IGF-1 em 19 (35%) e de ambos em 13 (24%) 

(Tabela 13). 

 

Tabela 13. Controle hormonal em pacientes com somatotrofinomas em 

tratamento clínico 

Parâmetros de resposta ao 
tratamento 

OCT-LAR 
isolado (n=75) 

OCT-LAR + CAB 
(n=54) 

CAB isolado 
(n=40) 

GH < 1,0 ng/mL  30 (40%) 25 (46%) 10 (25%) 

IGF-1 normal*  23 (31%) 19 (35%) 7 (17%) 

GH < 1,0 ng/mL e IGF-1 normal* 17 (23%) 13 (24%) 3 (7%) 

CAB – cabergolina; GH – hormônio de crescimento; IGF-1 – fator de crescimento semelhante à insulina 

tipo 1; n – amostra; OCT-LAR – octreotida-LAR; (*) Ajustado para idade 

 

 

Não foi observada correlação entre as características fenotípicas (gênero, 

idade, GH e IGF-1 ao diagnóstico) dos pacientes com somatotrofinomas e 

resposta aos tratamentos avaliados (OCT-LAR, CAB e combinado) (P>0,05). 
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Devido ao predomínio de macroadenomas na amostra, o tamanho tumoral inicial 

não pode ser avaliado como variável na resposta ao tratamento. 

Na análise por gene, observou-se forte DL para os polimorfismos 

rs1079597, rs1076560 e rs1800497 de DRD2 na população de pacientes com 

somatotrofinomas (D’>0,76; r²>0,51). O polimorfismo rs10799732 encontra-se 

em equilíbrio de ligação com os outros polimorfismos (Figura 8). 
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Figura 8. Desequilíbrio de ligação (DL) entre polimorfismos do gene DRD2 em 

pacientes com somatotrofinoma determinado por (a) D’ e (b) r² 

 

 

Em relação aos polimorfismos de SSTR2, o DL é parcialmente forte, 

uma vez que o valor de D’ nesta amostra encontra-se elevado (0,99), apesar 

de r² estar em torno de 0,24 (P<2,22e-16) (Figura 9). 

A análise do DL entre os polimorfismos do gene SSTR5 em pacientes 

com somatotrofinomas demonstra-se moderada (D’>0,9 e r² baixo) apesar do 

valor de P <0,03 se encontrar significante entre eles (Figura 10). 

(a) (b) 
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Figura 9. Desequilíbrio de ligação (DL) entre polimorfismos do gene SSTR2 em 

pacientes com somatotrofinoma determinado por (a) D’ e (b) r² 
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Figura 10. Desequilíbrio de ligação (DL) entre polimorfismos do gene SSTR5 

em pacientes com somatotrofinoma determinado por (a) D’ e (b) r² 
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Não houve associação entre as variantes genéticas de DRD2, SSTR2 e 

SSTR5 em pacientes com somatotrofinomas com variáveis clínicas (gênero, 

idade, níveis séricos de GH e IGF-1 ao diagnóstico) e a resposta aos 

tratamentos avaliados (Anexos E, F e G). 

 

 

4.3  Corticotrofinomas 

 

Foram incluídos 142 pacientes portadores de DC, sendo 26 homens e 

116 mulheres, com média da idade ao diagnóstico de 32 ± 11anos, idade atual 

44 ± 13 anos, e mediana do ULNR do Fu em 24 horas ao diagnóstico 213 

(102-3267) (valor de referência ULNR<100). Quanto ao exame de imagem 

selar, 59 pacientes apresentavam microadenomas, 33 pacientes apresentavam 

macroadenomas e 50 pacientes apresentavam imagem selar duvidosa na RM 

e obtiveram o diagnóstico pelo cateterismo de seios petrosos ou pelo 

anatomopatológico de adenoma hipofisário com imunohistoquímica positiva 

para ACTH. O tratamento clínico com CAB foi instituído em 15 pacientes não 

controlados com a cirurgia transesfenoidal. A dose de CAB variou entre 1,5 mg 

e 3,5 mg por semana e a dosagem de Fu em 24 horas foi realizada antes, em 

três meses e em seis meses do tratamento. Pacientes que apresentaram 

normalização dos níveis de Fu em 24 horas aos seis meses foram considerados 

sensíveis. O número reduzido da amostra sob tratamento com CAB impossibilitou 

a correlação com os polimorfismos do gene DRD2 (Tabela 14). 
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Tabela 14. Características clínicas dos pacientes com corticotrofinomas 

tratados com cabergolina 

 Tratamento com CAB (n=15) 

Sexo F:M (n) 11:4 

Idade ao diagnóstico (anos) 23 ± 8 

Micro:Macro (n) 10:5 

Fu 24horas ao diagnóstico (ULNR) 185 (113-393) 

CAB – cabergolina (mg/semana); F – feminino; Fu 24 horas – cortisol urinário em 24h; M – masculino; 

Macro – macroadenoma; Micro – microadenoma; n – amostra; ULNR – upper limit normal range (valor de 

referência <100). P<0,05 

 

A normalização do Fu em 24 horas foi obtida em seis pacientes (40%) 

após seis meses de tratamento com CAB (Figura11).  

 

 

ULNR Fu 24h – upper limit normal range do cortisol urinário em 24h (valor de referência <100); 

- - - Elevação do Fu 24 horas com o tratamento;  Queda do Fu 24 horas com o tratamento 

 
Figura 11. Resposta ao tratamento com cabergolina em pacientes com 

corticotrofinomas 
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Não houve diferença quanto às características dos pacientes (gênero, 

idade, Fu em 24 horas ao diagnóstico e tamanho tumoral) entre os grupos 

respondedores e resistentes à CAB (Tabela 15).  

 

Tabela 15. Correlação entre características clínicas e laboratoriais dos 

pacientes com corticotrofinoma e resposta ao tratamento com cabergolina 

Características Resposta à CAB  

 Sim (n=6) Não (n=9) P 

Gênero (F:M) 6:0 5:4 0,056 

Idade ao diagnóstico (anos) 26 ± 8 21 ± 8 0,22 

Fu 24 horas ao diagnóstico (ULNR) 249 (133-780) 350 (202-465) 0,64 

Mic:Mac (n) 3:3 7:2 0,26 

CAB – cabergolina; F – feminino; Fu 24 horas – cortisol urinário em 24 horas; n – amostra; M – masculino; 

Mac – macroadenoma; Mic – microadenoma; n – amostra; ULNR – upper limit normal range (valor 

referência <100). P<0,05  

 

 

4.4  Adenomas Clinicamente Não Funcionantes 

 

Foram incluídos 70 pacientes portadores de ACNF, sendo 43 homens e 

57 mulheres, com média de idade ao diagnóstico de 51 ± 13 anos e idade atual 

de 57 ± 13 anos, sendo todos os casos de macroadenomas. Os pacientes 

foram submetidos ao tratamento cirúrgico primário. O diagnóstico de ACNF foi 

confirmado pela ausência de hipersecreção hormonal associado ao 

anatomopatológico e à imunohistoquímica. 

O tratamento clínico com CAB foi introduzido em 35 pacientes que 

apresentaram imagem sugestiva de remanescentes tumorais, ao menos seis 
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meses após o procedimento cirúrgico. Os pacientes foram acompanhados 

prospectivamente a cada seis meses, do ponto de vista clínico e de imagem com 

RM, por 24 meses (Tabela 16). A dose inicial de CAB foi 1,5 mg por semana e 

aumentada até 3,5 mg por semana, de acordo com a ausência de resposta ao 

tratamento e tolerância do paciente na avaliação de seis meses, sendo a dose 

então mantida até 24 meses de tratamento. A resposta foi avaliada, de acordo 

com o volume tumoral a curto prazo (de seis a 12 meses de tratamento) e a 

longo prazo (de 18 a 24 meses de tratamento), sendo considerados 

respondedores aqueles que apresentaram redução ou estabilidade tumoral. 

A medicação foi suspensa nos pacientes que apresentaram aumento acima de 

25% do volume tumoral, considerados resistentes ao tratamento com a CAB. 

 

Tabela 16. Descrição das características histopatológicas tumorais, clínicas e 

de imagem dos pacientes com adenoma clinicamente não funcionante tratados 

com cabergolina 

Características  ACNF n=35 

Gênero F:M (n)  20:15 

Idade ao diagnóstico (anos)  48 ± 12 

Volume tumoral ao diagnóstico cm³  13 (0,67-61) 

Imunohistoquímica 

n (%) 

LH/FSH 6 (18) 

Null Cell 21 (60) 

PRL 2 (6) 

TSH 3 (8) 

LH/FSH+TSH 3 (8) 

ACNF – adenoma clinicamente não funcionante; CAB – cabergolina; F – feminino; FSH – hormônio 

folículo estimulante; LH – hormônio luteinizante; M – masculino; n – amostra; PRL – prolactina; TSH – 

hormônio tireotrófico. NullCell – imunohistoquímica negativa para todos os hormônios hipofisários 
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Na avaliação de resposta ao tratamento de curto prazo em 35 casos, 

observou-se redução tumoral em nove pacientes (26%), estabilidade tumoral 

em 20 pacientes (57%), e progressão tumoral em seis pacientes (17%). Na 

análise de longo prazo, disponível em 30 casos, houve redução tumoral em 

cinco pacientes (17%), estabilidade tumoral em 20 pacientes (67%) e 

progressão tumoral em cinco pacientes (17%) (Figura 12). Observou-se 

correlação entre menor idade ao diagnóstico (38 anos contra 50 anos; P=0,03) 

e progressão tumoral (Tabela 17).  

 

 

 redução/estabilidade tumoral; - - - aumento tumoral; m - meses 

 
Figura 12. Comportamento do volume tumoral de 35 pacientes com adenoma 

clinicamente não funcionante ao longo do tratamento com cabergolina 
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Tabela 17. Características clínicas dos pacientes portadores de adenoma 

clinicamente não funcionante, classificados de acordo com a resposta à 

cabergolina: estável/redução (sensíveis) ou progressão tumoral (resistência) 

 
Estável/Redução 

(n=29) 
Progressão 

(n=6) 
P 

Sexo F:M (n) 15:14 5:1 0,20 

Idade ao diagnóstico (anos) 50  12 38  10 0,03 

Volume tumoral pré CAB cm³ 4,18 ± 4,40 2,77  4,18 0,30 

CAB – cabergolina; F – feminino; M – masculino; n – amostra. Amostras cujas distribuições não passaram 

no teste de normalidade foram logaritmizadas, sendo utilizados os dados em log para o teste. P<0,05 

 

Na avaliação do DL nos pacientes com ACNF, observamos a mesma 

tendência de segregação que nos outros adenomas hipofisários avaliados para 

os polimorfismos de DRD2 (prolactinoma e somatotrofinoma). Os polimorfismos 

rs1800497, rs1076560, rs1079597 estão em forte DL (D’>0,87 e r² >0,58) e o 

polimorfismo rs1799732 se mostrou em fraco DL com os outros polimorfismos 

estudados (Figura 13). 
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Figura 13. Desequilíbrio de ligação (DL) entre polimorfismos do gene DRD2 

em pacientes com adenoma clinicamente não funcionante determinado por (a) 

D’ e (b) r² 

(a) (b) 
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Nenhuma associação foi encontrada entre os polimorfismos e as 

variáveis gênero e volume do tumor antes de iniciar o tratamento com CAB. 

A variável volume do tumor ao diagnóstico não foi avaliada. Observou-se que 

pacientes heterozigotos para o polimorfismo rs1076560 apresentaram menor 

idade ao diagnóstico que os homozigotos para CC (P=0,03), entretanto, essa 

associação não se confirmou após ajuste para múltiplos testes (P=0,15) 

(Tabela 18). 

Na análise prospectiva de variantes genéticas e resposta à CAB, 

observou-se que o alelo raro T do polimorfismo rs6275 associou-se com 

a  progressão do tumor ao longo do estudo (Pajustado=0,05; OR 12 

[IC95%1,51-380]). A presença do intervalo de confiança elevado pode ser 

explicada pelo baixo poder do estudo (0,15), pela reduzida quantidade de 

pacientes avaliados e pela baixa incidência de progressão tumoral, 

comprometendo esse dado (Tabela 18 e Anexo H). A curva de Kaplan-Meier 

(Figura 14) reforça a associação desse polimorfismo com a progressão tumoral. 

 

Tabela 18. Análise dos polimorfismos do gene DRD2 e sua associação com as 

características clínicas, de imagem e resposta ao tratamento com cabergolina 

em pacientes com adenomas clinicamente não funcionantes (Anexo H) 

rs1076560  AA AC CC   P
a
 P

b
 

Idade (anos)  - 40±12 51±12   0,03 0,15 

rs6275  TT CT CC HR (IC 95%) Poder (%) P
a
 P

b
 

Progressão 
do tumor  

n (%) 

Sim 
(n=5) 

1 (20) 4 (80) 0 12,17 (1,5-380) 15 0,01 0,05 

Não 
(n=28) 

6 (21) 14 (50) 8 (29)   

IC – intervalo de confiança; OR – odds ratio; HR – hazard ratio para o alelo raro (alelo T) em modelo 

codominante determinado por regressão proporcional de Cox ajustado para sexo, idade atual e idade ao 

diagnóstico; n – amostra; P
a
 – sem ajuste para múltiplos testes; P

b
 – com ajuste para múltiplos testes 

(FDR); P<0,05 
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Figura 14. Curva de Kaplan-Meier da progressão tumoral em adenoma 

clinicamente não funcionante em função do rs6275 no gene DRD2 

 

 

4.5 Adenomas hipofisários funcionantes tratados com cabergolina 

 

Apesar de mecanismos diferentes estarem envolvidos no controle 

hormonal de cada subtipo tumoral, optou-se em agrupar os pacientes com 

adenomas hipofisários em uso de CAB, avaliados quanto ao controle hormonal, 

e analisar os polimorfismos de DRD2, quanto à resposta ao tratamento. 

Neste   grupo, foram incluídos 169 pacientes (prolactinoma n=118; 

somatotrofinoma n=36; e corticotrofinoma n=15). Observou-se predomínio de 

sexo feminino (73%) e de macroadenomas (68%), com média de idade ao 
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diagnóstico de 32 ± 13 anos. Houve controle hormonal com tratamento clínico 

com CAB em 61% dos casos.  

Não se observou correlação entre a resposta ao tratamento e os 

polimorfismos de DRD2 (Anexo I). 

 

 

4.6  Estudo caso/controle 

 

O grupo controle, caracterizado por indivíduos saudáveis com função 

hipofisária normal, foi composto por 349 indivíduos com idade entre 17 anos e 

66 anos, sendo 243 homens e 106 mulheres, com média da idade 36 ± 11 anos. 

As frequências genotípicas desse grupo foram comparadas às frequências de 

cada subtipo de adenoma hipofisário corrigido para idade atual e gênero. 

 

a) Prolactinomas 

Não foi observada diferença na frequência genotípica dos polimorfismos 

de DRD2 entre pacientes com prolactinomas e grupo controle (Anexo J). 

 

b) Somatotrofinomas 

Não se observou correlação entre as variantes genéticas de DRD2 e 

SSTR2 e a presença de somatotrofinomas, quando comparado ao grupo 

controle (Anexo J e K), no entanto, a presença de pelo menos um alelo raro T 

de rs3751830 no SSTR5 aumentou em média 1,6 vezes (P=0,02;C95%=[1,1;2,3]) 

a chance de doença. Vale ressaltar que, essa associação perdeu a significância 

de 5% após a correção para múltiplos testes (P=0,23), (Tabela 19 e Anexo K). 
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Tabela 19. Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de SSTR5 em 

pacientes com somatotrofinoma e grupo controle (Anexo K) 

rs3751830 CC TT/CT OR IC95% Poder (%) P
a
 P

b
 

Somatotrofinoma 56 109 1,56 1,0-2,3 55 0,021 0,231 

Controle 156 193      

IC – intervalo de confiança; n – amostra; OR – odds ratio para o alelo raro (alelo T) em modelo dominante; 

Poder – poder do estudo; P
a
 – sem ajuste para múltiplos testes; P

b
 – com ajuste para múltiplos testes 

(FDR); P ajustado para sexo e idade atual<0,05 

 

 

c)  Adenomas Clinicamente Não Funcionantes 

Na correlação entre variantes genéticas de DRD2 e presença de ACNF, 

observou-se que a presença de pelo menos um alelo raro A de rs1079597 foi 

inversamente associada à prevalência de adenoma (P=0,008), mantendo a 

significância estatística após o ajuste para múltiplos testes (P=0,04) (Tabela 20 

e Anexo J).  

 

Tabela 20. Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos no gene DRD2 

nos pacientes com adenoma clinicamente não funcionante e grupo controle 

(Anexo J) 

rs1079597 GG AG AA OR IC95% Poder (%) P
a
 P

b
 

ACNF 39 (54) 30 (44) 1(2) 0,38 0,18-0,77 30 0,008 0,04 

Controle 242 (69) 94 (27) 13 (4)      

IC – intervalo de confiança; n – amostra; OR – odds ratio para o alelo raro (alelo A) em modelo 

codominante; Poder – poder do estudo; P
a
 – sem ajuste para múltiplos testes; P

b
 – com ajuste para 

múltiplos testes (FDR); P ajustado para sexo e idade atual<0,05 
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Adicionalmente, na análise de haplótipos dos polimorfismos de DRD2, 

não houve associação com a presença de tumor (Tabela 21). 

 

Tabela 21. Análise de haplótipos no gene DRD2 de acordo com a frequência 

genotípica de adenoma clinicamente não funcionante e grupo controle 

DRD2 
ACNF 

(n=70) 

Controle 

(n=349) 

OR 
IC95% P

a
 P

b
 

2CGCCC 30 37 1,00 1,00 -  

2CAATC 14 14 1,02  (0,95 – 1,10) 0,44 0,51 

1CAATC 20 11 1,18  (0,92 – 1,53) 0,18 0,49 

2CGCCT 30 24 1,03  (0,97 – 1,09) 0,28 0,49 

1CGCCT 4 8 0,99  (0,88 – 1,09) 0,81 0,81 

2CGCTC 0,8 0,7 0,90  (0,82 – 1,00) 0,05 0,35 

1CGCTC 2 3 0,94  (0,81 – 1,09) 0,40 0,51 

1CGCTT 2 1,6 1,09  (0,93 – 1,27) 0,28 0,49 

Os haplótipos representam os alelos dos polimorfismos rs1799732, rs1079597, rs1076560, 

rs6275, e 1800497, respectivamente; IC – intervalo de confiança; OR – Odds ratio (OR) para a 

presença de adenoma clinicamente não funcionante para cada haplótipo, quando comparado 

com o OR do haplótipo mais frequente (2CGCCC) considerado igual a 1; P
a
 – sem ajuste para 

múltiplos testes; P
b
 – com ajuste para múltiplos testes (FDR); P<0,05 

 

 

d)  Adenomas hipofisários  

Os pacientes portadores de prolactinoma, somatotrofinoma, 

corticotrofinoma e ACNF foram incluídos em um mesmo grupo, totalizando 525 

casos, para a análise da frequência dos polimorfismos de DRD2 no grupo 

doença, comparados ao grupo controle, ajustado para sexo e idade atual. 

Observou-se que a presença do alelo raro T de rs1800497 reduziu a chance de 
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tumor em relação aos homozigotos para CC (P=0,049) na análise individual, 

independente do subtipo tumoral. Essa associação não se confirmou após o 

ajuste para múltiplos testes (Tabela 22 e Anexo J). 

 

Tabela 22. Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de DRD2 no 

grupo com adenomas hipofisários (prolactinoma, somatotrofinomas, 

corticotrofinomas e adenoma clinicamente não funcionantes) e grupo controle  

(Anexo J) 

rs1800497 CC CT TT OR IC95% Poder (%) P
a
 P

b
 

Adenomas 

hipofisários 297 194 31 0,77 0,61-0,95 54 0,049 0,09 

Controles 242 94 13      

IC – intervalo de confiança; n – amostra; OR – odds ratio para o alelo raro (alelo T) em modelo dominante; 

Poder – poder do estudo; P
a
 – sem ajuste para múltiplos testes; P

b
 – com ajuste para múltiplos testes 

(FDR); P ajustado para sexo e idade atual<0,05 

 

 



 

 

 

5  Discussão 
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O tratamento medicamentoso dos adenomas hipofisários é uma 

importante modalidade terapêutica, principalmente os AD para os 

prolactinomas e os LRS para a acromegalia. Recentemente, os polimorfismos 

de DRD2, SSTR2 e SSTR5 foram envolvidos nos mecanismos de resistência 

ao tratamento com CAB e OCT-LAR, respectivamente.  

Em nosso estudo, com relação aos prolactinomas, não houve correlação 

entre os polimorfismos do DRD2 e resposta a CAB, considerando tanto a 

normalização dos níveis de PRL como a redução tumoral. Em estudo recente 

que avaliou pacientes com prolactinomas tampouco foi encontrada tal 

associação (94), no entanto Filopanti et al. (2008), utilizando o mesmo critério de 

resistência à CAB, encontraram associação entre rs6275 (alelo T) e resistência 

ao tratamento (88). Adicionalmente, outro estudo, com número reduzido de 

pacientes (sete portadores de prolactinoma), observou maior frequência do 

mesmo polimorfismo associado a pacientes hiperprolactinêmicos, quando 

comparados a indivíduos saudáveis (90). Todavia, esse polimorfismo não se 

correlacionou a alterações de estabilidade do RNAm (91) ou expressão do 

receptor (103) em tecido de autópsia de indivíduos saudáveis, em estudos 

funcionais. 

Em nossa análise da correlação dos polimorfismos do gene DRD2 com 

as características clínicas dos pacientes com prolactinomas, houve associação 

entre os polimorfismos rs1076560 (alelo A) e rs1800497 (alelo T) e a presença 

de macroadenomas. Em análise de haplótipos, Filopanti et al. (2008) 
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encontraram forte DL entre rs1076560 (alelo C) e rs1800497 (alelo C) em 

pacientes com microprolactinomas (88), enquanto que, em nosso estudo, houve 

associação do menor alelo desses polimorfismos com macroadenomas. 

Corroborando com esses achados, estudos funcionais mostraram que a 

presença do alelo T do polimorfismo rs1800497 foi relacionada à menor ligação 

do AD marcado em núcleos estriado (95), caudado (89) e putâmen (99). 

Adicionalmente, o polimorfismo rs1076560 (alelo A) foi associado à redução da 

expressão da isoforma curta de DRD2 em pacientes com esquizofrenia (103, 104). 

Com efeito, dados da literatura demonstram que a maior expressão da 

isoforma curta do DRD2 parece estar relacionada à eficácia no tratamento com 

AD (84, 85), portanto a maior frequência de rs1076560 (alelo A) e rs1800497 

(alelo T) em macroprolactinomas sugere que essas variantes genéticas podem 

influenciar a ligação e a eficácia do AD ao DRD2 (13). 

Em nossa casuística, idade abaixo de 32 anos, níveis séricos elevados 

de PRL ao diagnóstico e macroadenomas se correlacionaram com resistência 

à CAB, de acordo com estudos prévios que demonstram que o gênero 

masculino (11), macroadenoma (13), e invasividade tumoral (14, 15) são variáveis 

relacionadas a resistência aos AD. Colao et al. (2010) relataram maior 

prevalência de resistência à CAB entre crianças e adolescentes, nos quais a 

prevalência de macroadenomas é sabidamente maior (133). Desta forma, a 

relação entre menor faixa etária e resistência à CAB pode ser simplesmente 

devido à maior frequência de macroadenomas. Por outro lado, em nosso 

estudo, apesar da prevalência de macroadenomas ser maior nos homens (90% 

contra 53% nas mulheres), o gênero masculino não se correlacionou com 

resistência aos AD. 
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Em relação aos pacientes acromegálicos, metanálise recente demonstrou 

que 56% apresentaram controle de GH (abaixo de 2,5 ng/mL) e 55% 

apresentaram normalização do IGF-1, com o uso de LRS (34, 111). São fatores 

preditivos de resposta aos LRS: gênero feminino (112), menor nível de GH e de 

IGF-1 basais (111, 134), presença de hipointensidade tumoral nas aquisições em 

T2 da RM de hipófise (135, 136) e, principalmente, expressão de SSTR2 no tecido 

tumoral (120). No entanto, em nosso estudo, nenhuma variável fenotípica 

(gênero, idade e níveis séricos de GH e IGF-1 ao diagnóstico) foi correlacionada 

à resposta aos tratamentos avaliados (OCT-LAR, CAB e combinado). 

Não realizamos avaliação quanto às características tumorais na ressonância 

magnética ou expressão de SSTR2.  

Os polimorfismos de DRD2 nos pacientes acromegálicos não se 

associaram nem às características fenotípicas nem à resposta ao tratamento 

com CAB, isolada ou em combinação com OCT-LAR. A frequência genotípica 

desses polimorfismos foi semelhante no grupo de pacientes comparados ao 

grupo de indivíduos saudáveis. Não há estudos prévios demonstrando a 

participação de variantes genéticas no desenvolvimento tumoral e na resposta 

ao tratamento com AD em acromegálicos, sendo esse dado inédito. 

Em relação aos LRS, em nosso estudo não encontramos associação 

entre os polimorfismos de SSTR2 e SSTR5 e resposta terapêutica, quanto ao 

controle hormonal, o que está de acordo com as conclusões de outros dois 

estudos (118, 121). 

Alguns autores têm sugerido que o polimorfismo rs998571, relacionado à 

redução da transcrição do SSTR2, possa estar envolvido na tumorigênese do 

adenocarcinoma de pâncreas (123). Além disso, uma vez que o polimorfismo 
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rs3751830 do gene SSTR5 está localizado em uma sequência reconhecida 

pelo Hmx1 (fator de transcrição que pertence à família das proteínas 

homeodomain (137)), sugere-se que possa afetar a transcrição do SSTR5.  

Adicionalmente, a análise do haplótipo composto por rs169068 (alelo C) 

e rs3751830 (alelo T) parece ter influência nos níveis de GH e IGF1 séricos ao 

diagnóstico (118), não reproduzido neste estudo. 

Em nosso estudo, 83% dos pacientes portadores de ACNF 

apresentaram resposta à CAB, seja estabilidade (57%) ou redução (27%) 

tumoral. Nosso resultado condiz com os estudos anteriores que mostraram 

redução ou estabilidade tumoral em 38% e 49% dos casos (68, 78). 

No grupo de pacientes com ACNF, a presença do heterozigoto CT de 

rs6275 se associou à falta de resposta à CAB, sugerida pela progressão do 

volume tumoral. Não há, até o presente momento, estudos de polimorfismos de 

DRD2 em portadores de ACNF em uso de AD. Interessante e intrigante notar 

que a presença do alelo T foi associada à resistência à CAB em prolactinomas (88). 

Em nosso estudo houve essa associação nos casos de ACNF, porém não 

nos prolactinomas. Os estudos funcionais, quanto a esse polimorfismo, são 

controversos. Em dois deles, não houve alteração na estabilidade do RNAm de 

DRD2 em células transfectadas com a presença da variante T (91) e na 

expressão de DRD2 em córtex pré-frontal e núcleo estriado (103), provenientes 

de autópsias de indivíduos saudáveis. Em contrapartida, em estudos com 

usuários de drogas, que apresentam o sistema dopaminérgico menos ativo, 

portadores de pelo menos um alelo T de rs6275 necessitaram de doses 

maiores de metadona, quando comparados aos homozigotos CC, sugerindo 

que esse genótipo se correlacione a menor atividade de DRD2 (138). 
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Em doenças raras, como os adenomas hipofisários, a amostra limitada 

pode gerar maior dificuldade na interpretação da análise estatística. A fim de 

aumentar o tamanho amostral, incluímos os pacientes portadores de 

prolactinomas, corticotrofinomas e somatotrofinomas em um único grupo de 

adenomas hipofisários funcionantes, avaliados do ponto de vista hormonal, 

quanto à resposta ao tratamento com CAB. Incluímos 15 pacientes portadores 

de corticotrofinomas nesse grupo e que não puderam ser avaliados 

isoladamente devido ao pequeno número amostral. Não houve correlação entre 

os polimorfismos de DRD2 e resposta à CAB, reforçando os achados negativos 

dos grupos de prolactinomas e somatotrofinomas, avaliados individualmente. 

No entanto, devemos levar em conta as diferenças inerentes a cada tipo 

tumoral na interpretação deste resultado. 

A frequência dos polimorfismos de DRD2 para cada subtipo tumoral 

(prolactinomas, somatotrofinomas, corticotrofinomas e ACNF, exceto 

corticotrofinoma) e um grupo incluindo todos os subtipos tumorais foi 

comparada com grupo controle de indivíduos saudáveis, ajustados para gênero 

e idade atual. O desenvolvimento de hiperplasia lactotrófica e prolactinomas 

em roedores knockout para DRD2 apontam para um possível papel regulador 

da dopamina na proliferação de lactotrófos (139, 140). No entanto, em nosso 

estudo não houve diferença na frequência dos polimorfismos do DRD2, tanto 

no grupo de pacientes com prolactinoma, quanto nos outros grupos, quando 

comparados ao controle, com exceção do rs1079597 no qual o alelo raro A foi 

inversamente associado com a prevalência de ACNF. Em estudo recente, 

incluindo prolactinomas, somatotrofinomas e ACNFs, tampouco houve 

diferença na frequência dos polimorfismos de DRD2, quando comparados ao 
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grupo controle (141). Um estudo funcional envolvendo esse polimorfismo 

demonstrou menor densidade de DRD2 em núcleo estriado em indivíduos 

saudáveis (96), em contrapartida Laruelle et al. (1998) não demonstraram 

associação entre a presença do alelo A e mudanças na afinidade de ligação 

entre o DRD2 e seus agonistas, em pacientes esquizofrênicos (100).  

A presença do polimorfismo rs1800497 (alelo T) de DRD2 reduziu a 

chance da presença de tumor quando os adenomas hipofisários foram 

agrupados. No entanto, essa associação não se manteve após ajuste 

estatístico, e esse dado ainda não foi reproduzido na literatura. Existem 

diversos estudos funcionais demonstrando associação do alelo T com menor 

ligação ao DRD2 em núcleos caudado e estriado, o que poderia justificar seu 

potencial mecanismo funcional no desenvolvimento tumoral (95-99, 101, 102). 

O papel dos polimorfismos de SSTR2 e SSTR5 no desenvolvimento de 

tumores produtores de GH é controverso: em um estudo não se observaram 

diferenças na frequência dos polimorfismos desses genes entre o grupo de 

pacientes acromegálicos e o de indivíduos saudáveis (118), enquanto que a 

presença do alelo raro rs642249 foi associada à acromegalia, em outra 

publicação (121). Em nosso estudo, que incluiu maior número de pacientes 

acromegálicos que os dois estudos prévios, não houve diferença na frequência 

dos polimorfismos de SSTR2 e SSTR5 entre os pacientes acromegálicos e 

indivíduos saudáveis. 

 



 

 

 

6  Conclusões 
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Não encontramos associação entre os polimorfismos de DRD2, SSTR2 

e SSTR5 e a resposta ao tratamento clínico, com CAB e OCT-LAR, 

respectivamente, bem como no desenvolvimento tumoral em pacientes com 

prolactinomas, somatotrofinomas e corticotrofinomas. Nossos dados apontam 

para um possível papel do polimorfismo rs6275 (alelo T) de DRD2 na 

progressão tumoral dos pacientes com adenoma clinicamente não funcionante 

com o tratamento com cabergolina. O polimorfismo rs1079597 (alelo A) de 

DRD2 foi mais freqüente no grupo de pacientes com adenoma clinicamente 

não funcionante, quando comparados ao controle, sugerindo sua participação 

no desenvolvimento tumoral. Mais estudos são necessários para definir o papel 

das variantes genéticas desses genes como um mecanismo envolvido na 

resistência aos AD e LRS bem como na tumorigênese hipofisária. 

 

 



 

 

 

7  Anexos 
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Anexo A.  Aprovação da comissão de ética para análise de projetos de 

pesquisa 
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Anexo B.  Termo de consentimento livre e esclarecido aplicado aos pacientes 

e grupo controle com adenomas hipofisários 

 

Anexo B1 – Termo de consentimento livre e esclarecido aplicado aos 

pacientes com adenomas hipofisários 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

__________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME:............................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .............................. SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO................................... Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ....................................... CIDADE  ............................................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ....................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ..................................... Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ..............................................CIDADE: ................................................. 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (.......).............................. 

_________________________________________________________________ 
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II - DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Influência de polimorfismos dos 

genes dos receptores de dopamina D2 e de somatostatina SST2 e SST5 nas 

manifestações clínicas e na resposta ao tratamento de pacientes portadores de 

adenomas hipofisários  

2. PESQUISADOR: Prof. Dr. MARCELLO DELANO BRONSTEIN 

CARGO/FUNÇÃO: Médico 

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº15798 

UNIDADE DO HCFMUSP: UNIDADE DE NEUROENDOCRINOLOGIA DO 

SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA – DIVISÃO DE CLÍNICA 

MÉDICA I 

3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 MESES 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s) “essas informações estão sendo 

fornecidas para sua participação voluntária neste estudo, que visa pesquisar a 

presença de alterações genéticas em pacientes com tumores da hipófise. Os 

tumores hipofisários podem ou não produzir hormônios. Dependendo do tipo de 

hormônio produzido, o paciente apresenta uma doença diferente como o 

aumento do hormônio do crescimento (acromegalia), aumento do cortisol 

(doença de Cushing), aumento da prolactina (prolactinoma). No entanto, o 

quadro clínico, a elevação hormonal e a resposta ao tratamento variam entre 

pacientes com o mesmo tipo de tumor”. 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros: Para este estudo, 

além dos exames de rotina, será coletado tubo seco, contendo cerca 10mL de 

sangue. 

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de 

sangue por punção periférica da veia do antebraço; 
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4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos 

itens 2 e 3: dor e arroxeamento eventuais no local da punção para a coleta do 

exame de sangue; 

5 – Benefícios para o participante: Não há benefício direto para o participante, 

pois trata-se de estudo que avalia se há alterações genéticas relacionadas com 

sintomas dos pacientes com adenomas hipofisários; 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o paciente pode optar: não há; 

7 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você ou seu 

responsável legal terão acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador principal, Prof. Dr. 

MARCELLO DELANO BRONSTEIN, pode ser encontrado no endereço Rua Dr. 

Enéas de Carvalho Aguiar, 155 5º andar, bloco 4B ambulatório de 

Endocrinologia, telefones: 3069-6745 3069-6293 / 3069-6624. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 

– 5º andar – tel.: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20. FAX: 3069-6442, ramal 

26 E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 8 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu 

tratamento na Instituição; 

09 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas 

em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado a identificação de 

nenhum paciente; 

10 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores; 

11 – 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. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li 

ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Influência de 

polimorfismos dos genes dos receptores de dopamina D2 e de somatostatina 

SST2 e SST5 nas manifestações clínicas e na resposta ao tratamento de 

pacientes portadores de adenomas hipofisários” 

Eu discuti com o Dr. Prof. Dr. MARCELLO DELANO BRONSTEIN sobre a 

minha decisão em participar nesse estudo. 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. Eu ou o indivíduo ao qual sou o responsável legal concordamos 

voluntariamente em participar deste estudo e poderemos retirar o nosso 

consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que possamos ter 

adquirido, ou no atendimento neste Serviço. 

 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal 

Data         /       /        

 

 

 

--------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

(Para casos de pacientes 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. 

 

--------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo 
Data         /       /        
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Anexo B2 – Termo de consentimento livre e esclarecido aplicado ao grupo 

controle 

 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

__________________________________________________________ 

I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU 

RESPONSÁVEL LEGAL 

1. NOME:............................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : .............................. SEXO :    .M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO................................... Nº ........................... APTO: .................. 

BAIRRO:  ....................................... CIDADE  ............................................... 

CEP:.........................................  TELEFONE: DDD (............) ....................... 

2.RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................... 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) ........................................ 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: ..................................... Nº ................... APTO: ............................. 

BAIRRO: ..............................................CIDADE: ................................................. 

CEP: .............................................. TELEFONE: DDD (.......).............................. 

_________________________________________________________________ 

II - DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA: Influência de polimorfismos dos 

genes dos receptores de dopamina D2 e de somatostatina SST2 e SST5 nas 

manifestações clínicas e na resposta ao tratamento de pacientes portadores de 

adenomas hipofisários  

2. PESQUISADOR: Prof. Dr. MARCELLO DELANO BRONSTEIN 

CARGO/FUNÇÃO: Médico INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº 15798 

UNIDADE DO HCFMUSP: UNIDADE DE NEUROENDOCRINOLOGIA DO 

SERVIÇO DE ENDOCRINOLOGIA E METABOLOGIA – DIVISÃO DE CLÍNICA 

MÉDICA I 
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3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

 4.DURAÇÃO DA PESQUISA : 48 MESES 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

1 – Você está sendo convidado a participar voluntariamente de um estudo para 

fazer parte de um grupo controle de indivíduos saudáveis que será comparado 

aos indivíduos com tumor de hipófise acompanhados no ambulatório de 

endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. 

2 – Desenho do estudo e objetivo(s) “o objetivo do estudo visa pesquisar a 

presença de alterações genéticas em indivíduos saudáveis voluntários e 

indivíduos com tumores da hipófise. Os tumores hipofisários podem ou não 

produzir hormônios. Dependendo do tipo de hormônio produzido o indivíduo 

apresenta uma doença diferente como o aumento do hormônio do crescimento 

(acromegalia), aumento do cortisol (doença de Cushing), aumento da prolactina 

(prolactinoma). No entanto, o quadro clínico, a elevação hormonal e a resposta 

ao tratamento variam entre pacientes com o mesmo tipo de tumor”. 

3 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros: Para este estudo 

serão coletados cerca de 20 mL de sangue em tubos secos para avaliação dos 

hormônios da hipófise e das alterações genéticas. O resultado dos exames 

realizados estará disponível no setor de laudos do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. 

4 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de 

sangue por punção periférica da veia do antebraço; 

5 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos 

itens 2 e 3: dor e arroxeamento eventuais no local da punção para a coleta do 

exame de sangue; 

6 – Benefícios para o participante: Não há benefício direto para o participante, 

pois trata-se de estudo que avalia se há alterações genéticas relacionadas com 

sintomas dos indivíduos com adenomas hipofisários e dos indivíduos saudáveis 

voluntários; 
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7 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos 

quais o indivíduo pode optar: não há; 

8 – Garantia de acesso: em qualquer etapa do estudo, você ou seu 

responsável legal terão acesso ao profissional responsável pela pesquisa para 

esclarecimento de eventuais dúvidas. O investigador principal Prof. Dr. 

MARCELLO DELANO BRONSTEIN pode ser encontrado no endereço Rua Dr. 

Enéas de Carvalho Aguiar, 155 5º andar, bloco 4B ambulatório de 

Endocrinologia, telefones: 3069-6745 3069-6293 / 3069-6624. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 

– 5º andar – tel.: 3069-6442 ramais 16, 17, 18 ou 20, FAX: 3069-6442, ramal 

26 E-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

 9 – É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento 

e deixar de participar do estudo, sem qualquer prejuízo ao acesso à esta 

Instituição; 

10 – Direito de confidencialidade – As informações obtidas serão analisadas 

em conjunto com outros indivíduos, não sendo divulgado a identificação de 

nenhum indivíduo; 

11 – Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas, quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do 

conhecimento dos pesquisadores; 

12 – 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. Se 

existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da 

pesquisa. 

13 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado 

somente para esta pesquisa. 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

Acredito ter sido suficientemente esclarecido a respeito das informações 

que li ou que foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Influência de 

polimorfismos dos genes dos receptores de dopamina D2 e de somatostatina 

mailto:cappesq@hcnet.usp.br


  Anexos  87 

 

 

SST2 e SST5 nas manifestações clínicas e na resposta ao tratamento de 

pacientes portadores de adenomas hipofisários”. 

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 este 

serviço quando necessário. Eu ou o indivíduo ao qual sou o responsável legal 

concordamos voluntariamente em participar deste estudo e poderemos retirar o 

nosso consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que possamos ter 

adquirido, ou no atendimento neste Serviço. 

-------------------------------------------------  

Assinatura do paciente/representante legal 

Data         /       /        

 

 

 

--------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

(Para casos de pacientes 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. 

 

--------------------------------------------------

Assinatura do responsável pelo estudo 
Data         /       /        
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Anexo C. Questionário aplicado a indivíduos doadores de sangue provenientes 

da Fundação Pró-Sangue do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo 

 

Iniciais  

Gênero F □ M □ 

Data de nascimento  

Idade  

Raça □ branco □ negro  

□ amarelo □ameríndio 

Peso  

Altura  

Idade da menarca  

Última menstruação  

Uso de anticoncepcional hormonal  

Gestações  

Número de filhos  

Uso de medicação – se sim descrever □ sim □ não 

Qual: 

Tabagismo □ sim □ não 

História familiar de doença hormonal 

(tireoide, hipófise, crescimento) 

□ sim □ não 

História pessoal de doença hormonal 

(tireoide, hipófise, crescimento) 

□ sim □ não 
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Anexo D. Análise dos polimorfismos do gene DRD2 e sua associação com as 

características clínicas, laboratoriais e resposta ao tratamento com cabergolina 

em pacientes com prolactinoma 

rs1079597  AA/AG  GG P 

Gênero (F:M)  44:9 74:20 0,68 

Idade (anos)  29±12 30±11 0,56 

PRL (ng/mL)  200 (38-9910) 162 (39-8200) 0,52 

Tumor (micro:macro)  16:37 43:51 0,08 

Resposta à CAB 

 

Normalização da PRL 

(n=118) (S:R) 

32:10 62:14 0,90 

Redução tumoral 

(n=82) (S:R) 

11:16 16:39 0,14 

rs1076560  AA/AC CC P 

Gênero (F:M)  37:6 70:23 0,22 

Idade (anos)  29±11 29±11 0,85 

PRL (ng/mL)  200 (38-9910) 179 (39-8200) 0,66 

Tumor (micro:macro)  11:32 43:50 0,02 

Resposta à CAB 

 

Normalização da PRL 

(n=118) (S:R) 

24:10 64:11 0,35 

Redução tumoral 

(n=82) (S:R) 

10:13 14:40 0,06 

rs1800497  TT/CT CC P 

Gênero (F:M)  58:12 61:17 0,61 

Idade (anos)  30±11 29±11 0,63 

PRL (ng/mL)  200 (38-9910) 140 (39-8200) 0,20 

Tumor (micro:macro)  21:49 38:40 0,02 

Resposta à CAB 

 

Normalização da PRL 

(n=118) (S:R) 

42:12 52:12 0,99 

Redução tumoral 

(n=82) (S:R) 

14:22 13:33 0,37 

rs6275  TT/CT CC P 

Gênero (F:M)  57:19 49:10 0,35 

Idade (anos)  29±10 29±11 0,67 

PRL (ng/mL)  179 (38-9910) 195 (44-6890) 0,16 

Tumor (micro:macro)  33:43 20:39 0,29 

Resposta à CAB 

 

Normalização da PRL 

(n=118) (S:R) 

54:10 33:11 0,42 

Redução tumoral 

(n=82) (S:R) 

12:32 12:20 0,36 

rs1799732  -/-insC insCinsC P 

Gênero (F:M)  40:10 79:19 0,89 

Idade (anos)  28±9 30±12 0,74 

PRL (ng/mL)  190 (41-9910) 178 (38-8200) 0,45 

Tumor (micro:macro)  19:31 40:58 0,85 

Resposta à CAB 

 

Normalização da PRL 

(n=118) (S:R) 

32:8 62:16 0,73 

Redução tumoral 

(n=82) (S:R) 

8:20 19:35 0,69 

CAB – cabergolina; F – feminino; M – masculino; micro – microadenoma; macro – macroadenoma; PRL – 

prolactina; R – resistente; S – sensível; P<0,05. 
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Anexo E. Análise dos polimorfismos do gene DRD2 e sua associação com as 

características clínicas, laboratoriais e resposta ao tratamento clínico em 

pacientes com somatotrofinoma 

rs1079597  AA/AG  GG P 

Gênero (F:M) (n)  33:16 68:48 0,29 

Idade (anos)  41±27 42±13 0,79 

GH (ng/mL)  15 (0,6-220) 14 (0,8-580) 0,82 

IGF-1*  304 (120-667) 305 (102-768) 0,92 

Tumor (micro:macro) (n)  3:46 8:107 0,79 

Resposta ao tratamento/Parâmetros (n) (sim:não) 

CAB GH 4:8 6:18 0,94 

 IGF-1 5:7 2:26 0,07 

 GH + IGF-1 2:10 1:23 1,00 

OCT-LAR + CAB  GH 7:10 18:17 0,31 

 IGF-1 5:12 14:23 0,28 

 GH + IGF-1 3:14 10:25 0,10 

rs1076560  AA/AC   CC P 

Gênero (F:M) (n)  34:15 61:45 0,15 

Idade (anos)  39±29 43±14 0,18 

GH (ng/mL)  23 (1,6-183) 13 (0,6-580) 0,13 

IGF-1*  285 (138-667) 310 (102-768) 0,73 

Tumor (micro:macro) (n)  2:47 9:96 0,47 

Resposta ao tratamento – Parâmetros (n) (sim:não) 

CAB  GH 3:7 6:17 0,83 

 IGF-1 4:7 2:24 0,09 

 GH + IGF-1 1:9 1:22 1,00 

OCT-LAR + CAB  GH 3:10 20:14 0,05 

 IGF-1 4:9 14:22 0,29 

 GH + IGF-1 1:12 11:23 0,08 

rs1800497  TT/CT CC P 

Gênero (F:M) (n)  46:25 55:39 0,41 

Idade (anos)  41±19 42±16 0,98 

GH (ng/mL)  13 (0,6-580) 14 (1,1-182) 0,93 

IGF-1*  291 (120-768) 318 (102-728) 0,57 

Tumor (micro:macro) (n)  4:67 7:86 0,60 

Resposta ao tratamento – Parâmetros (n) (sim:não) 

CAB GH 5:12 5:14 0,76 

 IGF-1 5:13 2:20 0,37 

 GH + IGF-1 2:15 1:18 1,00 

OCT-LAR + CAB GH  10:12 15:15 0,89 

 IGF-1 8:15 11:20 0,44 

 GH + IGF-1 5:17 8:22 0,41 

Continua... 
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rs6275  TT/CT CC P 

Gênero (F:M) (n)  51:41 49:23 0,10 

Idade (anos)  42±16 41±20 0,67 

GH (ng/mL)  13 (0,8-580) 15 (0,6-220) 0,77 

IGF-1*  63 (102-728) 333 (120-768) 0,98 

Tumor (micro:macro) (n)  4:88 7:64 0,20 

Resposta ao tratamento – Parâmetros (n) (sim:não) 

CAB GH 6:17 4:9 0,49 

 IGF-1 4:21 3:12 0,51 

 GH + IGF-1 2:21 1:12 1,00 

OCT-LAR + CAB GH 11:14 14:12 0,12 

 IGF-1 9:17 10:17 0,27 

 GH + IGF-1 5:20 8:18 0,16 

rs1799732  -/-insC insCinsC P 

Gênero (F:M) (n)  28:20 72:44 0,65 

Idade (anos)  45±26 40±13 0,06 

GH (ng/mL)  15 (0,8-580) 13 (0,6-220) 0,35 

IGF-1*  300 (136-768) 316 (102-667) 0,78 

Tumor (micro:macro) (n)  0:48 11:104 0,06 

Resposta ao tratamento – Parâmetros (n) (sim:não) 

CAB GH 3:9 7:17 0,23 

 IGF-1 2:10 5:23 0,77 

 GH + IGF-1 1:11 2:22 1,00 

OCT-LAR + CAB GH 9:10 16:16 0,89 

 IGF-1 7:12 12:22 0,31 

 GH + IGF-1 4:15 9:23 0,25 

CAB – cabergolina; F – feminino; GH – hormônio de crescimento; IGF-1 – fator de crescimento 

semelhante à insulina tipo 1; LRS – ligante do receptor de somatostatina; M – masculino; macro – 

macroadenoma; micro – microadenoma; n – amostra; OCT-LAR – octreotida de depósito;  (*)IGF-1 – 

valores expressos em upper limit normal range (ULNR); P<0,05. 
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Anexo F. Análise dos polimorfismos do gene SSTR2 e sua associação com as 

características clínicas, laboratoriais e resposta ao tratamento clínico em 

pacientes com somatotrofinoma 

rs998571 Parâmetros CC/CT   TT P 

Gênero (F:M) (n)  52:29 49:35 0,43 

Idade (anos)  42±18 42±17 0,94 

GH (ng/mL)  14 (1,1-580) 14 (0,6-183) 0,80 

IGF-1*  334 (102-768) 300 (120-667) 0,06 

Tumor (micro:macro) (n)  3:77 0:76 0,19 

Resposta ao tratamento/Parâmetros (n) (sim:não) 

OCT-LAR GH 15:18 15:24 0,54 

 IGF-1 14:22 9:30 0,16 

 GH + IGF-1 9:26 8:31 0,59 

OCT-LAR + CAB  GH  15:13 10:14 0,91 

 IGF-1 10:19 9:16 0,51 

 GH + IGF-1 8:20 5:19 0,73 

rs1466113  CC/CG  GG P 

Gênero (F:M) (n)  66:33 35:31 0,07 

Idade (anos)  42±15 41±22 0,92 

GH (ng/mL)  13 (1,1-182) 16 (0,6-580) 0,70 

IGF-1*  299 (102-667) 333 (138-768) 0,11 

Tumor (micro:macro) (n)  6:93 5:60 0,43 

Resposta ao tratamento/Parâmetros (n) (sim:não) 

OCT-LAR GH  17:24 13:18 0,67 

 IGF-1 12:31 11:21 0,31 

 GH + IGF-1 7:35 10:22 0,10 

OCT-LAR + CAB  GH  12:13 13:14 0,90 

 IGF-1 7:19 12:16 0,22 

 GH + IGF-1 5:20 8:19 0,43 

CAB – cabergolina; F – feminino; GH – hormônio de crescimento; IGF-1 – fator de crescimento 

semelhante à insulina tipo 1; LRS – ligante do receptor de somatostatina; M – masculino; macro – 

macroadenoma; micro – microadenoma; n – amostra; OCT-LAR – octreotida de depósito;  (*)IGF-1 – 

valores expressos em upper limit normal range (ULNR); P<0,05. 
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Anexo G. Análise dos polimorfismos do gene SSTR5 e sua associação com as 

características clínicas, laboratoriais e resposta ao tratamento clínico em 

pacientes com somatotrofinoma 

rs3751830  TT/CT CC P 

Gênero (F:M) (n)  63:46 38:18 0,20 

Idade (anos)  42±14 40±25 0,48 

GH (ng/mL)  13 (0,6-580) 18 (0,8-220) 0,64 

IGF-1*  305 (102-768) 313 (136-728) 0,68 

Tumor (micro:macro) (n)  7:101 4:52 0,76 

Resposta ao tratamento/Parâmetros (n) (sim:não) 

OCT-LAR GH 20:28 10:14 0,67 

 IGF-1 16:34 7:18 0,40 

 GH + IGF-1 13:37 4:20 0,36 

OCT-LAR + CAB  GH  13:16 12:11 0,47 

 IGF-1 9:21 10:14 0,54 

 GH + IGF-1 7:22 6:17 0,66 

rs4988487  TT/CT CC P 

Gênero (F:M) (n)  15:5 86:59 0,17 

Idade (anos)  37±7 42±1 0,17 

GH (ng/mL)  20 (1,1-143) 14 (0,6-580) 0,74 

IGF-1*  263 (102-672) 313 (107-768) 0,42 

Tumor (micro:macro) (n)  1:19 10:134 0,88 

Resposta ao tratamento/Parâmetros (n) (sim:não) 

OCT-LAR GH 2:10 28:32 0,33 

 IGF-1 3:10 20:42 0,71 

 GH + IGF-1 1:11 16:46 0,47 

OCT-LAR + CAB GH  3:4 22:23 0,60 

 IGF-1 3:4 16:31 0,97 

 GH + IGF-1 1:6 12:33 0,88 

Continua... 
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rs169068  TT/CT CC P 

Gênero (F:M) (n)  71:43 30:21 0,67 

Idade (anos)  42±1,3 41±2,5 0,91 

GH (ng/mL)  15 (0,8-580) 13 (0,6-149) 0,35 

IGF-1*  304 (120-721) 321 (102-768) 0,62 

Tumor (micro:macro) (n)  8:105 3:48 0,76 

Resposta ao tratamento/Parâmetros(n) (sim:não) 

OCT-LAR GH 18:28 12:14 0,36 

 IGF-1 14:35 9:17 0,21 

 GH + IGF-1 10:38 7:19 0,27 

OCT-LAR + CAB GH  20:19 5:8 0,11 

 IGF-1 14:26 5:9 0,73 

 GH + IGF-1 10:29 3:10 0,71 

rs642249  AA/AG GG P 

Gênero (F:M) (n)  51:41 49:23 0,10 

Idade (anos)  36±3,9 42±0,9 0,34 

GH (ng/mL)  26 (1,6-183) 14 (0,6-580) 0,42 

IGF-1*  309 (106-728) 305 (102-768) 0,74 

Tumor (micro:macro) (n)  0:7 11:146 0,75 

Resposta ao tratamento/Parâmetros (n) (sim:não) 

OCT-LAR GH  0:1 30:41 0,99 

 IGF-1 0:1 23:51 0,99 

 GH + IGF-1 0:1 17:56 0,99 

OCT-LAR + CAB GH  0:3 25:24 0,99 

 IGF-1 1:2 18:33 0,40 

 GH + IGF-1 0:3 13:36 0,99 

CAB – cabergolina; F – feminino; GH – hormônio de crescimento; IGF-1 – fator de crescimento 

semelhante à insulina tipo 1; LRS – ligante do receptor de somatostatina; M – masculino; macro – 

macroadenoma; micro – microadenoma; n – amostra; OCT-LAR – octreotida de depósito;  (*)IGF-1 – 

valores expressos em upper limit normal range (ULNR); P<0,05. 
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Anexo H. Análise dos polimorfismos do gene DRD2 e sua associação com as 

características clínicas, de imagem e resposta ao tratamento com cabergolina 

em pacientes com adenoma clinicamente não funcionante 

rs1079597  AA AG  GG P 

Gênero (F:M) (n)  0:1 16:14 25:12 0,22 

Idade (anos)  - 50±14 52±12 0,53 

Progressão do tumor (%) Sim (n=6) 0 50 50 0,60 

Não (n=29) 0 31 69 

rs1076560  AA AC CC P 

Gênero (F:M) (n)  0:0 12:12 25:9 0,06 

Idade (anos)  - 40±12 51±12 0,03* 

Progressão do tumor (%) Sim (n=4) 0 50 50 0,75 

Não (n=25) 0 26 74 

rs1800497  TT CT CC P 

Gênero (F:M) (n)  1:1 27:19 14:5 0,48 

Idade (anos)  54±9 51±14 51±11 0,93 

Progressão do tumor (%) Sim (n=6) 0 50 50 0,17 

Não (n=27) 4 40 56 

rs6275  TT CT CC P 

Gênero (F:M) (n)  5:6 23:13 13:6 0,43 

Idade (anos)  52±14 54±14 46±14 0,09 

Progressão do tumor (%) Sim (n=5) 20 80 0 0,01** 

Não (n=28) 21 50 29 

rs1799732  -/- -/insC insC/insC P 

Gênero (F:M) (n)  2:2 10:5 25:18 0,77 

Idade (anos)  50±11 50±11 52±14 0,93 

Progressão do tumor (%) Sim (n=4) 17 33 50 0,98 

Não (n=25) 4 31 65 

F – feminino; M – masculino; n – amostra; Sim – aumento do volume tumoral em 24 meses; Não – 

estabilidade e redução do volume tumoral em 24 meses; P – sem ajuste para múltiplos testes. P ajustado 

para múltiplos testes (FDR): (*)Pajustado=0,15 e (**)Pajustado=0,05. P<0,05 
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Anexo I. Análise dos polimorfismos do gene DRD2 e sua associação com a 

resposta ao tratamento com cabergolina em pacientes com adenoma 

hipofisário funcionante (prolactinomas, somatotrofinomas e corticotrofinomas) 

rs1079597  AA/AG  GG P 

Controle hormonal* (n) Sim  36 67 0,87 

Não 23 43 

rs1076560  AA/AC CC P 

Controle hormonal* (n) Sim  27 69 0,36 

Não  22 39 

rs1800497  TT/CT CC P 

Controle hormonal* (n) Sim  47 56 0,83 

Não  31 35 

rs6275  TT/CT CC P 

Controle hormonal* (n) Sim  61 35 0,10 

Não  34 29 

rs1799732  -/-insC insC/insC P 

Controle hormonal* (n) Sim 34 69 0,50 

Não 20 46 

n – amostra; (*) prolactinoma (normalização dos níveis séricos de prolactina); somatotrofinoma (GH <1,0 

ng/mL e IGF-1 normal para idade); corticotrofinoma (normalização do cortisol urinário em 24h); P – 

ajustado para sexo, tamanho tumoral e idade ao diagnóstico<0,05. 
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Anexo J. Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de DRD2 no grupo 

com adenomas hipofisários (prolactinomas, somatotrofinomas, corticotrofinomas e 

adenomas clinicamente não funcionantes) e grupo controle 

rs1079597 GG AG AA AA/AG P 

Prolactinoma 94 (64) 46 (31) 7 (5) 53 (36) 0,40 

Somatotrofinoma 116 (70) 46 (28) 3 (2) 49 (30) 0,91 

ACNF  39 (54) 30 (44) 1(2) 31 (46) 0,008* 

Adenomas hipofisários 352 (67) 154 (30) 16 (3) 170 (33) 0,48 

Controle 242 (69) 94 (27) 13 (4) 107 (31)  

rs1076560 CC AC AA AA/AC P 

Prolactinoma 93 (68) 41 (30) 2 (2) 43 (32) 0,69 

Somatotrofinoma 106 (69) 44 (28) 5 (3) 49 (31) 0,69 

ACNF  41 (59) 29 (41) - 29 (41) 0,08 

Adenomas hipofisários 337 (69) 139 (29) 11 (2) 150 (31) 0,89 

Controle 226 (70) 83 (26) 12 (4) 95 (30)  

rs1800497 CC CT TT TT/CT P 

Prolactinoma 78 (53) 57 (39) 13 (9) 70 (47) 0,38 

Somatotrofinoma 94 (57) 62 (38) 9 (5) 71 (43) 0,25 

ACNF  34 (49) 31 (44) 5 (7) 36 (51) 0,41 

Adenomas hipofisários 297 (57) 194 (37) 31 (6) 225 (43) 0,049** 

Controle 172 (49) 147 (42) 30 (9) 177 (51)  

rs6275 CC CT TT TT/CT P 

Prolactinoma 59 (44) 57 (42) 19 (14) 76 (56) 0,97 

Somatotrofinoma 72 (44) 74 (45) 18 (11) 92 (56) 0,79 

ACNF  20 (29) 38 (54) 12 (17) 50 (71) 0,52 

Adenomas hipofisários 206 (41) 230 (46) 67 (13) 297 (59) 0,71 

Controle 150 (43) 157 (45) 42 (12) 199 (57)  

rs1799732  insCinsC -insC -/- -/-/insC P 

Prolactinoma 98 (66) 43 (29) 7 (5) 50 (34) 0,69 

Somatotrofinoma 116 (71) 43 (26) 5 (3) 48 (29) 0,59 

ACNF  49 (70) 17 (24) 4 (6) 21 (30) 0,86 

Adenomas hipofisários 354 (69) 137 (27) 23 (4) 160 (31) 0,77 

Controle 196 (72) 72 (26) 5 (2) 77 (28)  

ACNF – adenoma clinicamente não funcionante; valores nominais e (%); P correspondente à avaliação 

entre grupo controle versus subtipo de adenoma hipofisário na avaliação em dominância (alelo raro em 

homo e heterozigose versus homozigose alelo frequente) ajustado para idade atual e sexo<0,05; P 

ajustado para múltiplos testes (FDR): (*)Pajustado=0,04 e (**)Pajustado=0,09. 
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Anexo K. Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de SSTR2 e 

SSTR5 nos pacientes com somatotrofinomas e grupo controle 

 

Anexo K1 – Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de SSTR2 em 

pacientes com somatotrofinomas e grupo controle 

rs998571 TT TC CC CC/CT P 

Somatotrofinoma 84 (51) 66 (40) 15 (9) 81 (49) 0,96 

Controle 174 (50) 138 (40) 37 (11) 175 (50)  

rs1466113 CC CG GG CC/CG P 

Somatotrofinoma  66 (40) 77 (47) 22 (13) 99 (60) 0,78 

Controle 142 (41) 161 (46) 46 (13) 207 (59)  

valores nominais e (%); P correspondente à avaliação entre grupo controle versus somatotrofinoma em 

dominância (alelo raro em homo e heterozigose versus homozigose alelo frequente) ajustado para idade 

atual e sexo<0,05 

 

Anexo K2 – Frequência genotípica e alélica dos polimorfismos de SSTR5 em 

pacientes com somatotrofinomas e e grupo controle 

rs3751830  CC CT TT TT/CT P 

Somatotrofinoma  56 (34) 75 (45) 34 (21) 109 (66) 0,021* 

Controle 156 (45) 144 (41) 49 (14) 193 (55)  

rs4988487 CC CT TT TT/CT P 

Somatotrofinoma  145 (88) 19 (12) 1 (1) 20 (12) 0,54 

Controle  316 (91) 31 (9) 2 (1) 33 (9)  

rs169068 CC CT TT TT/CT P 

Somatotrofinoma  51 (31) 69 (42) 45 (27) 114 (69) 0,35 

Controle  83 (24) 163 (48) 96 (28) 259 (76)  

rs642249 AA AG GG GG/AG P 

Somatotrofinoma  158 (96) 7 (4) - 7 (4) 0,72 

Controle  328 (96) 14 (4) - 14 (4)  

valores nominais e (%); P correspondente à avaliação entre grupo controle versus somatotrofinoma em 

dominância (alelo raro em homo e heterozigose versus homozigose alelo frequente) ajustado para idade 

atual e sexo<0,05;  (*) P ajustado para múltiplos testes (FDR) = 0,231. 
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