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RESUMO 

 

 

 

 



Iwata, MC. Análise do polimorfismo do gene do receptor de melatonina MTNR1B em 

adolescentes com Síndrome dos Ovários Policísticos em uso de metformina e 

anticoncepcional (tese). São Paulo: Escola Paulista de Medicina. Universidade 

Federal de São Paulo, 2014. 

 

 

INTRODUÇÃO. A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a afecção endócrina 

feminina mais frequente no período reprodutivo. O exato mecanismo fisiopatológico 

da síndrome permanece incerto, mas acredita-se que a insulina e o seu receptor 

estejam envolvidos. A hiperinsulinemia e o defeito em seu receptor podem influenciar 

no aparecimento do hiperandrogenismo ovariano e sistêmico, bem como na 

anovulação crônica. A melatonina é um hormônio que pode regular a sensibilidade do 

receptor de insulina pela fosforilação da tirosina, além de atuar na secreção de insulina 

pelas células beta pancreáticas através de seu receptor do tipo MT2. Assim, estaria 

relacionada com o metabolismo de carboidratos e, consequentemente, com a 

fisiopatogênese da SOP. Estudos identificaram alterações no gene MTNR1B que 

codifica o receptor MT2 relacionadas com o risco de diabetes tipo 2. Outro ponto na 

SOP seria a piora da tolerância à glicose após uso de contraceptivos, e as pacientes 

com estes polimorfismos poderiam ter pior resultado e, além disso, se a metformina 

fosse ministrada, talvez sua ação não fosse tão eficaz. Por isto, buscou-se avaliar a 

resposta das adolescentes com SOP em uso de metformina e contraceptivo hormonal 

oral combinado, analisando a influência do polimorfismo gênico do receptor de 

melatonina nestas pacientes. OBJETIVO. identificar polimorfismos gênicos do 

receptor de melatonina tipo 2 correlacionando-os com glicemia, insulina plasmática e 

esteróides sexuais; avaliar pacientes adolescentes com SOP em uso de agentes 

sensibilizantes de insulina (metformina) e terapia com etnilestradiol e ciproterona. 

MÉTODOS. Ensaio clínico prospectivo, randomizado, duplo cego e placebo 

controlado em adolescentes com diagnóstico de Síndrome dos Ovários Policísticos 

pelos critérios de Rotterdam (2003), divididas em grupo 1 - anticoncepcional (35 mcg 

de etnilestradiol + 2 mg de acetato de ciproterona) e metformina 1500 mg/dia; grupo 

2 - anticoncepcional e placebo. Tempo de uso das medicações: 6 meses. Foram 

avaliados parâmetros clínicos (IMC, relação cintura quadril, pressão arterial, acantose 

nigricans, hirsutismo, acne) e laboratoriais (TGO, TGP, creatinina, FSH, LH, estradiol, 

testosterona total, androstenediona, SHBG, glicemia e insulinemia em jejum e 2h após 

sobrecarga, colesterol total e frações, triglicérides, melatonina). Foram avaliados os 



polimorfismos rs10830963 C/G, rs12804291 C/T, rs3781638 A/C, 1387153 C/T, 

através de PCR e sequenciamento automático. RESULTADOS. Os polimorfismos 

foram avaliados em 106 pacientes e a resposta às medicações em 45 delas. A 

melhora clínica do hiperandrogenismo foi superior no grupo que recebeu metformina 

e contraceptivo hormonal oral e não determinou aumento significante de peso. O 

contraceptivo hormonal isolado apresentou incremento importante do índice de massa 

corpórea. A metformina associada ao contraceptivo determinou redução mais 

acentuada de LH, testosterona livre, bem como os parâmetros glicêmicos e insulínicos 

do que no grupo com contraceptivo isolado após seis meses de tratamento. Não houve 

alteração significante dos níveis de melatonina durante o estudo. Os efeitos adversos 

foram maiores no grupo com metformina associado ao contraceptivo. Nos dados antes 

do tratamento, o polimorfismo do receptor de melatonina tipo II rs10830963 C/G 

determinou valores mais elevados de glicemia de jejum. O polimorfismo rs3781638 

A/C determinou menor insulinemia após sobrecarga glicêmica. Durante o tratamento, 

o polimorfismo rs1387153 C/T determinou maiores valores glicêmicos, enquanto o 

rs12804291C/T e o rs3781638 A/C determinaram aumento e diminuição, 

respectivamente, da testosterona total. CONCLUSÕES. O uso da metformina é 

seguro em adolescentes e a associação da metformina pode trazer benefícios 

adicionais nestas pacientes, principalmente em relação ao peso corporal, ao 

metabolismo de carboidratos e ao hiperandrogenismo. Polimorfismos do gene 

MTNR1B estão relacionados com o metabolismo de glicose e insulina e podem 

influenciar na resposta ao tratamento com anticoncepcional e metformina. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 



Iwata, MC. Analysis of polymorphisms of the melatonin receptor MTNR1B gene in 

adolescents with polycystic ovary syndrome using metformin and contraceptive 

(thesis). São Paulo: Escola Paulista de Medicina. Universidade Federal de São Paulo, 

2014. 

 

INTRODUCTION.The polycystic ovary syndrome (PCOS) is the most common 

endocrine disorder of reproductive age in women. The exact pathophysiological 

mechanism of the syndrome remains unclear, but it is believed that insulin and its 

receptor are involved. Hyperinsulinemia and its receptor defect. may contribute to the 

onset of ovarian and systemic hyperandrogenism as well as chronic anovulation. 

Melatonin is a hormone that can regulate insulin receptor sensitivity by tyrosine 

phosphorylation and also act on insulin secretion by pancreatic beta cells by MT2 

receptor. Therefore, melatonin may be related to carbohydrate metabolism and thus, 

with PCOS pathogenesis. Studies have associated genetic alterations in MTNR1B 

gene encoding MT2 receptor with risk of developing type 2 diabetes. Another point in 

the PCOS would be the worsening of glucose tolerance with use of contraceptives, 

and patients with these polymorphisms could have worse outcome. Furthermore, if 

metformin was given, perhaps its action was not as effective. Therefore, we sought to 

evaluate the response of adolescents with PCOS using metformin and combined oral 

contraceptive, and analyze the influence of melatonin receptor gene polymorphisms in 

these patients. OBJECTIVE. identify four genetic polymorphisms of type 2 melatonin 

receptor correlating them with plasma glucose, plasma insulin and sex steroids; 

evaluate the use of insulin sensitizing drug (metformin) and therapy using etnilestradiol 

and cyproterone in adolescents with PCOS. METHODS. Prospective, randomized, 

double blind, placebo controlled clinical trial in adolescents with PCOS by Rotterdam 

criteria (2003), divided into group 1 - contraceptive (35 mcg ethinylestradiol + 2 mg of 

cyproterone acetate) and metformin 1500 mg / day; Group 2 - contraceptive and 

placebo. Time use: 6 months. Clinical parameters (BMI, waist-hip ratio, blood pressure, 

acanthosis nigricans, hirsutism, acne) and laboratory (AST, ALT, creatinine, FSH, LH, 

estradiol, total testosterone, androstenedione, SHBG, fasting and 2 hours after 

overload glucose and insulin, total cholesterol, HDL, LDL, triglycerides, melatonin) 

were evaluated. Polymorphisms rs10830963 C/G, rs12804291 C/T, rs3781638 A/C, 

1387153 C/T by PCR and DNA sequencing. RESULTS. Polymorphisms were 

evaluated in 106 patients and the response to medication in 45 of them. Clinical 



improvement of hyperandrogenism was higher in the metformin and oral contraceptive 

group and not determined significant weight gain. Oral contraceptive plus placebo 

group showed significant increase in body mass index. Metformin and contraceptive 

determined marked reduction of LH, free testosterone and blood glucose and insulin 

parameters than in the placebo plus contraceptive after six months of treatment. There 

was no significant change in melatonin levels during the study. Adverse effects were 

greater in metformin plus contraceptive group. In the data before treatment, the 

polymorphism rs10830963 C/G determined higher values of fasting glucose; and 

rs3781638 polymorphism A/C determined lower insulin levels after glucose overload. 

During treatment, the polymorphism rs1387153 C/T determined elevated blood 

glucose levels, while rs12804291C/T and rs3781638 A/C determined increase and 

decrease, respectively, of total testosterone. CONCLUSIONS. The use of metformin 

may be safe in adolescents and the association of metformin may provide additional 

benefit in these patients, particularly in relation to body weight, carbohydrate 

metabolism and hyperandrogenism. MTNR1B gene polymorphisms are associated 

with metabolism of glucose and insulin and may influence the response to treatment 

with metformin and combined oral contraceptive. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 

 



 2 Introdução 

1.1 – Síndrome dos Ovários Policísticos 

 

 A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é a afecção endócrina mais 

frequente em mulheres no período reprodutivo. Sua frequência é de 5% a 10%, 

dependendo do critério diagnóstico utilizado (1). Estudos sugerem que seu início 

ocorre no menacme ou após os primeiros ciclos menstruais, envolvendo toda a 

adolescência e a fase adulta (2-4). 

Em 1844, Chereau relatou a primeira descrição de ovários de volume 

aumentado (5). Em 1935, Irving Stein e Michael Leventhal publicaram uma série de 

casos com sete mulheres que tinham associação de ovários policísticos, hirsutismo, 

obesidade e anovulação crônica, e propuseram a remoção de parte dos ovários como 

forma de tratamento (6, 7). Nesta ocasião, houve a primeira tentativa de 

caracterização desta afecção. Outro ponto importante foi o relato de Burghen et al 

(1980) que observaram que as mulheres acometidas com SOP apresentavam 

hiperinsulinemia no teste de tolerância oral à glicose, não relacionada com a 

obesidade (8), sugerindo a influência da insulina na fisiopatogênese desta síndrome. 

Atualmente, a SOP é aventada na presença de anovulação crônica e 

hiperadrogenismo clínico ou laboratorial, excluídas outras etiologias cujas 

apresentações são semelhantes, como hiperprolactinemia, disfunções da tireóide, 

deficiência enzimática da suprarrenal, síndrome de Cushing, falência ovariana 

prematura, tumores produtores de androgênios, e uso de androgênios exógenos.  

Apesar de todo conhecimento sobre a SOP, houve muita controvérsia sobre o 

diagnóstico desta afecção entre os investigadores. Por esta razão, surgiram várias 

reuniões e consensos para firmar critérios diagnósticos para esta síndrome. É 

importante salientar os maiores, entre eles, o do NIH (National Institute of Health – 
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1990), que definiu SOP quando há presença de hiperandrogenismo e anovulação 

crônica, excluindo outras afecções (9). Em 2003, foi feito outro grande consenso, o de 

Rotterdam que estabeleceu o diagnóstico da síndrome na presença de dois de três 

critérios: 1) espaniomenorreia (< seis ciclos menstruais durante o ano) e/ou 

amenorreia, 2) sinais clínicos (acne, hirsutismo) ou laboratoriais de 

hiperandrogenismo, 3) imagens sugestivas de ovários policísticos na ultrassonografia 

(pelo menos um ovário com 12 ou mais folículos medindo 2 a 9 mm de diâmetro, com 

volume total maior que dez cm3, na ausência de folículo dominante com diâmetro 

maior que 10 mm ou imagem sugestiva de corpo lúteo) (10). Este foi o primeiro que 

empregou a presença de ovários policísticos como um dos critérios para a SOP.  

Mais recente, o critério utilizado pela Androgen Excess – Polycystic Ovary 

Syndrome Society (2006) determina a necessidade de haver hiperandrogenismo 

(acne, hirsutismo ou hiperandrogenemia) em todas as pacientes associado com 

disfunção ovariana (representada por anovulação e/ou ovários policísticos) (11). 

Neste último, foi salientado a associação com resistência insulínica, bem como 

discutido os mecanismos fisiopatológicos envolvidos e a necessidade de avaliar o 

risco para o diabete melito, a doença cardiovascular e a infertilidade nestas mulheres 

e bem como formas não farmacológicas de tratamento (dieta nutricional adequada e 

atividade física regular) para redução destes riscos, sem haver, intervenção 

medicamentosa excessiva (12, 13). 

Observa-se que mulheres com SOP têm risco cinco vezes maior de 

desenvolver diabete melito do tipo 2, quando comparadas com mulheres da mesma 

idade e peso corporal. Este fato, associado a outros fatores comumente presentes na 

síndrome, como resistência insulínica, obesidade, hipertensão arterial, dislipidemia e 

aumento de PAI-1 (Inibidor do Ativador de Plasminogênio-1), atribui a estas mulheres 
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maior risco para o desenvolvimento de disfunção endotelial, síndrome metabólica e 

doença cardiovascular (14). Além disso, a anovulação crônica, presente na maioria 

dos casos, com maior exposição ao estrogênio de forma contínua sem a oposição da 

progesterona, aumenta o risco de lesões proliferativas endometriais, bem como o risco 

de hiperplasia e câncer de endométrio (15, 16). Portanto, o aprimoramento de 

tratamentos que possam amenizar ou corrigir precocemente os distúrbios metabólicos 

e endócrinos são de grande importância nas mulheres com SOP.  

 

 

1.2 – Resistência Insulínica 

 

 O mecanismo fisiopatológico da síndrome permanece incerto, porém existem 

evidências que o relacionam com uma diminuição da sensibilidade à insulina (defeito 

pós-receptor) com hiperinsulinemia compensatória, fato observado em 30 a 80% das 

pacientes com a síndrome, magras e obesas, respectivamente (17). Acredita-se que 

a obesidade nestas mulheres seja fator adicional e não desencadeante da resposta 

anormal da insulina (1, 18-20). 

A relação entre resistência insulínica e hiperandrogenismo é conhecida há 

tempos (21). Casos de resistência insulínica por mutação gênica do seu receptor 

(defeito pós-receptor) foram associados à anovulação e ao hiperandrogenismo (22). 

Receptores de insulina e IGF-1 (fator de crescimento insulinóide -1) estão presentes 

nos ovários, e sua ativação em sinergia com LH estimula a atividade das enzimas 

P450c17 (como a 17-hidroxilase, CYP-17) nas células da teca, promovendo aumento 

da biossíntese de androgênios responsáveis, em parte, pelo microambiente 

androgênico no ovário e pelo hiperandrogenismo nestas mulheres (23).  



 5 Introdução 

A hiperinsulinemia, em sinergia com LH, aumenta precocemente a expressão 

dos receptores deste hormônio nas células da granulosa, prejudicando o 

desenvolvimento folicular com predomínio de folículos antrais e primordiais (24). Nos 

tecidos periféricos e outros órgãos, a insulina age na função hepática, diminuindo a 

produção das globulinas carreadoras dos esteróides sexuais (SHBG) e do fator 

insulinóide do tipo I (IGF-BP1), aumentando os níveis de testosterona livre e IGF-1. 

Por sua vez, os androgênios alteram a secreção de adipocinas (adiponectina é a 

principal), influenciando o aumento da resistência insulínica e piora do 

hiperandrogenismo. Além disso, o IGF-1 livre pode ativar receptores de insulina nas 

células da teca, incrementando a produção androgênica (25).  

Dados experimentais sugerem que a insulina também tem ação central, 

reduzindo a sensibilidade da hipófise aos pulsos de GnRH, reduzindo a produção do 

FSH (hormônio folículo-estimulante), o que dificulta o crescimento folicular e a 

ovulação. Por outro lado, a melhora da resistência insulínica com medicamentos 

sensibilizadores de seu receptor podem diminuir os níveis de androgênios, melhorar 

o padrão menstrual e muitas mulheres podem engravidar (26, 27). 

O receptor de insulina é heterotetrâmero composto de dois dímeros α e β 

ligados por pontes dissulfeto. A subunidade α é extracelular e contém o sítio de ligação 

da insulina; a subunidade β é intramembrana e intracitoplasmática, com atividade de 

tirosinaquinase. Por apresentar estrutura homóloga a receptores de IGF-1 e 

relacionados à insulina, pode ocorrer ativação “cruzada”. A ligação da insulina ao 

receptor é seguida da sua autofosforilação, com ativação da atividade tirosinaquinase 

intrínseca, que leva a fosforilação de substratos intracelulares, como IRS 1-4 

(Substratos do receptor de insulina 1-4) e outras proteínas como Shc e APS que fazem 

parte da cascata de sinalização intracelular da insulina. Após a ligação de moléculas, 
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estes substratos irão ativar duas vias principais: a metabólica, via PI3-K (fosfaditil 

inositol 3-quinase), que ativa fosfolípides de membrana por via do IRS-1 e termina em 

translocação do GLUT-4 de vesículas intracelulares para a membrana plasmática, 

facilitando o transporte de glicose para o interior da célula; e a outra, chamada 

mitogênica, via MAPK-ERK, que estimula fatores de transcrição nucleares, 

influenciando no crescimento e diferenciação celular. Esta ação pode explicar, em 

parte, a hipercelularidade estromal ovariana que são oriundas das células da teca 

interna e produtoras de androgênio.  Além disso, quando há redução do IRS-1, 

aumenta a atividade da serinaquinase que inibe a ativação do receptor de insulina e 

determina os alterações metabólicas intracelulares, culminando em aumento da 

lipogênese e aumento de ácido graxos livres na circulação, o que aumenta a disfunção 

endotelial (24). 
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Figura 1. Representação esquemática das principais vias de sinalização do 

receptor de insulina. A via principal de ação metabólica é mediada pela ativação de 

PI3-K e Akt/PKB, resultando na translocação de GLUT-4. A ativação de PI3-K e 

Akt/PKB também leva a fosforilação de serina da GSK-3, inibindo a atividade de 

quinase e aumentando a síntese de glicogênio. A via Ras/MAPK regula a expressão 

gênica. Tirosina fosfatases como PTP1B e a desfosforilação de PI3-K pelo PTEN inibe 

a ação do receptor de insulina (24). Adaptado de Carvalheira, JBC et al (28). 

 

 

 Evidências experimentais mostram que a resistência insulínica na SOP ocorre 

por um defeito na ativação do receptor de insulina, que apresenta menor 

autofosforilação da tirosina (alteração do substrato-1 da tirosina) e maior fosforilação 

da serina da sua cadeia beta, representando defeito pós-receptor (23, 29, 30). 

Conforme descrito anteriormente, isso leva ao menor transporte de glicose para o 
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interior das células. Estudos avaliaram, pela técnica da IMGD (Insulin Mediated 

Glucose Disposal), que o principal tecido acometido nestas pacientes é o muscular, 

seguido pelo adiposo (31), mas pode acometer todo o organismo, resultando em 

distúrbio metabólico. 

 A resistência insulínica pode ser avaliada por diferentes métodos, como área 

sobre a curva para insulina e para a glicose, insulina plasmática em jejum, relação 

glicemia jejum/ insulinemia jejum, HOMA-IR (Homeostasis Model Insulin Resistance 

Index) e QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index). Estes dois últimos 

índices mostram melhor correlação com o teste padrão-ouro, o clamp euglicêmico 

hiperinsulinêmico, com a vantagem de serem mais executáveis na prática clínica, pois 

não necessitam de internação e apresentam custos mais viáveis. 

  O valor do QUICKI, calculado pela fórmula: 1/ log insulina de jejum (UI/mL) + 

log glicemia de jejum (mg/dL), será considerado normal quando menor ou igual a 

0,332. O HOMA-IR deve levar em consideração a população e o IMC e é calculado 

pela fórmula: glicemia de jejum (mmol/L) x insulina de jejum (UI/mL) / 22,5 e seus 

valores de corte conforme o índice de massa corpórea (IMC) são: 0,4 a 2,9, 0,4 a 4,3 

e 0,7 a 8,2, respectivamente para IMC menor que 25; entre 25 e 30 e maior que 30 

(32-35).  

Em estudo brasileiro com mais 1200 participantes, foi estabelecido o valor de 

corte do HOMA-IR de 2,7 para resistência insulínica em indivíduos com IMC<36 (36). 

Este valor condiz com os encontrados em diferentes populações (37-39), e foi utilizado 

em nosso estudo. Deve-se ainda mencionar que outros hormônios também podem 

influenciar o metabolismo de carboidratos e a resistência insulínica. 

 

 



 9 Introdução 

1.3 – Melatonina 

 

 Há diversos fatores descritos que podem influenciar a sensibilidade do receptor 

de insulina, dentre eles destacamos a melatonina. Trata-se de indolamina, com nome 

farmacológico N-acetil-5-metoxitriptamina, que deriva da serotonina, cujo aminoácido 

precursor é o triptofano. Sua fonte principal é a pineal, órgão endócrino que recebe 

estímulos noradrenérgicos do núcleo paraventricular do hipotálamo, originados 

primeiramente no trato retino-hipotalâmico que, posteriormente, passam pelo núcleo 

supraquiasmático (relógio biológico, que dita o ritmo circadiano ou ciclo claro-escuro 

para o organismo), passando pelo gânglio cervical e terminando em receptor na pineal 

(40).  
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Figura 2: Ilustra a anatomia das vias de controle da produção de melatonina  

Adaptado de Shirani, A e Louis, EKS (41). 

 

A produção de melatonina no adulto é caracterizada por níveis baixos durante 

o dia (menos que 10 pg/mL) e um aumento que se inicia durante a noite (entre 21 e 

22h) com um rápido declínio pela manhã (entre 7 e 9h). O pico ocorre entre 2 e 4h, 

atingindo níveis séricos de 60 a 120 pg/mL (42). Sua meia-vida é em torno de 30 a 50 

minutos. Sua principal via de catabolismo ocorre pelas enzimas do sistema P450 do 

fígado, sendo primeiro metabolizado em 6-OH melatonina e depois conjugado, 

formando a 6-sulfatoximelatonina, seu principal metabólito, excretado na urina (43). A 

produção de melatonina aumenta na ausência de estímulo luminoso, já que mesmo à 
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noite, se houver luz ambiente, ela é bloqueada. É considerada um dos principais 

cronobióticos, organizador do ciclo circadiano em diversas espécies animais, pelas 

ações comportamentais e fisiológicas (44). 

Existem dois subtipos de receptores de melatonina identificados em humanos, 

MT1 e MT2. O terceiro, chamado MT3 ou QR2 ou quinona redutase, foi identificado 

apenas em hamster e coelhos e sua real existência ainda é questionada, já que é 

considerada por alguns apenas uma enzima em que a melatonina poderia se ligar. Os 

dois primeiros fazem parte da família de receptores ligados a proteína G, que exercem 

sua função agindo sobre a adenilato ciclase, levando a diminuição dos níveis de AMPc 

e assim a atividade da proteína quinase A (PKA). Agem ainda aumentando a 

fosfolipase C, que por fim aumenta canais de cálcio. Acredita-se que a melatonina 

também tenha ação em receptores retinóides nucleares como RZR e ROR. Foram 

identificados receptores de melatonina em diversos tecidos, dentre eles cérebro, 

vasos sanguíneos e coração, sistema imunológico, testículos, ovários, pâncreas, 

adrenal, retina e pituitária. Os efeitos biológicos da ativação desses receptores são 

metabólicos, antioxidantes e de transcrição celular (45).  
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Figura 3. Representação esquemática das vias de sinalização dos receptores 

de melatonina (MT1 – receptor de melatonina tipo 1; MT2 – receptor de melatonina 

tipo 2; AC – adenilato ciclase; cAMP – AMP cíclico; PLC – fosfolipase C; PKA – 

proteína quinase A). Adaptado de Slominski, R e col. (45) 

 

Seu papel ainda é obscuro na reprodução humana, embora diversos trabalhos 

demonstrem que está relacionada com os hormônios sexuais (46). De fato, o fluido 

folicular pré-ovulatório contém altas concentrações de melatonina, bem como o 

plasma nesse período, e receptores de melatonina são encontrados nas células da 

granulosa. Tanto ela como seus metabólitos são potentes antioxidantes, com ação 

predominantemente local, no ovário, modulando a ação do estrogênio (47).  
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Além disso, a melatonina parece influenciar a secreção de insulina pelas 

células beta pancreáticas, pelo receptor do tipo 2 (MT2), via sinalização de GMPc (48). 

Em modelos experimentais, observou-se que ratos pinealectomizados desenvolveram 

hipoglicemia e hiperinsulinemia, com alteração da sensibilidade do receptor a insulina 

(49). Ainda, há registro de diminuição do RNA mensageiro da proteína GLUT-4 dos 

animais pinealectomizados e ainda, outra ação da melatonina por via do receptor MT1, 

induzindo a fosforilação da tirosina do receptor de insulina (44). 

Outros estudos mostram melhora da resistência insulínica e aumento dos níveis 

intracelulares de GLUT-4 e menor fosforilação da serina em adipócitos quando 

recebiam pré-tratamento com melatonina (50). Além disso, o emprego de melatonina 

em mulheres na pós-menopausa com resistência insulínica diminui a tolerância à 

glicose (51, 52).  

 

 

1.4 – Melatonina e SOP 

 

A relação entre melatonina e SOP foi avaliada em alguns estudos clínicos. 

Luboshitzky et al compararam os níveis de 6-sulfatoximelatonina urinária – principal 

metabólito da melatonina - em pacientes hiperandrogênicas com SOP e hirsutismo 

idiopático (HI), e observaram que pacientes com SOP tem maiores níveis em relação 

àquelas com HI e as pacientes do grupo controle, e que eles correlacionaram-se 

inversamente com os níveis de testosterona (46). Em outro estudo deste mesmo autor, 

observou-se que o uso de anticoncepcional hormonal oral (35 mcg de etnilestradiol + 

2 mg de acetato de ciproterona) diminui tanto os níveis de testosterona como os de 6-

sulatoximelatonina urinária nas pacientes com SOP. Supôs-se assim que os níveis de 
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melatonina resultem da ação de esteróides sexuais (53). Estes dados também 

sugerem que a melatonina estaria aumentada para tentar compensar a resistência 

insulínica e os níveis excessivos de androgênios em mulheres com SOP.  

Jain et al compararam os níveis séricos de melatonina em mulheres com SOP 

e controles, observando que nas primeiras as concentrações plasmáticas estão 

elevadas e diretamente relacionados com a quantidade de testosterona total no 

sangue periférico (54). Em estudos experimentais, Soares et al. mostraram que 

ovários de ratas pinealectomizadas apresentavam maior número de folículos atrésicos 

e aumento dos níveis de estradiol porém diminuição da progesterona, relacionado 

com diminuição da ovulação (55). Maganhin et al observaram incremento da 

expressão de CYP17A1 (e assim na esteroidogênese) nas células da teca interna e 

intersticiais de ovários de ratas pinealectomizadas (56), sugerindo a melatonina 

poderia influenciar a função ovariana e a produção androgênica. 

A partir dos dados descritos anteriormente, supõe-se que a melatonina esteja 

relacionada com o metabolismo de carboidratos e com os esteróides sexuais. 

Consequentemente, poderia ter alguma influência sobre a resistência insulínica e a 

fisiopatogênese da SOP, embora esta relação não esteja totalmente estabelecida (46). 

Portanto, há necessidade de estudos clínicos para o melhor entendimento da ação da 

melatonina sobre a SOP. 

 

 

1.5 – Polimorfismos do gene do receptor MTNR1B 

 

Em 2007, estudos baseados em milhares de casos identificaram alterações 

gênicas relacionadas com o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2: SLC30A8, 
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HHEX, CDKAL1, IGF2BP2, e CDKN2A/B (57-59). Entretanto, alguns investigadores 

acreditam que o polimorfismo de um simples nucleotídeo pode afetar a secreção de 

insulina (60-69), e isto agravado por fatores ambientais pode resultar em resistência 

insulínica (70). Além dos genes mencionados, existe uma associação entre um lócus 

gênico próximo ao gene MTNR1B e alteração na glicemia de jejum.  

O gene MTNR1B (OMIM entry #600804) está localizado no cromossoma 

humano 11 q21–q22, possui 2 éxons e 1 intron e é responsável pela codificação do 

receptor de melatonina do tipo 2 (MT2) (68). Foram descritas cinco variações de SNP 

(polimorfismo de único nucleotídeo) que mostraram relação com maior risco de 

diabete melito do tipo 2: 1) rs10830962 C/G; 2) rs4753426 T/C; 3) rs12804291 C/T; 4) 

rs10830963 C/G e 5) rs3781638 A/C. O mais relacionado com o risco de diabetes é 

rs10830963 C/G (69). Além destes, o polimorfismo rs1387153 C/T foi associado com 

maiores níveis de glicemia de jejum e maior risco para o desenvolvimento de diabetes 

tipo 2 em estudo com populações europeias (71), e recentemente foi relacionado com 

maior risco para o desenvolvimento de Diabetes Gestacional (72). 

Wang et al. conduziram estudo de 364 casos de SOP e 687 controles em 

mulheres chinesas e observaram que o polimorfismo rs10830963 C/G está associado 

com maior concentração de testosterona, alteração na glicemia e na insulinemia após 

sobrecarga de 75g de glicose. A frequência do alelo na população com SOP e controle 

foi semelhante, 41,9 e 40%, respectivamente (73).  

Chao et al, por sua vez, observaram em 1073 mulheres chinesas (526 com 

SOP e 547 controles), que houve maior frequência do alelo G nas pacientes com SOP, 

48,29%. Além disso, verificaram que o polimorfismo rs10830963 C/G nas pacientes 

com SOP está associado com maiores níveis de glicemia durante a sobrecarga, 

reforçando o achado de estudos anteriores (73, 74). 
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Reinehr et al. estudaram a relação do polimorfismo rs10830963 C/G com os 

níveis de glicose e com o impacto das mudanças de hábito de vida em 1118 crianças 

e adolescentes obesos e observaram que aqueles portadores do alelo G 

apresentaram maiores níveis de glicemia, e que tais níveis se modificam após a 

mudança nos hábitos de vida independentemente do alelo, indicando que 

provavelmente a ação do gene não depende do peso corporal. Sua frequência foi de 

41,5% em heterozigoze e 9,5% em homozigoze (74, 75), sugerindo que a presença 

desta alteração em um par dos cromossomos seria suficiente para alteração no 

receptor e aumento do risco de resistência insulínica. 

Em relação ao diabete melito, Chambers et al. estudaram o genótipo de 2385 

índios asiáticos e europeus caucasianos. Relataram que o polimorfismo rs2166706 

associa-se com maiores níveis séricos de HbA1c e menores valores de HOMA-B. A 

frequência do alelo foi de 46,2% nos índios, semelhante à observada em europeus 

caucasianos, de 45% (76). Desta forma, o gene MTNR1B pode estar envolvido no 

desenvolvimento do diabetes tipo 2, bem como na resistência insulínica e obesidade. 

Portanto, pode haver influência deste polimorfismo na fisiopatogênese da SOP.  

 

 

1.6 – Tratamento da SOP em adolescentes 

 

 O tratamento das pacientes com a síndrome dos ovários policísticos baseia-se, 

tradicionalmente, no uso de anticoncepcionais hormonais orais (ACHO), que 

promovem proteção endometrial, regularização do fluxo menstrual e melhora dos 

sinais de hiperandrogenismo. É considerado tratamento de primeira linha no 

tratamento da SOP (77). Todavia, questionou-se a possibilidade de piora da tolerância 
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à glicose com o seu uso (78). Atualmente, os agentes sensibilizadores de insulina são 

usados no tratamento destas pacientes, com base no seu principal substrato 

fisiopatológico, que é a hiperinsulinemia. Dentre eles, o mais usado é a metformina 

(dimetilbiguanida), uma biguanida que aumenta a sensibilidade dos tecidos periféricos 

(músculo e tecido adiposo) à insulina, aumenta a translocação dos transportadores de 

glicose GLUT-1 e GLUT-4 e diminui a produção hepática de glicose (79). Observa-se 

com seu uso uma queda nos níveis de pressão arterial, glicemia de jejum e 

androgênios séricos, com pouca melhora no hirsutismo nestas pacientes, 

principalmente em não obesas com SOP (80). 

 Em revisão sistemática comparando o uso de ACHO (contendo 35mcg de 

etnilestradiol e 2mg de acetato de ciproterona) com o emprego isolado de agentes 

sensibilizantes de insulina (metformina 1,5g/dia), mostrou que o uso de ACHO por 

mais de um ano promovia melhora no padrão menstrual, diminuição dos níveis séricos 

de androgênios e aumento da SHBG, enquanto o uso de metformina leva a diminuição 

da insulina de jejum e dos valores séricos de triglicérides. Não houve diferença 

significativa nos seguintes parâmetros: IMC, PA sistólica, relação cintura-quadril, 

glicemia de jejum, colesterol total e frações. Não houve evidências a favor do uso 

isolado de metformina ou de anticoncepcional. Nesta revisão, não foram incluídas as 

adolescentes, nem foi analisado o emprego das duas terapias concomitantemente 

(81). Deve-se ainda mencionar que há poucos estudos sobre o uso de metformina em 

adolescentes, mas as evidências são de boa resposta terapêutica com poucos efeitos 

colaterais (82-85). 

 De Leo et al. estudaram o efeito do tratamento com metformina (1700mg/dia) 

por seis meses em 18 adolescentes obesas com SOP. Observou-se melhora do 

padrão menstrual, com ciclos ovulatórios, queda nos níveis de androgênios, LH e da 
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insulina de jejum, melhora no hirsutismo e na acne, diminuição do IMC. A melhora dos 

parâmetros foi mantida seis meses após a suspensão da medicação (2). Arslanian et 

al. observaram em estudo não randomizado sem grupo controle que o uso de 

metformina (1700mg/dia) por três meses em 15 adolescentes obesas com SOP e 

intolerância à glicose reduziu o IMC, melhorou a tolerância à glicose em 57% das 

pacientes e a resistência periférica à insulina em 15%, diminuiu os níveis da insulina 

de jejum e da testosterona (em 35 a 45%) e reduziu a resposta da androstenediona, 

17-OH progesterona e 17-OH pregnenolona ao teste da cortrosina (82).  

Ibañez et al. mostraram que o uso de metformina (1275mg/dia) por seis meses 

em adolescentes não obesas com SOP promove retorno a ciclos ovulatórios e 

melhora do hirsutismo, insulina de jejum, LH, índice de testosterona livre e do perfil 

lipídico. O tratamento mais utilizado nesta faixa etária é o anticoncepcional hormonal 

oral, com boa resposta, porém com tendência a recidiva do quadro após a suspensão 

da medicação (83). Em outro estudo da mesma autora, o uso da associação 

metformina (850mg/dia) e flutamida (62,5mg/dia) em adolescentes não obesas com 

SOP tem melhor resultado na redução da gordura abdominal quando o 

anticoncepcional de baixa dose associado contém drospirenona (e não gestodeno), e 

que o uso de anticoncepcional isoladamente traz pouco benefício para este efeito. 

Não se observou piora nas funções hepática ou renal com o emprego da flutamida 

(84). Lemay et al. mostraram que o uso de roziglitazona em pacientes obesas com 

SOP (incluindo pacientes entre 18 e 45 anos) melhoraram a resistência insulínica, 

enquanto o contraceptivo oral melhorou o hirsutismo e o padrão lipídico (elevação do 

HDL colesterol), promoveu incremento do SHBG (proteína carreadora de esteróides 

sexuais) e queda dos androgênios circulantes. Não houve interferência nestes 

resultados quando as duas substâncias eram usadas em associação (85).  
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Maciel et al. observaram que o uso de metformina 1,5g/dia por 6 meses melhora 

a insulina de jejum, a curva de insulina, o perfil androgênico e o padrão menstrual de 

forma significativa em mulheres entre 17 e 32 anos com SOP magras, em comparação 

com pacientes obesas (86). Apesar destes trabalhos na literatura, a segurança e a 

eficácia do tratamento em adolescentes não está totalmente estabelecida, bem como 

a interação destes medicamentos em outros sistemas endócrinos, como a pineal 

(melatonina) que possam interferir na resistência insulínica, principalmente, a 

presença de polimorfismo do receptor de melatonina (MT2). 

Pelas razões mencionadas, este estudo visa avaliar a resposta das 

adolescentes com SOP em uso de metformina e contraceptivo hormonal oral 

combinado durante seis meses de tratamento e analisar a influência do polimorfismo 

gênico do receptor de melatonina no metabolismo de carboidratos.  
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2.1 – Objetivo Geral 

 

Identificar quatro polimorfismos gênicos do receptor de melatonina tipo 2 

correlacionando-os com os níveis de glicose, insulina plasmática e esteróides sexuais. 

Avaliar pacientes adolescentes com síndrome dos ovários policísticos em uso de 

agentes sensibilizantes de insulina (Metformina) e terapia com etnilestradiol e 

ciproterona. 

 

 

2.2 – Objetivos Específicos 

 

I. Avaliar a melhora das queixas clínicas (hirsutismo, acantose e acne); 

II. Avaliar os níveis hormonais, a glicemia e a insulina de jejum e a melatonina antes 

e após o uso das medicações; 

III. Avaliar possíveis efeitos colaterais, bem como a tolerância ao uso destas 

medicações;  

IV. Avaliar quatro polimorfismos gênicos do receptor de melatonina do tipo 2, 

correlacionando-os com a resposta ao tratamento com metformina e 

anticoncepcional. 
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3.1 – Desenho do estudo:  

 

Ensaio clínico prospectivo, randomizado, duplo-cego, placebo controlado 

 

 

3.2 – Considerações Éticas: 

 

Foi obtido Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 1) de todas as 

pacientes incluídas no estudo, assinado pelo responsável legal em se tratando de 

menores de idade. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo / Hospital São Paulo, sob o processo 

de número 2102/08 (Anexo 2).  

O estudo foi registrado no site ClinicalTrials.gov, ID: NCT00988078 

 

 

3.3 – Casuística: 

 

 A análise dos polimorfismos do receptor de melatonina tipo 2 foi realizada em 

106 pacientes, provenientes sobretudo do Ambulatório de Endocrinologia 

Ginecológica da UNIFESP – EPM, mas também de outros Ambulatórios da Instituição 

e outros Serviços de Saúde da região (Unidades Básicas de Saúde). Dentre elas, 

noventa pacientes com até 19 anos foram randomizadas em dois grupos, abaixo 

descritos. Porém, ao final foram analisadas 45 adolescentes, aquelas que terminaram 

o tratamento. 

Grupo Met: recebeu anticoncepcional contendo 35 mcg de etnilestradiol + 2 

mg de acetato de ciproterona, 21 dias com pausa de 7, e metformina 1500 mg/dia (3 

comprimidos de 500mg a cada 8 horas), com introdução gradual (500mg/dia na 1ª 
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semana, 500mg a cada 12 horas na 2ª semana e 500mg a cada 8h a partir da 3ª 

semana). 

Grupo Ctr: anticoncepcional contendo 35 mcg de etnilestradiol + 2 mg de 

acetato de ciproterona e placebo. 

Tempo de uso: 6 meses 

 

 

3.4 – Seleção das pacientes 

Foram selecionadas pacientes adolescentes com diagnóstico de Síndrome dos 

Ovários Policísticos pelos critérios de Rotterdam (2003), descritos anteriormente, com 

necessidade de tratamento medicamentoso. Os critérios de inclusão foram 

preenchidos e nenhum critério de exclusão esteve presente. 

As pacientes foram incluídas no protocolo após anamnese, exame físico geral 

e ginecológico, exames laboratoriais e de imagem, orientações a respeito do protocolo 

e termo de consentimento livre e esclarecido, assinado pelo responsável legal. Foi 

utilizado software específico (Randomization Plan) para a randomização nos grupos. 

 

3.4.1 Critérios de Inclusão 

Pacientes com até 20 anos completos, após pelo menos 2 anos da menarca 

Diagnóstico de Síndrome de Ovários Policísticos pelos critérios de Rotterdam 

 

3.4.2 Critérios de Não Inclusão 

Pacientes com Diabetes Mellitus, hipertensão arterial,  

Dislipidemia familiar 

Disfunção renal ou hepática 
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Uso de anticoncepcional hormonal oral ou hipoglicemiante oral nos últimos 90 

dias 

Pacientes com desejo reprodutivo atual ou gravidez 

Pacientes com tumor produtor de androgênios 

Antecedente pessoal de neoplasias hormônio-sensíveis tais como mama, 

corpo do útero, ovário ou fígado 

Antecedente pessoal ou familiar de trombose venosa 

Presença de contraindicação ao uso da medicação prescrita 

 

 

3.5 - Avaliação clínica 

 

Foram utilizados modelos de ficha clínica elaborados previamente para o 1º 

atendimento e acompanhamento destas pacientes (Anexos 2 e 3). Na anamnese, 

foram pesquisados dados como peso ao nascer, idade da telarca, pubarca e menarca, 

padrão menstrual, pesquisa de hábitos como tabagismo, etilismo e uso de drogas 

ilícitas, presença de antecedentes familiares de distúrbios menstruais, doenças 

cardiovasculares, metabólicas e neoplasias. Dentre os parâmetros do exame físico, 

foram avaliados: peso (kg) e altura (m), para cálculo do IMC; relação cintura quadril; 

medida da pressão arterial; presença de acantose nigricans; avaliação do hirsutismo 

através do índice de Ferriman – Gallway modificado (87); avaliação da acne, 

classificando-a em leve, moderada, moderada-severa e severa (88). 

 

 

3.6 – Medicações 
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Foi utilizado anticoncepcional contendo 35 µg de etnilestradiol e 2 mg de 

ciproterona de nome comercial Diclin® (Merck, Alemanha). As cápsulas contendo 

metformina ou placebo foram confeccionados em farmácia de manipulação 

devidamente licenciada (Núcleo de Manipulação LTDA), utilizando o mesmo lote de 

ambas as substâncias para todas elas. O placebo utilizado foi a celulose 

microcristalina (Celulomax®), considerado inerte e para uso em cápsulas. Foram 

feitos potes contendo 90 cápsulas cada, nomeados como Px (x=número da paciente) 

e Mx (x=mês de uso da medicação, de 1 a 6), entregues mensalmente. As pacientes 

traziam o pote anterior para contabilizar as cápsulas restantes e assim avaliar o uso 

regular – quando restavam no máximo 1/3 das cápsulas. A substância correspondente 

ao número de cada paciente foi vista apenas no final do estudo. 

 

 

3.7 – Seguimento das pacientes 

 
As pacientes selecionadas foram acompanhadas mensalmente, com avaliação 

dos parâmetros clínicos no início, 1, 3 e 6 meses após o início do uso das medicações; 

já os parâmetros laboratoriais foram analisados no início, 3 e 6 meses após. As 

principais consultas foram conduzidas da seguinte forma: 

Visita 1: pré-seleção. Realizadas anamnese e exame físico geral e ginecológico, 

encaminhamento para a realização de exames complementares (ultrassonografia 

pélvica e coleta de sangue) após apresentação da pesquisa e consentimento da 

paciente e de seu responsável legal. 

Visita 2: retorno com exames complementares da visita 1, para reavaliar a 

inclusão no estudo. Realizada randomização e entrega das medicações. 
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Visita 3 (1 mês): avaliação clínica (padrão menstrual, hirsutismo, acne, 

acantose, pressão arterial, IMC, relação cintura-quadril; efeitos colaterais). 

Visita 4 (3 meses): avaliação clínica e laboratorial (exames de sangue: TGO, 

TGP, creatinina, FSH, LH, estradiol, testosterona total, androstenediona, SHBG, 

glicemia e insulinemia de jejum, colesterol total e frações, triglicérides) 

Visita 5 (6 meses): avaliação clínica e laboratorial, semelhante a visita 4 

Visita 6 (7 meses): 30 dias após a suspensão da medicação, para avaliação 

clínica e dos resultados dos exames realizados. 

 

 

3.8  Avaliação de imagem 

 

Os exames de ultrassonografia pélvica foram realizados no aparelho da marca 

Ultrasonix (Canadá), disponível no Ambulatório de Ginecologia Endocrinológica da 

UNIFESP – EPM, tendo sido realizado por médicos qualificados e designados para 

tal. 

 

 

3.9 – Avaliação laboratorial 

 

Tendo em vista a necessidade de excluir outras causas de anovulação, foram 

realizadas dosagens dos seguintes hormônios, entre o 2º ao 5º dia do fluxo menstrual 

espontâneo ou induzido com medroxiprogesterona: TSH, T4 livre, prolactina, FSH, LH, 

estradiol, testosterona total, androstenediona, S-DHEA, 17-OH progesterona, cortisol, 

SHBG (para cálculo da testosterona livre). Os níveis séricos de androgênios, FSH, LH 

e estradiol foram acompanhados nas avaliações laboratoriais subsequentes. As 



 28 Método 

dosagens hormonais seguiram o padrão utilizado pelo Laboratório Central – Hospital 

São Paulo, sendo que para a dosagem de testosterona e androstenediona foi utilizado 

o método quimioluminométrico a para a testosterona livre o cálculo a partir dos valores 

de SHBG e albumina. 

Do ponto de vista metabólico, foram coletadas amostras após 10h de jejum 

para a avaliação de: glicemia e insulinemia de jejum (para cálculo do índice de HOMA-

IR) e 2h após sobrecarga de 75g de glicose, colesterol total e frações (HDL e LDL) e 

triglicérides. Para a dosagem de insulina foi utilizado ensaio quimioluminométrico 

(Cobas®, Roche, USA), com reação cruzada detectável de 0,05% com pró-insulina e 

nula com peptídeo C.  

Para avaliar uma possível interferência na metabolização das medicações, 

foram realizadas dosagens de creatinina, TGO (transaminase glutâmico-oxalacética) 

e TGP (transaminase glutâmico-pirúvica). 

A dosagem de melatonina foi realizada em amostras de sangue coletados 

através de punção de veia periférica do antebraço, entre às 7 e 8h da manhã. As 

amostras foram centrifugadas imediatamente a 4000 rpm durante 10 minutos. O soro 

obtido foi transferido para tubos de Eppendorf de 2mL, envolvidos em papel alumínio 

para evitar o contato com a luz e armazenados a -20oC. A concentração de melatonina 

foi determinada pelo método ELISA (Enzime Imunoassay) (IBL Immuno Biological 

Laboratories, EUA) com sensibilidade do teste de 4,27 pg/mL. 

Foram investigadas quatro variações de SNP (polimorfismo de único 

nucleotídeo) relacionados com polimorfismo do receptor de melatonina tipo 2 e o risco 

de Diabetes Mellitus tipo 2: 1) rs10830963 C/G; 2) rs12804291 C/T; 3) rs3781638 A/C; 

4) rs1387153 C/T. 
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3.10  Análise dos polimorfismos gênicos 

 

A análise dos polimorfismos do gene MTNR1B foi realizada por meio de 

sequenciamento genético. As amostras de sangue foram coletadas através da punção 

de veia periférica do antebraço, armazenadas em tubos contendo anticoagulante 

EDTA (ácido etilenodiamina tetra-acético), centrifugados a 3000 rpm por 30 minutos 

para obtenção do buffy coat (botão leucocitário), que foi armazenado a -20oC. 

 

 

3.10.1 Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores 

 

O desenho dos iniciadores utilizados na amplificação dos fragmentos contendo 

as regiões polimórficas de interesse foi realizado utilizando as sequências disponíveis 

no NCBI (89) (Figuras 4 - 7). As sequencias dos oligonucleotídeos (18 a 21 pares de 

base) foram submetidas a uma PCR (Reação em cadeia da Polimerase) in silico para 

avaliar o tamanho e sequencia dos fragmentos gerados, bem como a temperatura de 

anelamento de cada um com auxilio do site http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr (90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgPcr


 30 Método 

 

>chr11:92975491+92975597 107bp GCAAAGCTGCCCCTCCTC TAGGCAGAATATTCCCAT 

GCAAAGCTGCCCCTCCTCcaggcccccagtgatgctaagaattcacacca 

tctcctatccagaaccagtaactgcctgggaggttcctgATGGGAATATT CTGCCTA 

 

Forward: 63.4  C gcaaagctgcccctcctc 

Reverse: 50.3  C taggcagaatattcccat 

 

Figura 4. Sequência obtida para a análise do polimorfismo rs10830963 C/G 

 

 

 

 

 

>chr11:92972075+92972205 131bp CAGCAGAGTGAGATTTCA AGGTCTGAAGAAGCGTTTC 

CAGCAGAGTGAGATTTCAaaaggcgcttaaaacctacagctctttgaata 

gttagcacacattctactcttaatcaggccttgtcttactgaagagtttg gatttaatttaaGAAACGCTTCTTCAGACCT 

 

Forward: 49.9 oC cagcagagtgagatttca 

Reverse: 54.6 oC aggtctgaagaagcgtttc  

 

Figura 5. Sequência obtida para a análise do polimorfismo rs12804291 C/T 

 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=383809039_7BzgQc7c10NtCgRt5i6Q6L2AhAJf&db=hg38&position=chr11:92975491-92975597&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=383802611_Bw1U0HtEhLf866sUKZrK3zqajiV9&db=hg38&position=chr11:92972075-92972205&hgPcrResult=pack
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>chr11:92980288+92980397 110bp CACTCAGGGACCCTGCTG CAGTTCCATCACTAATGC 

CACTCAGGGACCCTGCTGgagggagagtctgttatcttttgagcatacag 

taggtattcaaaaagtacaacacttggtgaatgagaagattgGCATTAGT GATGGAACTG 

 

Forward: 60.4  C cactcagggaccctgctg 

Reverse: 49.2  C cagttccatcactaatgc 

 

Figura 6. Sequência obtida para a análise do polimorfismo rs3781638 A/C 

 

 

 

 

 

>chr11:92940609+92940715 107bp TCTCTCTAGAGCTCACAA GTTCCAAACCCAACTCTG 

TCTCTCTAGAGCTCACAActttgtgttgcttttacagataagaaaattga 

gttccagggcagtaagttaatttgctagcattccacagaCAGAGTTGGGT TTGGAAC 

 

Forward: 45.6  C tctctctagagctcacaa 

Reverse: 53.7  C gttccaaacccaactctg  

 

Figura 7. Sequência obtida para a análise do polimorfismo 1387153 C/T 

http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=383802611_Bw1U0HtEhLf866sUKZrK3zqajiV9&db=hg38&position=chr11:92980288-92980397&hgPcrResult=pack
http://genome.ucsc.edu/cgi-bin/hgTracks?hgsid=383802611_Bw1U0HtEhLf866sUKZrK3zqajiV9&db=hg38&position=chr11:92940609-92940715&hgPcrResult=pack
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3.10.2 Extração do DNA genômico 

 

Para a extração de DNA, foi utilizado o kit QIAmp DNA Mini Kit (Qiagen, 

Alemanha) seguindo o protocolo recomendado pelo fabricante, com pequenas 

adaptações. Em um tubo de Eppendorf, contendo 250µL de amostra de buffy coat 

coloca-se 20µL de protease (proteinase K) e 200µL de tampão AL que promovem 

respectivamente a degradação de proteínas celulares e a lise da membrana celular. 

Após homogeneização, incuba-se a solução por 10 minutos a 56oC. Centrifuga-se as 

amostras e a seguir 200µL de etanol (96-100%) é acrescido, para que o DNA 

insolubilizado precipite e forme um pellet na membrana da coluna de lavagem, para 

onde a solução é transferida. Centrifuga-se por 1 minuto a 13000 rpm e em seguida 

realizam-se sucessivas lavagens e centrifugações da coluna com soluções de TAW1 

(500µL) e TAW 2 (500µL, duas lavagens). Por fim, transfere-se a coluna para um novo 

tubo de 1,5mL, onde é colocado pela coluna 50 - 100µL de tampão TAE (Tris HCl-

Acetato-EDTA) ou água destilada, incubado por 5 minutos em To ambiente e 

centrifugado por 1min, para eluição do DNA.  

A quantificação do DNA e a pureza das amostras foram avaliados em 

espectrofotômetro tipo NanoDrop (Thermo scientific, EUA). Amostras com 

concentração acima de 20ng/µL e razão entre 1,8 - 2,0 foram consideradas 

adequadas para as reações de PCR. As amostras foram armazenadas a -20oC até o 

momento das análises. 
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3.10.3 Reação de PCR  

Tendo o DNA extraído, foram realizadas as reações de PCR utilizando os 

oligonucleotídeos iniciadores (primers) específicos para cada um dos polimorfismos 

estudados, conforme tabela abaixo. 

 

Tabela 1: Sequências dos oligonucleotídeos iniciadores e tamanho dos fragmentos 

gerados nas reações de PCR para análise dos polimorfismos no gene MTNR1B 

 
Polimorfismo Primer senso Primer antisenso pb 

rs10830963 C/G GCAAAGCTGCCCCTCCTC TAGGCAGAATATTCCCAT 107 

rs12804291 C/T CAGCAGAGTGAGATTTCA AGGTCTGAAGAAGCGTTTC 131 

rs3781638 A/C CACTCAGGGACCCTGCTG CAGTTCCATCACTAATGC 110 

rs1387153 C/T TCTCTCTAGAGCTCACAA GTTCCAAACCCAACTCTG 107 

 

As PCRs foram realizadas em um volume final de 100 µL, utilizando 20 µL de 

DNA genômico extraído, 1µM de primers senso e antisenso (Integrated DNA 

Technologies, EUA), 10mM de cada dNTP (Life Technologies, EUA), 25mM de MgCl2, 

100mM de KCl, 20mM de Tris-HCl (pH 8,3) e 1U de Taq DNA polimerase (Promega, 

EUA). A amplificação foi conduzida por 30 ciclos, cada um deles consistindo 3 etapas: 

1- Desnaturação a 94°C (30s), 2- Anelamento a 55°C (30s), 3-Extensão a 72°C (30s). 

Extensão adicional a 72°C por 10 minutos foi realizada após o último ciclo de 

amplificação. 

Em seguida, o produto da PCR foi avaliado em gel de agarose 3% contendo 

brometo de etídio, com visualização em leitor ultravioleta (fotodocumentador Vilber 

Lourmat, França). O sinal luminoso nas fileiras indica que houve amplificação. 
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 Posteriormente, foi realizada a purificação da PCR com o uso de kit específico 

(QIAquick PCR Purification Kit (Qiagen). Adiciona-se tampão PB (40L) para 1 volume 

de reação de PCR (10L) e misturar. Se a cor da mistura for laranja ou violeta, 

adicionar 10L de acetato de sódio 3M, pH 5.0, e misturar para que a cor fique amarela. 

Para ligar o DNA, aplica-se a amostra na coluna e centrifuga-se por 60s. Descarta-se 

o filtrado e coloca-se a coluna de volta no mesmo tubo. 750 L de tampão de lavagem 

PE é adicionado na coluna, centrifuga-se 60s, repetindo-se novamente o 

procedimento. A coluna é centrifugada mais uma vez no tubo de coleta de 2mL, por 1 

min, para remover o tampão de lavagem residual. Coloca-se cada coluna em um tubo 

de microcentrífuga de 1,5mL, limpo. Para eluir o DNA, 50 L de tampão EB (10 mM 

Tris·Cl, pH 8.5) ou água (pH 7.0–8.5) a 60oC é acrescido no centro da membrana, 

seguido de centrifugação por 1 min. Para aumentar a concentração de DNA, 10L de 

tampão de eluição é adicionado no centro da membrana de QIAquick, mantém-se a 

coluna em repouso por 3min e em seguida centrifuga-se. A integridade deve ser 

verificada no gel. 

 

 

3.10.4 Sequenciamento genético 

 

Foi utilizado o método de interrupção de cadeia de Sanger. Neste método o 

procedimento baseia-se na desnaturação do DNA molde em fitas simples, as quais 

irão parear aos iniciadores por complementariedade, seguidos pela extensão do DNA 

pelo acréscimo de dNTPs (desoxinucleotídeos), por ação da TAQ polimerase. A 

ligação de ddNTP (didesoxinucleotídeo) na sequência de DNA interrompe a extensão, 

já que ele não possui o grupo OH na 3´ (91). 
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No sequenciamento automático, os ddNTPs são marcados com fluorescência 

e assim emitem comprimentos de onda específicos para cada base. Assim, o aparelho 

de leitura permite a definição da sequência de DNA por cromatograma. 

Foi utilizado o sequenciador 3500 Genetic Analyzer System (Life Technologies, 

EUA), e os resultados analisados com os programas DNAstar (Lasergene) e Chromas 

Lite versão 2.1.1 (Technelysium Pty Ltda). 

As reações foram preparadas com o uso do BigDye® Terminator v3.1 Cycle 

Sequencing Kit (Life Technologies, EUA). Foram colocados na placa de 

sequenciamento Big Dye Terminator (0,75μL), Tampão Big Dye (2μL), Primers (1μL), 

DNA (200 – 500 ng) e água (completar para 10μL). A placa é então colocada no 

termociclador, onde serão repetidos 30 ciclos de 1- Desnaturação inicial (96oC por 

1min), 2- Desnaturação (96oC por 15s), 3- Anelamento (50oC por 15s), 4- Extensão 

(60oC por 4min), 5- Final (4oC). Após o término, é realizada nova purificação das 

amostras. Adiciona-se 27μL de uma mistura contendo 25μL de etanol a 100% (NÃO 

gelado), 1μL acetato de sódio 3M e 1μL EDTA 125mM pH8 (gelado). Após 

homogeneização, segue a incubação por 15min (em temperatura ambiente e 

protegida da luz) e centrifugação por 60min a 2250g (~3700 rpm) a 4oC. Deve-se a 

seguir descartar o sobrenadante invertendo de uma vez a placa e nesta posição dar 

um spin ao contrário a 185g (~1050 rpm). Acrescentar 35μL de etanol a 70% (não 

gelado) e centrifugar novamente a 1650g (3170 rpm) por mais 15 min a 4oC. Descartar 

o sobrenadante e dar o spin da mesma forma anteriormente descrita. Secar na estufa 

ou termociclador a 30oC (37oC) ou deixar secando até não sentir mais o cheiro do 

etanol. Para a desnaturação, 10μL formamida é acrescentada e após as amostras são 

vortexadas e aquecidas a 94oC por 3min e depois geladas por 2min. Em seguida, são 

levadas para o sequenciador. 
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3.11 – Análise Estatística 

 Os resultados obtidos de cada um dos 2 grupos estudados foram analisados 

por teste de normalidade e comparados pelos testes paramétrico de Mann-Whitney e 

não paramétrico de Wilcoxon, quando necessário. 

 As informações sobre as variáveis deste estudo foram organizadas em planilha 

eletrônica Excel e posteriormente convertidas em arquivos utilizando o programa 

estatístico “Statistical package for the Social Sciences (SPSS)” versão 13.0. 

 Foi fixado como significante quando erro alfa for menor que 5%. O poder da 

amostra foi fixado com beta de 20% com quarenta pacientes por grupo. 

 Foi utilizado modelo de regressão linear para correlacionar o polimorfismo 

gênico do receptor de melatonina do tipo 2 com glicemia de jejum, insulina de jejum e 

HOMA-IR
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4.1 – Inclusão das pacientes 

 

Foram avaliadas inicialmente 200 pacientes, das quais 45 não concordaram 

em participar da pesquisa (por não desejarem suspender as medicações já em uso, 

utilizar as medicações prescritas ou por já acompanharem em outro Serviço) e 39 não 

preencheram os critérios diagnósticos para a Síndrome dos Ovários Policísticos ou 

apresentaram outra afecção. Assim, foram incluídas 106 pacientes para a análise dos 

polimorfismos do receptor de melatonina tipo 2. Destas, foram randomizadas as 90 

pacientes com até 19 anos completos para uso das medicações. Dez assinaram o 

termo de consentimento mas não iniciaram o estudo e ainda houve perda de 

seguimento de 35 delas. Ao final foram avaliadas 45 pacientes, 24 do grupo ACHO + 

metformina e 21 do grupo ACHO + placebo. (Figura 8) 
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Figura 8. Algoritmo das pacientes incluídas e que completaram os seis meses de 

tratamento 

 

 

4.2 – Avaliação inicial dos grupos 

 

A análise dos dados iniciais dos dois grupos mostrou que foram equiparáveis 

(Tabelas 2,3,4). Entretanto, foi observada uma diferença estatisticamente significante 

em relação à PA diastólica e aos níveis de TSH, menores no grupo 2 (placebo). Porém, 

como os valores destes parâmetros estavam dentro da normalidade e a análise 

multivariada não mostrou a influência destes fatores nos demais essa diferença não 

foi considerada de relevância clínica. 

200 pacientes 

avaliação inicial

• 45 não concordaram em participar

• 39 com outro diagnóstico 

106 pacientes 

pesquisa de 
polimorfismo

90 adolescentes 
selecionadas para as 

medicações

• 35 perda de seguimento

• 10 não inciaram o estudo

45 pacientes 
avaliadas
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Tabela 2. Comparação dos dados clínicos iniciais dos grupos  

 

Parâmetro Grupo Média p 

Idade 
Met 16,25 ± 1,85 

0,745 
Ctr 16,57 ± 2,38 

Idade telarca (anos) 
Met 9,96 ± 2,48 

0,710 
Ctr 10,29 ± 2,67 

Idade pubarca (anos) 
Met 10,42 ± 1,61 

0,690 
Ctr 10,05 ± 2,16 

Idade menarca (anos) 
Met 11,91 ± 1,02 

0,363 
Ctr 11,50 ± 1,79 

Intervalo entre as 
menstruações (dias) 

Met 115,5 ± 16,08 
0,651 

Ctr 131,3 ± 31,24 

Duração do fluxo (dias) 
Met 7,75 ± 1,29 

0,755 
Ctr 7,30 ± 0,62 

IMC (kg/m2) 
Met 28,97 ± 1,54 

0,766 
Ctr 27,07 ± 1,53 

Relação Cintura/Quadril 
Met 0,856 ± 0,01 

0,781 
Ctr 0,850 ± 0,02 

PA sistólica (mmHg) 
Met 114,6 ± 2,89 

0,094 
Ctr 106,7 ± 3,67 

PA diastólica (mmHg) 
Met 71,67 ± 10,5 

0,020 
Ctr 64,29 ± 10,76 

Ferriman-Gallway 
modificado 

Met 8,88 ± 0,83 
0,380 

Ctr 8,10 ± 1,13 

Acne (% com) 
Met 54,1 

 

1,00 
Ctr 57,1 

Acantose (% com) 
Met 58,3 

 

0,554 
Ctr 42,9 

 
Legenda. Grupo Met: ACHO + Metformina. Grupo Ctr: ACHO + Placebo. IMC = índice de massa 

corpórea.  
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Tabela 3. Perfil metabólico inicial dos grupos  

 

Parâmetro Grupo Média p 

Colesterol total (mg/dL) 
Met 169 ± 36,77 

0,230 
Ctr 155 ± 34,10 

HDL (mg/dL) 
Met 47,7 ± 12,16 

0,863 
Ctr 47,1 ± 11,43 

LDL (mg/dL) 
Met 101,6 ± 25,6 

0,149 
Ctr 89,40 ± 28,05 

Triglicérides (mg/dL) 
Met 96,8 ± 45,01 

0,891 
Ctr 94,0 ± 57,03 

Glicemia de jejum (mg/dL) 
Met 88,00 ± 9,18 

0,924 
Ctr 88,19 ± 9,00 

Insulina de jejum (µUI/mL) 
Met 23,30 ± 18,27 

0,360 
Ctr 17,82 ± 14,20 

HOMA-IR 
Met 5,17 ± 4,33 

0,290 
Ctr 3,91 ± 3,17 

 

Legenda. Grupo Met: ACHO + Metformina. Grupo Ctr: ACHO + Placebo 
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Tabela 4. Dosagens Hormonais iniciais dos grupos 

 

Parâmetro Grupo Média p 

TSH (µUI/mL) 
Met 2,83 ± 0,98 

0,005 
Ctr 2,08 ± 0,69 

T4 livre (ng/dL) 
Met 1,40 ± 1,17 

0,179 
Ctr 1,09 ± 0,19 

Prolactina (ng/mL) 
Met 13,08 ± 1,04 

0,567 
Ctr 14,06 ± 1,39 

17(OH) progesterona 
(ng/mL) 

Met 1,41 ± 0,13 
0,757 

Ctr 1,48 ± 0,20 

Testosterona Total (ng/dL) 
Met 39,44 ± 4,16 

0,500 
Ctr 43,93 ± 5,19 

Testosterona livre (ng/dL) 
Met 1,02 ± 0,61 

0,761 
Ctr 0,96 ± 0,44 

Androstenediona (ng/mL) 
Met 2,34 ± 1,33 

0,581 
Ctr 2,08 ± 1,13 

S-DHEA (µg/dL) 
Met 207,8 ± 27,18 

0,684 
Ctr 224,8 ± 31,33 

FSH (mUI/mL) 
Met 5,09 ± 0,33 

0,860 
Ctr 5,19 ± 0,44 

LH (mUI/mL) 
Met 8,96 ± 1,33 

0,103 
Ctr 6,19 ± 0,93 

Estradiol (pg/mL) 
Met 35,94 ± 3,26 

0,227 
Ctr 44,93 ± 6,92 

 
Legenda. Grupo Met: ACHO + Metformina. Grupo Ctr: ACHO + Placebo 
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4.3 – Seguimento dos grupos 

 

4.3.1 Efeitos adversos 

Houve desistência de 35 pacientes devido aos efeitos adversos. A avaliação 

dos sintomas das pacientes em uso das medicações (Tabela 5) mostrou que, em 

relação à cefaleia, náuseas e mastalgia não houve diferença entre os grupos. A queixa 

de diarreia foi mais prevalente no grupo 1 (anticoncepcional+metformina). Distensão 

ou dor abdominal foram mais frequentes no grupo 2 (anticoncepcional+placebo). 

Neste último grupo também foi observada maior frequência de obstipação intestinal. 

 

Tabela 5. Efeitos adversos referidos pelas pacientes durante o tratamento 

Sintoma Grupo 1º mês 3º mês 6º mês p 

Cefaleia 
Met 38% 38% 42% 

0,98 
Ctr 52% 48% 29% 

Náuseas 
Met 54% 50% 33% 

0,99 
Ctr 71% 43% 33% 

Mastalgia 
Met 21% 13% 13% 

0,22 
Ctr 33% 29% 24% 

Dor/ distensão abdominal 
Met 33% 17% 13% 

< 0,05 
Ctr 62% 33% 29% 

Diarreia 
Met 25% 29% 13% 

< 0,05 
Ctr 10% 0% 0% 

 
Legenda. Grupo Met: ACHO + Metformina. Grupo Ctr: ACHO + Placebo 
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4.3.2 Avaliação clínica 

Foram analisados o índice de massa corpórea (IMC), o padrão menstrual 

(intervalo entre as menstruações, duração do fluxo), a relação cintura-quadril, pressão 

arterial (PA sistólica e diastólica), índice de Ferriman-Gallway modificado, presença 

de acne e acantose nigricans. Pode-se observar, conforme os dados da Tabela 6, que 

os padrões menstruais foram semelhantes. Por outro lado, vimos que, no grupo 

placebo, o aumento de IMC e do valor do índice de Ferriman foram maiores, com 

significância estatística. Houve diminuição da acantose e da acne nos dois grupos, 

porém para acne foi significantemente maior no grupo que utilizou metformina. 

 

Tabela 6. Evolução dos parâmetros clínicos durante o estudo 

Parâmetro Grupo 1º mês 3º mês 6º mês p 

IMC (kg/m2) 
Met 29,0 ± 9,1 29,1 ± 9,2 29,3 ± 7,6 

< 0,05 
Ctr 27,03 ± 9,4 28,7 ± 6,3 29,4 ± 6,1 

Intervalo menstrual 
(dias) 

Met 26,7 ± 2,2 28,8 ± 7,4 28,9 ± 7,7 
0,059 

Ctr 23,6 ± 4,6 27,3 ± 5,2 25,7 ± 3,4 

Relação 
Cintura/Quadril 

Met 0,86 ± 0,07 0,86 ± 0,07 0,86 ± 0,08 
0,156 

Ctr 0,84 ± 0,25 0,85 ± 0,07 0,86 ± 0,08 

Índice Ferriman-
Gallway 

Met 8,3 ± 4,4 5,0 ± 3,9 4,6 ± 3,9 
< 0,05 

Ctr 7,3 ± 4,3 5,2 ± 3,4 4,7 ± 3,8 

Acne leve e 
moderada (% com) 

Met 64% 46% 38% 
< 0,05 

Ctr 52% 52% 52% 

Acantose (% com) 
Met 63% 58% 50% 

0,55 
Ctr 43% 43% 38% 

 
Legenda. Grupo Met: ACHO + Metformina. Grupo Ctr: ACHO + Placebo 
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4.3.3 Dados laboratoriais 

 

Os parâmetros laboratoriais comparados foram divididos em perfis hormonal e 

metabólico (Tabelas 7 e 8, respectivamente). Sobre o primeiro perfil, houve uma 

diminuição dos níveis de LH e testosterona livre no grupo metformina. Os demais 

parâmetros avaliados não apresentaram diferenças entre os dois grupos.  

Em relação ao perfil metabólico, observou-se que a glicemia de jejum diminuiu 

no grupo metformina e aumentou no placebo, e embora esta diferença seja 

significativa os valores ainda estão dentro da normalidade. Ainda no grupo placebo, a 

insulina de jejum apresentou aumento ao longo do seguimento, o que não foi 

observado no grupo metformina. Com estes dados, o índice de HOMA-IR neste grupo 

foi consequentemente maior. Ao se avaliar o teste de sobrecarga oral de glicose, viu-

se que a insulinemia após 2h foi significativamente maior no grupo placebo ao final do 

tratamento, sendo que a glicemia permaneceu em níveis semelhantes nos dois grupos. 

Quanto ao perfil lipídico, houve aumento no colesterol total, HDL e LDL nos dois 

grupos, porém maior no grupo metformina. Os níveis de triglicérides também 

aumentaram em ambos, mas de forma significativa no grupo metformina, sobretudo 

no 3º mês de acompanhamento, retornando a níveis semelhantes entre os dois grupos 

no final do 6º mês. 
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Tabela 7. Dosagens hormonais durante o estudo 

 

Parâmetro Grupo Inicial 3º mês 6º mês p 

FSH (mUI/mL) 
Met 5,09 ± 1,63 3,24 ± 2,03 2,98 ± 2,36 

0,270 
Ctr 5,19 ± 1,99 3,52 ± 2,02 3,99 ± 2,20 

LH (mUI/mL) 
Met 8,96 ± 1,33 3,98 ± 3,24 4,61 ± 4,66 

0,05 

Ctr 6,19 ± 0,93 5,27 ± 5,14 5,48 ± 4,04 

Testosterona 
total (ng/dL) 

Met 39,44 ± 4,16 29,12 ± 24,36 28,60 ± 22,64 

0,306 
Ctr 43,93 ± 5,19 28,81 ± 15,31 30,50 ± 15,91 

Testosterona livre 

(ng/dL) 

Met 1,02 ± 0,61 0,39 ± 0,63 0,16 ± 0,38 
<0,05 

Ctr 0,96 ± 0,44 0,41 ± 0,45 0,70 ± 0,93 

Androstenediona 

(ng/mL) 

Met 2,34 ± 1,33 1,62 ± 1,2 2,00 ± 1,42 

0,294 

Ctr 2,08 ± 1,13 1,99 ± 0,85 1,65 ± 0,56 

 
Legenda. Grupo Met: ACHO + Metformina. Grupo Ctr: ACHO + Placebo 
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Tabela 8. Perfil metabólico durante o estudo 

 

Sintoma Grupo Inicial 3º mês 6º mês p 

Glicemia de 
jejum (mg/dL) 

Met 88,00 ± 9,18 80,65 ± 8,43 80,81 ± 10,65 

<0,05 

Ctr 88,19 ± 9,0 87,00 ± 10,96 92,33 ± 15,94 

Insulina de 
jejum (µUI/mL) 

Met 23,3 ± 18,27 18,48 ± 16,92 11,93 ± 7,84 

<0,05 

Ctr 17,82 ± 14,20 21,12 ± 14,84 21,51 ± 12,33 

HOMA-IR 

Met 5,17 ± 4,33 3,89 ± 3,60 3,04 ± 3,06 

<0,05 

Ctr 3,91 ± 3,17 4,66 ± 3,21 4,98 ± 2,46 

Glicemia TTOG 
(mg/dL) 

Met 105,81 ± 43,88 

Não realizado 

99,59 ± 37,05 

0,225 

Ctr 113,90 ± 39,58 123,20 ± 57,29 

Insulina TTOG 
(µUI/mL) 

Met 149,5 ± 136,32 

Não realizado 

86,47 ± 64,08 

<0,05 

Ctr 155,56 ± 99,03 138,32 ± 171,72 

Colesterol Total 
(mg/dL) 

Met 169 ± 36,77 199 ± 35,61 202 ± 36,93 

<0,05 

Ctr 155 ± 34,10 180 ± 36,79 183 ± 37,91 

HDL (mg/dL) 

Met 47,7 ± 12,16 58,2 ± 14,08 60,2 ± 13,69 

<0,05 

Ctr 47,1 ± 11,43 55,6 ± 11,25 56,6 ± 14,12 

LDL (mg/dL) 

Met 101,6 ± 25,6 115,4 ± 24,14 114,9 ±26,97 

<0,05 

Ctr 89,4 ± 28,05 101,4 ± 30,96 99,6 ± 31,46 

Triglicérides 
(mg/dL) 

Met 96,8 ± 45,01 144,8 ± 49,94 134,8 ± 52,27 

<0,05 

Ctr 94 ± 57,03 120,8 ± 44,25 125,5 ± 48,42 

 
Legenda. Grupo Met: ACHO + Metformina. Grupo Ctr: ACHO + Placebo. TTOG: Teste de Tolerância 

Oral à Glicose 
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4.3.4 Determinação da melatonina sérica 

Os níveis de melatonina séricos apresentaram queda no grupo metformina e 

aumento, embora discreto, no grupo placebo. Porém, essa diferença não foi 

estatisticamente significativa. 

 
Tabela 9. Níveis de melatonina sérica durante o estudo 

Sintoma Grupo Inicial 6º mês p 

Melatonina sérica 
(pg/mL) 

Met 51,22 ± 22,60 47,43 ± 30,88 

0,160 
Ctr 39,45 ± 15,31 41,07 ± 25,09 

 
Legenda. Grupo Met: ACHO + Metformina. Grupo Ctr: ACHO + Placebo 

 

 

4.4 – Avaliação dos polimorfismos do gene MTNR1B 

 

Foram observadas as seguintes frequências do alelo mutado nos polimorfismos 

avaliados: rs1387153 C/T: 28%, rs10830963 C/G: 25,9%, rs12804291C/T: 38,5%, 

rs3781638 A/C: 60,8%. 

 

4.4.1 Obtenção da amplificação do DNA e eletroferograma 

As etapas de amplificação do DNA de interesse e o sequenciamento genético 

para a pesquisa dos polimorfismos são ilustrados a seguir (Figuras 9 a 11). Nota-se 

no gel dois polimorfismos (rs4753426 T/C e rs10830962 C/G) que não puderam ser 

pesquisados devido a falhas no processo de sequenciamento, tendo sido descartados 

da análise neste estudo. 
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As sequencias dos oligonucleotídeos (18 a 21 pares de base) foram submetidas 

a uma PCR (Reação em cadeia da Polimerase) in silico para avaliar o tamanho e 

sequência dos fragmentos gerados 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Gel de agarose a 3% impregnado com brometo de etídio mostrando o 

perfil de migração dos produtos de PCR para os polimorfismos avaliados, indicados 

acima das colunas. Não houve acendimento da última coluna de cada polimorfismo, 

indicando amplificação apenas da região de interesse. 
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Figura 10. Cromatograma do polimorfismo rs12804291 C/T, obtido por 

sequenciamento automático. Cada pico de cor representa uma base específica, 

indicada na porção superior da figura. O círculo mostra a base C da sequência 

selvagem. 

 

 

Figura 11. Cromatograma do polimorfismo rs12804291 C/T, obtido por 

sequenciamento automático. Mudança da base C por T na sequência mutada  
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4.4.2 Correlações dos polimorfismos com os dados iniciais 

 

 A presença do polimorfismo rs10830963 C/G relacionou-se com níveis mais 

elevados de glicemia de jejum (p<0,05). Além dele, o polimorfismo rs3781638 A/C 

apresentou correlação com menores níveis de insulina 2h após sobrecarga de 75g de 

glicose (p<0,05).  

Nos demais parâmetros avaliados (insulina de jejum, glicemia 2h após 

sobrecarga de glicose, IMC, testosterona total e livre, androstenediona) e nos outros 

dois polimorfismos estudados, rs12804291 C/T e rs3781638 A/C, não foram 

observadas diferenças entre a presença ou não da mutação. 

As análises dos polimorfismos em relação ao metabolismo de glicose e aos 

níveis de androgênios estão representadas nas tabelas 10 a 13. 
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Tabela 10. Correlação do polimorfismo rs1387153 C/T com os dados iniciais. 

 

Parâmetro Grupo Média p 

Glicemia de jejum (mg/dL) 
S 87,82 ± 1,10 

0,48 
M 89,53 ± 2,53 

Insulina de jejum (µUI/mL) 
S 16,39 ± 1,64 

0,88 
M 16,92 ± 3,24 

Glicemia 2h após 75g glicose 
(mg/dL) 

S 111,1 ± 6,22 
0,51 

M 118,5 ± 7,48 

Insulina 2h após 75g glicose 
(µUI/mL) 

S 139,9 ± 28,28 
0,83 

M 128,8 ± 37,48 

IMC (kg/m2) 
S 28,12 ± 0,91 

0,41 
M 29,49 ± 1,39 

Testosterona total (ng/dL) 
S 66,87 ± 15,27, 

0,46 
M 47,46 ± 8,88 

Testosterona livre (pmol/L) 
S 38,19 ± 6,48 

0,55 
M 46,06 ± 12,70 

Androstenediona (ng/mL) 
S 3,29 ± 1,74 

0,27 
M 2,70 ± 1,12 

 

Legenda: Grupo S: selvagem. Grupo M: mutado. 
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Tabela 11. Correlação do polimorfismo rs10830963 C/G com os dados iniciais. 

 

Parâmetro Grupo Média p 

Glicemia de jejum (mg/dL) 
S 85,68 ± 0,98 

<0,05 
M 104,3 ± 9,64 

Insulina de jejum (µUI/mL) 
S 22,38 ± 2,78 

0,13 
M 15,05 ± 3,02 

Glicemia 2h após 75g glicose 
(mg/dL) 

S 112,2 ± 6,39 
0,54 

M 105,5 ± 8,65 

Insulina 2h após 75g glicose 
(µUI/mL) 

S 175,2 ± 33,29 
0,12 

M 92,26 ± 23,12 

IMC (kg/m2) 
S 29,64 ± 1,23 

0,09 
M 26,07 ± 1,23 

Testosterona total (ng/dL) 
S 47,91 ± 5,31 

0,23 
M 85,25 ± 48,07 

Testosterona livre (pmol/L) 
S 38,22 ± 6,38 

0,39 
M 49,00 ± 11,08 

Androstenediona (ng/mL) 
S 2,59 ± 0,26 

0,56 
M 2,90 ± 0,49 

 

Legenda: Grupo S: selvagem. Grupo M: mutado. 
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Tabela 12. Correlação do polimorfismo rs12804291C/T com os dados iniciais. 

 

 
Grupo Média p 

Glicemia de jejum (mg/dL) 
S 89,17 ± 1,76 

0,63 
M 87,89 ± 1,67 

Insulina de jejum (µUI/mL) 
S 21,33 ± 2,94 

0,98 
M 21,44 ± 4,44 

Glicemia 2h após 75g glicose 
(mg/dL) 

S 121,2 ± 8,42 
0,78 

M 117,5 ± 8,74 

Insulina 2h após 75g glicose 
(µUI/mL) 

S 156,0 ± 34,30 
0,52 

M 196,4 ± 54,57 

IMC (kg/m2) 
S 27,92 ± 1,32 

0,24 
M 30,69 ± 1,98 

Testosterona total (ng/dL) 
S 72,47 ± 24,36 

0,29 
M 36,55 ± 10,49 

Testosterona livre (pmol/L) 
S 43,44 ± 6,53 

0,92 
M 44,80 ± 12,56 

Androstenediona (ng/mL) 
S 2,66 ± 0,34 

0,23 
M 1,95 ± 0,42 

 

Legenda: Grupo S: selvagem. Grupo M: mutado. 
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Tabela 13. Correlação do polimorfismo rs3781638 A/C com os dados iniciais. 

 

Parâmetro Grupo Média p 

Glicemia de jejum (mg/dL) 
S 88,67 ± 1,31 

0,44 
M 92,36 ± 3,73 

Insulina de jejum (µUI/mL) 
S 19,40 ± 2,86 

0,38 
M 16,50 ± 1,84 

Glicemia 2h após 75g glicose 
(mg/dL) 

S 108,2 ± 5,35 
0,29 

M 117,9 ± 6,69 

Insulina 2h após 75g glicose 
(µUI/mL) 

S 184,0 ± 54,36 
<0,05 

M 84,71 ± 10,15 

IMC (kg/m2) 
S 28,87 ± 1,31 

0,87 
M 28,60 ± 1,07 

Testosterona total (ng/dL) 
S 93,19 ± 27,62 

0,06 
M 49,74 ± 5,82 

Testosterona livre (pmol/L) 
S 61,10 ± 11,38 

0,24 
M 45,42 ± 7,22 

Androstenediona (ng/mL) 
S 3,43 ± 2,02 

0,06 
M 2,77 ± 1,31 

 

Legenda: Grupo S: selvagem. Grupo M: mutado. 
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4.4.3 Correlações dos polimorfismos com o tratamento realizado 

 

 A evolução comparativa nas pacientes mutadas e selvagens para o 

polimorfismo rs1387153 C/T mostra que houve uma piora na glicemia de jejum nas 

primeiras, de forma significativa. A proporção de pacientes que utilizaram metformina 

foi equiparável entre os dois grupos, 57% e 65% respectivamente, p=1. 

 

Tabela 14. Correlação do polimorfismo rs1387153 C/T com os parâmetros 

laboratoriais em uso das medicações (somente as pacientes randomizadas) 

 

Parâmetro Grupo 
Uso das medicações 

p 
Inicial 3º mês 6º mês 

Glicemia de jejum 
(mg/dL) 

S 86,40 ± 8,46 82,99 ± 8,08 84,55 ± 10,57 
<0,05 

M 92,71 ± 13,24 89,29 ± 16,31 97,17 ± 25,62 

Insulina de jejum 
(µUI/mL) 

S 17,55 ± 12,79 17,05 ± 14,28 17,88 ± 9,45 
0,86 

M 22,43 ± 17,52 23,44 ± 12,63 19,98 ± 6,47 

Glicemia TTOG 
(mg/dL) 

S 118,92 ± 40,53  107,22 ± 32,28 
0,38 

M 112,00 ± 21,80  128,67 ± 43,14 

Insulina TTOG 
(µUI/mL) 

S 161,92 ± 136,9  113,59 ± 150,9 
0,83 

M 90,83 ± 72,72  156,67 ± 43,15 

IMC (kg/m2) 
S 27,14 ± 5,51 27,22 ± 5,16 27,36± 5,64 

0,85 
M 29,68 ± 6,04 29,44 ±  6,06 31,15 ± 5,03 

Testosterona total 
(ng/dL) 

S 41,44 ± 21,82 20,77 ± 15,27 15,34 ± 16,98 
0,44 

M 41,18 ± 22,18 22,60 ± 10,67 30,67 ± 26,07 

Testosterona livre 
(pmol/L) 

S 37,35 ± 20,98 20,26 ± 18,56 14,80 ± 12,53 
0,21 

M 38,49 ± 16,84 7,77 ± 2,61 35,07 ± 49,38 

Androstenediona 
(ng/mL) 

S 2,48 ± 1,47 1,93 ± 1,18 1,75 ± 1,04 
0,8812 

M 2,43 ± 1,16 1,56 ± 1,04 1,35 ± 0,26 

 

Legenda: Grupo S: selvagem. Grupo M: mutado. 
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A presença do polimorfismo rs10830963 C/G, inicialmente relacionado com 

níveis mais elevados de glicemia de jejum, não apresentou influência na evolução do 

tratamento (tabela 15). A proporção de pacientes que utilizaram metformina foi 

semelhante nas mutadas (50%) e nas selvagens (53,6%), com p=1. 

 

 

 

Tabela 15. Correlação do polimorfismo rs10830963 C/G com os parâmetros 

laboratoriais em uso das medicações (somente as pacientes randomizadas) 

 

 

Parâmetro Grupo 
Uso das medicações 

p 
início 3º mês 6º mês 

Glicemia de 
jejum (mg/dL) 

S 86,0 ± 46,04 83,89 ± 7,13 84,96 ± 9,40 
0,66 

M 97,3011,17 92,5614,28 97,6020,79 

Insulina de jejum 
(µUI/mL) 

S 24,49 ± 18,05 22,59 ± 15,67 21,73 ± 12,43 
0,72 

M 15,09 ± 12,96 16,89 ± 13,06 17,92 ± 8,61 

Glicemia TTOG 
(mg/dL) 

S 113,29 ± 29,88  101,50 ± 24,14 
0,17 

M 112,25 ± 30,40  130,75 ± 40,90 

Insulina TTOG 
(µUI/mL) 

S 200,11 ± 140,7  99,04 ± 70,15 
0,35 

M 97,14 ± 57,96  74,94 ± 28,79 

IMC (kg/m2) 
S 29,86 ± 7,49 29,84 ± 7,18 30,28 ± 7,28 

0,95 
M 25,79 ± 4,54 25,89 ± 4,05 26,25 ± 4,15 

Testosterona 
total (ng/dL) 

S 38,47 ± 22,45 25,72 ± 21,56 16,10 ± 15,87 
0,59 

M 38,78 ± 20,22 16,57 ± 11,44 17,76 ± 23,89 

Testosterona 
livre (pmol/L) 

S 35,28 ± 20,59 20,53 ± 19,20 20,13 ± 23,12 
0,59 

M 36,50 ± 11,02 18,38 ± 14,77 35,14 ± 37,67 

Androstenediona 
(ng/mL) 

S 2,26 ± 1,28 1,80 ± 1,06 1,69 ± 0,83 
0,14 

M 2,02 ± 1,00 1,97 ± 0,90 2,40 ± 1,48 

 

Legenda: Grupo S: selvagem. Grupo M: mutado. TTOG: teste de tolerância oral à glicose 
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Em relação ao polimorfismo rs12804291 C/T, observou-se uma diminuição 

mais acentuada da testosterona total nas pacientes sem a mutação, indicando uma 

melhor resposta ao final do 6º mês neste grupo. A relação do uso de metformina 

também foi comparável para esta avaliação (63,6% das mutadas e 50% das não 

mutadas, p=0,49). 

 

Tabela 16. Correlação do polimorfismo rs12804291C/T com os parâmetros 

laboratoriais em uso das medicações (somente as pacientes randomizadas) 

 

 

Legenda: Grupo S: selvagem. Grupo M: mutado. 

Parâmetro Grupo 
Uso das medicações p 

Início 3º mês 6º mês  

Glicemia de jejum 
(mg/dL) 

S 89,13 ± 10,29 88,39 ± 11,18 90,13 ± 15,69 
0,56 

M 87,45 ± 7,65 81,10 ± 5,49 83,00 ± 8,45 

Insulina de jejum 
(µUI/mL) 

S 22,76 ± 16,67 22,48 ± 14,9 21,50 ± 9,50 
0,99 

M 24,25 ± 20,76 22,89 ± 17,45 22,09 ± 14,97 

Glicemia TTOG 
(mg/dL) 

S 124,56 ± 35,89  121,56 ± 33,78 
0,66 

M 112,25 ± 30,40  130,75 ± 40,90 

Insulina TTOG 
(µUI/mL) 

S 163,25 ± 126,2  93,54 ± 40,94 

0,82 
M 97,14 ± 57,96  74,94 ± 28,79 

IMC (kg/m2) 
S 28,97 ± 7,45 28,84 ± 7,14 28,82 ± 7,00 

0,93 
M 25,79 ± 4,54 25,89 ± 4,05 26,25 ± 4,15 

Testosterona total 
(ng/dL) 

S 39,21 ± 19,71 20,35 ± 14,55 15,48 ± 16,33 
<0,05 

M 38,78 ± 20,22 16,57 ± 11,44 17,76 ± 23,89 

Testosterona livre 
(pmol/L) 

S 35,33 ± 22,95 12,69 ± 11,53 10,36 ± 9,13 
0,17 

M 36,50 ± 11,02 18,38 ± 14,77 35,14 ± 37,67 

Androstenediona 
(ng/mL) 

S 2,05 ± 1,03 1,63 ± 0,81 1,77 ± 1,14 
0,51 

M 2,02 ± 1,00 1,97 ± 0,90 2,40 ± 1,48 
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As pacientes mutadas para o polimorfismo rs3781638 A/C apresentaram 

inicialmente níveis de insulina 2h após sobrecarga de glicose menores do que aquelas 

sem a mutação. No seguimento do tratamento, observou-se que estas pacientes 

apresentaram níveis também mais baixos de testosterona total ao final do 6º mês 

(p<0,05). Por outro lado, houve maior número de pacientes que utilizaram metformina 

no grupo mutado em relação ao selvagem, 68% e 31% respectivamente (p=0,03). 

 

Tabela 16. Correlação do polimorfismo rs3781638 A/C com os parâmetros 

laboratoriais em uso das medicações (somente as pacientes randomizadas) 

 

Parâmetro Grupo 
Uso das medicações 

p 
Início 3º mês 6º mês 

Glicemia de jejum 
(mg/dL) 

S 88,94 ± 6,93 83,67 ± 6,39 89,53 ± 6,35 
0,50 

M 90,50 ± 11,63 89,69 ± 12,21 88,94 ± 18,27 

Insulina de jejum 
(µUI/mL) 

S 21,03 ± 15,52 21,97 ± 13,97 22,47 ± 8,21 
0,98 

M 17,54 ± 15,06 19,10 ± 16,41 18,30 ± 9,73 

Glicemia TTOG 
(mg/dL) 

S 109,50 ± 20,16  116,80 ± 27,31 
0,36 

M 129,13 ± 37,15  113,33 ± 43,31 

Insulina TTOG 
(µUI/mL) 

S 153,71 ± 109,0  126,64 ± 55,12 
0,49 

M 84,40 ± 35,52  98,15 ± 59,54 

IMC (kg/m2) 
S 29,65 ± 7,13 29,79 ± 6,88 30,75 ± 6,27 

0,95 
M 27,40 ± 6,99 27,26 ± 6,52 27,48 ± 6,78 

Testosterona total 
(ng/dL) 

S 39,07 ± 18,61 23,51 ± 15,11 26,99 ± 21,06 
<0,05 

M 38,23 ± 20,93 24,83 ± 14,77 7,95 ± 10,04 

Testosterona livre 
(pmol/L) 

S 34,81 ± 17,21 10,07 ± 9,49 30,19 ± 35,94 
0,26 

M 25,27 ± 13,71 21,09 ± 12,76 18,90 ± 13,86 

Androstenediona 
(ng/mL) 

S 2,17 ± 1,17 1,92 ± 0,82 2,27 ± 1,20 
0,60 

M 2,22 ± 1,01 1,95 ± 1,14 1,82 ± 0,90 

Legenda: Grupo S: selvagem. Grupo M: mutado. 
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A síndrome dos ovários policísticos é entidade clínica conhecida há mais de 

dois séculos. É a afecção endócrina mais frequente e afeta diversos pontos ao longo 

da vida das mulheres acometidas, inclusive a qualidade de vida e auto estima devido 

a irregularidade menstrual, acne e hirsutismo. Além disso, muitas mulheres procuram 

assistência médica devido a infertilidade, intercorrências na gestação e distúrbios 

relacionados com doenças cardiovasculares. Salienta-se ainda que estas mulheres 

teriam ainda maior risco de neoplasias endometrial e talvez mamária (15, 16, 92). 

É uma síndrome complexa sem causa definida, e por esta razão também a 

melhor abordagem terapêutica destas mulheres ainda é largamente discutida. Este 

trabalho avaliou o tratamento das mulheres com SOP em mulheres mais jovens, em 

sua adolescência, buscando avaliar riscos e benefícios do tratamento com metformina 

nesta faixa etária e avaliando possíveis biomarcadores que possam indicar pior 

prognóstico ou melhor resposta ao tratamento, como o polimorfismo do receptor de 

melatonina que já foi descrito para mulheres com diabetes melito tipo 2 e gestacional 

(63, 76, 93, 94)  

Além do estudo de polimorfismo, decidimos também avaliar os níveis de 

melatonina que apresentam algumas controvérsias na literatura (46, 53, 56) na 

síndrome dos ovários policísticos, visando estabelecer relação destes com os 

mecanismos fisiopatológicos da síndrome, ainda pouco esclarecidos, com a resposta 

ao tratamento instituído e os parâmetros do metabolismo glicêmico e lipídico. 

A resistência insulínica e a hiperinsulinemia contribuem para o 

hiperandrogenismo por vários mecanismos (23-25). Portanto, a redução dos níveis de 

insulina com a metformina também determina queda dos níveis de androgênios e/ou 

melhoram o hirsutismo e a acne. Em nosso trabalho, registramos este fato com a 
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melhora clínica associada com queda significante do LH e testosterona livre no grupo 

metformina. 

A metformina teria ação hepática, reduzindo a neoglicogênese, aumentando as 

globulinas, em especial, as carreadoras de esteroides sexuais (SHBG) e as dos 

fatores de crescimento insulinóide (IGFBP) (25). Este fato poderia explicar, em parte, 

a redução da fração livre da testosterona. Deve-se salientar que a produção da 

testosterona diminuiu nos dois grupos o que seria ação direita dos contraceptivos 

hormonais orais (etinilestradiol e ciproterona) no eixo hipotálamo-hipófise-ovariano, 

reduzindo a liberação de LH e levando ao repouso ovariano (95, 96). Contudo, a queda 

de LH foi maior no grupo metformina. Alguns investigadores relacionam este efeito a 

influência da insulina diretamente no sistema nervoso central e na função hipofisária 

(97). 

A redução do LH em ambos os grupos também é responsável pelo menor 

escore no índice de Ferriman-Gallway e pela melhora da queixa de acne, pois reduz 

a produção de esteroides ovarianos (98-100). Contudo, o metabolismo da insulina 

junto com os fatores de crescimento insulinoides também influenciam a síntese 

androgênica. Portanto, a metformina também deveria determinar redução maior deste 

esteroide sexual do que no grupo somente com contraceptivo. Entretanto, nossos 

dados não confirmam este fato. Possivelmente, o bloqueio relacionado com os 

contraceptivos não permitiu a visualização deste fenômeno em nossos dados.  

É necessário comentar que a queda da testosterona circulante não reflete a 

melhora no hiperandrogenismo cutâneo, e também há dúvidas sobre o uso clínico das 

determinações séricas dos androgênios. Os ensaios empregados para as dosagens 

são padronizados para homens, que possuem níveis 10 vezes superiores do que os 
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das mulheres (101). Consequentemente, isto pode ser uma das razões para não 

encontrar diferença entre os grupos, na análise da testosterona total. 

Em relação à evolução dos parâmetros clínicos com o uso das medicações, 

observou-se que no grupo metformina associada com anticoncepcional não houve 

aumento de peso, IMC e relação cintura-quadril como aconteceu no grupo 

anticoncepcional com placebo. Isto mostra que a metformina pode exercer um efeito 

protetor nesses parâmetros nas adolescentes, fato semelhante ao observado em 

estudos com mulheres acima de 16 anos, onde o IMC final foi menor nas que 

utilizaram a associação das medicações, comparadas às que fizeram uso apenas do 

contraceptivo (102-104), mesmo naquelas com peso inicial normal. Este efeito parece 

não estar relacionado apenas aos efeitos colaterais gastrintestinais, ocasionados pela 

metformina, mas pode ser pela sua influência na adiponectinas e na grelina (105), que 

podem diminuir o apetite. 

Os estudos de Curi et al mostraram que a metformina teria pouca influência no 

peso de mulheres em relação à atividade física, apesar dos efeitos adversos. Deve-

se salientar que nesta análise as pacientes tinham idade muito maior (25 a 35 anos) 

do que as nossas. Portanto, poderiam ter um perfil metabólico diferente das 

adolescentes (106)  

Foi observado também que o grupo que utilizou o contraceptivo hormonal oral 

associado com metformina apresentou melhora nos parâmetros do metabolismo de 

glicose e insulina, com níveis relativos mais baixos de glicemia de jejum, insulinemia 

de jejum e de 2h após sobrecarga de 75g de glicose ao final do estudo. Este é um 

efeito conhecido da metformina e evidenciado em recente revisão sistemática na 

SOGESP (107). 
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O efeito dos contraceptivos hormonais orais no metabolismo de glicose é bem 

estudado, porém com resultados variados (108-110). O seu uso em associação com 

a metformina mostrou-se benéfico em estudos que avaliaram diferentes parâmetros 

do metabolismo de glicose, como área sobre a curva para glicose e insulina (111), 

insulina de jejum (99, 104), glicemia de jejum (102, 104) e peptídeo C (103). 

Possivelmente, esta influência do contraceptivo hormonal pode ter impactado nos 

resultados da metformina sobre o metabolismo glicêmico. Contudo, os progestagênios 

norderivados teriam maior impacto no metabolismo dos carboidratos do que os 

derivados da pregnana, como a ciproterona (112). Meta-análises recentes concluíram 

que os contraceptivos hormonais podem alterar o metabolismo de carboidratos em 

mulheres sem diabete melito, porém de forma não significante, independentemente 

do tipo do progestagênio (108, 113). Portanto, se por um lado os contraceptivos orais 

isoladamente não interferem de forma deletéria, sugere-se que a adição de 

metformina ao anticoncepcional hormonal oral traz benefícios em relação ao 

metabolismo de carboidratos, o que pode ser importante na abordagem terapêutica 

das adolescentes com SOP. 

A avaliação do perfil lipídico dos grupos mostrou que houve aumento do 

colesterol total (tanto HDL como LDL) e triglicérides em ambos, semelhante a outros 

trabalhos que utilizaram a mesma combinação de medicamentos (104). No entanto, 

ao fazer uma reanálise dos dados, embora o aumento seja significativo para cada um 

dos grupos de forma isolada, a comparação entre eles mostra por sua vez que os 

aumentos são semelhantes (p 0,78 para colesterol total; p 0,81 para HDL; p 0,66 para 

LDL e p 0,75 para triglicérides). Com isso, sugere-se que o efeito observado seja 

secundário principalmente ao anticoncepcional (comum entre os grupos), e não a 

metformina. Efeitos desta medicação nos triglicérides são variáveis na literatura, 
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podendo os níveis serem semelhantes (104) ou menores (103). Por estes dados não 

é possível afirmar que a metformina exerça alguma ação protetora no metabolismo de 

gorduras, mas por outro lado parece também não ser deletério. 

Ambos os componentes do contraceptivo hormonal oral agem no metabolismo 

glicêmico e insulínico. De fato, o etinilestradiol tem ação por sua primeira passagem 

hepática, alterando proteínas do fígado e, consequentemente, alterando a 

neoglicogênese e a lipólise. Portanto, este componente pode determinar aumento da 

resistência insulínica e dislipidemia. Deve-se considerar ainda a ação dos 

progestagênios acentuando este efeito (114). Por outro lado, relata-se que a 

dislipidemia, principalmente triglicérides, também piora a resistência insulínica. O 

mecanismo que justificaria esta ação seria a redução do substrato 1 da tirosina devido 

a influência do aumento de triglicérides (115). Esta substância é fundamental para a 

cascata intracelular da insulina e entrada de glicose para a célula. Portanto, a 

deficiência do substrato 1 da tirosina pode ser acompanhado de aumento da glicemia 

sérica e aumento compensatório da insulina pelas células-beta pancreáticas. Talvez, 

este efeito possa também justificar o aumento dos lipídeos no grupo da metformina. 

Em revisão sistemática com 33 ensaios clínicos, o efeito da metformina seria 

nulo sobre o metabolismo lipídico e a melhora do perfil lipídico esteve mais relacionada 

com a perda de peso do que o emprego de fármacos (116). Possivelmente, este efeito 

não foi visto em nossas pacientes devido a não redução do índice de massa corpórea 

com a associação de contraceptivo oral e metformina. Assim, o efeito observado em 

nosso estudo no perfil lipídico deve ser mais um efeito negativo dos esteroides do que 

do agente sensibilizador de insulina. 
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Independentemente do peso final, a metformina foi benéfica para melhorar o 

perfil glicêmico destas adolescentes, o que pode ser importante para redução do risco 

cardiovascular nesta população. 

Outro hormônio avaliado em nosso estudo foi a melatonina, que apresentou 

uma tendência de queda nos seus níveis após o uso da associação anticoncepcional 

e metformina, em relação ao placebo. Possivelmente, a perda de pacientes foi um 

fator limitante para avaliar esta diferença, o que resultou em não significância 

estatística.  

Luboshitzky et al compararam os níveis de 6-sulfatoximelatonina urinária – 

principal metabólito da melatonina - em pacientes hiperandrogênicas com SOP e 

hirsutismo idiopático (HI), e observaram que pacientes com SOP tem maiores níveis 

em relação àquelas com HI e as pacientes do grupo controle, e que eles 

correlacionaram-se inversamente com os níveis de testosterona (46). Em outro estudo 

deste mesmo autor, observou-se que o uso de anticoncepcional hormonal oral (20mcg 

de etinilestradiol + 35mcg de acetato de ciproterona) diminui tanto os níveis de 

testosterona como os de 6-sulatoximelatonina urinária nas pacientes com SOP. 

Supôs-se assim que os níveis de melatonina resultem da ação de esteróides sexuais 

(53). Estes dados também sugerem que a melatonina estaria aumentada para tentar 

compensar a resistência insulínica e os níveis excessivos de androgênios em 

mulheres com SOP. Porém, nossos dados não comprovam esta redução, mesmo com 

o uso da mesma formulação do contraceptivo oral empregado por estes 

investigadores, que justificaram a queda da melatonina a uma diminuição acentuada 

da testosterona total, fato que também não foi observado em nosso estudo. 

Jain et al compararam os níveis séricos de melatonina em mulheres com SOP 

e controles, observando que nas primeiras as concentrações plasmáticas estão 
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elevadas e diretamente relacionados com a quantidade de testosterona total no 

sangue periférico (54). Em estudos experimentais, Soares et al. mostraram que 

ovários de ratas pinealectomizadas apresentavam maior número de folículos atrésicos 

e aumento dos níveis de estradiol porém diminuição da progesterona, relacionado 

com diminuição da ovulação (55). Maganhin et al observaram incremento da 

expressão de CYP17A1 (e assim na esteroidogênese) nas células da teca interna e 

intersticiais de ovários de ratas pinealectomizadas (56), sugerindo que a melatonina 

poderia influenciar a função ovariana e a produção androgênica. Contudo, nossos 

dados não permitiram comprovar esta relação em adolescentes com SOP. 

Possivelmente, trabalhos por mais tempo e mais amplos ou ainda com determinação 

seriada diurna ou noturna de melatonina poderão verificar esta diminuição. 

Outro ponto é a ação da melatonina sobre a resistência insulínica. Apesar de 

nossos dados não terem mostrado correlação entre a indolamina e o perfil glicêmico, 

sabe-se que a melatonina influência a ação insulínica pelos seus receptores MT1 e 

MT2 em animais (117, 118). Outra forma de avaliar a ação da melatonina seria pelo 

polimorfismo de seu receptor, que pode alterar a resposta fisiológica, aumentando a 

hiperinsulinemia, principalmente em mulheres diabéticas (63, 74, 119). Ainda, a 

literatura mostra que seria o polimorfismo do MT2 responsável por estas alterações.  

Em relação aos polimorfismos estudados, as frequências encontradas 

(rs1387153 C/T – 28%, rs10830963 C/G – 25,9%, rs12804291 C/T – 38,5%, 

rs3781638 A/C – 60,8%) foram menores quando comparados a dados preliminares 

da literatura. Especificamente em pacientes com SOP, somente a frequência do 

polimorfismo rs10830963 C/G foi avaliado, sendo de 41,2 a 48,29%, em mulheres 

chinesas (74, 119). Estudo em população caucasiana com antecedente familiar de 

DM2 ou intolerância à glicose mostrou a presença de 18,95% e 49,8% para 
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rs12804291C/T e rs3781638 A/C, respectivamente (63). Em estudos com diferentes 

populações, a prevalência de rs1387153 C/T foi variável, de 40,6% (japoneses com 

diabetes tipo 2) a 48,9% (em grávidas de origem chinesa e caucasiana) (72, 120) O 

polimorfismo de único nucleotídeo deve aparecer em mais de 1% da população, com 

base nisso as SNPs avaliadas neste trabalho estiveram presentes em grande 

frequência. A diferença entre os nossos dados com os existentes pode decorrer da 

população avaliada neste trabalho, já que a prevalência de polimorfismos depende da 

raça e foram avaliados anteriormente caucasianos e asiáticos do sul e norte (93). Além 

disso, o tamanho da amostra foi pequeno, impedindo maior significância nos valores. 

Deve-se considerar ainda que a homozigoze é muito menos observada (63),e assim 

é possível que as frequências fossem diferentes se fosse realizada pesquisa de 

homozigoze, o que não foi realizado neste trabalho devido ao método utilizado para 

avaliar os polimorfismos, por sequenciamento genético.  

A correlação dos polimorfismos com os aspectos laboratoriais iniciais das 

pacientes mostrou que a presença do polimorfismo rs10830963 C/G está relacionada 

com níveis mais elevados de glicemia de jejum (p<0,05), indicando uma possível 

influência no metabolismo de carboidratos e como já observado em estudos anteriores 

(73-75). Por sua vez, o polimorfismo rs3781638 A/C apresentou correlação com 

menores níveis de insulina 2h após sobrecarga de 75g de glicose (p<0,05), sugerindo 

um fator protetor. Em estudo anterior, este polimorfismo foi associado com menores 

níveis de glicemia de jejum e índice HOMA-IR, porém com maiores níveis de insulina 

no TTOG. Isto foi atribuído a um maior clearance hepático da insulina (após avaliação 

das curvas de peptídeo C e insulina), sugerindo assim que o polimorfismo rs3781638 

A/C está provavelmente associado com melhora na sensibilidade à insulina (63). 
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A correlação entre os polimorfismos e a resposta ao tratamento indicaram que, 

nas pacientes mutadas para rs1387153 C/T, os níveis de glicose em jejum pioraram 

ao longo do tratamento em relação as pacientes sem mutação, mesmo após 

considerar o uso da metformina, semelhante nos dois grupos. Em relação ao 

polimorfismo rs12804291 C/T, as pacientes com a mutação apresentaram maiores 

níveis de testosterona total ao final do 6º mês, indicando uma pior resposta para este 

parâmetro na presença da alteração da base. Por fim, o polimorfismo rs3781638 A/C, 

que teria uma relação benéfica com a sensibilidade à insulina nos dados iniciais, foi 

relacionado com níveis também mais baixos de testosterona total ao final do 6º mês 

(p<0,05), sugerindo que a resposta ao tratamento em relação a este parâmetro é 

melhor na presença de mutação. Entretanto, o número de pacientes que utilizaram 

metformina no grupo mutado foi maior em relação ao selvagem, 68% e 31% 

respectivamente (p 0,03), o que pode ter interferido na resposta observada. 

Deve-se salientar que a interferência do polimorfismo sobre o metabolismo de 

carboidratos está mais relacionada com o desvio da sinalização celular, envolvendo a 

proteína ERK e inositol, do que um bloqueio da função do receptor. Possivelmente, a 

redução de testosterona seja um efeito secundário da alteração do metabolismo de 

carboidratos. Contudo os mecanismos não são muitos claros (121, 122). 

Deve-se ainda mencionar que tivemos muitas perdas de adolescentes devido 

aos efeitos adversos. Durante o uso das medicações, observou-se que os efeitos 

colaterais estiveram presentes nos dois grupos, sendo semelhante entre eles a 

frequência de cefaleia, náuseas e mastalgia, atribuídas ao uso do anticoncepcional 

(123). A diarreia foi o sintoma mais frequente no grupo que fez uso da metformina, o 

que era esperado segundo dados preliminares da literatura (1). Foi inesperado o fato 

de o grupo placebo apresentar mais dor e distensão abdominal (seria mais provável 
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com a metformina), além de obstipação intestinal. Provavelmente este efeito colateral 

está relacionado com uso da celulose (Celulomax) como excipiente do placebo. A 

escolha dele foi pelo fato de não ter odor, nem gosto diferente da metformina, nem 

interferência na glicemia. Apesar de considerada inerte, o uso da celulose em doses 

mais elevadas que as habituais como em nosso estudo pode ter ocasionado esse 

efeito. Apesar destes efeitos adversos, não foram observados efeitos deletérios 

graves com o uso da associação metformina e anticoncepcional nas adolescentes. 

Este fato mostra a segurança de empregar este fármaco em adolescentes. 

Por fim, a principal limitação deste estudo foi que o grupo final analisado foi 

menor do que o pretendido inicialmente. Salienta-se que para o acompanhamento da 

adolescente é necessário o consentimento e apoio de seu responsável legal. Houve 

recusas de pais que, mesmo após as explicações sobre o protocolo, não queriam que 

as filhas fossem cobaias de nenhum estudo. Além disso, muitas das adolescentes 

avaliadas dependiam de seus responsáveis para o acesso às consultas, sobretudo 

financeiro e logístico (irem sempre acompanhadas), o que pode ter dificultado o 

seguimento adequado e assim ocasionado a desistência. Outro fator limitante foi a 

grande incidência de efeitos colaterais (principalmente diarreia), bem como a 

posologia empregada para manter o duplo cego e o controle de placebo (1 comprimido 

de anticoncepcional e 3 de cápsula por dia durante 6 meses). Estas razões podem 

justificar o número abaixo do esperado de pacientes e as perdas. Além disso, estudos 

mostram que a taxa de descontinuidade em pacientes com SOP em uso de 

metformina e anticoncepcional pode chegar a 70% após um ano, mostrando a 

dificuldade na adesão ao tratamento destas mulheres (124). Assim, será necessária 

uma atenção a estes fatores em estudos posteriores, visando uma amostragem mais 

significativa. 
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O uso da metformina é seguro em adolescentes e a associação da metformina 

pode trazer benefícios adicionais nestas pacientes, principalmente em relação ao 

peso corporal, ao metabolismo de carboidratos e ao hiperandrogenismo. 

Polimorfismos do gene MTNR1B estão relacionados com o metabolismo de glicose e 

insulina e podem influenciar na resposta ao tratamento com anticoncepcional e 

metformina. 
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Após a análise dos nossos dados, concluímos que:  

 

1 – A melhora das queixas clínicas de hiperandrogenismo foi superior no grupo 

que recebeu metformina e contraceptivo hormonal oral, mas não determinou aumento 

significante de peso. O contraceptivo hormonal isolado apresentou incremento 

importante do índice de massa corpórea; 

2 – A metformina associada ao contraceptivo hormonal oral determinou maior 

redução do LH, testosterona livre, bem como os parâmetros glicêmicos e insulínicos 

do que o grupo com contraceptivo hormonal isolado após seis meses de tratamento. 

Não houve alteração significante dos níveis de melatonina durante o estudo; 

3 – Os efeitos adversos foram maiores no grupo com metformina associado ao 

contraceptivo hormonal oral; 

4 – Nos dados antes do tratamento, o polimorfismo do receptor de melatonina 

tipo II rs10830963 C/G determinou valores mais elevados de glicemia de jejum. O 

polimorfismo rs3781638 A/C determinou menor insulinemia após sobrecarga 

glicêmica. Durante o tratamento, o polimorfismo rs1387153 C/T determinou maiores 

valores glicêmicos, enquanto o rs12804291C/T e o rs3781638 A/C determinaram 

aumento e diminuição, respectivamente, da testosterona total. 
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ANEXO 1. Carta de aprovação do Comitê de Ética Institucional 
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ANEXO 2. Termo de Consentimento 

 

 

Termo de Consentimento livre e Esclarecido 

 

Projeto de pesquisa: “Análise do polimorfismo gênico do receptor de melatonina do 

tipo 2 em mulheres com síndrome dos ovários policísticos” 

 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação voluntária 

neste estudo, que tem como objetivo avaliar o padrão de secreção de melatonina e o 

padrão de resposta global (ciclo menstrual, níveis hormonais, queixas clínicas) com o 

uso da metformina. 

Serão necessários o comparecimento em consultas para anamnese e exame 

físico com 1, 3 e 6 meses do início da medicação, bem como a coleta de exames 

laboratoriais em amostra de sangue de veia periférica. 

Trata-se de um estudo que irá avaliar se ocorre alteração no padrão de 

secreção da melatonina com o uso de drogas hipoglicemiantes, para com isso estudar 

sua influência na fisiopatologia da síndrome dos ovários policísticos. Além disso, 

avaliará se existe alguma resposta específica (benéfica ou não) com o uso destas 

drogas em adolescentes. Somente no final do estudo poderemos concluir a presença 

ou não de algum benefício.  

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis 

pela pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é o 

Dra. Margareth Chiharu Iwata, que pode ser encontrado na rua Embaú, 66. Se você 

tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – cj 14, 5571-

1062, FAX: 5539-7162 – e-mail: cepunifesp@epm.br 

É garantida a liberdade de desistir da participação no estudo a qualquer 

momento, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição. 

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, 

não sendo divulgado a identificação de nenhum paciente. 

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, 

incluindo exames e consultas. Também não há compensação financeira relacionada 

mailto:cepunifesp@epm.br
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à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será absorvida pelo 

orçamento da pesquisa. 

Em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos ou 

tratamentos propostos neste estudo (nexo causal comprovado), o participante tem 

direito a tratamento médico na Instituição, bem como às indenizações legalmente 

estabelecidas. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o estudo “Análise do polimorfismo gênico do 

receptor de melatonina tipo 2 em mulheres com síndrome dos ovários policísticos”. Eu 

discuti com a Dra. Margareth C. Iwata sobre a minha decisão em participar nesse 

estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos 

a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e 

de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta 

de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar quando 

necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei retirar o 

meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, 

ou no meu atendimento neste Serviço. 

 

 

 

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

Assinatura do paciente/representante 

legal 
Data         /       /        

 

 

 

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

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semianalfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 
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(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

 

 

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

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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ANEXO 3. Ficha de Atendimento (1ª consulta) 

 

Departamento de Endocrinologia Ginecológica e Climatério / UNIFESP 

FICHA DE 1ª CONSULTA            ( data:  / / ) 

 

NOME:         RH: 

IDADE:       DATA DE NASC:  / / 

TELEFONE:                                                                               CELULAR: 

ENDEREÇO: 

ESCOLARIDADE:  (    ) nenhuma      (     ) ensino fund.      (    ) ensino médio  (     ) ensino superior 

 

QD:  

 

HPMA:  

  

  

  

  

 

ISDA:  

Tegum:                                                                                          Mancha:                  Acantose: 

ACV:  

TGI:  

TGU:  

Outros:  

 

ANTEC FAMILIARES: 

Neoplasias:  N  S Quem e onde? 

DM:  N  S Quem?     DLP:  N  S Quem? 

HAS:  N  S Quem? 

Idade da menarca materna: 

 

ANTEC PESSOAIS: 

Tipo de parto: PN PF PC (indicação:  )               Peso ao nascer: 

Complicações no berçário? 

DNPM: 

Moléstias associadas: 

Cirurgias prévias: 

Tabagismo:  N   S Qto?    Etilismo:  N    S     

Drogas:  N    S      Alergias:  N    S 

 

ANTEC GINECOLOGICOS: 

Telarca: ________   Pubarca: ________   Menarca: ________ 

Ciclos:  reg irreg   Intervalo:________   Duração: ________ 

Fluxo:   ↑    ↓    NL   Dor:  N    S    TPM:  N    S 

no de menstruações / ano:_______  DUM:  / / 
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ANTEC SEXUAIS: 

1ª relação: ________   No de parceiros: ________   

DST:  N    S Qual?   MAC:  N    S        Qual? 

CO (     /  / ): 

 

ANTEC OBSTÉTRICOS: 

______G ______P ______A 

Intercorrências:  N      S Qual? 

 

EXAME FÍSICO GERAL: 

Peso: ________kg Altura: ________m   IMC: ________ 

CA: ________cm  relação cintura/quadril: ________  PA: ______x______ mmHg 

Índice de Ferriman e Gallway: ________  

(Mento: __/ buço: __ / mamas: __ / abd sup: __ / abd inf: __ / MMSS: __ / Escap: __ / sacral: __ / MMII: _) 

Acne:  N    S __________     Acantose:  N    S 

Presença de estrias vinhosas: N    S 

Estado Geral: BEG REG    Mucosas: coradas     desc ______+ 

Tórax:  

Abdome: 

Extremidades: 

 

EXAME GINECOLÓGICO: 

Mamas: 

OGE: pilificação  (    ) própria p/ idade e sexo   (    ) aumentada 

formações vestíbulo-labiais  (    ) normais  (    ) alteradas:______________________________ 

tamanho do clitóris (    ) normal (    ) aumentado _____X 

OGI:  

Especular: 

conteúdo vaginal  (    ) fisiológico  (    ) alterado: _______________________________ 

colo uterino  (    ) epitellizado  (    ) lesões: ________________________________ 

Toque:  

colo (    ) fibroelástico  (    ) amolecido 

útero (    )AVF  (    )MVF    (    ) RVF superfície e tamanho: ________________________ 

anexos (    ) não-palp (    ) normais  (    ) 2x (    ) 3x 

  

HIPÓTESES DIAGNÓSTICAS: 

 

 

 

CONDUTA: 

(    ) Colhido CO 

(    ) Solicitados exames laboratoriais 

(    ) Solicitado US pélvico 

(    ) Retorno em ______ / ______ / ______ 
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1º Retorno 

 

Exames laboratoriais:   

(data  ______ / ______ / ______ )  Dia do Ciclo: ______ 

 

beta hCG: TSH / T4 livre: 

Hb / Ht: Prolactina: 

Leucograma (B/S): 17-OH progesterona: 

Plaquetas: Testosterona total: 

TGO / TGP: Testosterona livre: 

Creatinina: SHBG: 

Colesterol total (HDL/ LDL): Androstenediona: 

Triglicérides: s-DHEA: 

Glicemia jejum:                         2h 75g: FSH / LH: 

Insulina jejum:                           2h 75g: Estradiol: 

HOMA-IR: Cortisol: 

 Melatonina 

 

 

CO (data ______ / ______ / ______ ):  

 

US pélvico:   (     ) transabdominal      (      ) transvaginal 

(data ______ / ______ / ______ ) 

ÚTERO  Posição (      ) AVF (      ) MVF (      ) RVF 

 Medidas: L: ________ AP: ________ T: ________ volume: ________cm3 

 Miométrio: (   ) homogêneo  (   ) heterogêneo _____________________________________________ 

 Eco endometrial: ________ mm aspecto: ____________________________________________ 

 

ANEXO DIREITO  Medidas: L: ________ AP: ________ T: ________ volume: ________cm3 

  Ecogenicidade  (      ) aumentada  (      ) normal 

  Cistos: no ________ 

  Localização_______ _________________________________________________________ 

  Aspecto ___________________________________________________________________ 

 

ANEXO ESQ. Medidas: L: ________ AP: ________ T: ________ volume: ________cm3 

  Ecogenicidade  (      ) aumentada  (      ) normal 

  Cistos: no ________ 

  Localização ________________________________________________________________ 

  Aspecto ___________________________________________________________________ 

Fundo de saco:  

  

CONDUTA: 

(      ) Assinatura do termo de consentimento da pesquisa 

(      ) Prescrito ACO                

(      ) Prescrito cápsula – frasco ______ 
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ANEXO 4. Ficha de Atendimento (seguimento) 

 

 

Ficha de Seguimento 

 

Nome:                                                                                                                        Idade: 

RH: 

 

Datas dos retornos  1º mês: ______/ ______/ ______   2º mês: 

3º mês: ______/ ______/ ______   4º mês: 

6º mês: ______/ ______/ ______   5º mês: 

 

Intercorrências: 

 

 1º mês 3º mês 6º mês 

Uso de medicações 

(nome e dose) 

 

      

Procura a serviço médico 

(motivo e evolução) 

 

 

      

 

 

Sintomas com a medicação: 

 

 1º mês 3º mês 6º mês 

 SIM NÃO SIM NÃO SIM NÃO 

cefaléia       

náuseas       

mastalgia       

dor/ distensão abdominal       

alteração do HI       

outros sintomas 

 

 

      

 

 

Padrão menstrual: 

 

 1º mês  3º mês  6º mês  

cartão menstrual S   /   N S   /   N  S   /   N  

intervalo    

duração    

volume – coágulos (Sim=1)    

                no de absorventes/d    

dor /  outros sintomas 

 

 

   

 

 

 

 

 



 84 Anexos 

Parâmetros clínicos: 

 

 PRÉ 1º mês 3º mês 6º mês 

IMC     

relação cintura-quadril     

Índice Ferriman *     

PA     

acantose     

acne     

 

 

* Ferriman 1º mês 3º mês 6º mês 

Buço / Mento / MMSS    

Mamas / escap / sacral    

Abd sup / abd inf / MMII    

 

Exames Laboratoriais: 

 

 Pré 3º mês 6º mês 

FSH    

LH    

Estradiol    

Testosterona total    

Testosterona livre    

SHBG / FAI    

Androstenediona    

Glicemia de jejum    

Insulina de jejum    

HOMA-IR    

QUICKI    

Colesterol total    

HDL + LDL    

Triglicérides    

TGO/ TGP    

creatinina    

Melatonina    

 

 

 

Observações Complementares: 
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ANEXO 5. Protocolo de Extração de DNA 

 

Protocol: DNA Purification from Blood or Body Fluids (Spin Protocol) 

QiAamp®DNA Mini and Blood Mini Handbook  

(2a edition, dec 2007, Qiagen Sample & Assay Technologies - pp. 27-29) 

 

 -Etapas de centrifugação à T ambiente (15-25 ˚C) 

 -Utilizar um carreador de DNA se a amostra contiver menos de 10,000 equivalentes 

de genoma 

 -200 µl de sangue total originam 3-12 µg de DNA 

 -Equilibrar as amostras à T ambiente 

 -Aquecer o heating block á 56˚C 

 -Equilibrar o tampão AE ou água destilada à T˚ ambiente 

 - Certificar o correto preparo dos tampões AW1, AW2 e protease (kit), (ver pag. 17) 

 - Se ocorrer precipitação no tampão AL, dissolvê-lo por incubação á 56˚C 

 

Procedimento 

 

1. Pipetar 20 µl de protease Qiagen (ou proteinase K) no fundo de microtubo de 1,5 

ml 

2. Adicionar 200µl de amostra ao tubo. Utilizar volume superior á 200µl de sangue 

total, plasma, soro, buffy coat e fluidos corpóreos ou concentração acima de 5 x 106 

de linfócitos em 200µl de PBS. Se o volume original da amostra < 200µl, adicionar 

o apropriado volume de PBS 

Se houver necessidade de eliminação de RNA da amostra, adicionar 4µl de 

uma solução estoque de RNase A (100mg/ml) antes da adição do TAL 

3. Adicionar 200µl de TAL à amostra 

Se o volume original da amostra > 200µl, aumentar proporcionalmente o 

volume de proteinase K e tampão AL (ex: para amostra de 400µl, adicionar 

40µl de proteinase e 400µl de TAL) 

Vortexar  por pµlso por 15” até obter uma solução homogênea 

4. Incubar à 56˚C por 10’ 

5. Centrifugar brevemente a amostra 
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6. Adicionar 200µl de etanol (96-100%)  

Se o volume original da amostra > 200µl, aumentar proporcionalmente o 

volume de etanol 

Vortexar por pulso por 15”  

Centrifugar brevemente a amostra 

7. Aplicar a amostra cuidadosamente na coluna em um tubo de 2ml sem molhar a 

borda 

Fechar a tampa e centrifugar à 6000xg (8000rpm) por 1’ 

Para amostras de buffy coat ou linfócitos, centrifugar à velocidade máxima 

Transferir a coluna para tubo de coleta de 2ml (kit) 

Descartar o tubo e filtrado 

8. Abrir cuidadosamente a tampa  

Adicionar 500µl de TAW1 sem molhar a borda 

Fechar a tampa e centrifugar à 6000xg (8000rpm) por 1’  

Para DNA extraído de buffy coat ou linfócitos, recomenda-se centrifugar à 

velocidade máxima  

Transferir a coluna para tubo de coleta de 2ml (kit) 

Descartar o tubo e filtrado 

Não é necessário aumentar o volume de TAW1 se volume original da amostra 

> 200µl 

9. Abrir cuidadosamente a tampa  

Adicionar 500µl de TAW2 sem molhar a borda 

Fechar a tampa e centrifugar à velocidade máxima por 3’ 

10. Transfirir a coluna para tubo novo de 2ml 

Descartar o tubo e filtrado 

Centrifugar a velocidade máxima por 1’ 

11. Transferir a coluna para tubo novo de 1,5ml 

Abrir a tampa e adicionar 200µl de TAE ou água destilada 

Incubar à T ambiente por 1’ (Incubação por 5’ aumenta o rendimento de DNA) 

Centrifugar à 6000xg (8000rpm) por 1’ (um 2˚ passo de eluição com 200µl de TAE, 

aumenta o rendimento de DNA em 15%) 

Para amostras < 1 µg de DNA, eluir com 50 µl de TAE ou água destilada 

12. Armazenar a amostra à -20 ˚C 
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ANEXO 6. Protocolo de purificação de PCR 

 

Antes de começar: 

 Adicione etanol (96 – 100%) ao tampão PE antes do uso (ver rótulo do frasco para 

volume).  

 Todas as etapas de centrifugação são realizadas a 17.900 xg (13.000 rpm) numa 

microcentrífuga convencional de bancada, em temperatura ambiente. 

 Adicionar 1:250 volume indicador de pH I ao tampão PB. A cor amarela do tampão PB 

com o indicador de pH I indica um pH ≤ 7,5. Se o produto PCR purificado é para uso 

em microarrays sensíveis, pode ser vantajoso usar tampão PB sem a adição do 

indicador de pH I. Não adicione indicador de pH I para alíquotas de tampão. 

 

1. Adicionar 5 volumes de tampão PB (40L) para 1 volume de reação de PCR (10L) e 

misturar.  Se a cor da mistura for laranja ou violeta, adicionar 10L de acetato de sódio 

3M, pH 5.0, e misturar. A cor da mistura vai ficar amarela. 

2. Colocar uma coluna QIAquick em um tubo de 2mL ou em um coletor a vácuo.  

3. Para vincular DNA, aplicar a amostra na coluna QIAquick e centrifugar por 60s ou 

aplicar vácuo ao coletor até todas as amostras passarem através da coluna. Descarte 

flow-through e colocar QIAquick de volta no mesmo tubo. 

4. Para lavar, adicionar 750 L de tampão PE na coluna QIAquick, centrifugar 30 a 60s 

ou aplicar vácuo. Descartar flow-through e colocar o QIAquick de volta na coluna do 

mesmo tubo (2x). 

5. Centrifugar a coluna QIAquick mais uma vez no tubo de coleta de 2mL fornecida, por 

1 min, para remover o tampão de lavagem residual. 

6. Colocar cada coluna QIAquick em um tubo de microcentrífuga de 1,5mL, limpo. 

7. Para eluir o DNA, adicionar 50 L de tampão EB (10 mM Tris·Cl, pH 8.5) ou água (pH 

7.0–8.5) (a 60oC) para o centro da membrana do QIAquick e centrifugar a coluna por 

1 min. Para aumentar a concentração de DNA, adicionar 10L de tampão de eluição 

para o centro da membrana de QIAquick, deixar a coluna em repouso por 3min e em 

seguida centrifugar. 

8. Verificar a integridade no gel. 
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ANEXO 7. Protocolo para a reação de Sequenciamento 

 

Volume de reação 10μL 

Big Dye Terminator  0,75μL 

Tampão (Big Dye)  2μL 

Primer (5pmol)(F.V)  1μL 

DNA    200 – 500 ng 

Água    completar para 10μL 

Encaixe sela a placa 

 

TERMOCICLADOR (Rampa de 1oC por segundo) 

 

Desnaturação inicial  96oC por 1min 

Desnaturação  96oC por 15s 

Anelamento   50oC por 15s   repetir por 30 ciclos 

Extensão  60oC por 4min 

Final   4oC 

Nesta etapa pode dar stop e acondicionar na geladeira para continuar no dia 

seguinte 

 

 

Protocolo de Precipitação das Amostras para Sequencimento 

 

1. 25μL de etanol a 100% (NÃO gelado) 

2. 1μL acetato de sódio 3M 

3. 1μL EDTA 125mM pH8 (gelado) 

Fazer um mix com estes 3 reagentes e adicionar 27μL em cada amostra 

4. Vortexar levemente para homogeneizar. 

5. Incubar por 15min a temperatura ambiente e protegida da luz. 

6. Centrifugar por 60min a 2250g (~3700 rpm) a 4oC. 

7. Descartar o sobrenadante invertendo de uma vez a placa (não fazer este 

movimento mais de uma vez). 



 89 Anexos 

8. Mantendo a placa na posição invertida, dar um spin ao contrário a 185g (~1050 

rpm) aproximadamente. (colocar um lenço embaixo com invertido) 

9. Acrescentar 35μL de etanol a 70% (não gelado). 

10. Centrifugar novamente a 1650g (3170 rpm) por mais 15 min a 4oC. 

11. Descartar o sobrenadante invertendo de uma vez a placa (não fazer este 

movimento mais de uma vez). 

12. Mantendo a placa na posição invertida, dar um spin ao contrário a 185g (~1050 

rpm) aproximadamente. 

13. Secar na estufa ou termociclador a 30oC (37oC) ou deixar secando até não 

sentir mais o cheiro do etanol (overnight na bancada ou em máquina de PCR. 

 

 

DENATURAÇÃO 

 

1. 10μL formamida. 

2. Vortexar leve. 

3. Aquecer 3 min a 94oC. 

4. Colocar no gelo por 2min. 

5. Levar para o sequenciador. 
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ANEXO 8. Parte da sequência de bases dos fragmentos de DNA de interesse, para 

pesquisa dos polimorfismos 
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