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Resumo

RESUMO

Coletta RRD. Análise das repetições CA do IGF1, VNTR do gene da insulina
e região promotora P4 do gene IGF2 em indivíduos nascidos pequenos para
idade gestacional [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade
de São Paulo; 2008.

Introdução: Polimorfismos na região promotora dos genes da insulina, IGF2
e IGF1 podem estar relacionados a uma diminuição da expressão desses
genes na vida fetal que, por sua vez, pode causar restrição do crescimento
intra-uterino e maior risco de hipospádia. Na vida pós-natal, perda completa
ou parcial da expressão desses genes pode resultar em ausência de
recuperação estatural e menores concentrações séricas de IGF1 na criança,
além de um maior risco de diabetes melito tipo 2 e síndrome de resistência à
insulina no adulto. Objetivos: Analisar em crianças nascidas pequenas para
idade gestacional (PIG) com ou sem recuperação estatural (RE): 1) a
freqüência alélica e genotípica dos polimorfismos VNTR-INS e das
repetições CA do gene IGF1; 2) a região promotora P4 do gene IGF2; 3) a
influência do VNTR INS e das repetições CA do gene IGF1 na sensibilidade
à insulina e nas concentrações séricas de IGF1, respectivamente.
Pacientes: Foram estudados 142 indivíduos nascidos PIG com (n= 66) e
sem recuperação (n= 76) estatural selecionados de três diferentes centros
(HC-FMUSP, Santa Casa de São Paulo e HC-UFPR) e um grupo controle
constituído de 297 indivíduos nascidos adequados para idade gestacional
(AIG). Métodos: Extração de DNA genômico; amplificação por PCR das
regiões contendo os polimorfismos VNTR INS e repetições CA do IGF1 e da
região promotora P4; digestão por enzima de restrição; software Genescan;
seqüenciamento automático; avaliação bioquímica e hormonal da glicemia,
insulina e IGF1, extração de RNA, PCR em tempo real e análise estatística
com SPSS 13.0 (Statistical Package fo Social Sciences). Resultados: A
média do Z-altura, Z-IMC (índice de massa corpórea), Z-altura paterno e ZEA (estatura alvo) foram maiores nas crianças PIG que tiveram recuperação

estatural, com o Z-PC (perímetro cefálico) maior nas crianças sem
recuperação estatural. O Z-IGF1 sérico foi significantemente mais elevado
em crianças que apresentaram RE (p<0,05). A distribuição e genotipica das
repetições CA do gene IGF1 e do VNTR INS foi semelhante estatisticamente
entre os grupos AIG e PIG, e entre os PIG com e sem RE; não foi observada
associação entre esse polimorfismo e as variáveis clínicas e laboratoriais do
estudo. O estudo da região promotora P4 do gene IGF2 identificou um novo
polimorfismo de 9-12 repetições C na posição -1982, antes do sítio de início
de transcrição do exon 2, e este apresentou distribuição semelhante entre os
grupos PIG e AIG. Foi identificada também uma troca C/T em heterozigose
no nono nucleotídeo do alelo 11C em quatro crianças nascidas PIG.
Contudo, a quantificação da expressão do gene IGF2 em duas dessas
crianças não demonstrou perda da expressão desse gene. Conclusões:
Não

observamos

influência

dos

polimorfismos

acima

descritos

no

crescimento pré e pós-natal, na presença de resistência à insulina, nem em
concentrações séricas de IGF1 dos indivíduos nascidos PIG. Identificamos
uma nova variante na região promotora P4 do gene IGF2, contudo estudos
preliminares não demonstraram influência desse polimorfismo sobre o
crescimento intra-uterino.
Descritores: 1) Recém-nascido pequeno para idade gestacional; 2) Retardo
do crescimento fetal; 3) Fator de crescimento insulin-like I; 4) Fator de
crescimento insulin-like II; 5) Insulina; 6) Resistência à insulina.
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SUMMARY

Coletta RRD. Analysis of the CA repeats of IGF1 gene, VNTR of insulin gene
polymorphism and P4 Promoter region of IGF2 gene in children born small
for gestational age [Doctoral thesis]. Faculty of Medicine, University of Sao
Paulo, SP (Brazil); 2008.
Introduction: Polymorphisms in the promoter region of insulin (INS), IGF2
and IGF1 genes may decrease their expression during fetal life and afterward
could be related to intra-uterine fetal growth retardation and greater risk of
hypospadia development. In post-natal life, decreased expression of these
genes can result in lack of stature recovery and in lower IGF1 serum levels in
children, as well as in higher risk for type 2 diabetes mellitus and metabolic
syndrome in adults. Objectives: The aims of the present study were: (1) to
analyze the allelic and the genotypic frequency of the insulin (INS) gene
variable number of tandem repeats (VNTR) and the IGF1 gene CA repeats;
(2) to analyze the P4 promoter region of IGF2 gene (3) to test the
contribution of INS VNTR, IGF1 gene CA repeats on insulin sensitivity and
IGF1 serum levels in children born SGA with and without catch up,
respectively. Patients: We studied 142 individuals born SGA with catch up (n
= 66) and without catch up (n = 76) selected from three different centers (HCFMUSP, Santa Casa de Sao Paulo and HC-UFPR). The control group
consisted of 297 children born appropriate for gestational age (AGA).
Methods: Extraction of genomic DNA, PCR-amplification of the VNTR of
insulin gene, CA repeats of IGF1 and IGF2 gene P4 promoter region;
restriction analysis; Genescan software; automatic sequencing. Blood
measurements of serum level of glucose, insulin and IGF1. Statistical
analysis (Statistical Package for Social Sciences software). Results:
Regarding birth parameters, the average of Z-height, Z-BMI (body mass
index) and Z-height paternal and Z- EA (target height) were higher in children
born SGA who had catch up. Interestingly, we observed that the Z-PC was
higher in children born SGA without catch up. In addition, the Z-IGF1 serum
levels were significantly higher in children who had catch up (p <0.05). The

molecular analysis of IGF1 gene CA repeats and of INS gene VNTR locus
did not show a statistically significant difference in the allelic and genotypic
distribution of these polymorphisms between adequate for gestational age
(AGA) and SGA groups nor between SGA with and without catch up.
Similarly, we have not found an association of these polymorphisms with
clinical or laboratory variables of this study. A novel polymorphism in the P4
promoter region of the IGF2 gene was identified. It was characterized by
cytosine repeats (9-12) at position -1982 before transcription initiation site of
exon 2 of IGF2 gene. Yet, we have identified a heterozygous substitution of
cytosine for thymine at the nucleotide position 9 in the allele 11C in four
children born SGA. This change was also absent in the control population.
Quantization of IGF2 gene expression in two of these children did show loss
of expression of this gene in patients carrying the variant 9C/T.
Conclusions: We have not observed an association of the above described
polymorphisms with pre and post natal growth, or with the occurrence of
insulin resistance in individuals born SGA. IGF-1 levels did not seem to be
associated with the polymorphisms either. A new variant in the P4 promoter
region of IGF2 gene was identified, however preliminary studies showed no
influence on intra-uterine growth.
Descriptors: 1) Infant, small for gestational age; 2) Fetal growth retardation;
3) Insulin-like growth factor I; 4) Insulin- like growth factor II; 5) Insulin; 6)
Insulin resistance.
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1.1 Fisiologia do crescimento pré e pós-natal
O crescimento pré-natal depende da complexa interação entre três
sistemas distintos, os quais se encontram em íntima interação: mãe,
placenta e feto. O crescimento e a diferenciação observados no concepto
antes da implantação e no período embrionário inicial são relativamente
independentes dos fatores ambientais (mãe e placenta), relacionando-se,
principalmente, com fatores genéticos inerentes ao próprio embrião [1].
Em contraste, no último trimestre de gestação, quando a maior parte
da organogênese já se completou, o crescimento fetal é acelerado e o
ambiente intra-uterino passa a ser de fundamental importância para o
crescimento e desenvolvimento normais [1]. A habilidade da unidade úteroplacentária em fornecer adequada quantidade de substratos, principalmente
glicose, aminoácidos (aa), lactato, corpos cetônicos e oxigênio, é
determinante para que o feto expresse adequadamente o seu potencial
genético de crescimento.
Os principais fatores endócrinos determinantes para o crescimento
fetal do início ao final da gestação são o IGF2, o IGF1 e a insulina [2], nessa
ordem de importância. Em contrapartida, o GH (hormônio de crescimento)
exerce pouco efeito nessa fase da vida [3].
O IGF2 é resultante da ação da enzima placentária convertase 4, a
qual

transforma

o peptídeo bioinativo pré-pro IGF2 em IGF2, sendo

expresso de forma constitutiva no início da gestação [4]. Em conjunto com o
IGF1, age no receptor tipo 1 de IGF (IGF1-R) e é fundamental para o
crescimento embrionário inicial.
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Qiu et al. [4] observaram que gestantes de fetos PIG apresentavam
altas concentrações de pré-pro IGF2 e concentrações mais baixas de IGF2,
quando comparadas às gestantes de fetos AIG, o que sugere uma
deficiência na síntese ou na ação da enzima convertase 4. Portanto, a
dosagem de pré-pro IGF2 materna durante a gestação pode ser um útil
marcador para se identificar os fetos que nascerão pequenos para a idade
gestacional (PIG) [5].
Nos estágios mais avançados da gestação, quando a função
placentária passa a ser um fator limitante para o crescimento fetal, o IGF1
assume o papel de principal regulador do crescimento [6]. Gluckman et al.
[2] demonstraram que o tamanho do recém-nascido apresenta correlação
direta com as concentrações de IGF1 no cordão umbilical que são
diretamente influenciadas pelo estado nutricional do feto
O IGF1 presente na circulação e no fluido extracelular encontra-se
ligado a uma família de proteínas transportadoras de alta afinidade, as
IGFBPs (IGF-binding proteins) que regulam a disponibilidade dos IGFs para
seus sítios de ligação no IGF1-R. Além disso, possuem funções
independentes, podendo modular as ações dos IGFs produzidos nos
diversos tecidos [7]. O fígado é o principal órgão responsável pela síntese do
IGF1 encontrado na circulação sangüínea.
Atualmente, estão bem caracterizadas, do ponto de vista molecular e
bioquímico, seis IGFBPs denominadas IGFBP-1 a IGFBP-6. A IGFBP-1
parece ser a mais importante proteína transportadora durante o período prénatal, pois recém-nascidos com RCIU (restrição do crescimento intra-uterino)
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possuem altas concentrações séricas de IGFBP-1, o que, provavelmente,
diminui a quantidade de IGF1 disponível para promover o crescimento fetal.
Além disso, a IGFBP-1 possui relação inversa com as concentrações de
insulina fetal, embasando a importância da insulina no crescimento intrauterino [8, 9]. Aproximadamente 80% do IGF1 circulante encontram-se sob a
forma de um complexo ternário de 150 KDa, composto por uma molécula de
IGF1, uma molécula de IGFBP-3 e uma molécula da sub-unidade ácido lábil
(ALS), a qual prolonga a meia vida do IGF1 circulante; 20% encontram-se
ligados a outras IGFBPs, e menos de 5% encontram-se em forma livre [10].
As concentrações séricas de IGF1 oscilam durante a vida; ao
nascimento, apresentam níveis baixos e correlacionam-se diretamente com
a idade gestacional [11, 12]. Sabe-se que as concentrações de IGF1 no
recém-nascido são 30% - 50% dos níveis de um indivíduo adulto. Durante a
infância, as concentrações séricas de IGF1 elevam-se, atingindo valores de
adulto na pré-puberdade [13]. Na puberdade, os valores de IGF1 são duas a
três vezes maiores que nos adultos, e após os 30 anos, tendem a diminuir
gradativamente com a idade [14].
Diferentemente, as concentrações séricas de IGF2, ao nascimento,
são 50% menores que no indivíduo adulto. Contudo, geralmente, os
indivíduos atingem os valores de IGF2 do adulto com um ano de idade, e os
mantém nessas concentrações por toda vida [15, 16].
Em relação às concentrações séricas de insulina, sabe-se que elas
têm relação direta com o tamanho ao nascimento [17], sendo produzidas
pelo feto desde o final do primeiro trimestre da gestação [18]. No início da
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puberdade, há um aumento fisiológico da insulina, chegando a elevar-se de
2 a 3 vezes com o pico de velocidade de crescimento, e tende a retornar ao
normal após o estirão da puberdade em indivíduos sem fatores de risco para
diabetes [19-23]. O aumento da insulina na puberdade está relacionado à
maior secreção de GH nessa fase da vida [24].
A insulina também promove o crescimento fetal por seu efeito
lipogênico, o qual independe do IGF1, provocando aumento do tecido
adiposo fetal quando as concentrações de insulina são elevadas, como em
fetos de mãe com diabetes descompensado [25]. Quando existe uma hiper
secreção de insulina, a mesma atua como um fator de crescimento, ligandose e ativando os receptores IGF1-R [26]. Em contrapartida, a agenesia
pancreática provoca importante retardo do crescimento fetal [27].
Em resumo, a regulação da secreção de IGF1 e do crescimento prénatal é realizada pelo eixo glicose-insulina-IGF1. A placenta transfere glicose
para o feto, o que estimula a secreção de insulina fetal que, por sua vez,
determina a secreção de IGF1 [28]. Enquanto no período pré-natal o
hormônio de crescimento exerce pouca influência no crescimento fetal, na
vida pós-natal ele passa a ser o principal regulador da expressão de IGF1, e
o sistema GH/IGF-1 o principal determinante do crescimento linear (Figura
1).
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Período pós-natal
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GH
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Final da gestação
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IGF2

IGF1
IGF1

INS-R

IGF1-R

IGF1-R

Crescimento

Endócrino
Parácrino
Autócrino

Crescimento

Figura 1: Ação dos hormônios envolvidos no crescimento pré e pós-natal

1.2 Crianças nascidas pequenas para a idade gestacional
1.2.1 Definição
Os parâmetros utilizados para definir as crianças nascidas PIG são
muito diversificados na literatura. Alguns autores consideram como PIG as
crianças que apresentaram peso e/ou comprimento ao nascer abaixo do
terceiro percentil para a idade gestacional, outros abaixo do quinto ou
décimo percentil [29-31]. Contudo, a definição mais utilizada considera as
crianças nascidas PIG como aquelas com peso e/ou comprimento ao
nascimento abaixo de dois desvios-padrão da média para o sexo e a idade
gestacional de uma determinada população [32, 33].
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As curvas de crescimento de Usher e Mc Lean [34], feitas há quase
quatro décadas avaliam o tamanho ao nascer de acordo com a idade
gestacional (de 25 a 44 semanas), classificando os recém-natos em PIG,
AIG (adequados para a idade gestacional) e GIG (grande para a idade
gestacional) de acordo com os dados antropométricos ao nascimento (peso,
comprimento, perímetro cefálico). Surgiram algumas curvas de crescimento
[35, 36] ao longo desses anos que apontaram diferenças inter-população de
acordo com o nível sócio-econômico, raça, altitude, e também pelo tamanho
da amostra, mas todas utilizaram as curvas de Usher e Mc Lean como
comparação, e até hoje essas curvas são utilizadas na maioria das unidades
de terapia intensiva neonatal para a avaliação do crescimento intra-uterino
[36].

1.2.2 Morbidade e mortalidade
Crianças nascidas PIG têm maior morbi-mortalidade no período perinatal e na vida adulta do que aquelas que nasceram adequadas para a
idade gestacional. No período perinatal, apresentam mais freqüentemente
hipospádia

[37],

além

de

complicações

respiratórias,

hipoglicemia,

enterocolite necrotizante e morte neonatal [38, 39]. Na infância e na
adolescência, podem apresentar alterações cognitivas e dificuldade de
aprendizado [38-41]. Na vida adulta, além da baixa estatura, indivíduos
nascidos PIG têm risco aumentado para doenças cardiovasculares, doença
pulmonar obstrutiva, insuficiência renal, função reprodutiva alterada
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(hiperandrogenismo, síndrome dos ovários policísticos, disfunção gonadal),
resistência insulínica e diabetes melito tipo 2 [42-46].

1.2.2.a Associação entre nascer PIG e a baixa estatura na idade adulta
Sabe-se que 3% das crianças nascem PIG, e que a grande maioria
delas,

cerca

de

90%,

apresentam

recuperação

pôndero-estatural

precocemente, independente da presença ou da ausência de prematuridade,
normalizando o peso e estatura até os 2 anos de idade [47]. Entretanto, 10%
a 20% delas permanecem pequenas com estatura maior que –2 DP (desvio–
padrão) aos 2 anos de idade, e não apresentam recuperação posterior do
crescimento, resultando em

baixa estatura na vida adulta [48, 49]. A

recuperação estatural (RE) é alcançada quando a altura do paciente estiver
acima do terceiro percentil ou menor que –2 DP [5].
A RE dos prematuros pode ser um pouco mais lenta e ocorrer entre
os dois e três anos de vida [50-53], porém há relatos de que esta
recuperação pode ocorrer até os cinco ou seis anos de idade [54].
O menor comprimento ao nascimento parece ser o fator de risco mais
importante para a baixa estatura persistente. Crianças com redução do peso
ao nascimento têm um risco de 5,2 vezes maior de se tornarem adultos com
baixa estatura, enquanto que, nos casos em que o comprimento ao
nascimento esteve reduzido, o risco se eleva para 7,1 vezes [50]. A baixa
estatura pode ser decorrente da maturação óssea acelerada [55, 56], ou
ainda de fatores relacionados à ausência de RE nos primeiros anos de vida
pós-natal.
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O estudo de genes que determinam o crescimento fetal é dificultado
pela presença de fatores relacionados ao ambiente materno uterino, que
agem sobre a oferta e a passagem transplacentária de nutrientes tais como
paridade, tabagismo, nutrição e doenças maternas, entre outros. Após o
nascimento, quando os efeitos do ambiente materno uterino não estão mais
presentes, um grande percentual de bebês exibe recuperação pônderoestatural,

assumindo

sua

trajetória

de

crescimento

geneticamente

determinada [57]. Nas crianças que não apresentam tal recuperação, o baixo
peso possivelmente está também relacionado a fatores genéticos [58].

1.2.2.b Associação entre nascer PIG e o desenvolvimento de resistência
insulínica e síndrome metabólica
Desde o início da década de 90, as concentrações séricas elevadas
de insulina têm sido relacionadas à RCIU. Phipps et al. [59] publicaram um
dos primeiros estudos relacionando menor tamanho ao nascimento com
elevados níveis de insulina nos adultos. Desde então, vários autores têm
demonstrado uma maior freqüência de resistência insulínica em crianças e
adultos nascidos PIG, independente de outros fatores como IMC, idade,
fumo, história familiar de diabetes melito tipo 2, entre outros [59-63]. Em
2006, um importante estudo prospectivo francês realizado em mais de 1500
adultos jovens mostrou, utilizando o índice QUICKI (689 AIG e 734 PIG) e,
em parte dos indivíduos, do clamp euglicêmico hiperinsulinêmico (25 AIG e
26 PIG), uma sensibilidade insulínica menor nos indivíduos PIG, quando
comparados aos indivíduos AIG [64].
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A associação entre a presença de RE em crianças nascidas PIG e a
resistência insulínica tem sido relatada por alguns autores [31, 65]. Soto et
al. [60] evidenciaram maior resistência insulínica em crianças pré-púberes
nascidas PIG com recuperação estatural em comparação àquelas PIG sem
RE e AIG.
A associação entre nascer PIG e desenvolver síndrome metabólica foi
bem demonstrada em dois grandes estudos. Barker et al. [66], em 1995,
avaliaram indivíduos adultos com mais de 50 anos de idade que nasceram
com menos de 2,5 Kg, e demonstraram que esses tinham 10 vezes mais
risco de ter síndrome metabólica que os indivíduos que nasceram com mais
de 4,5 Kg. Dez anos após, Jaquet et al. [67] observaram a presença de
síndrome metabólica em 2,3% dos indivíduos adultos que nasceram PIG, e
em 0,3% dos indivíduos que nasceram AIG.
Algumas teorias foram criadas para justificar o desenvolvimento de
resistência insulínica em indivíduos nascidos PIG:
1) A teoria “thrifty genotype” modificada, primeiramente sugerida por Neel
em 1962 [68], especula que genes como o da insulina e o seu polimorfismo
VNTR possam promover o crescimento fetal em um ambiente desfavorável,
e também provocar o desenvolvimento de insulino-resistência em um
ambiente pós-natal favorável.
2) A teoria “thrifty phenotype”, proposta há mais de uma década por Hales e
Barker, infere que a sub-nutrição na vida intra-uterina pode levar a síndrome
metabólica ou diabetes melito tipo 2 na vida adulta [66]. A subnutrição em
fases críticas do desenvolvimento fetal gera baixo peso e uma diminuição
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das necessidades metabólicas [69], o que determina menor secreção de
hormônios anabólicos como a insulina, e aumento de hormônios catabólicos,
levando a um menor uso de glicose e a um aumento da oxidação de outros
substratos como aminoácidos e lactato [70], o que corresponde a uma
“programação metabólica” direcionada para a “conservação de glicose”.
Esse processo provoca mudança na sensibilidade à insulina e uma redução
da massa de células β pancreáticas, as quais, embora adequadas para
manter a homeostase glicêmica por um período, pode predispor ao diabetes
melito tipo 2 na vida adulta, numa fase em que a oferta nutricional seja
adequada . É possível que a insulino-resistência do adulto seja decorrente
do mesmo processo que leva à redução da oxidação de glicose em tecidos
insulino-sensíveis, originada, portanto, na vida intra-uterina [71].
O esquema abaixo resume a teoria “thrifty phenotype”

Desnutrição intra-uterina → baixo peso → programação metabólica →
síndrome de resistência à insulina no adulto

3) Em contraposição às hipóteses descritas acima, a relação entre o baixo
peso e a resistência à insulina pode ser explicada pela ação de genes
expressos tanto no feto, quanto no adulto. Estudos em animais knockout [69,
72] e descrições de mutações em humanos [3, 73, 74] identificaram vários
genes importantes na determinação do crescimento fetal, tais como os
genes IGF1, IGF2 e insulina com seus respectivos receptores. O IGF1 e a
insulina são importantes fatores de crescimento pré e pós-natal. O IGF2
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estimula o crescimento celular por mecanismos autócrinos e parácrinos [75],
sendo o hormônio mais envolvido no desenvolvimento fetal [76].
É possível que a menor produção de insulina ou a resistência à sua
ação sejam geneticamente determinadas, resultando em crescimento fetal
deficiente e em síndrome metabólica durante a infância e a vida adulta [77].
Além disso, demonstrou-se, através da análise de polimorfismos, que a
região INS-IGF2-TH do cromossomo 11p15, representado pelos genes da
insulina, IGF2 e da tirosina hidroxilase, respectivamente, apresenta forte
associação com o índice de massa corpórea (IMC) e risco para doença
cardiovascular em adultos [78, 79]. De acordo com essa hipótese, fatores
genéticos poligênicos produziriam 2 fenótipos: o bebê de baixo peso e o
adulto com risco de diabetes melito tipo 2, hipertensão arterial e doença
aterosclerótica, ambos manifestações da mesma causa básica.

1.2.2.c Associação entre nascer PIG e a presença de hipospádia
Hipospádia é uma das mais freqüentes anomalias congênitas, afetando
um de cada 250 a 300 nascidos vivos [80]. Gatti et al. [80] observaram
prevalência de hipospádia proximal, medial e distal em 11% de um grupo de
154 recém-nascidos PIG, ao passo que a prevalência de hipospádia na
população geral é de aproximadamente 1%. Hussain et al. [37], analisando
um grupo de 6738 recém-nascidos masculinos, mostraram prevalência de
hipospádia em 3,8% nos neonatos PIG, 1,3% nos AIG e 0,4% nos GIG.
A patogênese da hipospádia em indivíduos com retardo de crescimento
intra-uterino é motivo de controvérsias. É possível que algum evento no 1°
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trimestre da gestação, quando ocorre a diferenciação genital, afete
adversamente o crescimento fetal e a diferenciação uretral [80]. Evidências
recentes em estudos com animais [81] e humanos [82] sugerem uma
correlação entre anormalidades genitais masculinas e fatores ambientais
(estrógenos e compostos anti-androgênicos do meio). Entretanto, isso não
exclui que anormalidades genéticas ou polimorfismos determinem maior
vulnerabilidade aos efeitos de agressores ambientais [83].
O desenvolvimento da genitália externa masculina é primariamente
regulado por andrógenos. Entretanto, várias evidências indicam que fatores
de crescimento como IGF1, IGF2 e IGFBPs, podem agir como mediadores
da ação androgênica em tecidos andrógeno-responsivos, uma vez que
pacientes com deficiência congênita de GH apresentam micropênis, apesar
da produção androgênica normal [84].
Ashton et al. [85] mostraram, em cultura de células de fibroblastos de
prepúcio de recém-nascidos, que a testosterona no meio de cultura
aumentou significativamente a produção de IGF1 e IGFBP pelas células, e
que, após a incubação com anticorpo anti-IGF1, houve redução da
proliferação celular. Essa observação sugere que a testosterona estimula a
proliferação desse tecido andrógeno-responsivo, em parte, pelo aumento da
produção local de IGF1 e IGFBP.
Elmlinger et al. [86] estudaram a expressão dos genes IGF2, IGF1 e
IGFBPs em cultura de fibroblasto de pele genital de pacientes com
insensibilidade

completa

aos

andrógenos

(CAIS),

e

em

homens

normalmente virilizados. Observaram menor expressão dos genes IGF2 e
IGFBP2 em CAIS, demonstrando o efeito autócrino/parácrino do IGF2 e
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IGFBP2 como mediador da ação celular do andrógeno em tecidos
andrógeno-responsivos.
Em resumo, há evidências de que a diminuição da expressão, na vida
fetal, de genes como o IGF2 e/ou IGF1 podem causar retardo de
crescimento intra-uterino e maior risco de hipospádia.
1.3 Modelos animais de Retardo de Crescimento Intra-uterino
Baker et al. [72] e Liu et al. [87] criaram camundongos knockout para
os genes Igf1, Igf2, Igf1r e Igf2r. Os animais knockout, tanto para o gene
Igf1, como para o Igf2, apresentaram um importante grau de RCIU,
comprovando a importância desses dois hormônios no crescimento fetal
[72]. Os animais duplo knockout de Igf1r e Igf1, ou somente de Igf1r,
apresentaram um déficit de crescimento grave [87]. Os animais duplo
knockout Igf1/Igf2 demonstraram déficit de crescimento mais grave,
semelhante aos animais duplo knockout Igf-1r/Igf2 [87]. Os animais duplo
knockout Igf2/Igf2r apresentaram um leve retardo do crescimento, pois o
principal receptor do Igf2 é Igf1r [72]. O knockout de genes que codificam as
IGFBPs, a sub-unidade ácido–lábil (ALS), outros hormônios e receptores
como a insulina e o receptor do GH, influenciam de forma menos expressiva
no desenvolvimento pré-natal [88-93] (Tabela 1).
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Tabela 1: Porcentagem de redução do peso de camundongos knockout para
os genes envolvidos no crescimento pré-natal.
Gene(s) deletado(s)

% do peso em relação
ao controle

Referência

Igf2 e Igf2r

75

[72]

Igf1 ou Igf2

60

[72]

Igf1r

45

[87]

Igf1r e Igf1

45

[87]

Igf1r e Igf2

30

[87]

Igf1 e Igf2

30

[87]

Insr

78

[93]

Ins

78

[89]

Ghr

83

[88]

Als

90

[92]

Constância et al. [94] demonstraram que camundongos fêmeas
knockout para região promotora P0 (expressa exclusivamente na placenta
do camundongo) do IGF2 apresentaram hipodesenvolvimento placentário, o
que determinou uma restrição do crescimento fetal após a metade da
gestação, devido a alterações na passagem transplacentária de nutrientes.
De Chiara et al. [95], pela geração de camundongos transgênicos
carreadores de uma deleção no gene IGF2, demonstraram em quatro
gerações que os animais apresentavam déficit pôndero-estatural ao
nascimento, quando a mutação era transmitida pelo alelo paterno,
concluindo que o gene IGF2 está envolvido no crescimento fetal e sofre
Imprinting parental materno.
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1.4 Genes envolvidos no crescimento pré e pós-natal em humanos
O interesse na identificação de fatores controladores do peso e
comprimento ao nascimento cresceu na última década, principalmente após
a publicação de estudos que mostraram associação entre baixo peso ao
nascimento e doenças na idade adulta, tais como diabetes melito tipo 2,
hipertensão arterial, dislipidemia e doença cardiovascular.
Nascer PIG e a baixa estatura na vida pós-natal são entidades
clínicas complexas e, provavelmente, têm etiologia poligênica. Como
descrito acima, existem vários modelos animais mostrando a importância da
insulina, IGF1, IGF2 e seus receptores no crescimento fetal. Ogilvy-Stuart et
al. [96] mostraram que recém-nascidos com alteração no desenvolvimento
pancreático, ou na ativação do receptor de insulina, apresentavam RCIU,
evidenciando a importância da insulina no crescimento fetal.
Mutações nos genes IGF1 e IGF1-R têm sido identificadas em
pacientes que apresentaram grave retardo no crescimento pré e pós-natal
[3, 97, 98]. Mais recentemente, mutações na região telomérica de imprinting
no cromossomo 11p15, resultando em super-metilação e sub-expressão do
IGF2, foram descritas em algumas crianças com a síndrome de SilverRussell [99]. Por outro lado, a hiperexpressão do gene IGF2 determina o
supercrescimento fetal observado na síndrome de Beckwith-Wiedemann
[74].
Em relação ao gene IGF2-R, não há mutações descritas, mas a
variabilidade do grau de imprinting e sua expressão gênica relacionam-se
com o tamanho ao nascimento [100]. Até o momento, nenhuma mutação nos
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genes que codificam as IGFBPs foi identificada em recém-nascidos com
RCIU. Recentemente, um trabalho de revisão reuniu vários estudos, ainda
controversos, que evidenciaram a importância dos polimorfismos na
expressão de genes envolvidos no crescimento fetal e pós-natal [101].

1.4.1 Polimorfismo (CA)n da região promotora do gene IGF1
O gene IGF-1 está localizado no braço longo do cromossomo 12 (12q
22 – 24.1), é constituído de seis exons e mede 85 Kb. Esse gene codifica
duas proteínas, produtos de splice alternativo nos exons 5 e 6: a IGF1-A,
que contém 153 aa codificados pelos exons 1, 2, 3, 4 e 6; e a IGF1-B, com
195 aa codificados pelos exons 1,2,3,4 e 5. Especula-se que o IGF1-B
exerce seu papel principal na vida intra-uterina, enquanto que a mesma
função é exercida, na vida pós-natal, pelo IGF1-A [97].
Diversos polimorfismos foram identificados no gene IGF1 e os
estudos que avaliam a associação desses polimorfismos com o peso ao
nascimento são bastante controversos. O polimorfismo (CA)n é um
microssatélite representado por uma seqüência de repetições citosinaadenina localizada na região promotora do gene IGF1. De acordo com o
número de repetições, 10 diferentes alelos (182, 184-198, 200 pb) foram
identificados. De acordo com estudos populacionais, 88% dos indivíduos são
portadores de pelo menos um alelo com 192 pb (marcador 737/738),
sugerindo que este é o alelo nativo, e que pode influenciar na produção de
IGF1 [102-104].
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Vaessen et al. [103] observaram uma associação entre o polimorfismo
(CA)n e o baixo peso ao nascimento. Estudando 463 indivíduos, os autores
mostraram que a ausência do alelo 192 pb determinou um peso ao
nascimento 215g inferior ao dos homozigotos para esse alelo. Em outro
estudo, envolvendo 900 participantes, esses autores mostraram que
indivíduos não carreadores do alelo 192 pb apresentavam menor estatura,
menores concentrações séricas de IGF1, maior risco de desenvolver
diabetes melito tipo 2, e infarto agudo do miocárdio.
Por outro lado, dois outros estudos mostraram que os indivíduos
carreadores do alelo 192 pb apresentavam menores concentrações séricas
de IGF1 [102, 104]. Além disso, Frayling et al. [104] não observaram
diferenças na sensibilidade à insulina, no peso ao nascimento, nem na
presença ou na ausência de RE entre os indivíduos carreadores ou não do
alelo 192 pb.
Johnston et al. [105], em 1999, analisaram outros polimorfismos
localizados no gene IGF1 em crianças nascidas PIG e AIG, e não
observaram correlação com o tamanho ao nascimento. Por outro lado,
Arends et al. [106], em 2002, identificaram uma correlação direta entre um
polimorfismo localizado no íntron 2 de repetições CT (marcador IGF1/PCR1)
e as concentrações séricas de IGF1, perímetro cefálico ao nascimento, peso
e comprimento ao nascimento, além da baixa estatura na vida adulta. Nesse
mesmo estudo, os autores observaram que os pais da crianças nascidas
PIG,carreadores do alelo 198 pb, eram significantemente mais baixos que os
pais não carreadores. Apenas uma criança no estudo era portadora desse
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alelo sugerindo que esse pode estar relacionado com a baixa estatura, mas
não com o peso ao nascimento.
Podemos observar que a correlação dos polimorfismos do gene IGF1
com tamanho ao nascimento e as concentrações séricas de IGF1 é
controversa, permanecendo, assim, a necessidade de novos estudos para
se estabelecer a relação dos diversos polimorfismos localizados no gene
IGF1 com o peso ao nascer, as concentrações séricas de IGF1 e a presença
de RE.

1.4.2 Polimorfismo VNTR do gene da insulina
O gene da insulina está localizado no braço curto do cromossomo 11,
região 11p15. O polimorfismo VNTR (variable number of tandem repeat) do
gene da insulina é um candidato ao estudo de associação entre baixo peso
ao nascimento e síndrome de resistência à insulina [107]. Os VNTRs são
polimorfismos amplamente dispersos no genoma que consistem em
repetições de seqüências fixas de DNA, geralmente encontradas em regiões
não codificadoras.
O VNTR do gene da insulina (VNTR INS) está localizado a 596 pares
de bases antes do códon de início da transcrição. É constituído por
repetições variáveis do oligonucleotídeo ACAGGGGT(G/C)(T/C)GGGG
[108], podendo ser dividido em 3 classes de acordo com o número de
repetições: o alelo classe I com 26 a 63 repetições (aproximadamente 570
pb), o alelo classe II com 64 a 140 repetições (aproximadamente 1200 pb) e
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o alelo classe III com 141 a 209 repetições (aproximadamente 2200 pb)
[109].
Paquette et al. [110] utilizando estudos in vivo (placenta) e in vitro
(hepatócitos), mostraram que a variação do comprimento do polimorfismo
VNTR INS regula os diferentes graus de transcrição do gene da insulina e de
seu gene contíguo IGF2.
Esses estudos tentam justificar o efeito protetor do VNTR classe III
sobre o risco de diabetes melito tipo 1, mostrando que esse alelo está
associado a menores níveis de RNAm da insulina em pâncreas humano fetal
e adulto [111, 112], enquanto no timo fetal

esse alelo causa maior

expressão de insulina [113, 114]. O aumento da expressão do gene da
insulina no timo fetal possivelmente causa maior tolerância imunológica a
esse antígeno, justificando seu efeito protetor contra a destruição auto-imune
da célula β, já que a insulina é o único auto-antígeno específico da célula β.
Os autores não comentaram sobre a expressão do gene da insulina com o
risco de diabetes melito tipo 2 e a síndrome metabólica.
Dunger et al. [107] mostraram associação do genótipo III/III com maior
peso,

comprimento

e,

principalmente,

maior

perímetro

cefálico

ao

nascimento. Em outra coorte, os mesmos autores confirmaram a relação de
maior perímetro cefálico e a transmissão parental do alelo classe III [115].
Lindsay et al. [58] estudaram o genótipo VNTR INS em 660 índios
Pima, avaliados por teste de tolerância oral à glicose, cujos pesos ao
nascimento estavam catalogados. Antes da análise, o peso ao nascer foi
ajustado para o sexo e a idade gestacional, utilizando como parâmetro
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dados da mesma população em que o status de diabetes materno foi
considerado. Foi demonstrada uma associação significativa entre o VNTR
INS classe III, baixo peso ao nascimento e diabetes melito tipo 2, pois esse
alelo estava em desequilíbrio de ligação com esses dois fenótipos.
Ong et al. [116] detectaram associação significativa entre o genótipo
III/III e a presença de diabetes melito tipo 2 em um grupo de 105 homens
com baixo peso ao nascer que não apresentaram recuperação estatural no
primeiro ano de vida. A relação entre baixo peso e diabetes ocorreu de
forma independente do VNTR INS, sugerindo que os fatores que restringem
o crescimento fetal, e que aumentam a suscetibilidade a doenças, atuam de
forma independente e adicional ao VNTR INS.
Por outro lado, Dunger et al. [107] estudaram o genótipo VNTR INS
de 758 crianças com pesos variados, acompanhadas desde o nascimento
até os dois anos de vida. Do total, 45% não apresentaram RE e, nesse
grupo, houve associação significativa entre a homozigose do alelo I (I/I) com
menor peso, menor comprimento e menor perímetro cefálico ao nascimento.
Ibanéz et al. [117] estudaram o genótipo VNTR INS em 141 meninas
com pubarca precoce e 141 meninas normais. A distribuição do genótipo foi
semelhante nos 2 grupos, mas, no grupo com pubarca precoce, as
homozigotas e heterozigotas para o alelo I (I/*) apresentaram menor peso ao
nascimento, menor sensibilidade à insulina (avaliada pelo índice HOMA-IR)
e perfil lipídico desfavorável, quando comparadas às homozigotas para o
alelo III (III/III). Para avaliar os efeitos do VNTR classe I e do peso ao
nascimento isoladamente sobre o perfil metabólico, foi realizada uma
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comparação entre os subgrupos I/* baixo peso, I/* peso normal e III/III,
sendo evidenciados efeitos adversos independentes e aditivos do baixo peso
e do genótipo I/*. Os autores concluíram que esta é uma evidência da
interação genético-ambiental afetando o fenótipo endócrino-metabólico dos
indivíduos.
Bennett et al. [118] estudaram o polimorfismo do VNTR INS em 5646
indivíduos adequados para a idade gestacional e não encontraram
associação desse polimorfismo com peso, comprimento e perímetro cefálico
ao nascimento.
Mitchell et al. [119], pela análise do polimorfismo do VNTR INS em
1184 crianças e em 1009 pais (todos AIG), provenientes de 3 populações
diferentes, concluíram que não houve evidência de crescimento fetal
alterado associado ao genótipo VNTR INS, mesmo analisando-se o efeito da
origem parental do alelo presente. No entanto, encontraram associação
positiva do alelo classe III com a resistência à insulina nos adultos de uma
das populações.
VU-Hong et al. [120] estudaram o VNTR INS numa população de
indivíduos nascidos PIG (n=735) e AIG (n=886), e não encontraram relação
desse polimorfismo com o tamanho ao nascimento. Entretanto, encontraram
associação do alelo classe III com maior resistência à insulina nos adultos
nascidos PIG. Mook-Kanamori et al. [121] estudaram o VNTR INS em 859
crianças e encontraram relação de menor idade gestacional ao nascimento
em homozigotos classe III e nenhuma associação com tamanho ao nascer.
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Conhecendo-se a origem multifatorial da síndrome de resistência à
insulina, o VNTR INS pode representar um fator genético de risco. É
possível que o alelo classe III do VNTR INS represente risco para baixo peso
ao nascimento e, de acordo com estudos funcionais que mostraram menor
transcrição do gene da insulina em pâncreas humano, pode ser considerada
a hipótese de que esse alelo também esteja associado a risco para diabetes
melito tipo 2 e à síndrome metabólica.

1.4.3 Região promotora P4 do gene IGF2
O gene IGF2 mede 30 Kb e é constituído por 4 exons. Apenas os
exons 2, 3 e parte do 4 codificam a pré-proteína IGF2 que é constituída por
180 aminoácidos

(Genebank nº 10982-110598). O IGF2 contém 67

aminoácidos e possui homologia de 50% com a insulina e o IGF1. O gene
IGF2 está localizado no cromossomo 11 na posição 11p15 adjacente ao
gene da insulina [122-124]; devido a proximidade física com o gene da
insulina, o VNTR INS exerce um controle sobre a expressão do gene IGF2
como ocorre com o gene da insulina [110, 125].
Os exons 1 e 2 do gene IGF2 são precedidos por promotores
independentes P1, P0, P2, e P3, antes do exon 1, e P4 antes do exon 2,
originando vários transcritos de diferentes pesos moleculares [126, 127]
(Figura 2). O promotor P1 é ativo no fígado adulto, enquanto que o P2, P3 e
P4 são promotores ativos nos tecidos fetais [128-130].
A transcrição do gene IGF2 é controlada de modo tecido-específico e
é dependente da fase do desenvolvimento. Os promotores P3 e P4 são
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expressos em todos os tecidos fetais, inclusive no fígado. No entanto, nos
tecidos adultos, o P2, P3 e P4 permanecem ativos em tecidos não
hepáticos, mas no fígado sofrem down-regulation e o promotor P1 torna-se
ativado [131].
O promotor P4 localiza-se a 1660 nucleotídeos antes do sítio de início
de transcrição do exon 2 e é composto, em sua maioria, de pares de base
GC [126, 132].
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Figura 2: Representação do gene IGF2 com exons (E), regiões promotoras
(P) e diferentes transcritos.

Em humanos, estudos de polimorfismos do gene IGF2 sugeriram que
variações genéticas nesse gene são determinantes do IMC em homens de
meia-idade [133, 134]. No entanto, até o momento, não há estudos da região
promotora P4 gene IGF2, uma das regiões promotoras mais expressa na
vida intra-uterina, em crianças com baixo peso ao nascimento.
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Um crescente número de publicações evidenciam a associação de
baixo peso e/ou estatura ao nascimento com aparecimento de distúrbios na
idade adulta, como diabetes melito tipo 2, hipertensão arterial, dislipidemia,
doença cardiovascular e baixa estatura [49, 66, 147]. Contudo, o mecanismo
pelo qual o retardo do crescimento fetal pode causar tais alterações ainda
não está definido. O estudo do crescimento e dos fatores endócrinos em
crianças nascidas PIG e a investigação de genes candidatos, como IGF2,
IGF1, e da insulina, podem ajudar na compreensão dos mecanismos
envolvidos nas conseqüências clínicas do nascer PIG.
A influência isolada dos polimorfismos (CA)n do gene IGF1 e VNTR
INS do gene da insulina no tamanho ao nascimento é bastante controversa
na literatura. Por outro lado, estudos recentes em modelos animais mostram
a importância do gene IGF2 no crescimento intra-uterino. Além disso, tem
sido sugerido que o VNTR INS modula a expressão dos genes da insulina e
do IGF2, porém nenhum estudo, até o momento, analisou a possível ligação
de polimorfismos dos genes da insulina e do IGF2. Diante disso, a nossa
proposta foi analisar a influência desses genes isoladamente e em conjunto
no crescimento pré e pós-natal.

Objetivos
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Analisar em crianças nascidas PIG com e sem RE:

1. A distribuição e a freqüência das classes I e III do VNTR INS e das
repetições CA do gene IGF1;

2. A influência do VNTR INS e das repetições CA do gene IGF1 na
sensibilidade

à

insulina

e

nas

concentrações

respectivamente;

3. A região promotora P4 do gene IGF2.

séricas

de

IGF1,
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3.1 CASUÍSTICA
Critérios de Inclusão:
Grupo de estudo: indivíduos nascidos PIG (abaixo de -2 desviospadrão da média para sexo e idade) de acordo com as tabelas de peso e/ou
comprimento de Usher and McLean, 1969 [135, 136]. Todas as crianças do
grupo de estudo estão em seguimento ambulatorial regular em três
diferentes centros (Tabela 2):
1-Unidade de Endocrinologia do Desenvolvimento da Disciplina de
Endocrinologia do HC-FMUSP (ambulatórios, de baixa estatura idiopática e
de genitália ambígua).
2-Unidade de Endocrinologia Pediátrica da Santa Casa de Misericórdia de
São Paulo (ambulatório de seguimento de prematuros).
3-Unidade de Endocrinologia Pediátrica do Hospital das Clínicas de Curitiba
da UFPR.
Tabela 2: Distribuição do grupo de estudo de acordo com os centros de
origem.
PIG
Ambulatório
Origem

Com RE

Sem RE

n=66

n=76

de Masculino Feminino Masculino Feminino
n=33

n=33

n=43

n=33

HC-FMUSP

6

0

26

18

Santa Casa-SP

23

30

7

10

HC-UFPR

4

3

10

5

O Grupo de crianças PIG com idade ≥ 2 anos foi subdividido em com
RE (acima de -2 desvios-padrão da média para sexo e idade) e sem RE
(abaixo de -2 desvios-padrão da média para sexo e idade), através das
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tabelas de altura United Kingdom, 1990 [137]. Foram consideradas crianças
sem

recuperação

estatural

aquelas

que

não

haviam

recuperado

espontaneamente a estatura após os dois anos de idade e que
apresentaram estabilização do escore de desvio-padrão para estatura por
pelo menos seis meses.
O grupo controle constituiu-se de indivíduos nascidos AIG do banco
de DNA de papel filtro do Laboratório de Hormônios e Genética Molecular
LIM/42 (acima de -2 desvios-padrão da média para sexo e idade)
classificadas de acordo com as tabelas de peso e/ou comprimento de Usher
and McLean, 1969 [135, 136]. Esse grupo foi utilizado somente para análise
molecular.
Critérios de exclusão:
Cromossomopatias, síndromes gênicas (exceto Silver Russell),
múltiplas malformações congênitas, infecções de repetição, doenças
neurológicas, cardiopatias, doenças pulmonares crônicas, nefropatias, máabsorção intestinal e uso crônico de medicações.
Nos pacientes PIG com hipospádia de causa indeterminada, os
defeitos na síntese da testosterona e deficiência da 5α-redutase tipo 2 foram
afastados pelo teste de estímulo com hCG. O estudo molecular do receptor
androgênico (RA) afastou a presença de mutações no gene do RA nesses
pacientes.
Cada paciente ou responsável foi informado a respeito da pesquisa, e
assinou o termo de consentimento livre e esclarecido para a participação
(anexo B). O projeto foi aprovado pela comissão de ética do HC-FMUSP
(CAPPesq).
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3.1.1 Grupo Controle
Foram selecionados 297 indivíduos que nasceram AIG, sendo 145 do sexo
masculino e 152 do sexo feminino. A média da idade gestacional foi 39 ± 1,6
semanas; do peso ao nascimento foi 3,1 ± 0,32 Kg, e do comprimento ao
nascimento foi 48,2 ± 2,0 cm.

3.1.2 Grupo de estudo
O grupo foi composto por 142 indivíduos nascidos PIG, de ambos os sexos,
com idade de dois a dezessete anos, e foi dividido em 2 subgrupos: 66
crianças com recuperação estatural (33 do sexo masculino), sendo que 5
apresentavam hipospádia idiopática e 76 crianças sem recuperação
estatural (43 do sexo masculino), sendo que 2 apresentavam hipospádia
idiopática. Temos 5 crianças com síndrome de Silver Russell, todas sem RE,
sendo 3 do sexo masculino e 2 do sexo feminino.

3.2 MÉTODOS
3.2.1 Avaliação clínica
Os dados antropométricos ao nascimento (idade gestacional, peso,
comprimento e perímetro cefálico) foram obtidos através dos prontuários
médicos, assim como as intercorrências clínicas e patológicas. As condições
maternas

[diabetes

melito

gestacional

(DMG),

doença

hipertensiva

específica da gestação (DHEG), fumo, Hipertensão e diabetes prévios a
gestação] foram obtidas a partir das fichas de acompanhamento pré-natal e
questionário do protocolo de pesquisa (anexo A).
Os indivíduos foram classificados como PIG ou AIG de acordo com as
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tabelas de peso e/ou comprimento de Usher and Mc Lean, 1969, através do
software Growth Analyser 3, bem como a análise do perímetro cefálico ao
nascer dos indivíduos classificados como PIG [135, 136, 138].
A presença de recuperação estatural foi estabelecida quando a altura
das crianças nascidas PIG, com idade ≥ 2 anos, estava acima de – 2
desvios-padrão da média para sexo e idade de acordo com as tabelas de
altura United Kingdom, 1990 do programa Growth Analyser 3 [137]. A
estatura alvo foi calculada através da fórmula: altura do pai(cm) + altura da
mãe(cm) / 2 ± 6,5 cm [139].

3.2.2 Avaliação bioquímica e hormonal
A dosagem da glicose foi realizada pelo método colorimétrico
enzimático (glicose-oxidase) [140] com valor mínimo detectável de 2mg/dl,
precisão intra-ensaio sendo < 1% e inter-ensaio < 2%. A insulina foi
determinada pelo método fluoroimunométrico (IFMA) [141, 142] baseado na
técnica “sanduíche”, na qual dois anticorpos monoclonais são dirigidos
contra determinantes antigênicos da molécula de insulina. A insulina das
amostras reage simultaneamente com os anticorpos imobilizados na fase
sólida e com os anticorpos marcados com európio. A fluorescência de cada
dosagem é diretamente proporcional à concentração de insulina da amostra.
O valor mínimo detectável pelo método é 0,5µU/ml, e a precisão intra e interensaio é < 4%. A resistência insulínica foi determinada pelo índice HOMA-IR
[fórmula: Insulina de jejum(µU/ml) X Glicemia de jejum(mmol/l) / 22,5] [143].
As concentrações séricas de IGF1 foram dosadas pelos métodos:
imunoradiométrico (IRMA) e imunoquimioluminométrico (IQMA) [122, 144],
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sendo os valores calculados em desvio-padrão para sexo e idade. O método
IRMA foi primeiramente descrito por Miles e Hales, em 1968 [145]. O Kit da
Diagnostic Systems Laboratories (Webster, Texas, USA) inclui uma etapa
importante para uma determinação mais precisa das concentrações de
IGF1, na qual o IGF1 é separado da sua proteína de ligação no soro. O
IRMA é um ensaio não competitivo de fase sólida que utiliza dois anticorpos
dirigidos contra o IGF1. O primeiro anticorpo é imobilizado na parede do tubo
de ensaio e o segundo anticorpo é marcado com iodo radioativo. O IGF1
presente na amostra se liga aos dois anticorpos e forma um complexo tipo
“sanduíche”, portanto a radioatividade medida é diretamente proporcional à
concentração de IGF1 na amostra. O valor mínimo detectável pelo método é
de 24 ng/ml, e a precisão intra-ensaio é < 4% e inter-ensaio é < 9%.
O método IQMA, descrito por Daughaday e Rotwein [122], em 1989,
também é um ensaio não competitivo de fase sólida, utilizando uma enzima
fosfatase alcalina como marcador. No Kit da Diagnostic Products
Corporation (Los Angeles, CA, USA), também ocorre o pré-tratamento da
amostra, no entanto esse é realizado em um passo de diluição prévia no
próprio aparelho IMMULITE 2000, no qual deve ocorrer uma extração ácida
do IGF1 de suas proteínas [144]. O valor mínimo detectável pelo método é
25ng/ml, e a precisão intra-ensaio é < 4% e inter-ensaio é < 9%.
As concentrações séricas de IGF2 foram dosadas em poucos
indivíduos pelo método imunoradiométrico (IRMA) [122], sendo os valores de
referência calculados em desvio-padrão para idade. As dosagens foram
realizadas no Quest Diagnostics Nichols Institute (San Juan Capistrano, CA,
USA) pelo Kit da Diagnostic System Laboratories (Wesbster, Texas, USA). O
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valor mínimo detectável pelo método é 2,2 ng/ml, e a precisão intra-ensaio é
< 7% e inter-ensaio < 8%.

3.2.3 Análise molecular
O DNA genômico foi extraído de cada paciente a partir de amostras
de sangue periférico, coletadas em tubos “vacutainer” com EDTA, ou em
papel filtro, utilizando o método “salting out” adaptado de Millers et al. [146].

3.2.3a Extração de DNA a partir de sangue periférico colhido em tubos com
EDTA
Num tubo contendo 10 mL de sangue periférico foi adicionado o dobro
do volume de tampão de lise de glóbulos vermelhos (114 mM NH4Cl, 1 mM
NaHCO3). Esta solução foi incubada por 30 minutos no gelo, prosseguindose uma centrifugação a 3000 rpm/4°C/15min. O sobrenadante foi descartado
e o procedimento de lise de hemácias foi repetido por mais uma vez. O
botão de leucócitos foi suspenso em 9 mL de solução de lise de glóbulos
brancos (100 mM NaCl, 10 mM Tris-HCl, p H8,0; 1 mM EDTA, pH 8,0) com
180 μL de dodecilsulfato de sódio a 10 % (SDS) e 150 μL de proteinase K
(10 mg/mL) (Gibco BRL, Gaitherburg, MD, USA) e este foi incubado a 37°C
por toda a noite.
Após este período, foram adicionados 3,6 mL de solução saturada de
cloreto de sódio (6 M), agitando-se vigorosamente por 15 segundos. O
material foi centrifugado a 3000 rpm/15min. O sobrenadante foi transferido
para um novo tubo e o DNA acabou precipitado pela adição de dois volumes
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de etanol absoluto gelado, homogeneizando-se a solução cuidadosamente
por inversão. O DNA foi retirado do tubo e lavado com etanol 70% durante 5
minutos, repetindo-se este procedimento por mais três vezes. Por último, o
DNA foi lavado em etanol absoluto e secado por centrifugação a vácuo. O
DNA foi, então, ressuspendido em tampão TE a 10:0,1 (10 mM Tris-HCl, pH
8,0; 0,1 mM EDTA pH 8,0).

3.2.3b Extração de DNA a partir de sangue periférico fixado em papel filtro
Com o auxilio de um bisturi novo e de uma pinça, fragmentos de ± 1
cm de diâmetro foram recortados do papel filtro contendo a amostra de
sangue e colocados num tubo de microcentrífuga. Neste tubo, foram
adicionados 1,5 mL de tampão de lise de glóbulos vermelhos (1 mM
NH4HCO3 e 114 mM NH4Cl). A solução foi rapidamente vortexada, incubada
por 30 minutos no gelo, e centrifugada a 6000 rpm/15min. O sobrenadante
foi descartado e o procedimento de lise das hemácias repetido por mais
duas vezes. O botão de células brancas foi, então, lisado pela incubação a
37°C durante a noite com 0,5 mL de uma solução contendo 10 mM TrisHCl
(pH 8,0), 10 mM EDTA (pH 8,0), 150 mM NaCl, 0,2% SDS e 300 µg/ml de
proteinase K.
No dia seguinte, foi colocado 0,2 mL de NaCl (6 M), e o material foi
vortexado por 15 segundos e centrifugado a 14000 rpm/15min. O
sobrenadante obtido foi transferido para um novo tubo de microcentrífuga,
no qual foram adicionados dois volumes de etanol absoluto gelado para
precipitação do DNA. A solução foi rapidamente homogeneizada por
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inversão e centrifugada a 6000 rpm/5min. O sobrenadante foi descartado e o
pellet de DNA foi lavado com 1 mL de etanol 70% gelado, prosseguindo-se
nova centrifugação a 6000 rpm/5min. Este procedimento de lavagem foi
realizado por mais 2 vezes com etanol 70% gelado e, por último, com 1 mL
de etanol absoluto gelado. O DNA foi, então, secado por centrifugação a
vácuo e ressuspendido em 50μL de tampão TE (10 mM Tris-HCl, pH 8,0; 0,1
mM EDTA, pH 8,0).

3.2.3c Análise do polimorfismo (CA)n do gene IGF1 com o software
GeneScan
Uma região de 200 pb contendo o polimorfismo (CA)n da região
promotora do gene IGF1 (737/738) foi amplificada pela reação de
polimerização em cadeia (PCR), conforme protocolo descrito por Arends et
al. [106]. A reação foi realizada num volume final de 25 µL, contendo 50 ng
de DNA genômico, 1µL de tampão, 250 uM de dNTP, 2,2 nmol de MgCl2,
0,5 nmol de primers IGF1 sense: 5’ ACCACTCTGGGAGAAGGGTA 3’ e
IGF1 anti-sense: 5’ GCTAGCCAGCTGGTGTTATT 3’, este último marcado
com o fluorocromo FAM, e 0,4 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen®). As
condições de reação foram 94ºC por 10 minutos; 35 ciclos constituídos de
94ºC por 30 segundos, 55ºC por 30 segundos e 72ºC por 30 segundos, com
extensão final de 10 minutos a 72ºC, em termociclador automático GeneAmp
PCR Instrument System 9600 (Perkin-Elmer/Cetus, Norwalk, CT, USA).
Todas as reações foram acompanhadas de um controle negativo.
Em seguida, 24 µL de formamida deionizada e 1µL do padrão de peso
molecular Rox 500 (Applied Biosystem®) foram adicionados a 2 µL do
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produto de amplificação. Essa mistura foi desnaturada a 94ºC por 4 minutos
e resfriada em gelo por 5 minutos. As amostras foram submetidas à
eletroforese capilar em seqüenciador automático ABI 310 (Applied
Biosystem®) para subseqüente análise dos fragmentos por meio do software
GeneScan.

3.2.3d Análise do VNTR do gene da insulina (VNTR INS) utilizando PCR e
digestão enzimática
O polimorfismo INS-23 A/T, presente na região promotora do gene da
insulina, está em desequilíbrio de ligação com as classes I e III do VNTR
INS. A base adenina (A) indica a presença do alelo classe I e a base timina
(T) a presença do alelo classe III [119]. Uma região de 360 pb contendo esse
polimorfismo foi amplificada, utilizando-se 200 ng de DNA genômico, 5 µL do
tampão 10x da Taq DNA polimerase (Promega®), 6,7 mM de MgCl2, 1,5 mM
de

dNTP,

200

ng

de

AGCAGGTCTGTTCCAAGG

primers
3'

específicos
e

VNTR

VNTR

INS-sense

INS-antisense

5'
5'

CTTGGGTGTGTAGAAGAAGC 3' e 2,5 U da Taq DNA polimerase
(Promega®), num volume final de 50 µL de reação. As condições de reação
foram 96ºC por 12 minutos; 35 ciclos constituídos de 94ºC por 1 minuto,
54ºC por 1 minuto e 72ºC por 45 segundos; com 10 minutos a 72ºC de
extensão final. As amostras foram amplificadas num termociclador
automático GeneAmp PCR Instrument System 9600 (Perkin-Elmer/Cetus,
Norwalk, CT, USA) e todas as amplificações foram acompanhadas de um
controle negativo.
O produto da PCR foi digerido com a enzima de restrição Hph1 (New
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England Biolabs ®), de acordo com as instruções do fabricante [119] e
submetido à eletroforese em gel de agarose 3%. Na presença da base
timina, a enzima corta essa região em dois fragmentos: 231 pb, 129 pb, e na
presença da base adenina em 3 fragmentos: 191 pb, 40 pb e 129 pb (figura
3).
O alelo VNTR classe II não foi estudado devido a dificuldades
metodológicas.

A
191 pb

40 pb

129 pb

T
231 pb

129 pb

indivíduo
homozigoto A

indivíduo
homozigoto T

A
191 pb

40 pb

129 pb

T
231 pb

129 pb
indivíduo
heterozigoto A/T

Figura 3 - Representação esquemática da digestão da região INS-23 A/T
com enzima de restrição Hph1. Em indivíduos homozigoto A e homozigoto T,
serão observados fragmentos de 40 pb, 129 pb e 191 pb, e fragmentos de
129 pb e 231 pb, respectivamente. Em indivíduos heterozigotos para o
polimorfismo, todos os fragmentos, 40 pb, 129 pb, 191 pb e 231 pb, serão
observados.
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3.2.3e Análise da região promotora P4 do gene IGF2 por
seqüenciamento automático
Um fragmento de 755 pb contendo a região promotora P4 foi
amplificado para o estudo do gene IGF2. Na reação de PCR, foram
utilizados 200 ng do DNA genômico, 5 µL do tampão 10x da Taq DNA
polimerase (Promega®), 1,0 mM de dNTP, 200 ng de primers específicos
IGF2-P4f1-sense 5'GAGACCGCGAGAGGAAGAC 3' e IGF2-P4r1-antisense
5' CAGGGGCAGAGGAAAAGAG 3' e 0,5 µL da Taq DNA polimerase
(Promega®) num volume final de 50 µL. Os ciclos foram realizados em
termociclador automático GeneAmp PCR Instrument System 9600 (PerkinElmer/Cetus, Norwalk, CT, USA), utilizando o seguinte programa de
amplificação:desnaturação inicial a 94ºC por 10 minutos; 35 ciclos
constituídos de desnaturação a 94ºC por 30 segundos, 60ºC por 30
segundos e 72ºC por 30 segundos; 10 minutos a 72ºC de extensão final.
Todas as amplificações foram acompanhadas de um controle negativo.
Os produtos da PCR foram submetidos a um pré-tratamento
enzimático com a combinação das enzimas fosfatase alcalina de camarão
(2U/µL) e exonuclease I (10 U/µL) (Amersham Life Science, Cleveland, OH,
USA). Para a reação de seqüenciamento, foram misturados 1-2 µL de PCR
purificado, 1,0 µL de primer (IGF2-P4f1 ou IGF2-P4r1 5 pmol), 2,0 µL de BIG
DYE TERMINATOR v 3.1 CYCLE SEQUENCING KIT (ABI PRISM) e água
desionizada estéril para um volume final de 10 µL. A reação foi levada a um
termociclador por 96°C/2min, seguindo-se 35 ciclos: 96°C/30s, 58°C/20s e
60°C/4min.

Para

completar

a

leitura

do

fragmento,

reações

de

seqüenciamento foram realizadas utilizando um primer interno IGF2-P4r2
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antisense 5' CACTCCAGCCTGAGGCA 3'.
Ao término do tempo de reação, o produto foi precipitado adicionandose 80 µL de isopropanol 75% (preparado antes do uso) e incubando-se no
escuro por 15 minutos à temperatura ambiente. O material foi centrifugado a
13.000 rpm por 30 minutos e o sobrenadante foi descartado. Ao tubo, foram
adicionados 150 µL de etanol 70% gelado, e centrifugado à mesma
velocidade por mais 15 minutos. O etanol foi completamente descartado
invertendo-se o tubo sobre papel toalha e deixado secar sobre a bancada ao
abrigo da luz. A reação foi, então, ressuspendida em 3 µL de solução 2:5
dextran:formamida e submetida à eletroforese em seqüenciador automático
ABI 3100 Genetic Analyser.

3.2.3f Extração de RNAm de linfócitos
O RNA total de dois pacientes foi extraído a partir de 15 mL de
sangue periférico utilizando-se o método do Trizol reagente, conforme as
instruções do fabricante (Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA). A integridade do
RNA foi analisada em gel de agarose 1%, e a concentração das amostras
foi quantificada em espectrofotômetro. O DNA complementar (cDNA) foi
sintetizado por transcrição reversa, utilizando o produto comercial High
Capacity (Applied Biosystems, Forster City, CA, EUA) para ser empregado
na amplificação por PCR em tempo real.

Casuística e Métodos 41

3.2.3g Análise da expressão gênica do IGF2 pela técnica de PCR em tempo
real
A quantificação relativa do cDNA IGF2 foi feita pelo método de PCR
em tempo real utilizando a tecnologia 5’ nuclease do sistema Taqman
(Applied Biosystems, Foster City, CA). Para a amplificação e detecção do
gene IGF2 foram utilizados oligonucleotídeos iniciadores e sondas
comercialmente disponíveis (Assay ID Hs01005963_m1) (Assay on Demand
Applied Biosystems, Foster city, CA, EUA). Uma vez que tal quantificação
baseia-se na freqüência relativa dos transcritos do gene alvo em
comparação com um gene de expressão constitutiva, esse sistema utiliza o
gene da ß-actina como controle endógeno na normalização dos dados
(Assay ID 4356315E).
As reações foram preparadas em triplicata, em um volume final de 25
uL, contendo 12,5 uL de TaqMan® Universal PCR Master Mix 2X (Applied
Biosystems, Foster City, CA), 1,25 uL de cada assay (primers e sonda),20 X
(Applied Biosystems, Foster City, CA ), 1,5 uL de cDNA e água milliQ a
completar.
A detecção foi realizada na plataforma ABI PRISM 7000 (Applied
Biosystems, Foster City, CA) com o seguinte protocolo de ciclagem: um ciclo
de 50ºC durante 2 minutos; um ciclo de 95ºC durante 10 minutos; 50 ciclos
de 95ºC durante 15 segundos e 60ºC durante 1 minuto. A validação desse
método foi realizada pela construção de curvas de amplificação com
concentrações progressivamente maiores de cDNA, a fim de se avaliar a
especificidade dos primers, e se a eficiência de amplificação dos genes
alvos e endógeno são comparáveis.
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3.2.4 Análise estatística
Como as crianças foram provenientes de três centros médicos de
características muito diferentes, no que se refere à seleção dos pacientes,
não foi possível considerar as crianças como um grupo único de pacientes.
Para possibilitar a análise, buscando fatores identificadores ou associados
ao crescimento pré e pós-natal, foi necessária uma correção dos dados pelo
centro de origem, e uma análise de forma crítica na tentativa de identificar os
fatores

interferentes.

Inicialmente,

as

análises

foram

realizadas,

independentemente, para cada centro. Os dados categóricos (contagens)
foram analisados com freqüência e percentual das ocorrências para os
pacientes através de tabelas de contingências e da realização do teste Quiquadrado. Os dados contínuos (medidas) foram avaliados com comparação
de médias por teste T, ou análise de variância (ANOVA) quando a variável
estudada apresentava dados com distribuição normal ou comparação das
medianas quando a distribuição dos dados era desviada (não normal),
através do teste não paramétrico de Kruskal-Wallis.
Com o intuito de verificar a correlação entre as variáveis dependentes
e independentes, foi realizada análise de regressão logística (não linear)
para as variáveis dependentes binárias, e análise de regressão linear para
as variáveis dependentes numéricas. A análise de correlação de Spearman
foi utilizada para a seleção das variáveis independentes com significância de
p<0,20.
Em todas essas análises, foi utilizado o programa SPSS (Statistical
Package fo Social Sciences), versão 13.0, para obtenção dos resultados, e
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foi considerado estatisticamente significante o p<0,05 para todas as
análises.

Resultados
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4.1. Avaliação clínica e laboratorial
A avaliação clínica foi realizada somente nos 142 indivíduos nascidos
PIG com (n=66) e sem (n=76) RE, e o estudo comparativo com o grupo
controle não foi realizado. Sete dos meninos nascidos PIG (5%)
apresentavam hipospádia, cinco deles com RE e dois sem RE, e cinco
outros indivíduos apresentavam síndrome de Silver Russell, três meninos e
duas meninas, todos sem RE. A idade cronológica no momento da avaliação
da presença ou ausência de RE, foi de 2 a 17 anos de idade e, na coleta dos
exames laboratoriais, foi de 1,71 a 19 anos de idade. As variáveis
antropométricas avaliadas estão descritas na tabela 3.
Tabela 3: Avaliação clínica dos indivíduos nascidos PIG.
Indivíduos Nascidos PIG (n=142)
Com RE (n=66)
Sem RE (n=76)
Variáveis
Média ± DP
Média ± DP
P
(Mínimo-Máximo)
(Mínimo-Máximo)
34 ± 3
37 ± 3
NA
IG
(25 – 42)
(25 – 40)
(Semanas)
-2,47 ± 0,85
-2,33 ± 1,07
>0,05
Z-PN
(-4,15 a 1,0)
(-4,70 a 2,70)
-3,45 ± 1,16
-3,42 ± 1,28
>0,05
Z-CN
(-6,39 a -0,82)
(-6,29 a 0,42)
-2,25 ± 1,28
-1,22 ± 1,47
Z-PC
<0,05
(-4,77 a 1,07)
(-4,36 a 1,81)
-0,58 ± 0,83
-3,14 ± 1
Z-Altura
<0,05
(-1,96 a 2,71)
(-7,06 a -2,04)
-0,72 ± 0,98
-1,21 ± 0,94
Z-EA
<0,05
(-2,21 a 1,62)
(-3,0 a 1,62)
-0,29 ± 1,71
-1,16 ± 1,56
Z-IMC
<0,05
(-4,40 a 7,63)
(-7,05 a 4,9)
0,032 ± 1,44
-0,86 ± 1,26
Z-IGF1
<0,05
(-2,31 a 6,03)
(-2,62 a 2,89)
81,25 ± 10,22
81,61 ± 7,11
>0,05
Glicemia
(40 a 98)
(60 a 93)
6,32 ± 5,35
4,45 ± 0,70
>0,05
Insulina
(1,7 a 25)
(1 a 15)
1,32 ± 1,15
0,91 ± 0,68
>0,05
HOMA-IR
(0,23 a 4,75)
(0,20 a 3,12)
IG: idade gestacional; PN: peso ao nascimento; CN: comprimento ao nascimento;
PC: perímetro cefálico; EA: estatura alvo; IMC: índice de massa corpórea; HOMAIR: índice para avaliação de resistência insulínica; NA: Não analisado; Em negrito:
p significante < 0,05.
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Embora a idade gestacional tenha sido menor nas crianças com RE
(Tabela 3), esses dados não foram analisados estatisticamente, porque a
maioria das crianças com RE era proveniente do ambulatório de prematuros
da Santa Casa de São Paulo, determinando um viés de seleção.
Observamos que as crianças PIG que tiveram RE apresentavam a
média de Z-altura e Z-IMC, no exame clínico, significantemente maior que
aquelas sem RE (p<0,05). Além disso, a média do Z-EA e o Z-altura do pai
foram significantemente maiores no grupo de crianças que apresentaram RE
(p<0,05). Interessantemente, observamos que a média do Z-PC foi maior
nas crianças sem RE (Tabela 3).
Verificamos que, nos indivíduos que apresentaram RE, a média do ZIGF1 sérico foi significantemente mais elevada que nos indivíduos que não
apresentaram RE (p<0,05). A média das concentrações séricas de insulina e
do índice HOMA-IR foram maiores nas crianças que apresentaram RE, no
entanto, essa diferença não foi estatisticamente significante (Tabela 3).
Em relação às condições maternas durante a gestação, observamos,
pela

análise

de

correlação,

que

a

freqüência

de

tabagismo

foi

significantemente maior nas crianças que apresentaram recuperação
estatural (p<0,05). As freqüências de diabetes melito gestacional e diabetes
prévio à gestação foram semelhantes nos grupos PIG com e sem RE
(Tabela 4). As demais variáveis relacionadas às condições maternas
(gemelaridade, DHEG e HAS) foram mais freqüentes nas crianças
selecionadas junto ao ambulatório de prematuros da Santa Casa, de onde
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foi proveniente a maioria das crianças PIG com RE, devido a esse viés de
seleção a análise estatística não foi realizada.
Tabela 4: Correlação das condições maternas na gestação com a presença
de RE
Condições maternas
Fumo
DMG
DM prévio

Coeficiente de correlação
0,169
0,090
-0,006

Significância (p)
0,045
0,285
0,944

DMG: diabetes melito gestacional; DM: diabetes melito; Em negrito: p significante < 0,05.

Pela análise de regressão logística, observamos que a maior
probabilidade de ocorrer RE (99,93%) foi relacionada aos valores máximos
das variáveis independentes Z-altura do pai, Z-IGF1. Observamos, pela
análise de regressão linear, que não houve influência de nenhuma das
variáveis clínicas analisadas no Z-altura e no Z-IGF1.

4.2 Avaliação molecular
Utilizando o teste do Qui-quadrado ou exato de Fisher observamos
que não houve diferença estatisticamente significante na distribuição
genotípica das variantes alélicas observadas descritas abaixo em relação ao
esperado sob o Equilibrio de Hardy-Weinberg.

4.2.1 Polimorfismo (CA)n do gene IGF1
Os 10 diferentes alelos do gene IGF1, identificados na população em
estudo, variaram de 186 a 204 pb, de acordo com o número de repetições
CA. Exemplificando: 19 repetições CA correspondem ao alelo com 192 pb; o
de 20 repetições CA corresponde ao alelo com 194 pb, e assim por diante.

Resultados 48

Os alelos mais comuns apresentaram 190, 192, 194 e 196 pb, sendo que o
mais freqüentemente observado foi o alelo contendo 192 pb. Considerando o
alelo 192 pb como o nativo, classificamos os genótipos observados em
relação à presença ou ausência desse alelo em homozigotos (192/192),
heterozigotos (192/*) e com a ausência do alelo 192 (*/*), cuja freqüência de
distribuição na nossa população de indivíduos PIG foi de 28,9%, 53,5% e
17,6%, respectivamente. As distribuições dos alelos e dos genótipos (CA)n
mais freqüentes do gene IGF1, no grupo de indivíduos PIG e AIG (grupo
controle), estão descritas nas tabelas 5 e 6, respectivamente.
Tabela 5: Distribuição dos alelos mais freqüentes das repetições CA do
gene IGF1 nos indivíduos PIG e AIG (grupo controle).

Alelos
190
192
194
196
Outros

AIG*
Total %
(n=297)

Total %
(n=142)

10
55
16
11
8

12
56
18
9
5

PIG*
Com RE*
%
(n=66)
17
52
15
7
9

Sem RE*
%
(n=76)
7
60
21
11
1

*p > 0,05 (PIG X AIG e PIG com RE X PIG sem RE)

Tabela 6: Distribuição genotípica das repetições CA do gene IGF1 nos
indivíduos PIG e AIG (grupo controle).

Genótipos
190/192
192/192
192/194
192/196
194/196
Outros

AIG*
Total %
(n=297)

Total %
(n=142)

13
28
18
14
4
23

18
29
22
10
6
15

*p > 0,05 (PIG X AIG e PIG com RE X PIG sem RE)

PIG*
Com RE*
%
(n=66)
27
23
18
7
4
21

Sem RE*
%
(n=76)
9
35
26
13
8
9
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As distribuições alélica e genotípica das repetições CA do gene IGF1
foram comparadas entre os grupos PIG e AIG, e entre as crianças PIG com
e sem RE, utilizando o teste Qui-quadrado. Não foram observadas
diferenças estatisticamente significantes dessas distribuições entre os
indivíduos nascidos PIG e os controles AIG, e nem entre os indivíduos PIG
com e sem RE. Da mesma forma, não encontramos associação desse
polimorfismo com as variáveis clínicas e laboratoriais analisadas nesse
estudo.
Dados desse polimorfismo foram publicado como Brief Report (anexo
C).

4.2.2 Polimorfismo VNTR do gene da insulina
A distribuição e a freqüência dos alelos classe I e III do VNTR do gene
da insulina e os genótipos homozigoto classe I (I/I), homozigoto Classe III
(III/III) e heterozigoto (I/III) estão dispostos nas tabelas 7 e 8. Observamos
que não houve diferença estatisticamente significante da distribuição alélica
e genotípica entre os grupos AIG e PIG, e nem entre os PIG com e sem RE.
Da mesma forma, não encontramos associação desse polimorfismo com as
variáveis clínicas e laboratoriais do estudo.

Tabela 7. Distribuição alélica do VNTR do gene da insulina entre os
indivíduos PIG e AIG (grupo controle).

Alelos
Classe I
Classe III

AIG*
Total %
(n=158)

Total %
(n=142)

59
41

52
48

*p > 0,05 (PIG X AIG e PIG com RE X PIG sem RE)

PIG*
Com RE*
%
(n=66)
54
46

Sem RE*
%
(n=76)
51
49

Resultados 50

Tabela 8: Distribuição dos genótipos do VNTR do gene da insulina entre os
indivíduos PIG e AIG (grupo controle).

Genótipos

AIG*
Total %
(n=158)

Total %
(n=142)

34
32
I/I
16
28
III/III
50
40
I/III
*p > 0,05 (PIG X AIG e PIG com RE X PIG sem RE)

PIG*
Com RE*
%
(n=66)
34
26
40

Sem RE*
%
(n=76)
30
30
40

4.2.3 Região promotora P4 do gene IGF2
Ao estudarmos a região promotora P4 do gene IGF2, identificamos
um polimorfismo ainda não descrito na literatura, constituído por uma
seqüência de repetições da base citosina (C) na posição -1982, nucleotídeos
antes do sítio de início de transcrição do exon 2. De acordo com o número
de repetições C, encontramos quatro alelos distintos: 9C, 10C, 11C e 12C. O
alelo mais freqüente contém 11 repetições e foi considerado o alelo nativo
(Tabela 9). Os genótipos foram classificados em relação à presença ou
ausência do alelo 11C em: homozigoto (11C/11C); heterozigoto (11C/*) e
para ausência do alelo 11C ( */*),os quais apresentaram uma freqüência de
37%, 45% e 18%, respectivamente. A freqüência das distribuições
genotípicas dos alelos Cn está descrita na tabela 10.
Tabela 9: Distribuição alélica das variantes polimórficas Cn encontradas na
região P4 do gene IGF2 entre os indivíduos PIG e AIG (grupo controle).

Alelos
9C
10C
11C
12C

AIG*
Total %
(n=118)

Total %
(n=142)

3
28
64
5

6
26
61
7

*p > 0,05 (PIG X AIG e PIG com RE X PIG sem RE)

PIG*
Com RE*
%
(n=66)
6
23
60
11

Sem RE*
%
(n=76)
6
29
62
3
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Tabela 10: Distribuição dos genótipos das variantes Cn encontradas na
região P4 do gene IGF2 entre os indivíduos PIG e AIG (grupo controle).

Genótipos
9C/9C
9C/10C
9C/11C
9C/12C
10C/10C
10C/11C
10C/12C
11C/11C
11C/12C
11C/11C-9C/T
10C/11C-9C/T

AIG*
Total %
(n=118)

Total %
(n=142)

0
1
3
0
9
36
2
41
8
0
0

1,4
0,7
8
2
8
27,2
6
38
6
2
0,7

PIG*
Com RE*
%
(n=66)
1,5
0
6
3
8
18
12
41
9
0
1,5

Sem RE*
%
(n=76)
1,3
1,4
10
1
8
36,3
0
35
3
4
0

*p > 0,05 (PIG X AIG e PIG com RE X PIG sem RE)

As distribuições alélica e genotípica do polimorfismo Cn foram
comparadas entre os grupos PIG e AIG, e entre os indivíduos PIG com e
sem RE, e não foram encontradas diferenças estatisticamente significantes
entre esses grupos. Da mesma forma, não encontramos associação desse
polimorfismo com as variáveis clínicas e laboratoriais analisadas nesse
estudo.
Nessa mesma região, identificamos ainda uma troca C/T em
heterozigose no nono nucleotídeo do alelo 11C em quatro meninas nascidas
PIG, três delas homozigotas 11C/11C e uma heterozigota 10C/11C. Três
das crianças com o polimorfismo Cn, duas em homozigose e a criança
heterozigota, não apresentaram RE (Figura 4). Essa variante alélica 9 C/T
não foi identificada no grupo controle.
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A)

B)

Figura 4: A) Polimorfismo 11C/11C-9C/T em homozigose; B) 10C/11C-9C/T
em heterozigose na região promotora P4 do gene IGF2.

A segregação dessa variante foi realizada nos pais de duas crianças
portadoras do alelo 9 C/T, uma heterozigota 10C/11C (caso 1) e uma
homozigota 11C/11C (caso 2). Observamos que as mães eram carreadoras
da variação, e que apresentavam baixa estatura (Figura 5), no entanto, não
eram nascidas pequenas para a idade gestacional. As concentrações
séricas de IGF2 das mães e das crianças estavam dentro da normalidade
para os valores de referência do método.

Resultados 53

Caso 1

Genótipo:9C/10C
Z-altura:-3,16

Genótipo: 11C/11C-9C/T
Z-altura: -2,20
PN: 4,8 Kg

Genótipo: 10C-11C-9C/T
Z-altura: -2,04

Caso 2

Genótipo: 10C/11C
Z-altura: -1,21

Genótipo: 10C-11C-9C/T
Z-altura: -2,29
PN: 3,2 Kg

Genótipo: 11C-11C-9C/T
Z-altura: -2,61

Figura 5: Heredograma de duas crianças PIG que apresentaram a variação
alélica 9C/T.

mulher portadora não PIG;

probando PIG.

O estudo da expressão gênica do IGF2 pela técnica de PCR em
tempo real foi realizado nessas duas crianças nascidas PIG portadoras da
variante 9C/T (caso 1 e 2). Os resultados dessa avaliação mostraram que
esses exibiram uma expressão média de 2.1 (DP+/- 0.5) e de 0.74 (DP +/0,4), respectivamente. Esses valores representam o número de vezes que o
gene se encontra expresso, em relação à média observada, em dois
indivíduos do grupo controle, mostrando que a expressão do gene IGF2 não
estava diminuída nesses pacientes.
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5.1 Avaliação clínica
Cerca de 3% das crianças nascem PIG, e dessas, 90% apresentam
RE até os dois anos de vida. As crianças que não apresentam tal
recuperação tendem a permanecer com baixa estatura na vida adulta [48]. O
nosso estudo mostrou que os pais das crianças PIG sem RE, eram
significantemente mais baixo que os pais das crianças com RE e ainda, o Zaltura dessas crianças era significantemente menor que o Z-EA desse grupo.
Além disso, o Z-altura paterno dessas crianças foi menor que o das crianças
com RE. Esses achados sugerem que os fatores genéticos que determinam
a baixa estatura permanente em crianças nascidas PIG devem ser,
principalmente, de origem paterna como já referido na literatura [148].
Ong et al. [148] mostraram que a recuperação estatural precoce, nos
primeiros dois anos de vida, é um fator de risco para obesidade central na
infância, e que pode contribuir, ainda, para as associações entre o RCIU e
um maior risco de doenças cardiovasculares e diabetes melito tipo 2 na
idade adulta. Corroborando com esses achados, observamos que o Z-IMC
foi maior nas crianças com recuperação estatural, indicando que essas
crianças devem ser acompanhadas até a idade adulta, com o objetivo de
prevenir o aparecimento de obesidade e futuras co-morbidades nesses
indivíduos.
A regulação da secreção de IGF1 e do crescimento pré-natal é
realizada pelo eixo glicose-insulina-IGF1 [28]. Gluckman et al. [2]
demonstraram que o tamanho ao nascimento apresenta correlação direta
com as concentrações séricas de IGF1 no cordão umbilical, as quais, são
diretamente influenciadas pelo estado nutricional do feto. Iñiguez et al. [149]
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observaram que as concentrações séricas de IGF1 em crianças nascidas
PIG, durante o primeiro ano de vida, estão positivamente associadas com
RE e podem refletir sua capacidade secretória de insulina. Portanto, maiores
concentrações séricas de IGF1 em crianças PIG com RE espontânea podem
constituir um indicador de relativa resistência à insulina e IGF1, e maior risco
para o aparecimento de Diabetes melito tipo 2 na vida adulta. As
concentrações

séricas

de

IGF1,

em

nossa

população

foram

significantemente mais altas nas crianças nascidas PIG com RE, no entanto
as concentrações séricas de insulina foram semelhantes nos indivíduos PIG
com e sem RE.
Nas últimas décadas, diversos estudos têm demonstrado a maior
freqüência de resistência insulínica em crianças e adultos nascidos PIG [5963]. Soto et al. [31] evidenciaram maior resistência insulínica nas crianças
nascidas PIG que apresentaram RE. Avaliamos a sensibilidade insulínica
pelo índice HOMA-IR de indivíduos nascidos PIG com e sem RE e
observamos que esse índice foi semelhante entre os dois grupos.
Nas crianças nascidas PIG a freqüência de hipospádia varia de 3,8 a
11%, e nessas, há uma maior prevalência nos prematuros [37, 80]. De forma
semelhante, em nossa casuística, a hipospádia foi observada em 5% dos
indivíduos (7/142). Cinco desses indivíduos apresentaram recuperação
estatural, sugerindo que os fatores genéticos e/ou ambientais que
determinam o retardo do crescimento intra-uterino agem principalmente nas
fases mais precoces da gestação, período em que ocorre a diferenciação da
genitália externa.
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Dentre as causas maternas, o fumo é uma das causas evitáveis mais
freqüentes de retardo de crescimento intra-uterino [150]. Recém-nascidos de
mães fumantes, geralmente, têm menor peso, comprimento e perímetro
cefálico ao nascimento [151, 152]. Na avaliação das condições maternas
durante a gestação, observamos que a incidência de tabagismo materno foi
maior nas crianças PIG com RE, sugerindo que na vida pós-natal, fora do
ambiente intra-uterino hostil, essas crianças passam a manifestar o seu
potencial genético de crescimento.

5.2 Análise do polimorfismo CAn do gene IGF1
O tamanho ao nascimento e a baixa estatura permanente em crianças
nascidas PIG, provavelmente, apresentam etiologia poligênica. O gene IGF1
é um potencial candidato na etiologia do déficit de crescimento pré e pósnatal. Entretanto, a maioria dos estudos que analisaram a influência da
presença ou ausência do alelo 192 (alelo nativo) das repetições CAn
(737/738) desse gene nas concentrações séricas de IGF1, crescimento intrauterino e pós-natal são controversos e foram realizados em crianças
nascidas AIG ou adultos [102-104, 153].
Até o momento apenas dois estudos avaliaram o polimorfismo CAn
nos indivíduos nascidos PIG. No primeiro, Arends et al. [106] sugeriram que
a presença do alelo 198 estaria associada com a baixa estatura em crianças
PIG. No segundo, Johnston et al. [154] evidenciaram a associação de vários
polimorfismos, inclusive o das repetições CA (737/738), com tamanho ao
nascimento, recuperação estatural e concentrações de IGF1. Em nossa
casuística, observamos uma baixa freqüência do alelo 198, e não foi
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observada influência do polimorfismo (CA)n do gene IGF-1 no crescimento e
nas concentrações séricas de IGF1, apesar dessas concentrações terem
sido maiores nos indivíduos com RE. Dessa forma, concluímos que a
variação genética nas repetições (CA)n não exerceu influência no
crescimento pré e pós-natal, bem como nas concentrações séricas do IGF1
na população estudada.

5.3 Análise do VNTR do gene da insulina
Sabe-se que a insulina é um dos principais fatores endócrinos
determinantes do crescimento fetal. Entretanto, a influência do polimorfismo
VNTR INS no crescimento fetal de indivíduos nascidos AIG tem sido
bastante controversa [58, 107, 115, 116, 118, 119]. Dunger et al. [107]
associaram o VNTR INS classe III com um maior peso ao nascimento em
crianças sem RE durante os primeiros dois anos de vida, e o VNTR classe I
com um menor peso e comprimento ao nascimento em crianças sem RE.
Contudo, essa relação não foi observada por outros autores [115, 116, 118].
Recentemente, foi sugerido que o alelo classe III não estaria associado com
o tamanho ao nascimento, mas sim com a resistência à insulina nos adultos
jovens nascidos PIG [120].
Em nosso estudo, não encontramos associação do VNTR INS com o
tamanho ao nascimento, crescimento pós-natal ou com a presença de
resistência à insulina. Todavia, a influência do VNTR INS no crescimento pré
e pós-natal da população estudada só pode ser excluída após análise da
origem parental dos alelos classe I e III, uma vez que o gene da insulina é
metilado e apenas o alelo paterno é expresso.
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5.4 Análise da região promotora P4 do gene IGF2
É indiscutível o papel do IGF2 no crescimento fetal. A transcrição do
gene humano que codifica essa proteína é regulada pela ativação de cinco
promotores distintos (P0-P4), que atuam de maneira tecido-específica e
tempo-desenvolvimento dependente, gerando diversas isoformas de RNA
IGF2 [127]. Sabe-se que a região promotora P4 do gene IGF2 é uma das
mais expressas no período pré-natal, e que camundongos knockout, para
uma região promotora igualmente expressa na placenta, apresentam
importante restrição de crescimento intra-uterino [94].
A análise in silico, utilizando o programa de predição TRANSFAC
(http://www.gene-regulation.com/cgi-bin/pub/programs/alibaba2), mostrou 3
sítios de ligação para o fator de transcrição Sp1 nessa região. O fator de
transcrição Sp1 foi previamente identificado como um importante ativador
desse promotor na expressão do IGF2 em hepatócitos [155].
No entanto, pouco se conhece sobre os mecanismos moleculares que
regulam essa expressão, não existindo, até o momento, nenhum estudo da
região promotora P4 em humanos.
Identificamos um novo polimorfismo na região promotora P4 do gene
IGF2, caracterizado pela presença de 9 a 12 repetições da base C. A
freqüência alélica e genotípica dos alelos 9C, 10C, 11C e 12C foi
semelhante nos indivíduos nascidos PIG e no grupo controle. Nessa mesma
região, observamos, ainda, a troca C>T em heterozigose no nono
nucleotídeo, em quatro crianças nascidas PIG, sendo que tal alteração não
foi encontrada nos indivíduos do grupo controle.
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O estudo de segregação familiar da variante alélica 9C>T em duas
crianças nascidas PIG mostrou que esse alelo foi herdado das mães que
não haviam nascido PIG. No entanto, sabe-se que o IGF2 é um gene que
sofre imprinting, no qual apenas o alelo paterno é expresso [156]. Além
disso, a análise preliminar da expressão gênica do gene IGF2, utilizando
RNAm extraídos de linfócitos de sangue periférico dessas crianças, mostrou
que não há diminuição na expressão relativa desse gene quando comparada
aos indivíduos controles. Dessa forma, não foram encontradas evidências da
influência da região promotora P4 do gene IGF2 no crescimento intra-uterino
em humanos.

Conclusões
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1) A distribuição dos alelos classe I e III do VNTR INS e do polimorfismo
(CA)n do gene IGF-1 foi semelhante nos indivíduos nascidos AIG e
PIG com e sem RE, bem como as freqüências alélicas e genotípicas.

2) Não observamos associação do VNTR INS com os valores de índice
HOMA-IR, bem como do polimorfismo (CA)n do gene IGF-1 com as
concentrações séricas do IGF1.

3) Identificamos um novo polimorfismo de repetições C na região
promotora P4 do gene IGF2, e uma nova variante alélica 9C<T nessa
região em 4 crianças nascidas PIG.

4) Não identificamos influência dessas variantes alélicas no crescimento
intra-uterino.
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7.1 - Anexo A: Protocolo de Pesquisa
Nome: ........................................................................................................................
Registro: ..........................................
Data nascimento: ........./........./......... Sexo: fem ( ) masc. ( )
Hospital: HC ( ) Santa Casa ( ) Outro ( )
Endereço: ...................................................................................................................
Telefone: (..........) ..................................
Peso ao nascimento: .................... Comprimento ao nascimento: ....................
Nascido a termo? Sim ( ) Não ( ) Idade gestacional: ...................................
Gestação gemelar? Não ( ) Sim ( ) Genitália ambígua? Sim ( ) Não ( )
Primogênito ? Sim ( ) Não ( )
Antecedentes patológicos: .....................................................................................
....................................................................................................................................
Mãe: Peso: .................... Altura: .....................
Peso ao nasc.: .................... Nascida a termo ( ) Pré-termo ( )
Pai: Altura: ....................Peso ao nascer:.........................
TH do pcte:.............
Intercorrências maternas durante a gestação:
( ) Uso de drogas ilícitas Quais?...........................................................................
( ) Etilismo ( ) Tabagismo
( ) Infecções
( ) Necessidade de tratamento para engravidar (..................................................)
( ) Doenças maternas ............................................................................................
( ) Intercorrências na gravidez................................................................................
( ) Uso de hormônios / medicamentos na gravidez
Nome..................................... Dose........................... Período...........................
História familiar de diabetes tipo 2 ?
( ) pai ( ) mãe ( ) tios (
IC
Data
Peso
Estatura
Mamas
Pêlos pubianos
Testículos D/E
Pênis
Genitália
Data ( / /
Glicemia=

) avós

(

) Irmãos

Ao nascimento

2 a 4 anos

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)
Insulina=

IGF1=

na coleta de sg
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7.2 - Anexo B: Termo de consentimento livre e esclarecido

HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA

FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
CAIXA POSTAL, 8091 – SÃO PAULO - BRASIL

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
I - DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1.NOME DO PACIENTE.:.............................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : .M
F
DATA NASCIMENTO: ......../......../......
ENDEREÇO:.......................................................................Nº:...........................APTO:
..................
BAIRRO:........................................................................CIDADE:.................................................
....
CEP:.........................................TELEFONE:DDD(............)
2.RESPONSÁVELLEGAL...............................................................................................................
......
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 CIENTÍFICA
1.

TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA

ESTUDO DO VNTR DO GENE DA INSULINA, REGIÃO PROMOTORA P3 DO GENE DO IGF2 E
REPETIÇÕES CA DO GENE DO IGF1 EM INDIVÍDUOS NASCIDOS PEQUENOS PARA IDADE
GESTACIONAL COM E SEM RECUPERAÇÃO ESTATURAL ASSOCIADA OU NÃO A HIPOSPÁDIA.

2.

PESQUISADOR: Rocio Riatto Della Coletta

CARGO/FUNÇÃO: Doutoranda

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº113598

UNIDADE DO HCFMUSP: Disciplina de Endocrinologia, Unidade de Endocrinologia do
Desenvolvimento
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO

RISCO BAIXO

RISCO MAIOR

RISCO

MÉDIO

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como conseqüência imediata ou tardia do
estudo)
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4.DURAÇÃO DA PESQUISA :48meses
____________________________________________________________________________________
____

III - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU
SEU REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA CONSIGNANDO:
Estudaremos crianças que nasceram com peso e altura abaixo do normal que recuperaram ou
não a altura nos primeiros 2 anos de vida, ou que tiveram defeitos nos genitais ao nascer com
objetivo de saber porque algumas crianças que nasceram pequenas crescem normalmente nos
primeiros anos de vida, enquanto outras continuam pequenas e ficam adultos baixos. Para
isso, as crianças do estudo deverão colher um tubo pequeno de sangue para estudar o
material genético=DNA (somente os genes relacionados com crescimento e diferenciação
sexual). Além disso, nós vamos medir glicose (açúcar) do sangue, a insulina (hormônio que
regula o açúcar no sangue) e o IGF1 (substância responsável pelo crescimento), porque alguns
estudos mostram que essas crianças têm maior risco de ter diabetes na vida adulta. Ele vai
sentir a picada da agulha como para fazer os exames de rotina e, eventualmente, pode ocorrer
a formação de hematoma (mancha roxa na pele por extravasamento do sangue para fora do
vaso sangüíneo) ou mais raramente flebite (inflamação da veia) no local da coleta de sangue.
Poderemos encontrar com o estudo destes genes, um fator que possa identificar as crianças
que necessitarão de hormônio de crescimento e de tratamento de prevenção do diabetes ainda
na infância.

____________________________________________________________________________________
____

IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO
SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO:
1. acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos, riscos e benefícios
relacionados à pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas. O paciente ou o
responsável terá livre acesso aos dados colhidos e obtidos, assim como será informado
sobre os riscos e os benefícios relacionados à pesquisa.

2. liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do
estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência. O paciente ou
responsável terá plena liberdade de se retirar a qualquer momento do estudo sem
qualquer prejuízo a sua pessoa.
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3. salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade. Todo o estudo será feito com total
confidencialidade, sigilo e privacidade.
4. disponibilidade de assistência no HCFMUSP, por eventuais danos à saúde, decorrentes da
pesquisa. O paciente terá total e plena assistência no HCFMUSP caso ajam quaisquer
eventuais danos a sua saúde, decorrentes da pesquisa.

5. viabilidade de indenização por eventuais danos à saúde decorrentes da pesquisa.

_____________________________________________________________________
___
V. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS
RESPONSÁVEIS PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO
EM CASO DE INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Dra Rocio R. Della Coletta
R Dr . Enéas Carvalho Aguiar,155, prédio dos ambulatórios, 2° andar, bloco 6.
Telefone: 30697512
____________________________________________________________________________
___
VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES
____________________________________________________________________________
___
VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me
foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa
São Paulo,

de

de 200

.

_____________________________________________
Assinatura do sujeito da pesquisa ou responsável legal

________________________________
Assinatura do pesquisador
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7.3 - Anexo C: Publicação
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