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Resumo

O diabetes mellitus tipo 1 é uma doença auto-imune onde ocorre destruição

progressiva das células beta do pâncreas, resultando em hiperglicemia persistente.

Apesar de todos os avanços, ainda não se compreendem muito bem os mecanismos

etiopatogênicos desta doença, o que dificulta a descoberta de métodos eficazes de

prevenção e cura. Com a evolução dos estudos, diversos genes envolvidos com o

diabetes têm sido identificados. O objetivo principal desta tese foi avaliar se

polimorfismos do gene MBL2 são mais freqüentes em população jovem com diabetes

melito tipo 1 do que em indivíduos saudáveis e avaliar se a etnia e heterogeneidade

genética da nossa população teriam alguma influência nos resultados observados. O

objetivo secundário foi conhecer a prevalência da doença tireoidiana auto-imune e de

disfunção da tireóide neste grupo de pacientes. Polimorfismos do gene MBL2 foram

avaliados através da técnica de PCR em tempo real e análise da curva de melting. Para

a detecção da doença tireoidiana auto-imune foram utilizados anticorpos anti-

tireoperoxidase. Nos resultados, observou-se que polimorfismos do gene MBL2 foram

significativamente mais freqüentes em pacientes com diabetes melito tipo 1 do que no

grupo controle saudável. A comparação de grupos controle saudável de diferentes

etnias sugere que a maior freqüência de polimorfismos do MBL2 encontrada na nossa

população com diabetes melito tipo 1, não pode ser explicada somente pela etnia e

heterogeneidade genética. Foi demonstrada prevalência elevada de doença auto-imune

e disfunção da tireóide em pacientes com diabetes. Concluímos que polimorfismos

funcionais do gene MBL2, com a conseqüente redução da MBL sérica, podem ser

considerados um fator de predisposição para o desenvolvimento de diabetes melito tipo

1 em Pernambuco, nordeste do Brasil . Alertamos que a triagem rotineira da doença

tireoidiana auto-imune e a avaliação da função tireoidiana devem ser consideradas em

pacientes com diabetes melito tipo 1.

Palavras Chaves: polimorfismos do gene MBL2; diabetes melito tipo 1; doença

tireoideana auto-imune.
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Abstract

Type 1 diabetes is an autoimmune disease in which progressive destruction of

pancreatic beta cells results in persistent hyperglycemia. Despite all the progress, the

etiopathogenic mechanisms of this disease, is still not very well understood, which

difficult the discovery of effective methods of prevention and cure. With the development

of studies, several genes involved in diabetes have been identified. The main objective

of this thesis was to evaluate whether polymorphisms of the MBL2 gene are more

frequent in young people with type 1 diabetes mellitus than in healthy subjects and to

study the role of ethnicity and genetic heterogeneity in the susceptibility to MBL2 gene

polymorphisms observed in a group of children and adolescents with type 1 diabetes

mellitus. The secondary objective was to discover the prevalence of auto-immune

thyroid disease and thyroid dysfunction in this group of patients. MBL2 single nucleotide

polymorphisms genotyping was performed by real-time PCR and melting curve analysis,

Anti-thyroperoxidase antibodies were used for detection of the autoimmune thyroid

disease. The results, showed that MBL2 gene polymorphisms were significantly more

frequent in patients with type 1 diabetes than in the healthy control group. The

comparison between healthy individuals from different origins suggests that the MBL2

gene polymorphisms susceptibility in type 1 diabetes patients cannot be explained only

by ethnicity and genetic heterogeneity. Our results showed high prevalence of

autoimmune thyroid disease and thyroid dysfunction in patients with diabetes. We

conclude that functional MBL2 gene polymorphisms, leading to a reduction of MBL

circulating serum protein, can be considered as a predisposition factor for developing

type 1 diabetes in Pernambuco, northeastern of Brazil. The routine screening of

autoimmune thyroid disease and thyroid function tests should be considered in patients

with type 1 diabetes.

Key words: MBL2 gene polymorphisms; type 1 diabetes; autoimmune thyroid disease.
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Apresentação

As primeiras descrições dos sintomas do diabetes melito tipo 1 (DM1)

ocorreram na Índia, cerca de 1000 anos aC e, durante muitos séculos, esta doença

permaneceu como letal, sem que nenhuma forma de tratamento pudesse aliviar o

sofrimento ou prolongar a vida destes pacientes (1). Foi somente em 1921 que Banting

e Best, dotados de grande persistência e sabedoria, descobriram um extrato

pancreático que reduzia o nível da glicose na urina, e o denominaram de insulina (2).

Desde então, grandes avanços ocorreram no tratamento de crianças, adolescentes e

adultos portadores de diabetes, garantindo-lhes longa sobrevivência com boa qualidade

de vida.

Uma das mais importantes evoluções no tratamento do diabetes foram as

conclusões, após vários anos de estudos, de que a constante manutenção do controle

adequado da glicemia protege o paciente das complicações crônicas associadas ao

diabetes (3). Com o surgimento de novas insulinas, cujo perfil de ação é semelhante ao

fisiológico, e a disponibilidade de tecnologias domiciliares para aplicação da insulina e

monitorização da glicemia, hoje é possível atingir um bom controle do diabetes, e este

passou a ser o grande objetivo do tratamento.

Entretanto, apesar de todos os avanços no tratamento do diabetes, ainda não se

compreende muito bem diversos aspectos básicos da sua etiologia. Sabe-se hoje que é

uma doença auto-imune, poligênica e alguns genes já foram identificados, como genes

do sistema HLA (antígenos leucocitário humano), o gene da insulina (4), o PTPN22

(Protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22) (5) e o CTLA4 (Cytotoxic T-

Lymphocyte Antigen 4) (6). Apesar destas descobertas ainda não é possível prevenir ou

mesmo curar esta doença. A incidência vem aumentando de forma marcante em todo o

mundo, sendo este aumento mais evidente em crianças menores de 6 anos de idade,
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onde o início precoce da doença poderá predispor ao maior risco de complicações

crônicas.

A obtenção de níveis ideais de glicemia nem sempre é fácil, pois envolve vários

fatores sociais, culturais, psicológicos e, em algumas situações, doenças associadas ao

diabetes podem contribuir para estas dificuldades. Há alguns anos já se sabe que o

paciente com DM1 tem maior propensão de desenvolver outras doenças auto-imunes,

que, quando não diagnosticadas e devidamente tratadas, contribuem para a evolução

desfavorável do diabetes. A mais comumente observada é a tireoidite auto-imune (TAI),

sendo seguida pela doença celíaca (DC) (7,8); a triagem rotineira da primeira já faz

parte do protocolo de seguimento destes pacientes, entretanto, a triagem da segunda

ainda é motivo de controvérsias e só recentemente vem sendo mais valorizada.

A convivência diária com crianças e adolescentes com diabetes nos faz perceber,

que a busca de uma boa qualidade de vida e a prevenção das complicações crônicas

associadas ao diabetes, é uma constante preocupação dos pacientes e de seus

familiares. Os questionamentos por parte dos familiares sobre quando chegarão a cura

e métodos eficazes de prevenção são uma rotina. Sabemos que para a ciência alcançar

estes objetivos é necessário que se compreendam melhor os mecanismos básicos da

etiopatogenia do DM1. Diversos avanços têm sido feitos, atualmente se sabe que é

uma doença auto-imune órgão-específico, onde células T ativadas contra determinados

antígenos infiltram o pâncreas, levando à destruição das células beta do pâncreas e

conseqüentemente à hiperglicemia. A etiologia parece ser multifatorial, onde a

susceptibilidade genética, fatores ambientais e o sistema imunológico estão envolvidos

no processo. Com a evolução dos estudos alguns genes envolvidos no processo já

foram identificados, porém, apesar dos avanços ainda há muito a ser descoberto. Foi

movida por um forte desejo de oferecer alguma contribuição para a compreensão de

fatores envolvidos na etiopatogenia desta doença, que decidi investigar o papel dos

polimorfismos genéticos da mannose binding lectin (MBL) em crianças e adolescentes

com DM1.
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A MBL, uma glicoproteína produzida pelo fígado, tem sido estudada ultimamente

por seu possível envolvimento com determinadas doenças (9). Há evidências de que

polimorfismos no gene que codifica esta proteína, o MBL2 (mannose binding lectin 2

gene), possam estar associados à maior predisposição para determinadas doenças

auto-imunes (10,11). Existem poucos estudos publicados que avaliam a relação entre

polimorfismos do gene MBL2 e o diabetes melito tipo 1 (12,13). Devido aos conflitantes

resultados na literatura resolvemos investigar se a ocorrência do DM1 em crianças e

adolescentes de Pernambuco poderia ser influenciada pelos polimorfismos no exon 1,

nas posições 52, 54 e 57 do gene MBL2.

O objetivo principal da tese foi avaliar se polimorfismos do gene MBL2 são mais

freqüentes em crianças e adolescentes com DM1 do que em grupo controle saudável,

para isto foram envolvidos um número maior de pacientes com diabetes melito tipo 1 do

que em estudos previamente publicados e comparados a um grupo controle saudável.

Questionamos também se a etnia e a heterogeneidade genética da nossa população

desempenhariam um papel importante na maior freqüência de polimorfismos do gene

da MBL. Finalmente, decidimos conhecer a prevalência da doença tireioideana auto-

imune e a evolução para disfunção tireoideana em pacientes com DM1 em Pernambuco.

Com os resultados destes estudos espera-se contribuir, pelo menos em parte, para a

compreensão dos mecanismos que predispõem o surgimento do diabetes, estimular

outros estudos envolvendo o papel da MBL no desenvolvimento do diabetes e, levar o

endocrinologista e o pediatra a valorizarem mais a triagem rotineira de outras doenças

auto-imunes na população de pacientes com diabetes melito tipo 1.
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Resumo

A mannose binding lectin é uma glicoproteína, sintetizada pelos hepatócitos, que

pertence à família das colectinas. Nos seres humanos esta proteína é um importante

constituinte do sistema imune inato, sendo codificada pelo gene MBL2 que está

localizado no cromossomo 10q11.2-21. Polimorfismos no exon 1 provocam

modificações na estrutura ou alteram a estabilidade da proteína levando à redução

sifnificativa dos níveis séricos. Para a avaliação dos polimorfismos do gene MBL2 tem

sido utilizada a técnica de PCR em tempo real, uma técnica de fácil realização, rápida,

com risco mínimo de contaminação e resultados com elevada precisão. A deficiência da

mannose binding lectin é comum, atingindo cerca de 5% ou mais da população e tem

sido associada com aumento da susceptibilidade a várias doenças infecciosas como:

infecções respiratórias agudas durante a infância precoce, infecções por patógenos

extracelulares, hepatite e maior risco de infecção por HIV. Mais recentemente diversos

estudos têm sugerido uma possível associação entre a deficiência desta proteína e

maior susceptibilidade a doenças auto-imunes como: o lúpus eritematoso sistêmico, a

doença celíaca e a artrite reumatóide. O diabetes melito tipo 1 é uma doença auto-

imune órgão específico que atinge principalmente crianças e adolescentes e cuja

incidência vem aumentando de forma marcante em todo o mundo. A etiologia desta

desordem crônica é multifatorial, ocorre em indivíduos geneticamente predispostos,

mas fatores ambientais parecem estar envolvidos no processo. Indivíduos com diabetes

melito tipo 1 apresentam risco aumentado de desenvolver outras doenças auto-imunes,

sendo as mais freqüentes a tireoidite auto-imune, a doença celíaca e a doença de

Addison. Polimorfismos do gene MBL2 parecem ser mais freqüentes em pacientes com

diabetes melito tipo 1 do que na população saudável, entretanto, os dados em relação a

esta associação são ainda escassos e controversos.
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Abstract

The mannose binding lectin is a glycoprotein, synthesized by hepatocytes, that belongs

to the collectin family. In human beings, such protein is an important element of the

innate immune system and it is encoded by MBL2 gene, which is located in the 10q11.2-

21 chromosome. Polymorphisms in exon 1 change the structure or protein’s stability,

leading to a significant reduction in serum levels. The real time PCR technique has been

used to test MBL2 gene polymorphisms because of its easy execution, speed, minimum

contamination risks and very accurate results. The mannose binding lectin deficiency is

common, affecting about 5% of the population. It has been associated with the

susceptibility to several infectious diseases, as acute respiratory infections in early

childhood, infections by extracellular pathogens, hepatitis and a greater risk of HIV

infection. More recently, several studies have suggested a possible association between

the deficiency of this protein and susceptibility to autoimmune diseases, such as

systemic lupus erythematosus, celiac disease and rheumatoid arthritis. Type 1 diabetes

is an organ-specific autoimmune disease that affects mostly children and adolescents

and whose incidence is increasing significantly around the world. The causes of that

chronic disorder are multiple: it occurs in genetically predisposed individuals, but

environmental factors also appear to be involved in the process. Type 1 diabetes

patients are more prone to develop other autoimmune diseases, generally: autoimmune

thyroiditis, celiac disease and Addison disease. MBL2 gene polymorphisms appear to

be more frequent in type 1 diabetes patients than in healthy individuals. However, data

related to such association is still insufficient and controversial.
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Revisão bibliográfica

Nas últimas décadas a proteína ligadora de manose, conhecida como MBL, tem

despertado crescente interesse devido ao seu papel no sistema imune inato e,

principalmente, pela possível associação entre polimorfismos do gene MBL2 e maior

risco de desenvolver determinadas doenças, além do possível papel na gravidade de

algumas doenças e na resposta medicamentosa. Na presente revisão será feito um

resumo sobre as características bioquímicas e genéticas da MBL, da associação entre

os polimorfismos do seu gene e as implicações do nível sérico desta proteína em

determinadas doenças. Será feita uma breve apresentação do DM1 em seus aspectos

epidemiológicos, etiopatogênicos e da sua associação com outras doenças auto-

imunes. Serão abordadas as controvérsias sobre o papel dos polimorfismos do gene

MBL2 e do nível sérico da MBL na etiopatogenia do DM1. Finalmente será feita uma

breve revisão sobre a detecção de polimorfismos de um único nucleotídeo pela técnica

da reação em cadeia da polimerase em tempo real e do princípio da curva de melting.

1- CARACTERÍSTICAS DA MBL

A MBL é uma glicoproteína sintetizada no fígado, pelos hepatócitos, e que

pertence à família das colectinas (1). Esta família é assim denominada por seus

membros possuírem regiões de colágeno e domínios de lectina. A MBL é composta de

unidades estruturais de 96kDa, que por sua vez são compostas de 3 subunidades

primárias idênticas de 32kDa. A unidade estrutural básica desta glicoproteína é um

homotrímero de peptídeos de MBL que se auto-associam dentro de uma tripla hélice

semelhante a um colágeno (Figura 1) (2). As subunidades consistem em quatro

domínios distintos: um curto domínio N-terminal, rico em cisteína, seguido por um

domínio colágeno que compreende a parte mais longa da molécula, uma porção α-
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hélice chamada de pescoço “neck” e um domínio C-terminal de reconhecimento de

carboidratos (CRD) (Figura 2) (1). Cada CRD da MBL é estruturalmente idêntico e

capaz de se ligar a uma variedade de oligossacarídeos incluindo o N-acetilglicosamina,

D-manose e L-frutose (3).

A MBL do soro é uma estrutura multimérica composta de estruturas oligoméricas

(complexo multimérico reunidos como um bouquet de tulipas), (Figura 2), que circulam

na corrente sanguinea como dímeros, trímeros, tetrâmeros, pentâmeros ou hexâmeros

da unidade estrutural (1). Cada peptídeo possui um domínio C terminal dependente de

cálcio (Figura 3) que reconhece oligossacarídios ricos em manose e N-

acetilglicosamina presentes na superfície de uma ampla variedade de patógenos

(bactérias, vírus, fungos e parasitas) que são fagocitados por macrófagos (3).

Figura 1. Estrutura da MBL. A figura destaca: o domínio de reconhecimento de

carboidratos (CRD), as regiões dos quatro exons sítios de ligação dependentes de

cálcio, zona de interação com as proteínas MASP e as pontes dissulfetos. Fonte:

Turner e cols.(1996) (modificada por Henrique Castelletti).
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Figura 2

A) O polipeptídeo mannose binding-lectin consiste de quatro domínios distintos: um curto

domínio N-terminal, seguido por um longo domínio colágeno, uma porção α-hélice chamada

de pescoço e um domínio C-terminal de reconhecimento de carboidratos (CRD). B) Unidade

estrutural que consiste de três polipeptídeos reunidos em uma tripla hélice. C) Oligômero

semelhante a um bouquet que circula na corrente sanguínea

Fonte: Presanis JS, Kojima M, Sim RB. Biochem Soc Trans 2003; 31:748-52.

Figura 3.

Estrutura “em forma de tulipa” da MBL. A unidade estrutural básica (peptídeo), o

triplete de peptídeos e a forma da MBL em tulipas composta de vários peptídeos

associados. Fonte: Dissertação de doutorado de Boniotto, 2003 (modificado por

Henrique Castelletti)
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No plasma a MBL está associada à serino proteases, MASP-1 e MASP-2 e

MASP-3 (Mannose Associated Serine Protease). Embora a função da MASP-1 e da

MASP-3 permaneça em debate, há um consenso que a MBL associada à MASP-2 tem

uma importante função na imunidade protetora por interagir com resíduos de manose,

ativando ambas as vias, clássica e alternativa, do complemento, e podem também se

ligar a novos receptores de fagócitos, resultando na opsonização, fagocitose e lise

celular (4). Estruturalmente e funcionalmente a MBL é semelhante ao iniciador da via

clássica do complemento, C1q, embora a MBL possa se ligar ao patógeno

independentemente do anticorpo (5).

2- GENÉTICA DA MBL

A MBL humana é codificada pelo gene MBL2 que está localizado no

cromossomo 10 (10q11.2-21) (6). A região codificadora da proteína do gene MBL2

contém quatro exons, separados por três introns. O exon 1 contém três polimorfismos

funcionais em um único nucleotídeo (SNPs – single nucleotide polymorphisms), no

códon 52 (CGT para TGT, Argà Cis, referido como alelo D), no códon 54 (GGC para

GAC, Glià Asp, allelo B) e no códon 57 (GGA para GGA, Glià Glu, alelo C) (7) (Figura

4). Substituições nos códons 54 e 57 produzem uma alteração no aminoácido que

quebra a estrutura do esqueleto colágeno levando a uma ligação limitada entre as

subunidades da MBL, causando níveis significativamente reduzidos da proteína

funcional circulante no soro (8). A substituição de Cys por Arg, codificada pela mutação

no codon 52, pode resultar na formação de uma ponte dissulfeto extra, diminuindo a

estabilidade da molécula (9). O exon 3 codifica a região do pescoço e o exon 4 codifica

o domínio de reconhecimento de carboidratos (7) (Figura 4).

Em adição aos três SNPs no exon 1, há muitos outros sítios polimórficos na

região gênica-promotora da MBL e que afetam a quantidade desta proteína no soro.

Dois sítios estão localizados na posição -550 (H/L variante) e -221 (X/Y variante) ambos

com substituição de G para C. Estas mutações afetam a atividade transcricional do
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complexo promotor-basal, que resulta em níveis circulantes reduzidos da MBL, embora

ambos os polimorfismos na região promotora afetem o nível de MBL produzida, -221 Y

para X resulta em níveis muito mais baixos do que H para L. O alelo comum A do exon

1 está associado com os seguintes haplótipos: HYPA, LYPA, LYQA, e LXPA com

elevada, elevada-intermediária, intermediária e baixa atividade promotora (10). Apesar

de haver uma grande variedade dos níveis de MBL nos diferentes haplótipos, para

facilitar a interpretação, tem sido defendido que se descreva apenas o alelo promotor

mais significativo na posição -221 (X/Y) que é encontrado apenas no padrão normal do

haplotipo A (YA ou XA) exibindo alta ou baixa atividade promotora e nível sérico de

MBL (11) (Figura 4).

Figura 4

Genética da MBL. O exon 1 do gene MBL2 contém três polimorfismos funcionais em um único

nucleotídeo (SNPs), nos códon 52, 54 e 57. Todos os SNPs no exon 1 resultam em alterações

na região colágeno e, como conseqüência, interferem na formação dos oligômeros.

Fonte: Nuytinck L, Shapiro F. Personalized Med 2004; 1(1):35-52.
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Polimorfismos no exon 1, nos códons 52, 54 e 57, bem como outros sítios

polimórficos na região promotora da MBL estão associados com alteração na

concentração sérica da MBL. Tais polimorfismos quando em heterozigose levam à

redução significativa do nível sérico e quando em homozigose à completa ausência da

MBL.

3- CONCENTRAÇÃO SÉRICA DA MBL

A concentração da MBL no soro varia amplamente (0-10.000 ng/ml), mas é muito

estável em cada indivíduo. A deficiência desta proteína é comum, atingindo cerca de

5% ou mais da população, dependendo dos limites de concentração usados para definir

a deficiência (2). A variação sérica é fortemente afetada por polimorfismos do gene

MBL2. Três polimorfismos no exon 1 (nos codons 52, 54 e 57), bem como a variação de

nucleotídeos na região promotora do gene, tem sido associado com a deficiência da

MBL (12). A presença de alelos minoritários, quando em heterozigose resulta em

redução sérica significativa e quando em homozigose em quase completa ausência da

proteína (9).

A dosagem sérica funcional e quantitativa da MBL é atualmente baseada no

método ELISA. Em adição ao teste de ELISA in-house existem kits comercialmente

disponíveis (13). Uma das maiores dificuldades para a realização deste exame em

grande escala é o seu elevado custo.

A baixa concentração da MBL no soro está associada com um defeito opsônico

comum e também abole a capacidade da MBL de ativar o complemento (14). Tais

defeitos freqüentemente aparecem como infecções bacterianas e fúngicas e são

encontrados em 25% das crianças com infecções freqüentes não explicadas. Crianças

com deficiência da MBL sofrem aproximadamente duas vezes mais infecções graves,

quando comparadas com um grupo controle. Tem sido relatado que alterações na

http://www.getpdf.com


Araújo J Polimorfismos genéticos da Mannose...

31

concentração sérica da MBL podem estar associadas a diversas doenças, dentre elas

merecem destaque as doenças infecciosas e as doenças auto-imunes.

4- ASSOCIAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO SÉRICA DA MBL COM DOENÇAS

Em 1968 foi relatada pela primeira vez a associação da deficiência da MBL com

uma doença em uma criança que apresentava dermatite grave, diarréia e infecção

bacteriana recorrente e que não respondia a terapia com antibióticos e corticóides. O

exame hematológico revelou um defeito na fagocitose de fungos e bactérias pelos

leucócitos polimorfonucleares. A infusão de plasma fresco corrigiu o defeito na

fagocitose e a investigação revelou defeito semelhante em diversos membros da família,

revelando a origem genética do problema (15). Este defeito genético foi posteriormente

identificado como sendo polimorfismos do gene da MBL (16).

Há evidências crescentes de que a MBL tem um papel complexo em diversas

doenças. A deficiência desta proteína tem sido associada com o aumento da

susceptibilidade a várias doenças infecciosas, principalmente por patógenos

extracelulares (17) e organismos que causam infecções respiratórias agudas durante a

infância precoce (18). Diversos estudos têm demonstrado correlação entre

polimorfismos do MBL2 e maior risco de infecção pelo HIV, além do envolvimento na

progressão da doença (19,20). Há também estudos sobre a deficiência da MBL em

pacientes com hepatite e na resposta inadequada à terapia com interferon em

pacientes com hepatite C (21). Por outro lado, a heterozigoze do MBL2 pode conferir

proteção contra determinados parasitas intracelulares como a Leishmania (22) e

doenças como a tuberculose (23).

Em adição às evidências da associação com doenças infecciosas, várias

investigações têm sugerido uma possível associação entre deficiência da MBL e

susceptibilidade às doenças auto-imunes. Há fortes evidências desta associação no

lúpus eritematoso sistêmico na Inglaterra, China, Espanha e população Afro-americana.

(24-27). Há também indicação de que variantes alélicas do MBL2 estão associadas
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com maior predisposição para a doença celíaca (28) e com a gravidade da artrite

reumatóide (29). A maior predisposição a determinadas doenças auto-imunes em

indivíduos com deficiência da MBL observada nestes estudos, levou ao questionamento

se a ocorrência de DM1 teria alguma correlação com polimorfismos do gene da MBL.

Até o momento há poucos estudos avaliando esta correlação, e os resultados são

controversos. Antes de discutirmos os estudos já publicados sobre a associação da

MBL com o DM1 faremos uma breve revisão sobre alguns aspectos básicos do DM1.

5- O DIABETES MELITO TIPO 1

O diabetes melito tipo 1 é uma doença auto-imune que atinge principalmente

crianças e adolescentes e corresponde a 10 a 15% dos pacientes com diabetes. A

incidência é amplamente variável entre populações e áreas geográficas, refletindo o

envolvimento de diferentes genes de susceptibilidade e de fatores ambientais

desencadeantes. Predomina na raça branca e as maiores taxas de incidência mundial

são observadas na Finlândia e Sardenha (40/100.000/ano), seguidas por populações

caucasianas na Europa e América do Norte (10 a 20/100.00/ano). Os países asiáticos e

a grande maioria dos países da América do Sul apresentam as menores taxas mundiais

(menos de 5/100.000/ano), chegando, por exemplo, na China a menos de

1/100.000/ano (30). No Brasil o último estudo, realizado em 1992 em São Paulo,

demonstrou incidência de 7,4/100.000/ano (31). Em todos os países observa-se

aumento na incidência por volta de 2% a 3% ao ano, sendo este aumento mais

marcante em crianças com menos de seis anos de idade.
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(Novos casos de DM1 / 100.000 / ano)

Figura 5

Variação da incidência mundial do diabetes mellitus tipo 1. Nos diversos países do mundo.

Fonte: Adaptado de DIAMOND Project Group. Incidence and trends of childhood Type 1

diabetes worldwide 1990-1999. Diabet Med 2006; 23(8):857-66

O DM1 é uma doença auto-imune órgão específico, onde células T ativadas

contra determinados antígenos infiltram o pâncreas, levando à destruição das células

beta, resultando em hiperglicemia. A etiologia desta desordem crônica é multifatorial. A

susceptibilidade genética e fatores ambientais parecem estar envolvidos no processo.

Ocorre em indivíduos geneticamente predispostos, e estudos em gêmeos têm

demonstrado que 70-75% do risco da doença está relacionado ao efeito genético,

enquanto 25-30% está associado a fatores ambientais (32,33). As evidências para a

susceptibilidade genética têm sido demonstradas em diversos estudos familiares; a

freqüência é maior em parentes de primeiro e segundo graus de pacientes com DM1

quando comparada com a população geral; aproximadamente 6% dos irmãos e 1,9%

dos filhos também desenvolvem a doença, enquanto a prevalência na população geral

é de apenas 0,4% (34). Cerca de 10% a 13% dos pacientes com DM1 recém-
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diagnosticados tem um familiar de primeiro grau afetado. A presença dos anticorpos

antiilhotas, que geralmente precedem o desenvolvimento da doença, é mais comum em

parentes de primeiro grau destes pacientes (5-13%) quando comparados à população

geral (0,2-4,4%) (35,36). Os estudos têm demonstrado um índice de concordância de

35% a 70% em gêmeos monozigóticos, enquanto nos dizigóticos é de cerca de 5% a

11% (33).

Diversos agentes etiológicos têm sido apontados como desencadeantes da

autoimunidade, como o vírus Coxsackie e o da rubéola, as toxinas (pesticidas, nitratos),

o reduzido número de infecções (teoria da higiene), a deficiência da vitamina D e alguns

fatores alimentares (introdução precoce do leite de vaca ou tardia e súbita de cereias)

(37).

O diabetes melito tipo 1 é uma doença poligência e alguns genes já foram

identificados. O complexo maior de histocompatibilidade (MHC) é uma coleção de

genes localizados no cromossomo 6p21 que codifica o complexo de antígenos

leucocitário humano (HLA). Os genes do sistema HLA, especialmente os alelos DR e

DQ, são os mais importantes na gênese do DM1, sendo responsáveis por

aproximadamente 45% da susceptibilidade genética à doença (38). Existe uma

associação bem estabelecida de DM1 com HLA-DR3-DQ2 e HLADR4-DQ8. Crianças

com este genótipo compreendem cerca de 2,4% dos recém-nascidos em Denver,

Colorado, e mais de 30% destas crianças desenvolvem DM1 (39).

A susceptibilidade genética codificada pelos genes do MHC explicaria um pouco

menos da metade dos casos, portanto, muitos outros genes podem contribuir para o

desenvolvimento do diabetes. Alguns dos mais importantes genes já identificados são

os genes da insulina (40), o PTPN22 (41) e o CTLA4 (42). Além destes genes, um

amplo estudo recente do genoma envolvendo 2000 pacientes com DM1, sugere muitos

outros novos lócus como candidatos: ErbB3 (erythroblastic leukemia viral oncogene

homolog 3), SH2B3 (Src homology 2 domain containing adaptor protein 3), TRAFD1

(TNF Receptor Associated Factor -type zinc finger domain containing 1) e PTPN11

(protein tyrosine phosphatase nonreceptor type 11) (43). A maioria destes genes está
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relacionada com o sistema imune e podem predispor o indivíduo a uma resposta

inflamatória e resposta imune exacerbada a um dado estímulo, aumentando

potencialmente o risco de autoimunidade.

O início do DM1 acontece quando há um desequilíbrio nos mecanismos de

tolerância aos antígenos próprios, resultando em insulite (infiltrado inflamatório

composto de linfócitos T e B, macrófagos e células dendríticas nas células beta do

pâncreas). As células T-CD4 ativadas (CD4+) agem no processo da insulite,

determinando reações inflamatórias e secreção de citoquinas, especialmente

interleucina 1 (IL-1), interferon ã (IFN-ã) e fator de necrose tumoral alfa (TNF-a),

culminando com a morte das células beta (imunidade celular). As células T CD4+

também funcionam como células auxiliares ativadoras das células T-CD8 e linfócitos B

produtores de auto-anticorpos (imunidade humoral). No período de auto-imunidade

ativa, conhecido como fase subclínica ou pré-diabetes, se observa a presença de auto-

anticorpos contra antígenos da célula beta e perda progressiva da capacidade

secretora de insulina. Esta fase precede o diabetes e pode ter duração de vários anos.

No momento do diagnóstico do DM1 há apenas 10% a 20% das células beta

funcionantes que irão sofrer destruição gradativa com o passar do tempo (44).

O alvo inicial do sistema imune, ou seja, o antígeno específico da célula beta,

ainda não está definido com precisão, entretanto, auto-anticorpos contra vários

componentes da célula beta estão presentes no soro dos pacientes recém-

diagnosticados e em indivíduos que irão posteriormente desenvolver a doença (44

45,46). Os auto-anticorpos mais freqüentes são os anticorpos anti-insulina (IAA), anti-

ilhotas de Langerhans citoplasmático (ICA), antienzima descarboxilase do ácido

glutâmico 65 (anti-GAD65) e antiproteína de membrana com homologia às

tirosinofosfatases ou antígeno 2 do insulinoma (anti-IA2). A freqüência de auto-

anticorpos na população pediátrica com DM1 varia de 43% a 91%, sendo raros na

população controle não diabética (2% a 5%). A presença do anticorpo anti-IA2 é mais

comum em indivíduos jovens (até 15 anos de idade) e indica rápida progressão para a

doença clinicamente manifesta (44,45,46). Os altos títulos e maior freqüência de auto-

anticorpos positivos ocorrem nos primeiros cinco anos de doença, tendem a cair e a
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desaparecer com a progressão da doença, com exceção do anti-GAD65 que

permanece constante com o passar dos anos (47). As grandes contribuições do

conhecimento dos genes de susceptibilidade e dos auto-anticorpos são a melhor

compreensão da patogênese do diabetes, o delineamento da história natural da doença

e a identificação dos grupos de risco. Os determinantes genéticos e imunológicos

predizem o risco da doença; a progressão para diabetes nos portadores de auto-

anticorpos poderá ser lenta, acelerada, ou até mesmo não ocorrer. Como ainda não se

dispõe de terapia de prevenção eficaz, a avaliação dos marcadores genéticos e

imunológicos em população com risco elevado de desenvolver o DM1, não está

indicada de forma rotineira, se limitando a centros de estudo e pesquisa. Por outro lado

em pacientes com DM1 clinicamente manifesto, a avaliação rotineira de anticorpos

específicos para a investigação de outras doenças auto-imunes associadas ao diabetes

como a tiroidite auto-imune e a doença celíaca tem sido indicadas para possibilitar o

diagnóstico e a intervenção precoce.

6- DIABETES MELITO TIPO 1 E OUTRAS DOENÇAS AUTO-IMUNES

Há vários anos já existe o conceito de que pacientes com uma condição auto-imune

apresentam risco maior de desenvolver outras doenças auto-imunes (DAI). Um dos

exemplos mais comuns é a maior prevalência de tireoidite auto-imune em pacientes

com DM1. Entretanto, a tireoidite auto-imune não é a única DAI com maior prevalência

em pacientes com DM1. Outras condições como a doença celíaca, doença de Addison,

anemia perniciosa, síndrome de Sjögren e doenças do colágeno, podem coexistir com o

DM1 e se apresentarem de forma pouco sintomáticas, tendo seu diagnóstico

estabelecido somente alguns anos após a instalação do processo ou mais

precocemente através da triagem regular destas doenças na população com diabetes

(48,49,50).

As DAI mais comumente associadas ao DM1 são por ordem de freqüência:

tireoidite auto-imune, doença celíaca e a doença de Addison. A freqüência de
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anticorpos positivos para tireoidite auto-imune em pacientes com DM1 varia

consideravelmente de 3% a 50% nos diversos países (48,51,52). No Brasil a

prevalência desta associação também apresenta variação nos estudos (10% a 30,7%)

(53,54). O seguimento no longo prazo demonstra que um grande percentual destes

pacientes irá evoluir para hipotireoidismo, enquanto o hipertireoidismo é menos comum,

com prevalência similar à população geral.

A doença celíaca é a segunda DAI mais freqüentemente associada ao DM1.

Esta associação também apresenta uma ampla variação geográfica em diversos países

do mundo, sem, entretanto, apresentar nenhuma relação com a incidência do DM1 ou a

prevalência da doença celíaca. A associação é mais comumente observada na Argélia

(16,4%), Líbia (10,3%) e Dinamarca (10%) (55,56,57) e menos na Alemanha (0,97% a

1,7%) e Áustria (1,5%) (58,59). No Brasil há poucos dados sobre a prevalência desta

associação. Em Pernambuco, estudo envolvendo cerca de 350 crianças e adolescentes

com DM1 encontrou elevada soroprevalência da DC, com cerca de 10,5% dos

pacientes apresentando anticorpo anti-transglutaminas positivo (60). Em São Paulo um

estudo de triagem utilizando o anticorpo anti-endomísio encontrou soroprevalência de

8,7%, sendo confirmadas alterações histológicas em 4,8% das crianças e adolescentes

com DM1 (61). A doença de Addison é menos comum com prevalência variando de

0,5% a 2% nos diversos estudos (50,62).

Todas estas doenças auto-imunes são resultantes de uma interação complexa

entre fatores genéticos e imunológicos e em algumas há também o envolvimento de

fatores ambientais. Além da maior prevalência da associação, algumas semelhanças no

mecanismo fisiopatológico sugerem que a etiologia destas doenças pode envolver

mecanismos semelhantes. Existem algumas evidências de que estas condições tenham

uma base genética comum: ocorrem mais comumente em indivíduos geneticamente

predispostos, há maior freqüência em parentes de primeiro e segundo graus e maior

freqüência em gêmeos, além disso, já foram identificados alguns genes comuns que

estão associados com o DM1 e outras DAI como a tireoidite auto-imune, a doença

celíaca e a doença de Addison (63,64,65).

http://www.getpdf.com


Araújo J Polimorfismos genéticos da Mannose...

38

Estas doenças auto-imunes têm uma base genética, todavia, em algumas delas,

como a DC, um desencadeante externo (o glúten), um auto-antígeno (a enzima

transglutaminase tecidual) e a presença de reações imunológicas são necessários, para

que as alterações patológicas se desenvolvam e a doença se torne clinicamente

manifesta e seja detectada através da avaliação sorológica.

Na maioria das vezes, com raras exceções, o diagnóstico do diabetes precede o

das outras DAI que podem ser detectadas meses ou anos após o início do DM1.

Embora não se tenha dúvida sobre a maior prevalência de DAI em pacientes com DM1,

ainda há controvérsias se um programa de triagem deve ser instituído de forma rotineira

para a detecção das formas subclínicas ou silenciosas. De uma forma geral para a

triagem de tireoidite auto-imune recomenda-se realização de anticorpos anti-TPO logo

após o diagnóstico do diabetes, se for positivo avaliar a função da tireóide, se alterada

tratar, se normal acompanhar o TSH (Thyroid-stimulating hormone) regularmente a

cada 4 a 6 meses. Quando o anti-TPO for negativo aconselha-se a sua repetição

anualmente (66,67). Para a DC a recomendação é a avaliação de anticorpos

antitransglutaminase logo após o diagnóstico do DM1. Se positivo, confirmar

novamente os anticorpos e realizar biópsia de intestino delgado para o diagnóstico

definitivo da DC. Nos pacientes negativos repetir os anticorpos a cada 1 a 2 anos ou

antes se surgirem sintomas sugestivos. Como a doença de Addison é mais rara não há

recomendações para a triagem rotineira, apenas se surgirem sintomas sugestivos da

doença (66,67). Alguns centros realizam a triagem anual da doença de Addison através

da dosagem dos anticorpos anti-21-OH (anti-21 hidroxilase) (50,62).

7- MBL E DIABETES

A doença auto-imune é uma agressão aos tecidos próprios do organismo pelo

sistema imune de adaptação. Em geral estas doenças são caracterizadas por auto-

anticorpos e linfócitos auto-reativos dirigidos contra antígenos próprios. O sistema

imune inato é freqüentemente considerado um efetor de linfócitos auto-reativos, mas
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também é responsável por fornecer proteção (68). Estudos em modelos animais com

mutações específicas em gene alvo mostram que defeitos nas proteínas do sistema

imune inato podem predispor ao desenvolvimento de lúpus eritematoso sistêmico e isto

parece ser devido à falha no clearence das células apoptóticas (69). Estas observações

sugerem que o sistema imune inato tem um papel geral de proteção contra doenças

auto-imunes. Por exemplo, em doenças sistêmicas como o lúpus, o sistema imune inato

é importante no clearence de antígenos nucleares e também no aumento da tolerância

dos linfócitos B. Alternativamente, em doenças órgão-específico como o DM1 ou

doença de Crohn, o sistema imune inato pode oferecer proteção através da remoção de

patógenos que desencadeiam ou exacerbam a doença ou regulam a apresentação dos

antígenos aos linfócitos T.

A MBL é um importante constituinte do sistema imune inato, se liga a diversos

microorganismos auxiliando na fagocitose e também media a ativação do complemento

através da via dependente de lectina. A importância da MBL no sistema de defesa foi

demonstrada pela observação de que pessoas com deficiência desta proteína são

susceptíveis a infecção bacteriana grave (16). Tem sido relatado que a MBL pode

exercer um papel duplo na auto-imunidade. Níveis baixos da MBL podem resultar no

clearence inadequado das células apoptóticas estimulando a produção de auto-

antígenos. Níveis séricos elevados podem causar ativação excessiva do complemento

através da via da lectina levando a lesão tecidual (70).

A demonstração em estudos prévios da maior predisposição a doenças auto-

imunes como o lúpus e artrite reumatóide em indivíduos com deficiência da MBL,

estimulou estudos sobre a possibilidade de associação do DM1 com polimorfismos do

gene da MBL. Até o momento há poucos estudos avaliando esta corelação e os

resultados são conflitantes.

O primeiro estudo sobre este tema foi publicado por Tsutsumi et al (71) em 2003.

Os autores avaliaram 128 pacientes japoneses com DM1 e os compararam a um grupo

de 78 voluntários saudáveis. Os resultados encontrados demonstraram que indivíduos

com DM1 têm maior probabilidade de apresentar o alelo mutante, porém, não houve
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diferença estatistica significante quando comparados com o grupo controle. Os autores

avaliaram se haveria alguma correlação entre polimorfismos do gene MBL2 e a idade

no momento do diagnóstico do diabetes e observaram que pacientes homozigotos

tendem a desenvolver diabetes em idade mais precoce, porém, não encontraram

diferença estatística significante. Concluem que polimorfismos no gene da MBL

parecem não ser um fator maior na patogênese do DM1, mas podem ser um dos

fatores menores e que, para conclusões mais definitivas, seriam necessários estudos

com um número maior de pacientes.

Em um estudo envolvendo pacientes com diagnóstico recente de DM1,

Bouwman et al (72) decidiram avaliar a possível associação entre nível sérico da MBL e

a patogênese do DM1. A hipótese foi de que a produção de insulina diminuiria durante

o processo de insulite e a MBL aumentaria como conseqüência do processo

inflamatório. Por outro lado, a MBL poderia promover resposta do sistema imune

adaptativo pela ativação do complemento ou por aumento da opsonofagocitose de

autoantígenos interferindo no complexo processo autoimune do DM1. Para testar esta

hipótese foram estudados 86 pacientes jovens com diabetes no momento do

diagnóstico, que foram comparados a um grupo controle formado por parentes não

afetados. Na análise genética um grupo controle saudável de 69 doadores de sangue

foi utilizado. No estudo foi avaliada a concentração sérica da MBL, a atividade

complexa da MBL e polimorfismos genéticos do MBL2. Os autores não encontraram

diferença significativa na freqüência do alelo 0 do gene MBL2 no exon 1 e na região

promotora quando compararam os pacientes com o grupo controle saudável. Entretanto,

a concentração sérica da MBL bem como a atividade complexa da MBL foi

significativamente maior nos pacientes recém-diagnosticados com diabetes quando

comparados com seus parentes pareados para o genótipo. Os autores sugerem que

níveis elevados da MBL e da sua atividade complexa estão aumentados em pacientes

com DM1 no momento do diagnóstico, resultando em aumento da ativação do

complemento. Concluem que esta proteína pode estar envolvida na imunopatogênese

do DM1 por auxiliar no processo auto-imune de insulite, que é patognomônico dos

estágios iniciais da doença.

http://www.getpdf.com


Araújo J Polimorfismos genéticos da Mannose...

41

Além de estudos tentando correlacionar a MBL com a patogênese do DM1,

alguns estudos avaliando o papel da MBL nas complicações crônicas do diabetes têm

sido publicados. Hansen et al (73) em 2004 investigaram o nível sérico da MBL e

polimorfismos no gene MBL2 em 199 pacientes com nefropatia diabética e compararam

com 192 pacientes com DM1 sem nefropatia e com 100 indivíduos saudáveis,

observaram que a concentração sérica da MBL foi significativamente maior em

pacientes com nefropatia do que naqueles sem nefropatia. Ainda neste estudo os

autores avaliaram a correlação entre MBL e doença cardiovascular e concluíram que

pacientes com diabetes e complicações vasculares também apresentam níveis séricos

elevados da MBL quando comparados aos pacientes sem doença cardiovascular.

Segundo os autores, os dados sugerem que a MBL pode estar envolvida na

patogênese das complicações microvasculares e macrovasculares do DM1 e que a

determinação sérica e genotipagem da MBL podem ser úteis na identificação de

pacientes com risco elevado de desenvolver estas complicações.

Os dados do estudo de Hansen et al (73) foram confirmados em 2005 por

Saraheimo et al (74), Os autores avaliaram 191 pacientes com DM1 que foram divididos

em três grupos: pacientes com microalbuminúria negativa, com microalbuminúria

positiva e aqueles com macroalbuminúria positiva. Em todos foi avaliado o nível sérico

da MBL, proteína C reativa (PCR), interleucina 6 (IL-6) e hemoglobina glicada (A1c)

bem como a sensibilidade à insulina. Os autores demonstraram aumento significativo

dos níveis circulantes da MBL em pacientes com microalbuminúria e macroalbuminúria

positivas quando comparados ao grupo com microalbuminúria negativa. Não foi

observada relação entre a MBL e os marcadores inflamatórios (PCR, IL-6) ou entre a

MBL e a resistência insulínica. Em contraste, a A1c, o mais importante marcador do

controle do diabetes e um conhecido fator de risco para nefropatia, foi

indepedentemente relacionado com o nível da MBL. O estudo concluiu que a

concentração sérica da MBL está aumentada em pacientes com DM1 que apresentam

nefropatia diabética, porém, ainda não se sabe se esta proteína desempenha um papel

como fator etiopatogênico, mas a sua clara associação com o controle glicêmico

aumenta a possibilidade de que tenha efeitos deletérios.
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Observamos, portanto, que há dados na literatura sugestivos de que

polimorfismos do gene MBL2, e a conseqüente deficiência da MBL parecem ser mais

freqüentes em pacientes com DM1 do que na população saudável. Por outro lado, há

sugestões de que níveis elevados da MBL podem estar envolvidos tanto no processo

de insulite quanto na evolução para complicações crônicas no DM1

8- DETECÇÃO DE POLIMORFISMOS EM UM ÚNICO NUCLEOTÍDEO (SNP)

O projeto genoma humano levou à descoberta de milhões de seqüências de

DNA variantes no genoma. A maioria destas variantes é de polimorfismos em um único

nucleotídeo (SNPs), com mais de nove milhões já descritos em bancos de dados

(75,76). Um SNP é uma variação em um único nucleotídeo em uma localização

específica do genoma, que é, por definição, encontrada em mais de 1% da população.

SNPs quando presentes em regiões regulatórias do gene podem afetar as taxas de

transcrição causando mudanças na produção da proteína codificadora. Na região

codiicadora, SNPs (chamados cSNPs) podem causar alterações na estrutura da

proteína e conseqüentemente na sua função, levando a desenvolvimento de doenças

ou mudança na resposta a tratamentos ou toxinas ambientais. Portanto SNPs vem

sendo usados como marcador molecular de muitas doenças genéticas e estudos de

farmacogenômica. Um denso grupo de SNPs marcadores permite a possibilidade de

estudar a base genética de doenças complexas por abordagem populacional (75,76).

Nos estudos de doenças genéticas utilizando SNPs, o objetivo é identificar SNPs

que causem mudanças no processo da biologia celular que induzem ao estado de

doença. (77-79). Uma abordagem típica é o estudo de caso-controle que envolve

genotipagem de SNPs em larga escala em um grupo de pacientes e um grupo controle

saudável, visando comparar as diferenças no genótipo para as características

fenotípicas estudadas. A relação entre um genótipo específico e um fenótipo é usada

para caracterizar genes de susceptibilidade que podem estar associados com uma

doença e encontrar a proteína codificadora para prevenção e tratamento desta doença.
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O método ideal para genotipagem deve possuir as seguintes características: 1- o

ensaio deve ser fácil e rapidamente desenvolvido pela seqüência de informações, 2- o

custo do desenvolvimento do ensaio deve ser baixo, 3- a reação deve ter boa

sensibilidade, 4- o ensaio deve ser automatizado e requerer o mínimo de mão-de-obra,

5- a análise de dados deve ser simples, 6- a reação deve ter um formato flexível capaz

de realizar de centenas a milhões de ensaios por dia, e 7- o custo total por genotipagem

(equipamento, reagentes e mão-de-obra) deve ser baixo. Até o momento este método

ideal de genotipagem ainda não existe. Com a evolução da bioquímica, engenharia, e

software analíticos a aproximação do modelo ideal se tornará possível (80).

8.1- DETECÇÃO DE POLIMORFISMOS EM UM ÚNICO NUCLEOTÍDEO (SNPs)

PELA TÉCNICA DA REAÇÃO EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL

(PCR EM TEMPO REAL).

O método de reação em cadeia da polimerase (PCR) vem passando por

inovações ao longo dos anos e a PCR em tempo real é, sem dúvida, a mais importante

e amplamente utilizada destas inovações. Desde sua invenção em 1996, o número de

publicações envolvendo esta metodologia tem aumentado de forma considerável

(81,82). A PCR em tempo real é utilizada com diferentes propósitos, particularmente

para quantificação e genotipagem de ácidos nucléicos. Esta técnica permite a

monitorização da reação de PCR enquanto os ciclos se sucedem e a detecção do

produto da amplificação em tempo real à medida que ele está sendo formado, através

de técnicas de fluorescência (81,82). A informação obtida, que é a curva de

amplificação (Figura 5), pode ser usada para avaliar quantidades iniciais de DNA molde

com uma ampla variação de concentração e com elevada precisão. Na análise da curva

de melting realizada subsequentemente, as seqüências amplificadas podem ser

caracterizadas com relação a sua temperatura de melting (Tm) aparente, que é função

do comprimento do produto e da composição de bases. Esta análise é rapida, fácil e

evita contaminações.
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O sistema da PCR em tempo real é baseado na detecção e quantificação de um

corante fluorescente, cujo sinal aumenta em proporção direta à quantidade de

fragmento amplificado na reação de PCR, desta forma, quanto maior o número de

fragmentos amplificados maior será a fluorescência emitida. O equipamento utilizado

neste método é um tipo especial de termociclador que além de realizar os ciclos de

temperatura também detecta e registra a fluorescência nas amostras. Através de fibras

óticas, um raio laser é enviado para cada amostra em intervalos regulares de tempo e a

fluorescência emitida pelo corante retorna pela mesma fibra para ser registrada no

computador acoplado ao aparelho (83).

Existem duas maneiras diferentes de se acompanhar a reação em tempo real. A

primeira consiste em incluir na reação determinados corantes fluorescentes específicos

para o DNA dupla fita. A outra maneira é por meio de sondas com seqüência específica

marcadas com corante fluorescente. Estas sondas são oligonucleotídeos específicos

para o produto da PCR em análise, desenhadas para se hibridizar na região interna do

fragmento produzido. Ambos os métodos apresentam grande sensibilidade e

reprodutividade, entretanto, o método de sondas marcadas apresenta maior

especificidade (83, 84).
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Figura 6 - Curva de amplicação gerada pela PCR em tempo real. A seta 1 indica a linha de corte
em que a fluorescência medida supera em dez desvios–padrão a fluorescência basal. A seta 2
indica o cruzamento da curva de amplificação do calibrador mais concentrado com a linha de corte,
este ponto indica o ciclo-limite.
Fonte: www.appliedbiosystems.com/usa/genomics.htm

8.1.1 - PRINCÍPIO DA CURVA DE MELTING

As curvas de melting representam a dependência que a fluorescência tem da

temperatura. A análise da curva de melting pode ser realizada com a adição de

corantes específicos para o DNA dupla fita ou com sonda de oligonucleotídeo

seqüência-específica, marcada com fluorescência durante as fases da reação em

cadeia da polimerase. Após a PCR, uma “curva de melting” é gerada por um

aquecimento lento da dupla fita amplicom/sonda medindo a mudança na fluorescência

que ocorre quando a sonda desnatura, ou “melts”, fora do amplicom (Figura 6) (85).

A temperatura melting de um produto é definida como a temperatura na qual o

declínio do pico do sinal começa a ocorrer. Cada fita de DNA tem sua Tm específica,
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que é definida como a temperatura em que 50% do DNA torna-se fita simples. Estas

temperaturas são determinadas pelo comprimento da dupla fita de DNA (86).

As análises da curva de melting são habitualmente usadas para os testes de

dosagem de gene e genotipagem com PCR em tempo real competitiva e para detecção

de SNP.

Figura 7 - Princípio da análise da curva de melting. A. Uma curva de melting mostra alteração
na fluorescência assim que a temperatura é lentamente aumentada. B. A primeira derivada
negativa da curva de melting mostra a temperatura de melting (Tm) de cada produto presente
em cada amostra, mostrando genótipos que podem ser facilmente identificados. Fonte:
www.roche-applied-science.com/usa/genomics.htm
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9- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A MBL tem sido alvo de diversos estudos. Tem despertado crescente interesse

principalmente pelo seu papel no sistema imune inato e pela provável associação entre

polimorfismos no seu gene e maior risco de determinadas doenças. A sua deficiência

tem sido mais comumente associada com algumas doenças infecciosas. Mais

recentemente se observou a associação entre polimorfismos no gene MBL2 e

determinadas doenças auto-imunes como o lúpus eritamatoso sistêmico e a artrite

reumatóide. Os dados em relação à associação com DM1 ainda são escassos e

controversos, havendo sugestões de que a deficiência desta proteína pode estar

envolvida no mecanismo etiopatogênico do DM1 e que, por outro lado, níveis elevados

da MBL contribuem com o processo de insulite e com a evolução para complicações

crônicas associadas ao diabetes.

Para avaliação dos polimorfismos do gene MBL2 tem sido utilizada a técnica de

PCR em tempo real. Uma técnica que tem tido um impacto substancial na ciência por

diversas razões: os ensaisos são rápidos e de fácil realização, o risco de contaminação

é mínimo pelo formato de sistema fechado da análise e os resultados obtidos têm

elevada precisão. As vantagens da PCR em tempo real vêm sendo exploradas em

diagnósticos clínicos, na monitorização de doenças infecciosas e tumores. O campo de

aplicação desta técnica ainda está crescendo, o que sugere que a PCR em tempo real

se tornará uma das técnicas mais importantes na medicina e biologia molecular.

Devido aos escassos e conflitantes resultados na literatura decidimos investigar

se a ocorrência do DM1 em crianças e adolescentes poderia ser influenciada pelos

polimorfismos do gene MBL2. O principal objetivo do nosso estudo foi avaliar se

polimorfismos do gene MBL2 eram mais freqüentes em crianças e adolescentes com

DM1 do que na população saudável. A genotipagem do MBL2 foi realizada através da

detecção de polimorfismos de um único nucleotídeo utilizando a técnica de PCR em

tempo real com corante SYBR Green I e análise da curva de melting (melting

temperature assay).
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Considerações finais

Com o resgate da literatura percebemos que a MBL tem despertado crescente

interesse no meio científico devido ao seu papel no sistema imune inato e

principalmente pela possível associação entre polimorfismos do gene MBL2 e maior

risco de desenvolver determinadas doenças, especialmente as doenças auto-imunes.

Uma das doenças auto-imunes na qual a MBL tem sido alvo de estudos é o DM1,

entretanto, permanece controverso o papel dos polimorfismos do gene MBL2 e do nível

sérico da MBL na etiopatogenia do DM1 e suas complicações crônicas.

Baseado nestas controvérsias é que o nosso interesse pelo tema foi despertado,

nos levando a questionar se polimorfismos genéticos da MBL teriam alguma relação

com o maior risco de desenvolver DM1 na população de crianças e adolescentes de

Pernambuco. No estudo transversal apresentado, observamos que polimorfismos do

gene MBL2 foram significativamente mais freqüentes em pacientes com DM1 do que no

grupo controle saudável, sugerindo que Indivíduos de Pernambuco que apresentam tais

polimorfismos têm maior risco de desenvolver a doença. Observamos ainda, em um

segundo estudo, que a maior freqüência destes polimorfismos encontrada nos

pacientes com DM1 não pode ser explicada somente pela etnia e heterogeneidade

genética da nossa população. Como a incidência de DM1 vem aumentando de forma

significativa em todo o mundo e especialmente em crianças mais jovens, não se

conhecendo ainda o(s) motivo(s) deste aumento, é importante e urgente que se

concentrem forças na tentativa de compreender melhor os mecanismos etiopatogênicos

desta doença. A melhor compreensão destes mecanismos é que tornará possível a

descoberta de métodos eficazes de prevenção do DM1.

Com a revisão bibliográfica ficou evidenciado que a prevalência de outras

doenças auto-imunes é maior nas crianças e adolescentes com DM1, com uma grande

variação nas diversas regiões do mundo, não estando claro ainda os motivos dessas

diferenças regionais. Preocupados com as repercussões da disfunção da tireóide no

http://www.getpdf.com


Araújo J Polimorfismos genéticos da Mannose...

75

controle adequado do DM1, decidimos estudar a prevalência de tireoidite auto-imune e

da disfunção da tireóide na nossa população de crianças e adolescentes com DM1. Os

dados encontrados estão de acordo com os da literaura e reforçam que a prevalência

de tireoidite auto-imune bem como de disfunção da tireóide é elevada e que a triagem

rotineira deve ser instituída, uma vez que a maioria dos pacientes é assintomática ou

apresentam sintomas inespecíficos.

Com estes estudos esperamos ter contribuído ou pelo menos despertado

interesse sobre o papel da MBL no DM1, bem como reforçado a importância da

vigilância rotineira da presença de tireoidite auto-imune e disfunção tireoideana em

pacientes com DM1.
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Anexo 1: Aprovação do comitê de ética em pesquisa

Anexo 2: Termo de consentimento livre e informado
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Termo de consetimento livre e esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

Título da pesquisa: “AVALIAÇÃO DE POLIMORFISMOS GENÉTICOS DA MANNOSE

BINDING LECTIN EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM DIABETES MELITO

TIPO 1.”

Responsável pelo projeto: Dra Jacqueline Araújo

Estamos realizando uma pesquisa sobre o nível no sangue de uma substância chamada

manose binding lectin (proteína ligadora de manose) em crianças e adolescentes com diabetes.

Esta pesquisa foi avaliada e aprovada pelo Comitê de Ética em pesquisa.

Esta substância é uma proteína que faz parte do sistema de defesa do nosso organismo. O

nível baixo no sangue pode fazer com que a pessoa tenha mais facilidade de adquirir infeccções

respiratórias, ou maior facilidade de ter hepatite. Além disso, pessoas com esta sustância baixa no

sangue podem ter maior tendência a desenvolver algumas doenças como a artrite reumatóide,

doença celíaca e lupus. A pessoa pode ter esta substância baixa no organismo e não sentir nada.

Estamos fazendo esta pesquisa para tentar descobrir se as crianças e adolescentes que tem

diabetes apresentam esta substância mais baixa no sangue e um defeito genético (ou seja que já

vem desde o nascimento) na sua produção do que aquelas que não são diabéticas.

Com sua autorização, gostaríamos de utilizar uma pequena quantidade do sangue que será

colhido hoje do seu filho nos exames de rotina de controle do diabetes que já foram solicitados

pelo seu médico, para realizar a dosagem no sangue desta substância. Solicitamos também a sua

autorização para utilizar dados do prontuário sobre o resultado dos últimos exames de rotina que

foram realizados no seu filho para avaliar o controle do diabetes (hemoglobina glicosilada,

microalbuminúria em urina de 24 horas e exames da tireóide).

Caso seja encontrada alguma alteração nos exames, você será comunicado e explicaremos

o que já se sabe a respeito do que pode acontecer com as pessoas que tem esta substância baixa

no sangue e o que poderá ser feito para evitar estas doenças. Caso não queira autorizar seu filho
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(a) a participar desta pesquisa, ele (a) continuará a receber o mesmo atendimento que sempre

recebeu neste hospital

Eu li, compreendi e autorizo que seja realizado a dosagem no sangue e a avaliação

genética da proteína ligaodra de manose na amostra de sangue colhida do meu (minha) filho ( a)

______________________________________________________________________________

Concordo que os dados obtidos sejam utilizados para pesquisa. Recife, __ / __ / __

______________________________________________________________________________

(Assinatura do responsável)
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