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RESUMO 
 

Vaquero, A.R. Estudo comparativo de redes gênicas de expressão de genes 
associados à diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e genótipos de risco da doença 
[Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo; 2013. 

 
INTRODUÇÃO: O polimorfismo dentro do gene TCF7L2, rs7903146, é, até o 
momento, o marcador genético mais significantemente associado ao risco de 
diabetes mellitus tipo 2, sendo também associado à doença arterial 
coronariana. Contudo, pouco ainda se conhece sobre o papel funcional 
desse polimorfismo na patologia dessas doenças. O objetivo desse projeto 
foi investigar esse papel funcional, no fenótipo de células vasculares de 
músculo liso de 92 indivíduos, usando abordagens de comparação de níveis 
de expressão gênica e de comparação de correlações de expressão gênica, 
de modo que tais comparações fossem representadas visualmente como 
redes de interação gênica. MÉTODOS: Inicialmente, foram comparados os 
níveis de expressão de 41 genes (genes que possuem ou estão perto de 
variantes genéticas associadas ao diabetes mellitus tipo 2 e outros genes 
relacionados às vias de sinalização de diabetes mellitus tipo 2 ou às vias de 
proliferação celular) entre indivíduos com o alelo associado ao risco de 
diabetes mellitus tipo 2 (CT e TT) e indivíduos sem o alelo de risco (CC) do 
rs7903146. Com a finalidade de se observar se os genes estavam se 
relacionando de modo diferente entre os grupos genotípicos, foram 
comparados os padrões de correlação de expressão dos 41 genes. 
RESULTADOS: Quanto às comparações de níveis de expressão entre os 
grupos, cinco formas de splicing do gene TCF7L2 e os genes CDKAL1, 
IGF2BP2, JAZF1, CDKN2B, CAMK1D, JUN, CDK4, ATP2A2, e FKBP1A 
apresentaram níveis de expressão significativamente diferentes. Quanto às 
comparações de correlação de expressão entre os grupos, os genes RXRα, 
CALM1, CALR e IGF2BP2 foram os que mostraram os mais diferentes 
padrões de correlação com os outros genes. CONCLUSÃO: Deste modo, o 
alelo de risco analisado é apontado como tendo influência em cis na 
regulação da expressão de determinadas formas de splicing do gene 
TCF7L2 em células vasculares de músculo liso; além de parecer influenciar 
nas expressões e nas interações de genes relacionados à homeostase 
glicolítica e/ou proliferação celular. Sendo assim, através de nossas análises 
identificaram-se possíveis candidatos-alvos no tratamento de redução do 
risco em indivíduos com alto risco de desenvolvimento de diabetes mellitus 
tipo 2 e de doença arterial coronariana, especialmente os indivíduos que 
possuem os genótipos de risco analisados do gene TCF7L2. 
 
 
 
 
Descritores: 1.Proteína fator de transcrição 7 semelhante ao 2/genética  
2.Diabetes mellitus tipo 2  3.Locos de características quantitativas  4.Células 
do músculo liso  5.Expressão gênica  6.Redes reguladoras de genes 



 

ABSTRACT 
 

Vaquero, A.R. Comparative study of gene networks of genes associated with 
type 2 diabetes mellitus (DM2) and the risk genotypes for the disease 
[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São 
Paulo”; 2013. 
 
INTRODUCTION: The SNP within the TCF7L2 gene, rs7903146, is, to date, 

the most significant genetic marker associated with type 2 diabetes mellitus 

risk, well as being associated with coronary artery disease. Nonetheless, its 

functional role in these diseases pathology is poorly understood. The aim of 

the present study was to investigate this role, in vascular smooth muscle 

cells from 92 patients undergoing aortocoronary bypass surgery, using 

expression levels and expression correlation comparison approaches, which 

were visually represented as gene interaction networks. METHODS: Initially, 

the expression levels of 41 genes (seven TCF7L2 splice forms and other 40 

relevant genes) were compared between rs7903146 wild-type (CC) and type 

2 diabetes mellitus risk (CT + TT) genotype groups. Next, the expression 

correlation patterns of the 41 genes were compared between genotypic 

groups in order to observe if the relationships between genes were different. 

RESULTS: Five TCF7L2 splice forms and CDKAL1, IGF2BP2, JAZF1, 

CDKN2B, CAMK1D, JUN, CDK4, ATP2A2 and FKBP1A genes showed 

significant expression differences between groups. RXRα, CALM1, CALR 

and IGF2BP2 genes were pinpointed as showing the most different 

expression correlation pattern with other genes. CONCLUSION: Therefore, 

type 2 diabetes mellitus risk alleles appear to be influencing TCF7L2 splice 

form’s expression in vascular smooth muscle cells; besides it can be 

influencing expression and interactions of genes related to glucose 

homeostasis and/or cellular proliferation. Thereby, through our analysis were 

identified possible treatment target candidates for risk reduction in individuals 

with high-risk of developing type 2 diabetes mellitus and coronary artery 

disease, especially individuals harboring TCF7L2 risk genotypes. 

 
 
 
 
Descriptors: 1.TCF7L2 2.Type 2 diabetes mellitus 3.eQTL 4.Vascular smooth 
muscle cells 5.Gene expression  6.Regulatory gene networks 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Doenças cardiovasculares e diabetes mellitus tipo 2  

As doenças cardiovasculares afetam o coração e os vasos sanguíneos, 

sendo a principal causa de mortalidade no mundo1. Tais doenças 

compreendem diagnósticos como doença arterial coronariana, doença 

arterial periférica, infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC), 

hipertensão arterial, cardiopatia congênita e insuficiência cardíaca; sendo 

que algumas delas possuem como evento primário um espessamento da 

parede arterial, podendo causar uma patologia conhecida como 

aterosclerose, a qual leva a uma redução do fluxo sanguíneo e à isquemia2.  

O diabetes é apontado como um dos principais fatores de risco para 

doenças cardiovasculares3,4, sendo associado também à aceleração do 

processo de aterosclerose5, e conseqüentemente, podendo ocasionar aos 

indivíduos complicações crônicas (tardias) macrovasculares (como 

macroangiopatias e hipertensão arterial) e microvasculares (como 

retinopatia, nefropatia e neuropatia)6. Segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde1, 346 milhões de pessoas no mundo têm diabetes. O risco 

total de morte de pessoas com diabetes é pelo menos o dobro do risco de 

pessoas que não possuem a doença – e isso se deve, em parte, por essa 

doença aumentar o risco de problemas cardíacos e AVC, de modo que 50% 

das pessoas com diabetes morrem de doenças cardiovasculares1. Mais de 

80% dessas mortes por diabetes ocorrem em países de renda baixa e 

média, e estima-se que o total de mortes por diabetes tende a duplicar no 

período entre 2005 e 20301.  

Os tipos principais de diabetes são o diabetes mellitus tipo 1 e o 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2), sendo o segundo de maior freqüência na 

população geral, afetando mais de 300 milhões de pessoas pelo mundo1. O 

DM2 apresenta como principais características: altos níveis de glicose no 

sangue; resistência à sinalização da insulina e, na fase tardia, diminuição da 

secreção de insulina pelas células β (beta) do pâncreas7,8.  
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O DM2 é causado por fatores de risco ambientais e genéticos (doença 

multifatorial complexa). Um ponto importante para a prevenção da doença e 

para a diminuição das complicações crônicas que esta acarreta é a 

identificação rápida de pessoas com alto risco de desenvolvê-la. Com esta 

finalidade, alguns dos fatores típicos de risco de DM2 analisados 

comumente são: aumento no índice de massa corpórea (IMC, o peso em 

quilogramas dividido pelo quadrado da altura em metros); aumento nos 

níveis de glicose sanguínea; e histórico familiar de DM29-12. 

A obesidade, geralmente relacionada ao aumento no IMC, é um fator 

ambiental muito importante associado ao risco de resistência à sinalização 

de insulina13. Embora a resistência à insulina ocorra na maioria dos tecidos 

de indivíduos obesos, o DM2 geralmente é prevenido através do aumento na 

produção de insulina (o qual pode ocorrer por meio do aumento no número 

de células-beta do pâncreas e/ou pelo aumento da secreção de insulina por 

cada célula-beta)14,15. Quando o aumento na produção de insulina deixa de 

ocorrer, a resistência à insulina leva ao aumento na concentração de glicose 

no sangue e ao DM216. 

Desse modo, o nível elevado de glicose vem a ser outro importante 

fator que contribui para o desenvolvimento de complicações crônicas do 

DM26. Essa característica, assim como a obesidade, também contribui para 

a resistência à insulina e para a progressão da doença17. Os mecanismos 

pelos quais a glicose induz a resistência à insulina ainda não estão 

completamente claros, mas imagina-se que a desregulação no metabolismo 

de glicose possa ter papel importante no desenvolvimento dessa 

resistência18,19. Interessantemente, uma possível conseqüência descrita da 

resistência à insulina, é que o aumento de níveis de glicose no sangue 

poderia estar afetando o processo de aterosclerose, seja através da ativação 

do gene NFKβ ou através do aumento na taxa de proliferação e migração de 

células vasculares de músculo liso (CML). Concentrações de glicose 

elevadas por si só tem sido mostradas como ativando o gene NFKβ, que foi 

proposto como regulando a expressão de vários genes inflamatórios 

relacionados ao processo de aterosclerose20,21. A hiperglicemia é também 
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descrita como induzindo diretamente a aterosclerose, processo o qual 

envolve uma complexa série de eventos incluindo a proliferação e migração 

anormais de células vasculares de músculo liso22, os quais contribuem de 

modo importante para a formação organizada da placa aterosclerótica23.  

 

1.2  Relação de variantes genéticas com DM2  

Apesar dos importantes papeis etiológicos do estilo de vida e de fatores 

ambientais, há anos tem sido reconhecido que fatores genéticos são 

importantes para o desenvolvimento do DM2. As primeiras evidências de um 

componente genético na patologia da doença vêm de estudos com famílias 

grandes, estudos com gêmeos e irmãos não gêmeos, e de estudos de 

adoção9,24-28.  

Nos últimos anos, tem sido um desafio identificar variantes genéticas 

que expliquem o excesso de risco de DM2 associado com o histórico familiar 

da doença. Recentemente, estudos de associação entre variantes genéticas 

e doenças multifatoriais complexas (como os genome-wide association 

studies, GWAs) têm conseguido muitos resultados, com muitos novos loci 

identificados associados a doenças complexas, com níveis de probabilidade 

nunca antes obtidos29. 

Inicialmente, de uma longa lista de genes candidatos, apenas três 

variantes (as quais estavam inseridas nos genes TCF7L2, KCNJ11 e 

PPARγ, respectivamente) foram consistentemente associadas com DM230-32. 

Contudo, em 2007, novas variantes genéticas nos genes CDKAL1, 

IGF2BP2, FTO, SLC30A8, WFS1, em um locus perto dos genes CDKN2A e 

CDKN2B e em um locus perto do gene HHEX, foram associadas à maior 

susceptibilidade de DM233-39. Mais adiante, uma meta-análise identificou seis 

novas variantes polimórficas associadas com DM2 nos genes JAZF1, 

THADA, ADAMTS9, NOTCH2, em um locus perto dos genes CDC123 e 

CAMK1D e em um locus perto dos genes TSPAN8 e LGR540. Até o 

momento, mais de 38 variantes comuns já foram consistentemente 

associadas ao DM241,42. 
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Apesar dos múltiplos loci associados ao DM2 em estudos de GWA43, a 

variante rs7903146, a qual se situa em um intron do gene TCF7L2, é, até o 

momento, o marcador genético mais significativamente associado com o 

risco da doença, sendo consistentemente associada com DM2 em diferentes 

populações, incluindo a brasileira32,37,44-46. Interessantemente, um estudo 

realizado por nosso grupo de pesquisa obteve uma associação significativa 

do polimorfismo rs7903146 com a gravidade da doença arterial coronariana 

(DAC) e com mortalidade em indivíduos não-diabéticos46. Outro estudo, 

realizado por Muendlein et al, também foi capaz de identificar uma 

associação significativa da variante rs7903146 com DAC, porém, em 

pacientes com DM221.  

Alguns estudos realizados atentaram para a investigação da influência 

do gene TCF7L2 na homeostase glicolítica e, conseqüentemente, no 

DM247,48. Já o estudo realizado por Muendlein et al, hipotetizou a influência 

desse gene no processo de aterosclerose, tanto por intermédio do gene 

NFKβ, quanto diretamente afetando a regulação da proliferação de células 

vasculares de músculo liso21. De fato, o gene TCF7L2 é descrito como 

envolvido na via de sinalização Wingless (Wnt), a qual tem seus produtos 

finais de sinalização atuando sobre genes relacionados ao ciclo celular49 e, 

conseqüentemente, à proliferação2. Contudo, o papel funcional do locus do 

gene TCF7L2 associado ao DM2 e à DAC ainda são pouco conhecidos.  

Desse modo, mostram-se necessários mais estudos para entender a 

influência do rs7903146 na patologia dessas doenças. 

 

1.3 Estudo das variantes genéticas para entendimento de 

fenótipos celulares 

Uma maneira de se entender a contribuição de variantes genéticas em 

doenças é estudar como o genótipo pode afetar fenótipos celulares. Existem 

mais de vinte milhões de polimorfismos de único nucleotídeo (SNPs)50 e 

outras variantes na seqüência do genoma humano, como polimorfismos de 

número de cópias51. Embora a maioria dessas variantes seja aparentemente 

neutra, algumas são funcionais. Assim, um dos desafios atualmente tem sido 
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identificar essas variantes funcionais, pois os efeitos funcionais de um 

polimorfismo do ácido desoxirribonucléico (DNA) em doenças multifatoriais 

podem ser mediados por inúmeros mecanismos. 

Apesar dos polimorfismos que alteram a função da proteína poderem 

ter efeitos muito importantes, não foram observados muitos resultados 

significantes de efeitos de SNPs não-sinônimos conhecidos em doenças 

complexas52. Atualmente, uma das hipóteses que tem se destacado é que a 

variação na expressão gênica é um dos mecanismos mais importantes por 

trás da suscetibilidade de doenças complexas, sendo que polimorfismos em 

regiões regulatórias podem estar diretamente modificando a abundância de 

um produto gênico29.  

 

1.4 Bases genéticas da variação na expressão gênica  

Uma das mais importantes conseqüências da obtenção de marcadores 

genéticos associados a variações de níveis de expressão gênica é a ligação 

que ela pode fornecer sobre a causa e a conseqüência de doenças. 

Está bem estabelecido que os níveis de expressão gênica, além de 

serem controlados por fatores ambientais, são controlados por uma 

combinação de reguladores cis e trans ativos* (por exemplo, a ligação de 

fatores trans, como fatores de transcrição, a seqüências regulatórias alvo em 

cis)53. Resultados de mapeamentos genéticos sugerem que, em humanos, 

os efeitos individuais de variantes em cis são normalmente mais fortes do 

que os efeitos de variantes em trans – e isso deve ocorrer provavelmente, 

pois genes são normalmente influenciados por muitos reguladores em trans. 

Considerando que existe normalmente um ou poucos reguladores em cis 

que afetam o gene alvo, seus efeitos são maiores na expressão gênica e 

teoricamente mais fáceis de se observar53.  

Em humanos, uma das dificuldades para observar os efeitos de 

polimorfismos na expressão gênica é a de obter tecidos para esses estudos; 

                                                           
*
 As definições dos determinantes como cis e trans apenas fazem referência à distância do determinante da 

regulação em relação ao gene alvo, sendo que denominar reguladores ou sequências regulatórias em cis remete 
ao fato que eles estão perto dos genes alvo, e denominar como trans que estão mais distantes dos genes alvo, 
deste modo essa definição não tem uma significância funcional. 
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de modo que uma grande quantidade de amostras seria necessária para se 

identificar significativamente pequenos efeitos de variantes genéticas na 

variação da expressão gênica.  

 

1.5 Tipos de células usadas em análises de expressão gênica 

relacionados ao DM2 

Um dos pontos de partida para a análise da expressão gênica é definir 

quais tipos de tecidos e de células usar – e isso depende da disponibilidade 

de amostras e do objetivo do projeto.  

Os tipos de células usadas em estudos de expressão gênica são as 

células não manipuladas e as células cultivadas. Células não manipuladas 

de indivíduos têm o problema de carregarem consigo as exposições sofridas 

pelos doadores (como medicação e/ou dieta), as quais são difíceis de 

controlar. As exposições (fatores ambientais) podem ter influência 

significativa na expressão gênica, portanto, podem diminuir a capacidade de 

influências genéticas serem identificadas na expressão gênica54. Já as 

células cultivadas podem crescer sob condições controladas e seu uso pode 

minimizar a influência ambiental na expressão gênica53. 

A análise genética de fenótipos e de doenças humanas tem encontrado 

muitos empecilhos, tanto pelo tamanho e pela complexidade do genoma 

humano, quanto pelo fato de humanos não serem organismos 

experimentais. O uso de tecidos humanos acarreta em muitos problemas 

que precisam ser resolvidos, pois, amostras de tecidos normais e com 

doença, além de serem difíceis de obter, requerem a atenção para questões 

éticas, legais e sociais.   

Até o momento, os tecidos relacionados ao DM2 mais estudados, 

através de análises de expressão gênica, foram: o adiposo, o pancreático, o 

hepático e o intestinal48,55,56; sendo que, para esses estudos, não foram 

obtidos números amostrais grandes. Outros tecidos foram pouco estudados 

nessa área específica; assim, a literatura apresenta grande lacuna referente 

a dados de expressão de outros tecidos de relevância para a patologia do 

DM2, como, por exemplo, o músculo liso vascular.  
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Embora seja difícil coletar amostras de tecidos e células humanas, 

estudos futuros de expressão gênica precisam continuar a identificar meios 

para que sejam analisados novos tipos celulares e para que sejam obtidos 

maiores tamanhos amostrais. Desse modo, tais estudos podem resultar em 

um mapa mais detalhado de mecanismos e de variantes regulatórias que 

influenciem a expressão gênica humana. 

 

1.6 Análise de expressão gênica 

As técnicas de análise de níveis de transcritos são as que mais têm 

sido utilizadas para se estudar a expressão gênica e suas respectivas 

variações entre indivíduos. Essas técnicas, se comparadas com as de 

análises de níveis de proteínas, possuem maior custo-eficiência com relação 

à sensibilidade aumentada e a reprodutibilidade dos experimentos57-59. 

Um estudo que pode ser feito de maneira simples utilizando a análise 

de níveis de transcritos, e que está entre as estratégias mais difundidas para 

se estudar fenótipos de transcrição celular, é o estudo quantitativo de 

expressão gênica associada a um locus (eQTLs). Nesse tipo de análise, 

efeitos genéticos nos níveis de transcritos são mapeados, ou associados, a 

polimorfismos genéticos55. Usualmente, para esse tipo de estudo são 

aplicadas análises testando-se a significância estatística da diferença de 

expressão de determinado gene entre dois ou mais grupos genotípicos60. 

Em humanos, estudos iniciais de análises de expressão foram feitos de 

modo modesto com pequenos números de amostras. A maioria desses 

estudos de expressão usou medições de expressão de transcritos obtidas 

pelas técnicas de microarray e de transcrição reversa em tempo real de 

reações em cadeia da polimerase (RT-PCR em tempo real). Ambas as 

técnicas apresentam vantagens como rapidez, rendimento e alto grau de 

automatização, quando comparadas com técnicas como as de análise por 

Northern-blot e ensaios com ribonuclease57,59. Porém, quando essas 

técnicas são comparadas entre si, observamos que o RT-PCR em tempo 

real possui maiores sensibilidade e especificidade, o que pode ser traduzido 

na necessidade de menor número amostral61. 
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1.7 Outras aplicações de dados de expressão gênica 

A genética e a biologia celular tradicionais se baseiam na suposição de 

que um simples estímulo (ex. variante de DNA), quando aplicado em uma 

célula (ou gene), teria um resultado simples, afetando um ou poucos genes. 

A realidade é que mesmo um estímulo simples poderá induzir mudanças na 

transcrição de muitos genes, os quais interagem em redes gênicas 

complexas, com uma resposta que afeta muitos transcritos diferentes e 

muitos processos.  

Recentemente, análises de redes gênicas incorporando dados de 

expressão gênica forneceram novas e importantes percepções sobre 

mecanismos causadores de doenças multifatoriais62-64. Com base nisso, 

estudos recentes têm ido além dos testes de diferenças de expressão de um 

único gene e, comparando condições ou tipos biológicos diferentes, 

começaram a procurar por diferentes padrões de expressão e de interação 

gênica, considerando vários genes65-67. A identificação desses diferentes 

padrões entre grupos pode fornecer melhor entendimento de como os genes 

se comportam em grupo e das diferenças entre interações gênicas, 

permitindo a inferência sobre as causas centrais de desregulação e suas 

respectivas conseqüências em certa via ou sistema durante determinada 

patologia68.  

 

1.8 Tipos de redes de expressão gênica 

A fim de considerar os genes dentro de um contexto celular (via ou 

sistema), alguns métodos têm sido desenvolvidos para testar mudanças 

múltiplas de expressão em uma via ou em um grupo de genes previamente 

definidos65,69,70, assim como para identificar sub-redes expressas 

diferencialmente dentro de redes de interações protéicas71. Acredita-se que 

grupos de genes ou vias nos quais os níveis de expressão estão subindo ou 

descendo, se comparados com grupos controle, estejam associados com 

algum fenótipo de patologia. 

Contudo, alguns conhecidos genes causadores de doenças não estão 

expressos diferencialmente durante o processo patológico. Por exemplo: 
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mutações em regiões codificadoras podem afetar a função do gene sem 

afetar seu nível de expressão; ou algumas alterações pós-tradução podem 

afetar a atividade da proteína independentemente do nível de expressão 

estar alterado. Desse modo, é importante tentar entender também mudanças 

no modo com que os genes se relacionam. Para alcançar esse objetivo, 

algumas abordagens têm sido desenvolvidas, de modo a procurar identificar 

como as relações entre atividades gênicas mudam entre dois tipos 

biológicos. 

A análise de correlação de expressão gênica é uma das possibilidades 

para se tentar identificar tais relações gênicas, podendo ser usada para 

elucidar redes de regulação disfuncionais em determinada doença68. 

Baseando-se em correlações de expressão gênica, podem ser desenhadas 

conexões entre genes altamente correlacionados72, fornecendo informação 

sobre como cada gene está conectado a outros na rede e identificando 

genes que estão mais conectados do que outros.  

Deste modo, através de um diagrama resultante da conectividade, 

pode-se examinar o grupo inteiro de genes altamente correlacionados, ao 

invés de se examinar apenas relações de genes dois-a-dois.  

Observar como relações de co-expressão de genes mudam entre duas 

redes é um meio potencialmente poderoso de se obter a compreensão geral 

de como as relações gênicas mudam entre dois estados, ou tipos 

genotípicos, sendo que um dos quais está associado a uma doença73. 

Estudos de eQTL, utilizando abordagens de redes gênicas, têm se 

mostrado uma estratégia importante para ajudar a identificar os reguladores 

e os alvos nas redes64,74,75. Com esse presente trabalho, utilizando tais 

abordagens, esperamos ajudar a entender como o polimorfismo rs7903146 

pode afetar os fenótipos de DM2 e DAC. 

 

1.9 Justificativa  

O diabetes mellitus tipo 2 representa um dos mais sérios problemas de 

saúde pública da atualidade, tanto pelo grande número de pessoas 

acometidas como também pelas complicações crônicas, que podem levar a 
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doenças cardiovasculares, causando incapacitações e mortalidade 

prematura. Conseqüentemente, o DM2 e as doenças cardiovasculares 

ocasionam alto custo com os seus tratamentos e os de suas co-morbidades. 

A etiologia destas doenças é conhecida; entretanto, os mecanismos 

pelos quais os fatores genéticos de risco influenciam no desenvolvimento 

das mesmas ainda não foram claramente elucidados. Estudos apontam a 

presença de polimorfismos, em/ou perto de genes nucleares, que estão 

associados às doenças e que poderiam estar modulando a expressão 

gênica em células de alta relevância para as patologias – como as células 

vasculares de músculo liso. Contudo, estudos posteriores ainda são 

necessários para esclarecer o modo de contribuição desses polimorfismos 

para as doenças.  

Com base no conhecimento atual, tem se mostrado cada vez mais 

importante estudar o comportamento em conjunto dos genes dentro de 

sistemas. Deste modo, nos propusemos a elaborar um diagrama resultante 

da conectividade entre genes relacionados ao DM2 e às doenças 

cardiovasculares, afim de que se examinasse o comportamento de um grupo 

de genes e o modo como os mesmos podem interagir, de acordo com um 

estímulo genético (rs7903146). A elaboração desse diagrama pode nos 

propiciar um avanço no entendimento da patologia das doenças. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo do presente trabalho foi entender melhor o comportamento 

de grupos de genes relacionados ao DM2 e à DAC, e de suas respectivas 

interações, de acordo com o tipo genotípico (com e sem alelo associado ao 

risco de DM2 e DAC). Para isso, elaboramos e analisamos, utilizando 

células vasculares de músculo liso de 92 indivíduos, redes de expressão e 

de correlações de expressão gênica com os genes: TCF7L2, PPARγ, 

CDKAL1, JAZF1, IGF2BP2, WFS1, CDKN2A, CDKN2B, CAMK1D e HHEX 

(os quais possuem ou estão perto de variantes genéticas associadas ao 

DM2); e outros 31 genes relacionados às vias de sinalização de DM2 ou às 

vias de proliferação celular. A construção dessas redes teve por finalidade 

observar de modo global se as relações de expressão e co-expressão dos 

genes mudavam entre dois tipos genotípicos (com e sem alelo associado ao 

risco de DM2 e de DAC, para o polimorfismo rs7903146). 

 

2.2. Objetivos específicos (Figura 1) 

 Determinar o perfil genotípico do polimorfismo rs7903146 associado ao 

DM2 e a DAC em uma amostra de 104 indivíduos e separar os 

indivíduos pelos genótipos (indivíduos com e sem alelo associado ao 

risco das doenças); 

 Cultivar células vasculares de músculo liso da artéria mamária dos 104 

indivíduos e extrair o RNA dessas células; 

 Verificar, nas células dos indivíduos, o perfil de expressão dos genes 

TCF7L2, PPARγ, CDKAL1, JAZF1, IGF2BP2, WFS1, CDKN2A, 

CDKN2B, CAMK1D, HHEX, e de outros 31 genes relacionados ao DM2 

e à DAC; 

 Formar redes de expressão gênica e comparar os padrões entre os 

grupos genotípicos 

 Formar redes de correlação de expressão e comparar os padrões entre 

os grupos genotípicos. 
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Figura 1 – Resumo dos objetivos específicos. A. Obtenção de artérias mamárias e de 
sangue dos pacientes do estudo. B. Genotipagem e divisão dos pacientes por 
grupo genotípico (grupo sem alelo de risco X grupo com alelo de risco). C. 
Obtenção de células de músculo liso.  D. Células de músculo liso tiveram a 
expressão gênica medida por RT-PCR em tempo real.  E e F. Formação de 
redes de expressão gênica e de co-expressão gênica, e comparação dessas 
redes entre os grupos (indivíduos com alelo de risco X sem alelo de risco). G e 
H. Comparação dos padrões de expressão e co-expressão gênica entre os 
grupos.  
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3. MÉTODOS 

 

3.1 Amostras do estudo e termo de consentimento livre e 

esclarecido 

Inicialmente, selecionamos células cultivadas de tecido muscular liso 

da artéria mamária de 104 pacientes do Instituto do Coração, Faculdade de 

Medicina da Universidade de São Paulo (InCor/FM-USP). Os segmentos de 

artéria mamária humana foram obtidos de pacientes submetidos à cirurgia 

de revascularização miocárdica no InCor, sendo o critério de inclusão 

apenas a disponibilidade de células. Foram também obtidas amostras de 

sangue periférico destes pacientes para genotipagem. 

O presente projeto posteriormente utilizou o ácido ribonucléico (RNA) 

extraído das amostras de células de músculo liso e o DNA extraído de 

leucócitos para ensaios de quantificação de expressão gênica e para os 

ensaios de genotipagem, respectivamente. Todos os indivíduos participantes 

leram e assinaram o respectivo termo de consentimento para participação do 

estudo, o qual foi revisado e aprovado pelo comitê de ética local (SDC 

2454/04/074 - CAPPesq 638/04). O inquérito estava em conformidade com 

os princípios enunciados na declaração de Helsinque (ver Cardiovascular 

Research 1997; 35:2-4). 

 

3.2 Genotipagem de 92 indivíduos e separação em dois grupos 

genotípicos 

3.2.1 Extração do DNA 

Foram coletados 10mL de sangue periférico em tubo de hemograma 

contendo EDTA para o processo de genotipagem. A extração do DNA foi 

realizada como descrito por Miller et al76. Resumidamente, o sangue foi 

hemolisado com tampão contendo NH4Cl (0,144M) e NH4CO3 (0,001M). 

Em seguida, os leucócitos foram lisados utilizando as soluções: Tris (0,01M), 

NaCl (0,4M), EDTA (0,5M pH 8,0), e SDS (10%). Posteriormente, as 

proteínas foram precipitadas em solução saturada de NaCl, e o DNA foi 

precipitado em etanol absoluto para depois ser diluído em TE 1X (Tris-HCl 

10mM, EDTA 1mM). A concentração da solução de DNA obtida foi 
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determinada com leitura em espectrofotômetro à 260nm. No próximo passo, 

a solução de DNA foi diluída em TE, obtendo-se uma concentração final de 

20ng/mL para uso. Por fim foram obtidas 92 amostras de DNA dos 

pacientes, as quais foram utilizadas para posterior genotipagem. Os dados 

desses pacientes estão dispostos na tabela 1.  

 

Tabela 1 - Características clínicas das 92 amostras do estudo 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

                                            

PACIENTES 

GRUPO 

SELVAGEM 

GRUPO DE 

RISCO 

(n=92) (n=48)  (n=44) 

IDADE [ANOS] (MÉDIA ± DP) 66.4 ±  9.8 66.1 ±  9.9 66.7 ±  9.7 

SEXO FEMININO (%) 23.9 36.4 63.6 

DM2 OU GJA* (%)  41.4 41.2 58.8 

CRCCP 1 (%)  7.6 42.9 57.1 

CRCCP 2 (%)  37.0 61.8 38.2 

CRCCP 3 (%)  52.2 45.8 54.2 

CRCCP 4 (%)  3.3 66.7 33.3 

CRCCP = Ciclo de replicação celular em cultura primária; DM2 = Diabetes mellitus tipo 2; 
DP = Desvio padrão; e GJA = Glicemia de jejum alterada. * O “n” do número de indivíduos 
para a variável DM2/GJA é 82.  

 

3.2.2  Seleção dos oligonucleotídeos para genotipagem 

A seqüência do gene TCF7L2, que possui o polimorfismo rs7903146, 

foi obtida no endereço eletrônico http://genome.ucsc.edu/ da Universidade 

Santa Cruz da Califórnia (UCSC)77, a fim de se desenhar os 

oligonucleotídeos iniciadores (primers) da amplificação do fragmento de 

interesse. Tais primers foram criados com o auxílio do programa primer378, 

desenvolvido pelo Howard Hughes Medical Institute, EUA, de modo que 

suas seqüências são: 5′ CCG TCA GAT GGT AAT GCA GA 3′ e 5′ GTA GCA 

GTG AAG TGC CCA AG 3′ para o PCR/HRM, e 5′ CTG AAC AAT TAG AGA 

GCT AAG CA 3′ e 5′ ACT AAG GGT GCC TCA TAC GG 3′ para o 

seqüenciamento. Posteriormente os primers foram reconstituídos em 500μL 

de TE 1X e utilizados na concentração de 5pM. 

 

http://genome.ucsc.edu/index.html?org=Human&db=hg19&hgsid=153074474
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3.2.3    Padronização da amplificação dos fragmentos de interesse 

3.2.3.1 Reação em cadeia da polimerase  

A região do polimorfismo rs7903146 foi amplificada a partir do DNA 

genômico com auxílio do método de PCR. De maneira geral, o protocolo 

desenvolvido por amostra constou de: 2μL de DNA (20ng/ml), 0,02μL da 

solução de desoxirribonucleotídeos trifosfatados (10mM), 1μL de 10x Assay 

Buffer (Ultra Chem®), 2μL de MgCl2 (10 mM), 0,4μL de oligonucleotídeos 

iniciadores senso e 0,4μL de oligonucleotídeos iniciadores antisenso (5mM), 

e 0,06μL de enzima Taq polimerase (Easy Taq Invitrogen; 0,625 U), sendo 

adicionada água milliQ no final para totalizar um volume de 10μL. As 

reações de PCR foram realizadas em um termociclador (MiniCycler MJ 

Research), seguindo as seguintes condições para o referido par de primers: 

94ºC por 5 minutos de desnaturação inicial; 35 ciclos de 94ºC por 30 

segundos, 59º por 30 segundos (anelamento), 72ºC por 40 segundos; e 

extensão final a 72ºC por 5 minutos.  

3.2.3.2 Eletroforese em gel de agarose 

Os produtos de amplificação obtidos pela PCR foram analisados em 

gel de agarose 1,0%. Para tanto, 1,0g de agarose foi suspensa em 100ml de 

tampão tris-acetato-EDTA e fervida em forno de microondas até dissolução 

completa. Brometo de etídeo (25mM) foi utilizado na proporção de 50l para 

100mL de gel antes de sua polimerização. O tampão utilizado no preparo 

das amostras era composto de glicerol 30%, azul de bromofenol 0,05% e 

xileno-cianol 0,05%. A eletroforese foi realizada aplicando-se 

aproximadamente 120 Volts em uma cuba horizontal com tampão tris-

acetato-EDTA. O marcador de peso molecular utilizado foi o DNA “Ladder” 

de 100 pb (Gibco-BRL). Os fragmentos amplificados foram confirmados de 

acordo com o tamanho e visualizados pela exposição do gel à luz ultravioleta 

no equipamento EagleEye II (Stratagene). 

3.2.4 Detecção dos polimorfismos do DNA por High Resolution 

Melting (HRM) 

Após a padronização do PCR em um termociclador normal, realizamos 

a reação de HRM no Rotor Gene 6000 (Qiagen, Courtaboeuf, France), como 
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descrito por Santos et al79. A reação de HRM trate-se de uma reação de 

PCR com o acréscimo de 1,5 uM de SYTO 9 (Invitrogen, Carlsbad, USA). 

O SYTO 9 é um corante que se intercala apenas à dupla fita de DNA e 

emite fluorescência quando associado à molécula. Após cada ciclo a 

temperatura aumenta de 0,1 em 0,1 grau, partindo de 70°C até 94°C. À 

medida que a temperatura aumenta, as duplas fitas do DNA se desfazem e o 

corante deixa de emitir fluorescência. Uma simples troca de nucleotídeos é 

suficiente para gerar uma curva de dissociação diferente devido ao sutil 

aumento na temperatura, e desse modo pudemos identificar a presença de 

genótipos diferentes de acordo com o polimorfismo. 

Os diferentes padrões de curvas de dissociação, relativos aos três 

genótipos possíveis (CC, CT e TT), foram posteriormente identificados por 

seqüenciamento. 

3.2.5  Seqüenciamento automático para genotipagem 

De acordo com o polimorfismo rs7903146, foram selecionados três 

indivíduos de cada padrão de curva de dissociação para serem 

seqüenciados.  

A purificação foi realizada com o produto ExoSAP-IT (USB 

Corporation), o qual utiliza duas enzimas hidrolíticas, a Exonuclease I e a 

Shrimp Alkaline Phosphatase (SAP), para remover sobras de 

oligonucleotídeos e dNTPs, respectivamente. A Exonuclease I hidrolisa os 

oligonucleotídeos de fita simples residuais e qualquer outra fita simples de 

DNA “estranha” produzida no PCR. A SAP hidrolisa os dNTPs 

remanescentes da mistura de PCR que poderiam interferir na reação de 

seqüenciamento. Adiciona-se a enzima diretamente no produto de PCR em 

qualquer volume, obedecendo-se sempre a proporção de 2μl de ExoSAP 

para 5μl de produto. Leva-se a mistura ao termociclador a 37ºC por 15 

minutos para ativação e ação das enzimas, seguido de um período a 85ºC 

por 15 minutos de inativação. Assim, as amostras estarão prontas para o 

seqüenciamento. 
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Todas as amostras purificadas foram submetidas ao seqüenciamento. 

O equipamento utilizado foi o ABI-3100 (Applied Biosystems) em conjunto 

com o kit ABI PRISM® BigDye® terminator V 3.1 cycle sequencing (Applied 

Biosystems). Amostras de 2,5μl dos DNAs amplificados foram adicionadas a 

2,5μl de primers senso ou antisenso (5pmol) juntamente com 1μl do kit 

BigDye® terminator, 3μl de BigDye® terminator v1.1 / 5X sequencing buffer 

v3.1, e 1μl de água, totalizando um volume de 10μl.   

A mistura de reação foi purificada por precipitação com a adição de 

30μl de etanol absoluto 100% (Merck) em cada poço. A placa das amostras 

foi coberta com papel alumínio, deixando–a em temperatura ambiente por 10 

minutos. Foi realizada a primeira etapa de centrifugação (4000rpm por 45 

minutos a 4ºC), sendo o sobrenadante desprezado na seqüência. 

Posteriormente, foi feita uma rápida centrifugação com a placa invertida 

(300rpm), para depois ser adicionado 100μl de etanol (70%) em cada poço 

da placa. Dando seqüência ao processo, as amostras foram novamente 

centrifugadas (4000rpm por 15 minutos a 4ºC), a placa foi virada 

cuidadosamente para descartar o etanol, e as amostras passaram por uma 

nova etapa de rápida centrifugação com a placa invertida a 300rpm para a 

retirada do excesso de etanol. No próximo passo, as amostras de DNA 

foram colocadas no termociclador a 80ºC por 2 minutos para que o etanol 

restante evaporasse, sendo em seguida o precipitado de DNA ressuspenso 

com 10μl de formamida HI-Di em cada poço. As amostras, depois de 

passarem por uma nova etapa de rápida centrifugação, foram desnaturadas 

no termociclador por 3 minutos a 96ºC. Após a desnaturação, a placa foi 

acondicionada imediatamente em gelo por um período de 3 a 5 minutos. 

Finalizando o processo, as amostras foram colocadas no seqüenciador 

conforme os parâmetros recomendados pelo fabricante. 

3.2.6 Divisão dos indivíduos em dois grupos genotípicos: grupo 

sem o alelo de risco e grupo com o alelo de risco para DM2 e 

DAC 

De acordo com o polimorfismo rs7903146, os indivíduos foram 

separados em dois grupos: grupo selvagem (homozigoto sem o alelo de 
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risco, CC), e grupo de risco (heterozigoto e homozigoto com o alelo de risco, 

CT e TT) para DM2 e DAC.  

 

3.3  Análise da expressão gênica 

3.3.1  Cultura primária de células de músculo liso humanas 

Células musculares lisas de artéria mamária humana foram obtidas 

pelo protocolo descrito a seguir. Resumidamente, a camada de endotélio foi 

removida por atrito mecânico e pequenos fragmentos (0,09 cm2) de vasos 

foram colocados em placas de cultura, que possuíam seis poços contendo 

gelatina a 3%. Os fragmentos foram cultivados com meio Dulbecco Eagle 

modificado contendo 20% de soro fetal bovino, 100U/ml de penicilina, e 

100mg/ml de estreptomicina. Após cerca de duas semanas as CMLs 

derivadas de fragmentos de vasos foram isoladas e expandidas. No final, as 

células cultivadas permaneceram em cultura por um período de dois a três 

meses (1 a 4 passagens/gerações) antes da extração do RNA.  

Efeitos da influência de diferentes passagens/gerações celulares na 

expressão gênica foram posteriormente corrigidos estatisticamente (ler mais 

abaixo). As CMLs foram caracterizadas pelo padrão de crescimento e pela 

técnica de coloração por imuno-fluorescência de α-actina de músculo liso, 

método de caracterização que tem sido utilizado por nosso grupo80.  

3.3.2   Seleção de formas de splicing do gene TCF7L2 e de outros 

genes para análise de expressão e co-expressão 

Com a finalidade de se decidir quais genes quantificar, como ponto de 

partida nós selecionamos 10 dos genes que possuem ou estão perto de 

SNPs que tem os mais baixos p-valores de associação com DM255,81. 

Primeiramente, com o propósito de analisar a possível regulação em cis do 

rs7903146 no gene TCF7L2, foram quantificadas sete grupos de transcritos 

(formas de splicing)77, que já foram estudadas em outros trabalhos82-85 

(Tabela 2 e Figura 2). Selecionamos também genes que, de acordo com o 

banco de dados de vias de sinalização KEGG86, são relacionados a vias de 

DM2 (por exemplo, vias de sinalização de insulina ou vias de sinalização de 

DM2); e genes que poderiam ter a expressão afetada por uma alteração da 
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expressão do gene TCF7L2, como os genes relacionados à proliferação 

celular23,87. A influência da expressão do gene TCF7L2 na expressão de 

genes que possuem um papel regulatório do ciclo celular, e 

conseqüentemente da proliferação celular, é conhecida há algum tempo; e a 

proliferação de CMLs é descrita como altamente afetada durante a patologia 

do DM2 e de DAC15,21,49. Usando dados do I2D88, uma ferramenta da rede 

que acessa vários bancos de dados de interação protéica (MINT, BIND, 

IntACT, HPRD, e etc.), selecionamos também genes com relação protéica 

muito próxima (relações preditas ou descritas na literatura entre proteínas) 

aos 10 genes primeiramente selecionados, os quais possuem ou estão 

próximos de SNPs associados ao DM2. A lista de todos os genes 

quantificados encontra-se na tabela 3. 

 

Tabela 2 - Formas de splicing do TCF7L2 e ensaios realizados 

ENSAIOS FEITOS PARA QUANTIFICAR: 

A Transcritos com os exons 15 e 17 e sem o exon 16 

B Transcritos com o exon 9 mais longo 

C Transcritos com os exons 14 e 16 e sem o exon 15 

D Transcritos com os exons 14 e 17 e sem os exons 15 e 16 

E Transcritos que não possuem os exons 13, 14, 15 e 16 

F Transcritos com os exons 4 e 5 

G Transcritos com os exons 13 e 14 

  

 
Figura 2 - Ensaios com formas de splicing do TCF7L2 realizados. Variantes de transcritos 

do TCF7L2 e ensaios realizados das formas de splicing. 



20 
 

 

Tabela 3 - Lista dos genes quantificados neste estudo 

                                                      GENES QUANTIFICADOS 

Genes com ou perto de variantes genéticas 
associadas ao DM2 Genes relacionados à proliferação celular 

CAMK1D ATP2A2 

CDKAL1 BDKRB2 

CDKN2A BMP2 

CDKN2B CALR 

HHEX CDKN1A 

IGF2BP2 CHTF18 

JAZF1 CSF3 

PPARγ CSRP1 

TCF7L2 CSRP2 

WFS1 CXCL3 

Genes relacionados à vias de DM2 CYBA 

AKT1 DTNB 

BAD FKBP1A 

CALM1 IGFBP2 

ERBB4 MAP4K4 

IL1R1 NKAP 

NRG1 PLN 

RXRα SPTBN1 

TNFα TOMM20 

TXNIP  

Genes selecionados pelo I2D  

JUN  

CDK4  

EP300  

  

3.3.3 Extração de RNA de CMLs e quantificações de expressão 

por RT-PCR em tempo real.  

O RNA total foi isolado com TRIzol Reagent (Invitrogen) de acordo com 

as instruções do fabricante, e a síntese do cDNA foi realizada com o kit 

SuperScriptTM III Reverse Transcriptase (Invitrogen). Para evitar que o DNA 

genômico fosse amplificado, nós desenhamos primers em exons diferentes, 

os quais possuíam um intron grande entre eles, desse modo o DNA 

genômico não seria amplificado em nosso protocolo59. Em todos os nossos 

ensaios de expressão foram observadas bandas específicas para os 

produtos amplificados. Os primers utilizados nos ensaios de RT-PCR em 

tempo real estão descritos na tabela 4. 
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Tabela 4 - Lista de primers utilizados nos ensaios de RT-PCR em tempo real  

Gene Primer F Primer R Isoformas 

detectadas 

Tamanho 

(pb) 

AKT1 GCAGCACGTGTACGAGAAGA GGTGTCAGTCTCCGACGTG 3 de 3 67 

ATP2A2 CGTGGGCTCCATCTGCCTGT GCGGGCCACAAACTTGAGCG 2 de 2 169 

BAD CCCAGAGTTTGAGCCGAGTG CCCATCCCTTCGTCGTCCT 2 de 2 249 

BDKRB2 CGACATGCTCAATGTCACCT CTGGATGGTGTTGAGCCAG 1 de 1 103 

BMP2 GCCAGCCGAGCCAACAC GGTTGTTTTCCCACTCGTTTC 1 de 1 81 

CALM1 TCTTCCTCCCTTCGCTCGCACCAT CCCAGTGACCTCATGACAGTTCCA 1 de 1 144 

CALR CCACCCAGAAATTGACAACCCCG TGCTGCCTTTGTTACGCCCCA 1 de 1 190 

CAMK1D AGCCCTCAACAAAAACATCC CTGCTCGAAACACTTGCATT 2 de 2 165 

CDK4 CCCGTGGAGCCTTTCCCCC GCAGCAGCTGTGCTCCCGA 1 de 1 84 

CDKAL1 TTTATGAAAGGGCAGCCAG GCAGCACCATTCTGGAACT 1 de 1 187 

CDKN1A GACTCTCAGGGTCGAAAA GGATTAGGGCTTCCTCTTGG 4 de 4 93 

CDKN2A ACCAGAGGCAGTAACCATGC CCTGTAGGACCTTCGGTGAC 4 de 4 129 

CDKN2B TCCCTGGATCACGACGCTGC TAGTCTGCCTGCGGAACCCG 2 de 2 99 

CSF3 CTGGACGTCGCCGACTTT CCATTCCCAGTTCTTCCATCTG 4 de 4 58 

CSRP1 GAGCCAGCTGCCAGAATG CCTTCGCACTGAACCTCTTC 2 de 4 95 

CSRP2 GGTGAAATCTATTGTAAAGGATGC TACTGGGCATGAACAAGAGC 1 de 1 95 

CXCL3 CATCCCCCATGGTTCAGAAA AAGTGTCAATGATACGCTGATAAGCT 1 de 1 101 

CYBA CGCTTCACCCAGTGGTACTT GTGGAGCCCTTCTTCCTCTT 1 de 1 98 

DTNB AGCACCAGATGAAGGAGCAT TGGGTACACACCCCAAAGAT 8 de 8 87 

EP300 GGACCGCTTTGTCTACACCT CTGCTGGTTGTTGCTCTCAT 1 de 1 172 

ERBB4 TGCCCTACAGAGCCCCAACTA GCTTGCGTAGGGTGCCATTAC 2 de 2 105 

FKBP1A CCCACCACATGCCACTCTCGT TGTGCACATGTCTGGAGGCACC 2 de 3 129 

HHEX AGAATCGACGCGCTAAATG TTCTGTTCACTGGGCAAATC 1 de 1 121 

IGF2BP2 CGTGCCTCGTGACCAAACGC TGCTGGTGCCTGTGGGAGC 2 de 2 189 

IGFBP2 GAGGGCACTTGTGAGAAGC TTCATACCCGACTTGAGGG 1 de 1 176 

IL1R1 GTGAGCCCAGCTAATGAGACA ACTCAACTGGCCGGTGACA 1 de 1 81 

JAZF1 GAAGCCTTTTGCCTGCCCAGTT CGCAGGCCCTGAGCTGTCTT 1 de 1 159 

JUN ACGGCCAACATGCTCAGGGA AGCCCCCGACGGTCTCTCTT 1 de 1 127 

    Continua 
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   Conclusão Tabela 4 

Gene Primer F Primer R Isoformas 

detectadas 

Tamanho 

(pb) 

MAP4K4 CAAAAAGTCTGGTGGACATCGA CAACCACTTCCACCAGCTCAA 5 de 5 75 

NKAP CAAAGGCTGAAGAACCATCA AGCCAATTTCACCTCTTCGT 1 de 1 171 

NRG1 CGTGGAATCAAACGAGATCATCA GCTTGTCCCAGTGGTGGATGT 11 de 17 145 

PLN AAACTCCCCAGCTAAACACCCGT AGCTTTTGACGTGCTTGTTGAGGC 1 de 1 254 

PPARγ TGAGAGCGACTTGGCAATA CAGGGTGGTTCAGCTTCAG 4 de 4 140 

CHTF18 TCTTCTATCGCTCCCATCG CTGGGCACGGATTTTAATG 1 de 1 180 

RXRα CTTCCTTCACCAAGCACATCT ACCCCTCGCAGCTGTACACT 1 de 1 81 

SPTBN1 GATCGACAAGTGGGAAGACC CTCTCGGCTGGATAGGTACG 2 de 2 127 

TCF7L2(A) GTCGGGCACTGTTCGGGCTT TGTGACTTGGCGTCTCGGGG 1, 7 e 8 190 

TCF7L2(B) TGCTTCCATGTCCAGCTTTCTGTCT ATGCCCGTCGTGTGTAGCGT 7 81 

TCF7L2(C) GCGCTCCTAAGAAATGCCGAGC CCAAATTCAAAGACTGCAAGGGCCG 9 e 10 80 

TCF7L2(D) GCGCTCCTAAGAAATGCCGAGC TCTCCTGCAAGGGCCGCAC 2 e 5 71 

TCF7L2(E) CAGCCGGGAGAGACCAATGGAG TCTGAAGAGGGTGGGCTGAGGC 3, 6, 12,13 85 

TCF7L2(F) GGCAGCACACATTACTCTGC TGAGGGCTTGTCTACTCTGG 1 e 13 121 

TCF7L2(G) GCCTTTCACTTCCTCCGATT GCCGCACCAGTTATTCTGTT 2, 7, 9, 10 89 

TNFα GAAAACAAGGGCTTTTGCAC GGAATGGTGTTCTGGAACCT 3 de 3 113 

TOMM20 AGCAAGGAAAGAATGGGCT CAACGCCTTTTCAAGCATT 1 de 1 171 

TXNIP TGGTGATCATGAGACCTGGA CGGTCAAGAAAAGCCTTCAC 1 de 1 130 

WFS1 GACGAGCTGGCGGGGAAGA AGCGCGTTGATGTGGTGCG 2 de 2 167 

pb = pares de bases. 

Resumidamente, cinco nanogramas de cDNA foram utilizadas para a 

reação de RT-PCR em tempo real (SYBRw Green PCR Master Mix-PE 

Applied Biosystems), realizada em um aparelho ABI Prism 7700 Sequence 

Detection System (Applied Biosystems). Para cada indivíduo, foram 

realizados ensaios em duplicata ou triplicata e a média de expressão de 

cada gene foi utilizada como a medida padrão. As expressões de transcritos-

alvo foram normalizadas pela expressão de mRNA do gene ribossomal 28S 

(gene referência), usando o método comparativo Ct89. CT é o número de 

ciclos no qual uma quantidade de cDNA do gene alvo chega a um limiar 

fixado, e ΔCt é a diferença entre o ciclo limiar do gene alvo e do gene de 
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referência. Posteriormente, o ΔCt linearizado (i.e. 2-ΔCt) foi utilizado para 

comparações90. No final, obtivemos a expressão dos 41 genes para 104 

indivíduos. 

3.3.4  Efeitos ambientais 

Por terem sido utilizadas células cultivadas, passando por algumas 

gerações em cultura, esperava-se que os efeitos ambientais fossem 

minimizados e houvesse um predomínio de fatores genéticos na 

variabilidade da expressão gênica. 

Os dois grupos genotípicos foram analisados de acordo com a 

presença de DM2/GJA (glicemia de jejum alterada), para que se avaliasse 

uma possível associação entre essa variável e os grupos. Foram também 

avaliados efeitos de número de ciclos de replicação celular em cultura 

primária (passagens/gerações), de idade, de DM2/GJA e de sexo nos 

valores de expressão gênica. Para as analises de efeitos ambientais na 

expressão gênica, nós utilizamos os dados de expressão do nosso banco de 

dados total de CMLs, o qual consistia de 104 pacientes.  

3.3.5  Montagem de redes de interação protéica 

Utilizando dados do I2D, foi montada uma rede de interação protéica 

para ser utilizada pelos dois grupos genotípicos com: os 41 genes 

quantificados (uma das formas de splicing do gene TCF7L2 representando o 

gene, e os outros 40 genes), outros genes que possuem ou estão perto de 

SNPs associados ao DM2, e genes que tem interações protéicas (preditas 

ou descritas na literatura) conectando os dois primeiros grupos de genes. 

Deste modo, cada interação protéica dos genes em questão, descrita na 

literatura e presente em bancos de dados, foi representada graficamente por 

uma ligação entre dois nós (círculos). Para cada grupo genotípico, o 

comportamento em grupo dos genes foi graficamente visualizado utilizando 

escalas de cor para representar medidas de expressão gênica. Nessa 

representação gráfica os genes que possuem maiores níveis de expressão 

são representados em vermelho e os genes com os menores níveis de 
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expressão são representados em branco. Para manter os valores de 

expressão gênica em uma mesma faixa de valores nessas representações 

gráficas, tais valores foram centrados e ajustados pelo desvio padrão da 

distribuição de expressão gênica. O programa Cytoscape v.2.8.0 e o 

protocolo descrito por Cline et al foram utilizados para a montagem das 

redes91,92. 

3.3.6   Comparação de padrões de co-expressão gênica entre 

grupos e representação dos padrões em redes 

Com a finalidade de se observar se as correlações de expressão 

gênica eram estatisticamente diferentes entre os dois grupos genotípicos, 

analisamos as correlações de expressão dos 41 genes dois a dois (uma das 

formas de splicing do gene TCF7L2 representando o gene, e os outros 40 

genes), e comparamos todos os coeficientes de correlação entre os dois 

grupos. O objetivo principal dessas análises foi observar os genes que 

possuíam o maior número de correlações diferentes com significância 

estatística entre os dois grupos genotípicos. Com o intuito de se observar 

diferenças de relações entre as formas de splicing do gene TCF7L2 

analisadas, montamos redes de co-expressão com apenas as formas de 

splicing para cada grupo genotípico. As redes de correlação de expressão 

montadas com os dados dos 41 genes foram construídas e visualizadas 

utilizando o programa Cytoscape v.2.8.0. Assim, foram construídas redes 

com a utilização de faixas de limiares de coeficientes de correlação. Ex. 

Redes de correlação com faixas de limiares de ±0,4 ilustram genes que 

possuem valores de correlação de expressão com outros genes acima de 

0,4 ou abaixo de -0.4, fazendo com que apenas coeficientes de correlação 

com alto poder estatístico (acima de 80%) sejam visualizados. Deste modo, 

em tais redes uma ligação foi desenhada entre genes que possuem valores 

de correlação acima dos valores positivos e abaixo dos valores negativos. 

As redes dos dois grupos foram comparadas topologicamente utilizando o 
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plug-in NetworkAnalyzer v.2.793, com o qual se obteve os genes que 

possuíam o maior número de correlações de expressão diferentes. 

3.3.7 Análises estatísticas  

Primeiramente, utilizamos o teste de Qui-quadrado para estimar o 

equilíbrio de Hardy-Weinberg (HWE) para os genótipos, assim como para 

testar a associação entre DM2/GJA com os grupos genotípicos.  

Análises de influência das variáveis idade, sexo e DM2/GJA nas 

medições de expressão, foram realizadas através de ANOVA de um 

caminho, com o auxílio do programa SPSS v.13 para o Windows. Para os 

genes que mostraram sofrer influência de efeitos ambientais, nós realizamos 

ajustes por regressão linear dos valores de expressão (2-ΔCt) para 

determinada variável e posteriormente trabalhamos com os resíduos desse 

ajuste. 

Observamos que muitos dos genes analisados não apresentaram 

distribuição normal dos dados de quantificação de expressão, deste modo, 

as comparações de expressão gênica entre os grupos genotípicos e entre 

grupos com presença ou ausência de DM2/GJA foram feitas através da 

comparação de valores medianos de expressão. Tais comparações foram 

realizadas através do teste de Mann-Whitney-U, utilizando o programa SPSS 

v.13 para o Windows, e consideramos significantes p-valores de 

comparações de expressão iguais ou menores que 0,05, ou iguais ou 

menores que 0,01. 

As correlações de expressão gênica dois a dois foram obtidas através 

de correlações de Spearman. Posteriormente, os coeficientes de correlação 

de cada par de genes foram comparados entre os grupos através de testes 

para se avaliar a significância da diferença entre dois coeficientes de 

correlação94. Para essas análises consideramos significantes p-valores 

iguais ou menores que 0,05, ou iguais ou menores que 0,01, para diferença 

entre os coeficientes de correlação. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1 Análises de efeitos ambientais 

Analisando os 92 indivíduos genotipados (doadores das linhagens 

celulares), obtivemos as seguintes freqüências genotípicas para o 

rs7903146: CC = 52.2% (n = 48); CT = 38.0% (n = 35); TT = 9.8% (n = 9). 

Deste modo, não foi observado afastamento do HWE (P-valor  0,5). Trinta e 

quatro indivíduos apresentavam DM2 ou glicemia de jejum alterada (GJA), 

sendo que quatorze destes (41,18%) eram do grupo sem o alelo de risco e 

vinte (58,82%) eram do grupo com o alelo de risco (p-valor 0,1) (Tabela 1).   

 Quando testamos os efeitos de idade, sexo, e DM2/GJA nas medidas 

de expressão gênica, observamos que o sexo dos indivíduos estava 

influenciando na expressão do gene MAP4K4, e a idade estava 

influenciando na expressão das formas de splicing D e F do gene TCF7L2 

(Tabela 5). Observamos também que o número de ciclos de replicação 

celular em cultura primária (CRCCP) estava influenciando na expressão de 

vários genes (Tabela 5). 

Trabalhando com os valores ajustados para CRCCP, quando 

separamos os indivíduos em grupos de diabéticos e não diabéticos, e 

comparamos os níveis medianos de expressão das sete formas de splicing 

do gene TCF7L2 e dos outros 40 genes analisados, observamos que apenas 

os genes JUN e ERBB4 tiveram diferenças significativas em expressão (P-

valor ≤ 0,05) (Tabelas 6 e 7). 
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Tabela 5 - Efeitos ambientais nas medidas de expressão gênica 

 
CRCCP 
(n=104) 

SEXO 
(n=104) 

IDADE 
(n=104) 

DM2/GJA 
(n=93) 

GENES P-Valor P-Valor P-Valor P-Valor 

AKT1 0.731 0.326 0.267 0.269 

ATP2A2 0.000* 0.944 0.487 0.357 

BAD 0.486 0.354 0.897 0.802 

BDKRB2 0.516 0.975 0.908 0.726 

BMP2 0.011* 0.207 0.881 0.483 

CALM1 0.318 0.278 0.637 0.132 

CALR 0.061 0.104 0.406 0.084 

CAMK1D 0.214 0.671 0.286 0.311 

CDK4 0.003* 0.272 0.473 0.433 

CDKAL1 0.000* 0.975 0.274 0.226 

CDKN1A 0.488 0.439 0.289 0.268 

CDKN2A 0.478 0.543 0.414 0.353 

CDKN2B 0.005* 0.267 0.115 0.175 

CHTF18 0.737 0.338 0.660 0.136 

CSF3 0.041* 0.111 0.238 0.769 

CSRP1 0.014* 0.874 0.748 0.831 

CSRP2 0.417 0.485 0.723 0.816 

CXCL3 0.011* 0.119 0.946 0.456 

CYBA 0.900 0.587 0.713 0.496 

DTNB 0.342 0.861 0.716 0.667 

EP300 0.000* 0.159 0.383 0.484 

ERBB4 0.093 0.881 0.962 0.394 

FKBP1A 0.002* 0.606 0.601 0.655 

HHEX 0.679 0.369 0.699 0.376 

IGF2BP2 0.000* 0.670 0.399 0.210 

IGFBP2 0.002* 0.366 0.518 0.640 

IL1R1 0.000* 0.431 0.509 0.655 

JAZF1 0.000* 0.654 0.340 0.384 

JUN 0.009* 0.769 0.931 0.201 

    Continua 
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   Conclusão Tabela 5 

 
CRCCP 
(n=104) 

SEXO 
(n=104) 

IDADE 
(n=104) 

DM2/GJA 
(n=93) 

GENES P-Valor P-Valor P-Valor P-Valor 

MAP4K4 0.396 0.045* 0.155 0.585 

NKAP 0.742 0.347 0.466 0.175 

NRG1 0.357 0.581 0.752 0.667 

PLN 0.008* 0.630 0.371 0.457 

PPARγ 0.490 0.316 0.786 0.421 

RXRα 0.001* 0.543 0.739 0.689 

SPTBN1 0.764 0.151 0.143 0.368 

TCF7L2 (A) 0.001* 0.876 0.084 0.369 

TCF7L2 (B) 0.000* 0.959 0.111 0.299 

TCF7L2 (C) 0.000* 0.601 0.221 0.650 

TCF7L2 (D) 0.000* 0.637 0.030* 0.342 

TCF7L2 (E) 0.000* 0.669 0.078 0.427 

TCF7L2 (F) 0.000* 0.251 0.032* 0.210 

TCF7L2 (G) 0.063 0.390 0.969 0.283 

TNFα 0.438 0.253 0.850 0.949 

TOMM20 0.601 0.682 0.779 0.169 

TXNIP 0.104 0.484 0.723 0.549 

WFS1 0.000* 0.558 0.934 0.823 

*Influência significativa (p-valor≤0.05). CRCCP = Ciclo de replicação celular em cultura 
primária; DM2 = Diabetes mellitus tipo 2; e GJA = Glicemia de jejum alterada. 
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Tabela 6 -  Diferenças de medianas de expressão gênica entre os grupos de diabéticos e 
não diabéticos de 40 genes 

  GENE GRUPO 
EXPRESSÃO 

MEDIANA P-VALOR GENE GRUPO 
EXPRESSÃO 

MEDIANA P-VALOR 

  AKT1 GND 0.00006 0.817 EP300 GND -0.00204 0.274 

    GD 0.00004    GD -0.00137  

  ATP2A2 GND -0.08860 0.122 ERBB4 GND 0.00026 0.041* 

    GD -0.06315    GD 0.00005  

  BAD GND 0.00254 0.432 FKBP1A GND -0.17727 0.218 

    GD 0.00400    GD -0.08206  

  BDKRB2 GND 0.00203 0.701 HHEX GND 0.00009 0.774 

    GD 0.00245    GD 0.00011  

  BMP2 GND -0.00031 0.906 IGF2BP2 GND -0.00473 0.177 

    GD -0.00045    GD -0.00238  

  CALM1 GND 0.00185 0.931 IGFBP2 GND -0.00017 0.197 

    GD 0.00103    GD -0.00023  

  CALR GND 0.00531 0.465 IL1R1 GND -0.00001 0.512 

    GD 0.00339    GD -0.00003  

  CAMK1D GND 0.00879 0.330 JAZF1 GND -0.00324 0.282 

    GD 0.01028    GD -0.00177  

  CDK4 GND -0.02490 0.272 JUN GND -0.01015 0.016* 

    GD -0.02202    GD -0.00425  

  CDKAL1 GND -0.00056 0.263 MAP4K4 GND 0.00023 0.535 

    GD -0.00050    GD 0.00021  

  CDKN1A GND 0.01995 0.334 NKAP GND 0.00002 0.121 

    GD 0.01833    GD 0.00005  

  CDKN2A GND 0.00046 0.280 NRG1 GND 0.00003 0.186 

    GD 0.00041    GD 0.00006  

  CDKN2B GND -0.02951 0.162 PLN GND -0.00077 0.534 

    GD -0.01302    GD -0.00066  

  CHTF18 GND 0.00044 0.808 PPARγ GND 0.02278 0.978 

    GD 0.00048    GD 0.02328  

  CSF3 GND -0.00054 0.487 RXRα GND -0.00067 0.994 

    GD -0.00137    GD -0.00076  

  CSRP1 GND -0.00216 0.863 SPTBN1 GND 0.00364 0.520 

    GD -0.00225    GD 0.00417  

  CSRP2 GND 0.00020 0.604 TNFα GND 0.00015 0.421 

    GD 0.00019    GD 0.00022  

  CXCL3 GND -0.00065 0.771 TOMM20 GND 0.00036 0.887 

    GD -0.00260    GD 0.00038  

  CYBA GND 0.00203 0.500 TXNIP GND 0.06037 0.338 

  GD 0.00197   GD 0.04450  

 DTNB GND 0.00001 0.956 WFS1 GND -0.00034 0.270 

    GD 0.00002     GD -0.00067  

GD = Grupo diabético; GND = Grupo não diabético. * diferenças significativas (p-
valor≤0.05).  
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Tabela 7 -  Diferenças de medianas de expressão gênica entre os grupos de diabéticos e 
não diabéticos das formas de splicing do TCF7L2 

FORMAS DE 
SPLICING TCF7L2  GRUPO 

EXPRESSÃO 
MEDIANA P-VALOR 

A Grupo não diabético -0.00219 0.128 

 Grupo diabético -0.00147  

B Grupo não diabético -0.00109 0.153 

 Grupo diabético -0.00067  

C Grupo não diabético -0.00026 0.060 

 Grupo diabético -0.00012  

D Grupo não diabético -0.00342 0.136 

 Grupo diabético -0.00160  

E Grupo não diabético -0.00584 0.136 

 Grupo diabético -0.00241  

F Grupo não diabético -0.00445 0.293 

 Grupo diabético -0.00388  

G Grupo não diabético 0.00080 0.153 

 Grupo diabético 0.00053  
 
 

4.2  Comparações de medianas de expressão e de redes de interações 

protéicas entre os grupos genotípicos 

Primeiramente, buscamos identificar se os genótipos de risco do gene 

TCF7L2 estavam afetando a expressão das formas de splicing deste gene 

(influência em cis na regulação), e considerando as expressões das sete 

formas do TCF7L2 analisadas, observamos que cinco (formas A, B, C, D e 

E) tinham diferenças de expressão significativas de acordo com o grupo 

genotípico (P-valores ≤ 0,05 e ≤ 0,01) (Tabela 8) (Figura 3). Comparamos 

também entre os grupos genotípicos os níveis medianos de expressão dos 

outros 40 genes e observamos que nove (CDKAL1, IGF2BP2, JAZF1, 

CDKN2B, CAMK1D, JUN, CDK4, ATP2A2, e FKBP1A) apresentavam 

diferenças significantes estatisticamente (p-valor 0,05), sendo que seis 

destas diferenças se mantinham utilizando o p-valor 0,01 (IGF2BP2, JAZF1, 

CDK4, JUN, ATP2A2, e FKBP1A) (Tabela 9).  

Através de uma análise inserindo dados de expressão gênica em redes 

de interação protéica e comparando as redes dos dois grupos genotípicos, 

notamos que o gene TCF7L2 (aqui representado pela forma de splicing B, 

uma das cinco que foram observadas como tendo diferença de expressão 

entre os grupos) e outros 28 genes possuem maiores níveis medianos de 
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expressão no grupo de risco (sendo 10 com significância estatística, p-valor 

0,05) (Figura 4). 

Tabela 8 -  Diferenças de medianas de expressão gênica entre os grupos selvagem e de 
risco das formas de splicing do TCF7L2 

FORMAS DE SPLICING 
TCF7L2  GRUPO 

EXPRESSÃO 
MEDIANA P-VALOR 

A Grupo Selvagem -0.00241 0,002* 

 Grupo de risco -0.00134  

B Grupo Selvagem -0.00153 0,005* 

 Grupo de risco -0.00048  

C Grupo Selvagem -0.00030 0,008* 

 Grupo de risco -0.00012  

D Grupo Selvagem -0.00343 0,010* 

 Grupo de risco -0.00059  

E Grupo Selvagem -0.00649 0,009* 

 Grupo de risco -0.00253  

F Grupo Selvagem -0.00520 0,056 

 Grupo de risco -0.00261  

G Grupo Selvagem 0.00069 0,522 

  Grupo de risco 0.00088   

* Diferenças significativas (p-valor≤0.05). 
 
 

 
 

Figura 3 - Diferenças de expressão e co-expressão das formas de splicing do gene TCF7L2 
entre os grupos genotípicos. A. Comparações dos níveis medianos de expressão 
das formas do gene TCF7L2 entre os grupos.  B. Rede de correlações do grupo 
selvagem. C. Rede de correlações do grupo de risco. * diferenças significativas 
entre expressões gênicas. Linhas sólidas representam os coeficientes de 
correlação significativamente diferentes. 
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Tabela 9 -  Diferenças de medianas de expressão gênica entre os grupos selvagem e de 
risco de 40 genes 

  GENE GRUPO 

EXPRESSÃO 

MEDIANA P-VALOR GENE GRUPO 

EXPRESSÃO 

MEDIANA P-VALOR 

  AKT1 Selvagem 0.00003 0.504 EP300 Selvagem -0.00130 0.323 

    Risco 0.00007    Risco -0.00116   

  ATP2A2  Selvagem -0.11028 0.004* ERBB4 Selvagem 0.00018 0.743 

    Risco -0.03372    Risco 0.00016  

  BAD Selvagem 0.00326 0.448 FKBP1A Selvagem -0.20144 0.003* 

    Risco 0.00251    Risco -0.04673  

  BDKRB2 Selvagem 0.00206 0.330 HHEX Selvagem 0.00006 0.386 

    Risco 0.00334    Risco 0.00009  

  BMP2 Selvagem -0.00026 0.558 IGF2BP2 Selvagem -0.00566 0.005* 

    Risco -0.00032    Risco -0.00052  

  CALM1 Selvagem 0.00159 0.060 IGFBP2 Selvagem -0.00016 0.667 

    Risco 0.00288    Risco -0.00017  

  CALR Selvagem 0.00443 0.267 IL1R1 Selvagem -0.00002 0.682 

    Risco 0.00644    Risco -0.00002  

  CAMK1D  Selvagem 0.00945 0.024* JAZF1 Selvagem -0.00382 0.003* 

    Risco 0.01454    Risco -0.00099  

  CDK4 Selvagem -0.02856 0.004* JUN Selvagem -0.00857 0.003* 

    Risco -0.01385    Risco -0.00396  

  CDKAL1 Selvagem -0.00076 0.013* MAP4K4 Selvagem 0.00022 0.617 

    Risco -0.00027    Risco 0.00023  

  CDKN1A Selvagem 0.01716 0.842 NKAP  Selvagem 0.00002 0.221 

    Risco 0.01995    Risco 0.00006  

  CDKN2A Selvagem 0.00041 0.833 NRG1 Selvagem 0.00004 0.584 

    Risco 0.00043    Risco 0.00005  

  CDKN2B  Selvagem -0.03108 0.017* PLN Selvagem -0.00084 0.117 

    Risco -0.01258    Risco -0.00066  

  CHTF18 Selvagem 0.00035 0.645 PPARγ Selvagem 0.02356 0.360 

    Risco 0.00058    Risco 0.01792  

  CSF3 Selvagem -0.00050 0.963 RXRα Selvagem -0.00096 0.088 

    Risco -0.00085    Risco -0.00066  

  CSRP1 Selvagem -0.00237 0.194 SPTBN1 Selvagem 0.00385 0.705 

    Risco -0.00222    Risco 0.00414  

  CSRP2 Selvagem 0.00023 0.254 TNFα Selvagem 0.00015 0.545 

    Risco 0.00016    Risco 0.00019  

  CXCL3 Selvagem -0.00065 0.981 TOMM20 Selvagem 0.00031 0.848 

    Risco -0.00189    Risco 0.00039  

  CYBA Selvagem 0.00191 0.313 TXNIP Selvagem 0.06253 0.634 

   Risco 0.00351    Risco 0.04585  

 DTNB Selvagem 0.00002 0.836 WFS1 Selvagem -0.00068 0.059 

    Risco 0.00002    Risco -0.00046  

* Diferenças significativas (p-valor≤0.05).  
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4.3 Comparações de padrões de co-expressão gênica entre os 

grupos genotípicos 

Primeiramente, analisamos as correlações de expressão entre formas 

de splicing do gene TCF7L2 e observamos que as formas B e G apresentam 

respectivamente 4 e 5 diferenças de correlações entre os grupos (Tabela 

10). Construindo redes de correlação de expressão para as formas de 

splicing do gene TCF7L2, podemos observar melhor que as diferenças em 

correlações estão principalmente concentradas em duas formas de splicing 

(B e G) (Figura 3). 

Tabela 10 - Diferenças significativas de coeficientes de correlação das formas de splicing do 
gene TCF7L2 entre os grupos selvagem e de risco 

    
COEFICIENTES DE 

CORRELAÇÃO   
FORMAS DE 

SPLICING TCF7L2  
FORMAS DE 

SPLICING TCF7L2 
GRUPO 

SELVAGEM 
GRUPO DE 

RISCO P-VALOR 

B A 0,89 0,72 0,021 

B C 0,95 0,89 0,029 

B D 0,93 0,84 0,033 

B G -0,04 0,50 0,006 

G A -0,04 0,43 0,020 

G C -0,06 0,40 0,024 

G D 0,06 0,47 0,038 

G E 0,05 0,46 0,041 

NOTA: As comparações apresentadas mostram apenas diferenças significativas entre os 
coeficientes de correlação (P-valor ≤ 0,05). 

Posteriormente, comparamos entre os grupos os coeficientes de 

correlação de expressão gênica das formas de splicing com os outros 40 

genes, e observamos que a forma de splicing B possui a maior quantidade 

de coeficientes de correlação de expressão diferentes (nove) (Tabela 11). 

Nota-se também ao comparar os grupos que os genes RXRα, CSF3, CXCL3 

e CALR possuem muitas diferenças de correlações significantes com as 

formas de splicing (6, 6, 6 e 5, respectivamente, de 7 possíveis) (Tabela 11). 

Interessantemente, a forma de splicing G apresenta diferenças de 

coeficientes de correlação de expressão com os genes (ATP2A2, CDK4, 

CDKAL1, IGF2BP2 e JAZF1), enquanto as outras formas de splicing não 

apresentam nenhuma diferença de correlação com genes diferentemente 

expressos entre os grupos (Tabela 11). 
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Tabela 11 - Comparações entre os grupos genotípicos de coeficientes de correlação gênica 
das formas de splicing do TCF7L2 com os demais genes  

    COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO  

FORMAS DE 
SPLICING TCF7L2 GENES 

GRUPO 
SELVAGEM 

GRUPO DE 
RISCO P-VALOR 

A BMP2 -0.32 0.13 0.034 

A CALR -0.10 0.33 0.038 

A CSF3 -0.51 0.04 0.004 

A CXCL3 -0.47 0.13 0.002 

A IGFBP2 -0.05 0.40 0.029 

A RXRα 0.54 -0.01 0.004 

A TXNIP 0.00 0.49 0.014 

B CALM1 0.00 0.44 0.029 

B CALR -0.10 0.44 0.009 

B CSF3 -0.50 0.01 0.011 

B CYBA -0.01 0.44 0.026 

B CXCL3 -0.46 0.04 0.013 

B MAP4K4 -0.09 0.32 0.048 

B IL1R1 0.17 0.64 0.006 

B RXRα 0.54 0.11 0.023 

B TXNIP 0.03 0.45 0.035 

C CALR -0.14 0.30 0.034 

C CSF3 -0.48 -0.01 0.016 

C CXCL3 -0.46 -0.07 0.048 

C IL1R1 0.14 0.58 0.015 

C RXRα 0.55 0.07 0.010 

D CSF3 -0.42 0.05 0.020 

D CXCL3 -0.38 0.13 0.014 

D IGFBP 0.01 0.44 0.035 

D RXRα 0.56 0.04 0.006 

E CALR -0.03 0.39 0.045 

E CSF3 -0.46 0.00 0.021 

E CXCL3 -0.42 0.08 0.015 

E RXRα 0.57 0.05 0.006 

E TXNIP 0.08 0.48 0.038 

F CALR 0.06 0.45 0.049 

F CSF3 -0.32 0.09 0.049 

F CYBA 0.08 0.49 0.038 

F CXCL3 -0.27 0.18 0.035 

F RXRα 0.49 0.00 0.013 

G ATP2A2 0.01 0.47 0.017 

G BDKRB2 0.82 0.63 0.048 

G CDK4 -0.05 0.39 0.034 

G CDKAL1 0.08 0.54 0.016 

G IGF2BP2 0.02 0.47 0.023 

G JAZF1 0.04 0.50 0.019 

NOTA: As comparações apresentadas mostram apenas diferenças significativas entre os 
coeficientes de correlação (P-valor ≤ 0,05). 
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Comparando os coeficientes de correlação referentes aos 41 genes 

(820 comparações) entre os dois grupos genotípicos, utilizando a forma de 

splicing B para representar a expressão do gene TCF7L2, obtivemos que o 

gene RXRα foi o gene com o maior número de coeficientes de correlação 

diferentes (onze) (Tabela 12).  Na seqüência, observamos os genes CALM1, 

CALR e IGF2BP2 com 10 coeficientes de correlação diferentes entre os 

grupos (Tabela 12). Juntamente com a forma de splicing B do gene TCF7L2, 

esses quatro genes listados contabilizam por mais de 50% (43 de 83) das 

diferenças de correlação detectadas. As demais comparações de 

correlações estão mostradas na tabela 13.  

Analisando as diferenças de correlações significantes usando um limiar 

de ±0,4 e ±0,5 para pelo menos uma das correlações comparadas, 

observamos que os genes RXRα, CALM1 e CALR permanecem como os 

genes que possuem o maior número de correlações significativamente 

diferentes (10, 10 e 10 respectivamente para o limiar ±0,4; e 8, 9 e 9 

respectivamente para o limiar ±0,5) (Tabela 12). Ilustrando as diferenças 

significativas em padrões de correlação de expressão entre os grupos, 

usando um limiar de ±0,4 para pelo menos uma das correlações 

comparadas, montamos também redes de correlações para os genes RXRα, 

CALM1 e CALR (Figura 5). 

Quando comparando os grupos genotípicos quanto a diferenças de 

correlação entre os 41 genes, foi observado que os genes diferentemente 

expressos entre os grupos (IGF2BP2, forma de splicing B do gene TCF7L2, 

ATP2A2, JAZF1, CDKAL1, CDK4, FKBP1A, CAMK1D, CDKN2B e JUN) 

participam de aproximadamente 67% (56 de 83) das diferenças de 

correlações significantes (Tabela 14). Ilustrando as diferenças significativas 

em padrões de correlações de expressão entre os grupos, usando um limiar 

de ±0,4 para pelo menos uma das correlações comparadas, montamos 

redes de correlação com os genes diferentemente expressos (Figura 6). 

Nota-se também que os genes RXRα, CALR, CSF3 e CXCL3 (os quais 
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possuem várias diferenças de coeficientes de correlação com as formas de 

splicing do gene TCF7L2), juntamente com o gene CALM1, respondem por 

aproximadamente 55% (31 de 56) das diferenças acima citadas de 

coeficientes de correlação entre os grupos (7, 7, 5, 5 e 7, respectivamente) 

(Tabela 14).  

Quando observamos as diferenças de coeficientes de correlação entre 

os grupos utilizando um p-valor menor ou igual a 0,01, observamos que 8 

das 17 diferenças estão concentradas nos genes RXRα e CALR (Tabela 12), 

e essas diferenças de correlações são com genes diferentemente expressos 

entre os grupos. 
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Tabela 12 - Comparações entre os grupos genotípicos de coeficientes de correlação gênica 
dos genes com maiores números de diferenças de coeficientes de correlação 

    COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO   

GENES GENES 
GRUPO 

SELVAGEM 
GRUPO DE 

RISCO P-VALOR 

RXRα AKT1 0.02 0.42 0.048 

RXRα ATP2A2 0.72 0.30   0.005* 

RXRα CDKN2B 0.49 0.08 0.034 

RXRα CSRP1 0.74 0.40 0.017 

RXRα EP300 0.50 0.10 0.037 

RXRα FKBP1A 0.65 0.29 0.026 

RXRα IGF2BP2 0.67 0.17     0.003* 
#
 

RXRα JAZF1 0.66 0.28 0.017 

RXRα JUN 0.52 0.14 0.042 

RXRα PPARγ 0.38 -0.03 0.047 

RXRα TCF7L2 (B) 0.54 0.11 0.023 

CALR ATP2A2 -0.03 0.55   0.002* 

CALR CALM1 0.81 0.92   0.046
#
 

CALR CDK4 0.02 0.47 0.024 

CALR CDKAL1 0.05 0.58   0.004* 

CALR EP300 0.06 0.51 0.019 

CALR FKBP1A 0.02 0.54   0.006* 

CALR IGF2BP2 -0.02 0.53     0.004* 
#
 

CALR JAZF1 -0.02 0.50   0.009* 

CALR TCF7L2 (B) -0.10 0.44   0.009* 

CALR TOMM20 0.19 0.56 0.039 

CALM1 ATP2A2 0.07 0.55 0.011 

CALM1 CDK4 0.13 0.50 0.050 

CALM1 CDKAL1 0.23 0.66 0.011 

CALM1 EP300 0.25 0.60 0.042 

CALM1 FKBP1A 0.17 0.54 0.047 

CALM1 IGF2BP2 0.12 0.57  0.013
#
 

CALM1 JAZF1 0.11 0.52 0.032 

CALM1 CHTF18 0.67 0.85 0.038 

CALM1 TCF7L2 (B) 0.00 0.44 0.029 

IGF2BP2 CSF3 -0.44 0.07 0.012 

IGF2BP2 CYBA 0.02 0.54   0.006* 

IGF2BP2 CXCL3 -0.38 0.11 0.017 

IGF2BP2 MAP4K4 0.06 0.45 0.048 

IGF2BP2 IL1R1 0.30 0.64 0.034 

IGF2BP2 TOMM20 0.02 0.42 0.044 

IGF2BP2 TXNIP 0.10 0.57 0.012 

NOTA: As comparações apresentadas mostram apenas diferenças significativas entre os 
coeficientes de correlação (P-valor ≤ 0,05). *P-valor ≤ 0,01. 

#
 correlações que são 

apontadas apenas uma vez nesta tabela. 
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Tabela 13 – Demais comparações entre os grupos genotípicos de coeficientes de 
correlação gênica significativamente diferentes 

    COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO   

GENES GENES 
GRUPO 

SELVAGEM GRUPO DE RISCO P-VALOR 

ATP2A2 TOMM20 -0.13 0.29 0.047 

ATP2A2 TXNIP 0.03 0.50 0.018 

BAD BMP2 0.40 -0.04 0.031 

BAD CSRP2 0.49 0.02 0.017 

BAD DTNB 0.54 0.17 0.045 

BDKRB2 PLN -0.31 0.10 0.048 

BDKRB2 PPARγ 0.45 0.00 0.027 

CAMK1D ERBB4 0.55 0.05 0.008 

CAMK1D PPARγ 0.45 0.05 0.044 

CAMK1D TNFα  0.49 0.11 0.046 

CDK4 SPTBN1 0.00 0.40 0.050 

CDKAL1 BDKRB2 0.07 0.50 0.026 

CDKAL1 CHTF18 0.07 0.51 0.021 

CDKAL1 MAP4K4 0.16 0.60 0.013 

CSF3 ATP2A2 -0.40 0.02 0.038 

CSF3 BAD 0.34 -0.34 0.001 

CSF3 CDKN2B -0.43 -0.01 0.034 

CSF3 CXCL3 0.92 0.70 0.001 

CSF3 EP300 -0.15 0.30 0.030 

CSF3 JAZF1 -0.44 0.01 0.025 

CSF3 WFS1 -0.57 0.00 0.002 

CXCL3 ATP2A2 -0.35 0.06 0.047 

CXCL3 BAD 0.28 -0.18 0.028 

CXCL3 BDKRB2 0.50 0.11 0.040 

CXCL3 CDK4 -0.34 0.11 0.030 

CXCL3 JAZF1 -0.38 0.04 0.044 

CXCL3 WFS1 -0.58 -0.01 0.002 

CYBA ATP2A2 0.05 0.48 0.029 

CYBA CDKAL1 -0.01 0.49 0.011 

CYBA DTNB 0.25 0.68 0.008 

CYBA EP300 0.14 0.58 0.018 

CYBA IL1R1 0.18 0.60 0.017 

CYBA JAZF1 0.02 0.45 0.033 

CYBA TOMM20 0.23 0.68 0.005 

DTNB MAP4K4 0.87 0.66 0.010 

DTNB TOMM20 0.13 0.53 0.032 

JAZF1 BDKRB2 -0.03 0.41 0.033 

JAZF1 IL1R1 0.24 0.61 0.033 

TXNIP CDK4 -0.01 0.48 0.014 

TXNIP FKBP1A 0.04 0.45 0.038 

NOTA: As comparações apresentadas mostram apenas diferenças significativas entre os 
coeficientes de correlação (P-valor ≤ 0,05). As comparações envolvendo a forma de 
splicing B do gene TCF7L2 foram colocadas na tabela 11. 
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Tabela 14 - Comparações entre os grupos genotípicos de coeficientes de correlação gênica com 

apenas os genes diferentemente expressos  

    COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO   

GENES GENES GRUPO SELVAGEM GRUPO DE RISCO P-VALOR 

IGF2BP2 CALM1 0.12 0.57 0.013 

IGF2BP2 CALR -0.02 0.53   0.004 * 

IGF2BP2 CSF3 -0.44 0.07 0.012 

IGF2BP2 CXCL3 -0.38 0.11 0.017 

IGF2BP2 CYBA 0.02 0.54   0.006 * 

IGF2BP2 IL1R1 0.30 0.64 0.034 

IGF2BP2 MAP4K4 0.06 0.45 0.048 

IGF2BP2 RXRα 0.67 0.17   0.003 * 

IGF2BP2 TOMM20 0.02 0.42 0.044 

IGF2BP2 TXNIP 0.10 0.57 0.012 

TCF7L2 (B) CALM1 0.00 0.44 0.029 

TCF7L2 (B) CALR -0.10 0.44   0.009 * 

TCF7L2 (B) CSF3 -0.50 0.01 0.011 

TCF7L2 (B) CXCL3 -0.46 0.04 0.013 

TCF7L2 (B) CYBA -0.01 0.44 0.026 

TCF7L2 (B) IL1R1 0.17 0.64   0.006 * 

TCF7L2 (B) MAP4K4 -0.09 0.32 0.048 

TCF7L2 (B) RXRα 0.54 0.11 0.023 

TCF7L2 (B) TXNIP 0.03 0.45 0.035 

ATP2A2 CALM1 0.07 0.55 0.011 

ATP2A2 CALR -0.03 0.55   0.002 * 

ATP2A2 CSF3 -0.40 0.02 0.038 

ATP2A2 CXCL3 -0.35 0.06 0.047 

ATP2A2 CYBA 0.05 0.48 0.029 

ATP2A2 RXRα 0.72 0.30   0.005 * 

ATP2A2 TOMM20 -0.13 0.29 0.047 

ATP2A2 TXNIP 0.03 0.50 0.018 

JAZF1 BDKRB2 -0.03 0.41 0.033 

JAZF1 CALM1 0.11 0.52 0.032 

JAZF1 CALR -0.02 0.50   0.009 * 

JAZF1 CSF3 -0.44 0.01 0.025 

JAZF1 CXCL3 -0.38 0.04 0.044 

JAZF1 CYBA 0.02 0.45 0.033 

JAZF1 IL1R1 0.24 0.61 0.033 

JAZF1 RXRα 0.66 0.28 0.017 

    Continua 
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   Conclusão Tabela 14 

    COEFICIENTES DE CORRELAÇÃO 

GENES GENES GRUPO SELVAGEM GRUPO DE RISCO P-VALOR 

CDKAL1 BDKRB2 0.07 0.50 0.026 

CDKAL1 CALM1 0.23 0.66 0.011 

CDKAL1 CALR 0.05 0.58   0.004 * 

CDKAL1 CHTF18 0.07 0.51 0.021 

CDKAL1 CYBA -0.01 0.49 0.011 

CDKAL1 MAP4K4 0.16 0.60 0.013 

CDK4 CALM1 0.13 0.50 0.050 

CDK4 CALR 0.02 0.47 0.024 

CDK4 CXCL3 -0.34 0.11 0.030 

CDK4 SPTBN1 0.00 0.40 0.050 

CDK4 TXNIP -0.01 0.48 0.014 

FKBP1A CALM1 0.17 0.54 0.047 

FKBP1A CALR 0.02 0.54   0.006 * 

FKBP1A RXRα 0.65 0.29 0.026 

FKBP1A TXNIP 0.04 0.45 0.038 

CAMK1D ERBB4 0.55 0.05   0.008 * 

CAMK1D PPARγ 0.45 0.05 0.044 

CAMK1D TNFα 0.49 0.11 0.046 

CDKN2B CSF3 -0.43 -0.01 0.034 

CDKN2B RXRα 0.49 0.08 0.034 

JUN RXRα 0.52 0.14 0.042 

NOTA: As comparações apresentadas mostram apenas diferenças significativas entre os 
coeficientes de correlação (P-valor ≤ 0,05). *P-valor ≤ 0,01. 
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5. DISCUSSÃO 

  

Sabe-se que diabetes tipo 2 é um importante fator de risco para 

aterosclerose, sendo associado com um aumento de incidências de doenças 

cardiovasculares, e podendo ocasionar um risco aumentado de duas a três 

vezes de doença arterial coronariana21,95,96. Apesar de hoje ser conhecida a 

associação entre o polimorfismo rs7903146 do gene TCF7L2 com o risco de 

DM2 e de DAC21,46, pouco se sabe sobre o modo molecular de ação do 

genótipo nessas doenças. 

SNPs localizados em genes associados a doenças podem estar de 

algum modo regulando a expressão dos mesmos (regulação em cis). Com 

relação ao DM2, vários estudos primeiramente atentaram em observar o 

efeito do polimorfismo rs7903146 em tecidos reguladores do metabolismo 

glicolítico. Lyssenko et al48 demonstraram que variantes genéticas no gene 

TCF7L2 poderiam estar influenciando a expressão desse gene em ilhotas 

pancreáticas, porém esse experimento não foi replicado por Cotsapas et al 

55, que não obtiveram os mesmos resultados analisando tecidos hepáticos, 

intestinais e pancreáticos. Estudos recentes97,98 descreveram o alelo de risco 

estudado como sendo responsável por abertura de cromatina e atividade 

gênica aumentada, o que, deste modo, levaria a uma super-expressão do 

gene TCF7L2 em indivíduos que possuem o alelo de risco. Baseados 

nesses resultados, Savic et al47, analisaram tecidos relacionados à 

homeostase glicolítica; e, através de deleção seletiva do intervalo genômico 

que contêm o rs7903146 e outros polimorfismos, demonstraram que essa 

região é crítica na modulação da expressão do TCF7L2. Neste mesmo 

estudo foi observado que a super-expressão do gene pode estar associada 

com o aumento do risco de DM2 através de uma diminuição de tolerância a 

glicose. 

Com relação a doenças cardiovasculares, sabe-se que o gene TCF7L2 

codifica o fator de transcrição TCF-4, que se liga dentro do núcleo celular 

com o produto do gene β-catenina (CTNNB1), e, desse modo, participa da 

transmissão do sinal da via de sinalização regular Wnt2. Essa via de 
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sinalização é responsável por alguns processos como proliferação, migração 

e apoptose em diversos tipos celulares. Tais processos alterados são 

características de CMLs durante a aterosclerose, e, caso a via Wnt esteja 

sinalizando em CMLs durante a aterosclerose, apresentaria-se como uma 

provável mediadora de processos celulares associados com as doenças 

cardiovasculares2. De fato, foi mostrado que o complexo transcripcional β-

catenina e TCF-4 pode possuir um importante papel no remodelamento 

vascular através da regulação da proliferação de células de músculo liso23,87. 

Alguns estudos inicialmente também tentaram estabelecer uma ligação 

entre a desregulação do equilíbrio glicolítico e a proliferação de células 

vasculares de músculo liso.  Suzuki et al 5 mostraram que o diabetes acelera 

a proliferação e acúmulo de CMLs em lesões ateroscleróticas, porém, 

utilizando CMLs de porcos e humanos cultivadas não obtiveram resultados 

quanto ao efeito de glicose como estímulo da proliferação celular. Já outros 

estudos apontaram que a proliferação e migração de células de músculo liso 

estavam aumentados na presença de hiperglicemia99,100. Contudo, os 

mediadores moleculares que respondem a essa condição e ocasionam a 

proliferação de CMLs ainda tem de ser determinados. Muendlein et al21 

hipotetizaram que variantes do gene TCF7L2 poderiam influenciar o 

desenvolvimento de aterosclerose diretamente regulando a proliferação de 

células vasculares de músculo liso ou ativando a via NFK- β por intermédio 

da via de sinalização Wnt101,102, ou indiretamente através do aumento de 

níveis de glicose sangüínea ocasionado pelo funcionamento inadequado das 

células β. Neste ultimo caso, o aumento de glicose sangüínea seria 

responsável pela ativação do gene NFKβ 21,103,104, o qual, dentro de sua via, 

foi proposto como regulador da expressão de diversos genes inflamatórios 

que são associados à aterosclerose20,21. Porém esta última hipótese não 

explica os achados do nosso grupo de pesquisa, que demonstram uma 

associação do rs7903146 com uma incidência aumentada de doença arterial 

coronariana, assim como com eventos cardiovasculares em indivíduos não 

diabéticos46.  
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Nesse presente estudo nós utilizamos células vasculares de músculo 

liso humano, as quais, portanto, são muito relevantes em doenças 

cardiovasculares105, sendo também, de acordo com nosso conhecimento 

atual, um tipo de célula ainda não estudado em relação aos efeitos de 

regulação em cis de polimorfismos do gene TCF7L2. O principal objetivo do 

uso desse tipo celular foi entender melhor a associação, citada previamente, 

encontrada por nosso grupo de pesquisa46. E para tanto nós obtivemos 92 

amostras, o que vem a ser um número interessante considerando-se a 

dificuldade em se obter tal tecido. Além do mais, através do processo de 

cultura celular, acreditamos na possibilidade de ter reduzido alguns efeitos 

epigenéticos (como idade, sexo e medicações) nas medições de expressão 

gênica. Essa redução dos efeitos foi assumida e pode ser mais bem 

visualizada com base nas tabelas 6 e 7, que comparam os indivíduos 

diabéticos e não diabéticos. 

Deste modo, com a finalidade de se entender o efeito do polimorfismo 

rs7903146 na patologia do DM2 e da DAC, nós utilizamos duas estratégias 

(comparação de níveis medianos de expressão de genes relacionados às 

doenças utilizando redes de interação protéica; e comparação de padrões de 

co-expressão dos mesmos genes) para comparar fenotipicamente células de 

indivíduos que não possuem e possuem o determinado alelo de risco (grupo 

selvagem e grupo de risco, respectivamente). De modo geral, os resultados 

de ambas as estratégias sugerem a existência de diferenças fenotípicas 

entre os grupos. 

A primeira estratégia de comparação fenotípica de células dos dois 

grupos genotípicos, teve por finalidade encontrar o efeito do polimorfismo 

rs7903146 na expressão do gene TCF7L2, utilizando uma abordagem de 

eQTL29,106. Em nosso estudo observamos com significância estatística uma 

maior expressão de cinco grupos de transcritos (formas de splicing) do gene 

TCF7L2 (A, B, C, D e E) no grupo de risco se comparado com o grupo 

selvagem (Figura 3). Observamos também que é possível que o genótipo 

esteja influenciando no balanço da produção dos transcritos do TCF7L2 e 

que embora a expressão das formas do ensaio G não esteja alterada entre 
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os grupos genotípicos (Figura 3), os relacionamentos dessas formas com 

vários genes diferentemente expressos possam estar alterados (Tabela 11). 

Em humanos, esse efeito de genótipos do TCF7L2 na regulação em cis já foi 

mostrado por outros pesquisadores em células pancreáticas, adiposas e do 

sangue 84,85,107, porém, de nosso conhecimento, o presente estudo 

apresenta a primeira demonstração desses efeitos em CMLs humanas.  

Devido ao grande número de transcritos descritos do TCF7L2108 e a 

grande similaridade dos mesmos, nós, assim como outros pesquisadores 

84,85,109, encontramos dificuldades em conduzir ensaios transcrito-específicos 

de RT-PCR em tempo real. Um dos possíveis transcritos do TCF7L2 que 

pode ter sido detectado em nossos ensaios A e B foi o HM353847, o qual 

possui o exon 15 e foi descrito como produzindo notáveis características de 

transformação celular maligna em linhagens celulares do fígado, 

caracterizadas por altas taxas de proliferação celular, migração e formação 

de colônia109. Observamos também que o ensaio B foi o único que 

selecionou formas de splicing que possuem o exon 9 longo. A parte da 

proteína codificada pelo exon 9, na ausência de CTNNB1 no núcleo, 

permanece ligada ao correpressor TLE/GROUCHO110. Assim, uma hipótese 

é que o correpressor TLE/GROUCHO, em humanos, possa interagir 

diferentemente com proteínas produzidas por transcritos com o exon 9 curto 

e com o exon 9 longo, e, deste modo, não desempenhar de modo 

satisfatório sua função de repressão em proteínas de transcritos com o exon 

9 longo. Notou-se também que os ensaios A, B e C abrangem formas de 

splicing que não possuem o exon 17 como codificador de proteína, sendo 

que a parte da proteína codificada por tal exon é um sítio de ligação do 

correpressor C-terminal binding protein 1 (CtBP-1)110. Deste modo, é 

possível que a CtBP-1 não se ligando a proteínas de formas sem o exon 17 

codificador estaria deixando de reprimir a sinalização do gene TCF7L2. No 

futuro, mostram-se necessários esforços para desenvolver ensaios que 

sejam capazes de determinar efeitos dos genótipos do TCF7L2 nos níveis 

de transcritos específicos, assim como será necessário o melhor 
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entendimento da relação de formas da proteína do TCF7L2 com seus 

repressores. 

Posteriormente, comparamos entre os grupos genotípicos as 

expressões de outros genes que possuem ou estão perto de SNPs 

associados ao DM2, de genes relacionados a vias de sinalização de DM2 e 

de genes relacionados à proliferação celular; a fim de investigar se, 

hipoteticamente, as expressões desses genes poderiam estar respondendo 

ao sinal de mudanças nas expressões de formas do TCF7L2 (Figura 4). Os 

genes CDKAL1, IGF2BP2, JAZF1, CDKN2B, CAMK1D, JUN, CDK4, 

ATP2A2, e FKBP1A foram observados como tendo diferenças de níveis 

medianos de expressão entre os grupos, um número significativamente mais 

alto do que seria esperado ao acaso. É interessante notar que entre os nove 

genes com diferença de expressão, apresentam-se os genes IGF2BP2, 

JAZF1, CDKN2B, CAMK1D, e CDKAL1, os quais são genes que estão perto 

ou possuem SNPs associados ao DM233,36,39,40,111. Por essa relação, esses 

SNPs têm sido amplamente estudados em tecidos relacionados à 

homeostase glicolítica e são propostos como sendo variantes que afetam a 

função de células β pancreáticas42.  Observa-se também que os nove genes 

com diferença de expressão entre os grupos já foram relacionados a eventos 

de proliferação celular em alguns estudos36,112-118. Tais observações 

sugerem que uma desregulação na homeostase glicolítica e/ou uma 

desregulação no ciclo celular possam ser mecanismos patogênicos comuns 

do DM2. 

Quando analisamos em conjunto os dados de expressão inseridos em 

uma plataforma que agrega dados de interação protéica, observamos que 29 

dos 41 genes medidos possuíam um nível mediano nominal de expressão 

maior no grupo de risco quando comparado com o grupo selvagem, deste 

modo, essa pode ser uma evidência de que mudanças em expressão gênica 

podem parecer mais obvias quando analisadas em conjunto dentro de um 

determinado sistema119 e que essas mudanças em conjunto estejam sendo 

ocasionadas pela mudança de expressão de alguma isoforma do TCF7L2. 
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A segunda estratégia aplicada teve por fim inferir se os genes 

estudados interagem diferentemente de acordo com o grupo genotípico. 

Com esse propósito, comparamos correlações de expressão gênica entre os 

grupos. Deste modo, procuramos por genes com padrões de correlações 

altamente alterados entre os grupos, comportamento que pode evidenciar 

genes que possuem um papel crucial na patologia de doenças68,120,121, e 

nesse caso especificamente, na modulação genética do risco de DM2 e DAC 

pelo gene TCF7L2.  

Pela abordagem de comparação de co-expressão encontramos os 

genes RXRα, CALM1, CALR, e IGF2BP2, os quais mostraram ter as 

estruturas de correlação mais significativamente diferentes entre os grupos 

selvagem e de risco; e os genes RXRα, CALR, CALM1, CXCL3 e CSF3, os 

quais, de acordo com o genótipo, mudam suas estruturas de correlação com 

as formas de splicing dos ensaios do TCF7L2 e/ou com os genes 

diferentemente expressos entre os grupos. 

Durante os últimos anos o gene RXRα tem sido extensamente 

estudado em dois campos relacionados à patogênese de doenças 

cardiovasculares: proliferação celular e homeostase de glicose122-124. O 

papel de retinóides no desenvolvimento de doenças cardiovasculares atraiu 

a atenção dos pesquisadores pela habilidade de todos os ácidos trans-

retinoicos de suprimir o crescimento de células vasculares de músculo liso 

124,125. Outro estudo revelou a importância do tratamento com ácido retinóico, 

o qual pode induzir sinais de inibição de crescimento em células de músculo 

liso pulmonar126. Foi também descrito que o mecanismo de 

fosforilação/degradação/transativação alterado do RXRα caracteriza 

proliferação anormal, embora benigna, de células de músculo liso 

uterinas127. 

Com relação à homeostase de glicose, o heterodimero RXRα/PPARγ é 

um conhecido regulador da homeostase de lipídios e de glicose123, os quais 

são importantes mecanismos desregulados na patologia do DM2. O gene 

PPARγ produz uma proteína nuclear que está envolvida na regulação 

transcripcional de uma variedade de enzimas relacionadas ao metabolismo 
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de lipídios e glicose128, além de ser descrito como possuindo SNPs 

associados ao risco de DM230,36, e de ser um importante alvo para 

intervenções de doenças metabólicas129,130. O PPARγ é um conhecido alvo 

para drogas sensibilizadoras de insulina, como as tiazolidinedionas (TZD), 

as quais são usadas para tratar DM2. Proteínas co-ativadoras e co-

repressoras podem regular a atividade do PPARγ modulando a expressão 

gênica mediada por esse gene131-133. Li et al134 demonstraram, através da 

deleção do NCoR, co-repressor do PPARγ, que a ativação do programa 

transcripcional mediado pelo PPARγ em adipócitos é o principal responsável 

pela sensibilidade a insulina. 

CALM1 e CALR são genes conhecidos que participam de vias de 

sinalização de cálcio. CALM1 codifica CaM, a qual se liga ao Ca2+ 

intracelular e faz a mediação de vários sinais envolvidos em funções 

celulares, incluindo proliferação, mobilidade, progressão do ciclo celular, e 

transcrição135. Mais além, o aumento de sinais de concentração intracelular 

de cálcio mediado por vasoconstritores tem sido amplamente descritos em 

células vasculares de músculo liso como um fator que contribui para hiper-

reatividade a vasoconstritores136-138, característica que é relacionada com 

DM2136,139. O aumento do influxo de íons cálcio parece também estar 

envolvido no mecanismo de aumento de proliferação de CMLs cultivadas138.  

Interessantemente, outro gene que foi observado como possuindo um 

padrão diferente de expressão e co-expressão entre os grupos, IGF2BP2, 

além de ser um gene relacionado ao mecanismo de disfunção de células-

beta42, também foi apontado como possuindo um papel em proliferação 

celular e em câncer140. Em CMLs, a proteína IGF-2, a qual tem sua 

transcrição regulada pelo gene IGF2BP2, já foi descrita como estimulando 

significantemente a proliferação de células cultivadas116. 

O gene CXCL3 faz parte de uma família de proteínas de ligação de 

heparina que exibem papeis únicos e importantes na regulação da 

angiogênese. As proteínas desse gene contêm o motivo de ligação ELR e 

desse modo se mostram como potentes promotores da angiogenese, 
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mediando a atividade angiogênica através da ligação e ativação do gene 

CXCR2 no endotélio141. 

O gene CSF3 já foi descrito como participando da via PI3K-AKT, a qual 

tem grande importância relativa à absorção de glicose celular86. Além disso, 

esse gene pode também ativar a via de sinalização Wnt para manter junções 

“gap” através do recrutamento de β-catenina e caderina142,143, que são 

importantes reguladores do comportamento de células de músculo liso 

vasculares144.  A expressão desse gene já foi também descrita como 

possuindo uma função mediadora da proliferação de células de músculo liso 

vascular145.  

Deste modo, nossa análise abre a possibilidade de que os resultados 

observados em humanos poderiam não apenas serem derivados de 

mecanismos sistêmicos de homeostase de glicose146, mas também de um 

desarranjo na homeostase de cálcio e de uma proliferação celular alterada, 

em um sistema onde o TCF7L2 é central. 

Nós reconhecemos as limitações das abordagens utilizadas nesse 

estudo. Tentamos identificar e quantificar a maioria das isoformas de 

transcritos do gene TCF7L2, entretanto, não conseguimos identificar 

transcritos específicos do gene, os quais podem contribuir de fato para as 

doenças, e acabamos por identificar apenas agrupamentos de isoformas. Os 

p-valores para as associações entre os genótipos de risco e as expressões 

dos genes não foram ajustados para múltiplos testes, de modo que 

entendemos que nosso poder estatístico obtido para tais análises não foi alto 

por possuirmos um número de amostras, embora relativamente grande se 

comparado com os números descritos na literatura, insuficiente.  Desse 

modo o objetivo desse trabalho foi de identificar potenciais diferenças 

importantes biologicamente que pudessem ser testadas em outros conjuntos 

de amostras e com métodos (não funcionais e funcionais) adicionais. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Acreditamos que esse trabalho147 contribui significativamente para o 

entendimento de que alelos de risco de DM2 podem estar influenciando a 

expressão de transcritos do gene TCF7L2 em células vasculares de músculo 

liso; e que diferenças de expressão de transcritos do TCF7L2 podem 

possivelmente causar mudanças significativas nas expressões de outros 

genes e/ou em interações gênicas, deste modo afetando sistemas 

multidimensionais como redes gênicas responsáveis pela homeostase 

glicolítica, por vias de sinalização de cálcio e por proliferação celular. Juntas, 

nossas estratégias podem ajudar a entender diferenças fenotípicas entre 

grupos e também proporcionam um melhor conhecimento de como genes 

podem se relacionar de acordo com o grupo genotípico. Além do mais, 

alguns genes como RXRα, CALM1, CALR, IGF2BP2, CSF3 e CXCL3 são 

apontados como importantes candidatos para serem estudados 

funcionalmente através de modulação farmacológica, sendo também 

possíveis candidatos-alvo para tratamento de redução de risco de DM2 e de 

DAC em indivíduos com alto risco de desenvolver essas doenças, 

especialmente indivíduos que possuem os genótipos de risco do TCF7L2. 
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