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RESUMO

Santos, A.S. Variantes alélicas no gene da Interleucina 27 subunidade p28
(IL-27p28) no Diabetes Mellitus tipo 1 autoimune. [dissertação] São Paulo.
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, 2011.

O diabetes mellitus tipo 1A (DM1A), doença autoimune órgão-específica,
resulta da destruição seletiva das células β pancreáticas produtoras de
insulina pela infiltração progressiva de células inflamatórias, particularmente
linfócitos T auto-reativos. O DM1A tem etiologia complexa, resultante da
interação de fatores ambientais e vários genes, particularmente os do
sistema HLA (alelos -DR3 e -DR4). Paralelamente, genes que codificam
outros componentes da resposta imune, como as citocinas, também são
fortes candidatos à predisposição à autoimunidade. Sabe-se que a
intensidade da resposta imunológica tem relação com a ativação e
recrutamento de linfócitos T e B, produção de citocinas e autoanticorpos,
associados às respostas imunológicas TH1 e TH2. Recentemente, uma nova
sub-população de células T, a TH17, de intenso poder inflamatório, tem sido
implicada em doenças autoimunes. O desenvolvimento das células TH17
sofre

influência

da

citocina

heterodimérica

IL-27,

composta

pelas

subunidades p28 e EBI3 (proteína do gene 3 induzida pelo vírus Epstein
Barr), expressa predominantemente em macrófagos ou células dendríticas.
A IL-27 tem sido associada à doença de Crohn, encefalomielite experimental
autoimune e diabetes autoimune em camundongos. O seu bloqueio retarda
o aparecimento do diabetes nestes animais. A implicação da IL-27 no DM1A
em humanos é pouco conhecida. O presente estudo tem como objetivo
pesquisar mutações ou polimorfismos na região 5’ proximal e regiões
codificadoras do gene da IL-27p28 e sua possível associação com
predisposição ao DM1A. Estas regiões foram amplificadas pelo método de
Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) e submetido ao seqüenciamento
automático e PCR-RFLP (Restriction Fragments Lenght Polymorphisms)
utilizando DNA genômico obtido de leucócitos de sangue periférico. A
casuística envolveu 614 indivíduos, sendo 318 pacientes portadores de

RESUMO
DM1A

(idade

19,6

±

11,2

anos,

129M/189F),

caracterizados

por

apresentarem hiperglicemia e necessidade precoce de insulinoterapia e um
grupo controle, com 296 indivíduos saudáveis (idade 30,3±13,2 anos,
131M/165F), com glicemia de jejum e HbA1c normais. Na análise dos
resultados do sequenciamento, observamos oito variantes alélicas, seis
delas já descritas na literatura. As duas novas variantes alélicas causaram a
substituição de uma citosina por uma timina na posição c.-347 C>T na
região 5’ proximal e a substituição de uma guanina por uma citosina no
exon 5, na posição c.498 G>C, levando à mudança do aminoácido, de ácido
glutâmico para ácido aspártico no resíduo 166 da seqüência da proteína. A
distribuição dos genótipos na população estudada foi consistente com o
equilíbrio de Hardy-Weinberg. As freqüências genotípicas e alélicas destas
variantes não diferiram entre portadores de DM1 A e controles Não
encontramos associação destas variantes com sexo e grupo étnico nos dois
grupos e, com idade de diagnóstico do diabetes, presença de autoanticorpos pancreáticos e extra-pancreáticos no grupo com DM1A. Não
houve diferença na freqüência dos haplótipos estimados entre os pacientes
DM1A e grupo controle. Sendo assim, nossos resultados sugerem que
variantes alélicas no gene da IL-27p28 não estão implicadas na
susceptibilidade ao DM1A na nossa população.
Descritores: 1.Diabetes mellitus tipo 1

2.polimorfismo genético

3.IL-27p28

4.Autoanticorpos 5.Autoanticorpos pancreáticos 6.Autoanticorpos extrapancreáticos

SUMMARY
Santos, A.S. Allelic variants in the Interleukin-27 p28 subunit gene in type 1
diabetes. [dissertation]. São Paulo. Faculdade de Medicina da Universidade
de São Paulo, 2011.
Type 1A diabetes mellitus (T1D), an organ-specific autoimmune disease,
results from the selective destruction of insulin-producing pancreatic β cells
by progressive infiltration of inflammatory cells, particularly autoreactive T
lymphocytes. The complex etiology of T1D includes the interaction of
environmental factors and multiple genes, particularly those of the HLA
system (DR3 and DR4 alleles). In parallel, genes encoding other components
of the immune response, such as cytokines, are also strong candidates for
predisposition to autoimmunity. It is known that the intensity of immune
response depends on the activation and recruitment of T and B lymphocytes,
production of cytokines and autoantibodies, related to TH1 and TH2 immune
responses. Recently, a new subpopulation of T cells exhibiting

intense

inflammatory activity, the TH17 subset, has been implicated in autoimmune
diseases. The development of TH17 cells is influenced by IL-27, a
heterodimeric cytokine composed of p28 and EBI3 (Epstein-Barr Virusinduced gene 3 protein) subunits, expressed predominantly in macrophages
or dendritic cells. IL-27 has been associated with Crohn's disease,
experimental autoimmune encephalomyelitis and autoimmune diabetes in
mice. IL-27 blockage delays the onset of diabetes in these animals, but the
role and involvement of IL-27 in T1D in humans has not yet been reported.
The aim of this study was identify mutations or polymorphisms in the coding
regions and boundary intron sequences of IL-27p28, including the 5’ proximal
region, and their possible association with the disease. Those regions were
amplified by Polymerase Chain Reaction (PCR) and the polymorphisms
determined by automatic sequencing and PCR-RFLP (Restriction Fragment
length polymorphisms) The cohort involved 614 individuals - 318 patients
with T1D ( 19.6 ± 11.2 years of age, 129M/189F) and 296 control subjects
(30.3 ± 13.2 years of age, 131M/165F) with normal fasting glucose. We
identified eight allelic variants in the 5’ proximal and coding regions of IL27p28, six of them already described in database repositories. The two new

SUMMARY
allelic variants were: the substitution of a cytosine by a thymine at position c.347 C>T of the 5’ proximal region and the substitution of a guanine by a
cytosine in exon 5, at position c.498 G>C, determining a change in the
aminoacid sequence of the protein at residue 166 from glutamic acid to
aspartic acid. The genotypic frequencies of these variants were in HardyWeinberg equilibrium in both groups. The frequency of the alleles and
genotypes did not differ between T1D patients and controls. There was no
association between IL-27p28 variants with gender or ethnical origin in the
population analyzed . Also, no association was found between these variants
with age at diagnosis of diabetes nor with the presence of pancreatic and
extrapancreatic autoantibodies in T1D patients The frequency of the
estimated haplotypes were similar between groups. Our results suggest that
allelic variants in the IL-27p28 gene are not involved in susceptibility to T1D
in our population.
Descriptors: 1.type 1 A diabetes
4.Autoantibodies

2.Genetic polymorphism

5.Pancreatic a autoantibodies

3.IL-27p28

6.Extrapancreatico autoantibodies
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INTRODUÇÃO

1. História Natural do DM1

O diabetes mellitus tipo 1A (DM1A) é uma doença metabólica crônica
autoimune, órgão específica, caracterizada pela deficiência de insulina
decorrente da destruição das células β do pâncreas1,2. O grau de destruição
celular é variável. É rápido e intenso em crianças e adolescentes, resultando
na necessidade precoce e permanente do tratamento com insulina e risco de
cetoacidose, ou é de instalação mais lenta, em adultos, que podem reter a
função residual das células-β por até alguns anos após o diagnóstico. É
caracterizado

pela

presença

de

autoanticorpos

contra

antígenos

3

pancreáticos , níveis elevados de glicose e distúrbios no metabolismo de
carboidratos, gorduras e proteínas2,4, os quais acarretam
estruturais em diversos órgãos e

alterações

sistemas, incluindo a microangiopatia

(retinopatia, nefropatia), a macroangiopatia(doença coronariana, insuficiência
arterial periférica e do sistema nervoso central) e a neuropatia 5. O DM1A é
considerado uma das doenças crônicas mais comuns em crianças e adultos
jovens, e acomete cerca de 0,3% da população caucasiana6.
É uma doença multifatorial, dependente da complexa interação entre
resposta imunológica, fatores genéticos predisponentes e influência do meio
ambiente7.
Embora a sua instalação clínica costume ser abrupta, a evolução da
doença não é aguda, como se admitia previamente, e sim um processo de
auto-agressão lento, que se desenvolve numa fase pré-clínica, de duração
de vários anos4. Por ocasião do diagnóstico, na presença de hiperglicemia e
cetose, as células secretoras de insulina já estão em número reduzido ou
ausentes 2.
O infiltrado inflamatório do tipo linfomononuclear, configurando a
insulite e a escassez ou a ausência de células β caracterizam o quadro
histológico do DM1A. As células secretoras de outros hormônios, como o
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glucagon, somatostatina e polipeptídeo pancreático, também presentes nas
ilhotas pancreáticas, são poupadas2.
A história natural do DM1A inclui quatro estágios distintos: I – préclínico: auto-imunidade dirigida contra as células β, com diminuição
progressiva da resposta insulínica aguda à glicose intravenosa ou oral; II –
início do diabetes clínico; III – remissão transitória; IV – diabetes associado a
complicações agudas e crônicas8.
O estágio pré-clínico é definido pela presença de autoanticorpos
contra constituintes da célula β pancreática, que reforçam o papel da
autoimunidade na etiopatogenia do DM19.
O DM1A é frequentemente associado à doença autoimune tireoidiana,
doença celíaca, doença de Addison e várias outras doenças autoimunes,
caracterizadas

por

autoanticorpos

órgãos-específicos,

os

quais

são

relacionados aos mesmos determinantes genéticos. Esses anticorpos são
úteis na detecção de autoimunidade órgão-específica antes do aparecimento
da manifestação clínica, prevenindo comobirdades3.

2. Epidemiologia do Diabetes Mellitus tipo 1 Autoimune

O DM1A compreende 90% dos casos de diabetes da infância e 5 a
10% daqueles de início na idade adulta, sendo que 40% do DM1A ocorre até
os 20 anos de idade10. A idade de diagnóstico é mais freqüente entre 8 e 13
anos de idade14 e sua prevalência é inferior a 1%3.
Predomina na raça branca, porém sua incidência é variável entre
populações e áreas geográficas, refletindo diferenças entre background
genético e fatores ambientais desencadeantes. As maiores taxas de
incidência mundial (superiores a 35/100.000/ano) ocorrem na Finlândia e na
Sardenha (Itália), seguidas por populações caucasianas na Europa e na
América do Norte, de incidência moderada (cerca de 10-20/100.000/ano).
Finalmente os países asiáticos e a grande maioria dos países da América do
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Sul apresentam as menores taxas mundiais (inferiores a 5/ 100.000/ano). No
Brasil, a incidência é de 8/ 100.000/ano11,12.
A incidência anual de DM1A está aumentando em 3,2% nos indivíduos
mais jovens, principalmente naqueles com início antes dos 4 anos de idade,
sugerindo fator ambiental atuante13,14 .
Em 609 pacientes DM1A analisados na cidade de São Paulo, no HC-FMUSP
(Hospital das Clínicas - Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo), a idade de diagnóstico foi semelhante à dos caucasianos e houve
predomínio da raça branca: 81,7% brancos e 18,3% não brancos15.
O DM1A incide igualmente nos sexos masculino e feminino, mas nos
países com alta prevalência da doença, predomina nos homens com
diagnóstico após os vinte anos de idade13. A agregação familiar é baixa, mas
superior à da população normal, sendo o risco para diabetes de 1,3% nos
pais, 4,2% nos irmãos e 1,9% nos filhos de diabéticos.
A transmissão paterna do diabetes para os filhos é maior que a
materna11. A concordância entre gêmeos monozigóticos (50%) difere
acentuadamente em relação aos dizigóticos (5%). A probabilidade do gêmeo
discordante desenvolver a doença diminui com a duração da discordância,
mas pode ocorrer até 40 anos após. O risco para diabetes no gêmeo
dizigótico é semelhante ao dos outros irmãos, sugerindo que o ambiente
compartilhado pelos gêmeos dizigóticos não parece aumentar o risco de
diabetes14. A análise global destes dados epidemiológicos evidencia a clara
interação entre patrimônio genético e ambiente3.
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3. Fatores Ambientais e DM1

A expressão aberrante de antígenos HLA sobre a superfície de
células-alvo é um fator importante no desenvolvimento da auto-imunidade,
que surge quando ocorre uma falha nos mecanismos responsáveis por
manter as células T auto-reativas sob controle2,7,8. Nessa situação, as células
T auto-reativas podem ser ativadas por moléculas HLA que expressam
antígenos próprios. O mecanismo que desencadeia esta perda de controle
“gatilho” ainda é desconhecido para, praticamente, todas as doenças
autoimunes. Existem evidências que, em alguns casos, infecções virais ou
bacterianas, através do mecanismo de mimetismo molecular entre antígenos
do patógeno e antígenos do hospedeiro, possam levar à formação de
anticorpos contra tecidos próprios7.
De acordo com Atkinson e Einsenbarth, os agentes ambientais agem
como modificadores da patogênese, podendo servir como “gatilhos”16.
Os determinantes ambientais mais estudados no DM1A podem ser
classificados em 3 grupos: infecções virais (citomegalovírus, rubéola,
caxumba, sarampo); dieta: deficiência na suplementação de vitamina D,
amamentação versus introdução precoce do leite de vaca, cereais e glúten) e
toxinas (por exemplo, derivados de compostos N- nitroso). Outros fatores não
genéticos modificadores da doença incluem administração de vacinas,
estresse emocional, influências climáticas, sazonalidade, agentes sanitários
e acesso aos cuidados de saúde7,8,16.
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4. Patogênese do DM1A
4.1. Imunidade Celular

O processo de destruição das células β pancreáticas decorre da
agressão imunológica mediada por células linfocitárias, macrófagos e células
NK (natural killer), sendo assim um processo dependente da imunidade
celular2.
Os linfócitos são as células responsáveis pela resposta imune
específica. Estas células, capazes de reconhecer e distinguir determinantes
antigênicos específicos, dividem-se em duas classes ou subtipos principais;
linfócitos B (responsáveis pela produção de anticorpos) e linfócitos T
(medeiam

e

participam

da

resposta

celular

específica),

os

quais

compreendem duas populações distintas: os linfócitos T auxiliares (CD4 ou
“Helper”) e os citotóxicos (CD8).
Os linfócitos T só reconhecem como antígenos os peptídeos
associados às proteínas do Complexo Maior de Histocompatibilidade (MHC).
Desta forma, os linfócitos T se comportam como células cuja ativação é
antígeno específica e MHC restrita.
Já as células “Natural killer”, ou células NK, não apresentam
marcadores de linfócitos T ou B e são responsáveis pela lise de células
tumorais ou infectadas por vírus, sem que haja estímulo antigênico
específico2.
Nos camundongos NOD (non-obese diabetes), modelo animal de
diabetes autoimune, a destruição das células produtoras de insulina mimetiza
aquela observada em humanos17,18,19. Assim, análises imunohistoquímicas
de tecido pancreático revelam que os primeiros tipos celulares a infiltrarem
as ilhotas de Langerhans são as células dendríticas e os macrófagos,
promovendo a insulite.
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A

apresentação

de autoantígenos

específicos

das

células

β

pancreáticas pelos macrófagos e /ou células dendríticas para os linfócitos T
CD4+ é o primeiro evento no processo de auto-imunidade no DM120.
Ativados, os macrófagos secretam citocinas que induzem a migração
celular e estimulam vários tipos celulares a secretarem radicais livres,
extremamente tóxicos às células β pancreáticas. Durante o processo de
insulite, que parece ocorrer com maior intensidade em ilhotas onde existam
células β metabolicamente ativas, os linfócitos T CD8+ são as células
predominantes. Tais linfócitos, após o reconhecimento dos auto-antígenos
pancreáticos, efetuam a destruição das células β por citólise, através da
liberação de perforinas e granzimas, e também por indução de apoptose.
Dessa maneira, macrófagos, linfócitos T CD4+ e linfócitos T CD8+ atuam
sinergicamente na destruição das células β pancreáticas21,22.
Pesquisadores têm demonstrado, em tecido pancreático de animais
diabéticos, o aumento da expressão de moléculas apresentadoras de
antígeno (MHC) tanto as de classe I, que apresentam antígenos
preferencialmente aos linfócitos CD8+ citotóxicos, quanto as de classe II, que
os apresentam preferencialmente aos linfócitos CD4+ 21,23 .
Na migração das células inflamatórias para o local afetado, ocorre a
importante participação das moléculas de adesão, particularmente as
integrinas e selectinas 24, cuja expressão, aumentada nas células endoteliais
e linfocitárias no diabetes, facilita o processo de marginação nos capilares
sanguíneos e posterior migração para o tecido de células linfocitárias e
demais células constituintes do mecanismo de inflamação24.
O linfócito T CD4+, após sua ativação, produz várias citocinas que
promovem a proliferação e diferenciação de linfócitos T, linfócitos B e
macrófagos.
Estudos utilizando camundongos NOD têm demonstrado que o perfil
de secreção de citocinas durante o desenvolvimento do diabetes tipo 1 é de
padrão TH1, onde se tem como principal constituinte a IL-2, o fator de
necrose tumoral (TNF) e os interferons (IFNs). A participação dos radicais
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livres na lesão do pâncreas e

o desencadeamento do diabetes tipo 1

também é um aspecto importante, sendo o principal exemplo o óxido nítrico
(NO), presente nos macrófagos e tecido pancreático de camundongos
NOD25.

4.2. Imunidade Humoral
O antígeno específico da célula β, alvo inicial do sistema imune, não
está definido, mas os autoanticorpos contra vários componentes das células
β (imunidade humoral), presentes no soro de pacientes diabéticos recémdiagnosticados e de indivíduos que posteriormente desenvolvem a doença,
são importantes marcadores da progressão da mesma12,13,26.
A produção de anticorpos pelos linfócitos B não parece ser apenas
secundária à destruição das células β e ao estímulo pelos linfócitos T. As
células β também agem como apresentadoras de antígeno, necessário à
expansão eficiente de células T CD4+ auto-reativas diabetogênicas. Assim,
no DM1A, além da perda da tolerância pelas células T, há também perda da
tolerância pelas células B, que expressam imunoglobulinas auto-reativas. A
presença de autoanticorpos contra vários tecidos no DM1A pode ser
resultado dessa alteração.
Os marcadores humorais mais frequentes da agressão imune são os
anticorpos antiinsulina (IAA), antiilhotas de Langerhans citoplasmático (ICA),
antienzima descarboxilase do ácido glutâmico 65 (anti-GAD65) e antiproteína
de membrana com homologia às tirosino - fosfatases ou anti-antígeno 2 do
insulinoma (anti-IA2). Os autoanticorpos são raros na população controle não
diabética – frequência de 2 a 5%12,13,26.
O ICA é um anticorpo da classe IgG, policlonal, que não é dirigido
contra um antígeno específico das células β, mas a uma ou várias estruturas
celulares ao mesmo tempo (GAD65, IA2 e outros antígenos).
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O IAA predomina nas crianças, particularmente nas do sexo
masculino, sendo menos frequente em adultos, nos quais têm baixa
sensibilidade diagnóstica (10%). É também encontrado no soro de pacientes
usuários de insulina (7 a 10 dias após o início do tratamento) e nestes casos,
não serve como marcador12,13,26.
O anti-GAD65 é frequentemente associado a outras doenças
autoimunes além do diabetes e sua presença, não necessariamente implica
em progressão rápida para a doença. Mantém sensibilidade de 70% a 80%
para o diagnóstico de diabetes autoimune, independentemente da idade13.
O anticorpo anti-IA2 é mais comum entre indivíduos jovens (até 15
anos de idade) e indica rápida progressão para o diabetes manifesto12,13,26.
Diferentes isoformas do IA-2 no timo e no baço, comparadas à do pâncreas,
podem induzir autoimunidade à seqüência IA-2 não presente nos tecidos
linfóides27.
Os autoanticorpos, em altos títulos ao diagnóstico, tendem a
desaparecer com o tempo, à exceção do anti-GAD65. Davini et al.28, no HCFMUSP, observaram altos títulos e maior frequência de autoanticorpos (2-3
autoanticorpos positivos) nos primeiros cinco anos de duração da doença. Já
os títulos de anti-GAD65 se mantiveram mais constantes com a progressão
da doença. Anti-IA2 predominou nos portadores dos alelos HLA-DRB1*04 e
DQB1*0302.
Estudos recentes descreveram a possibilidade de se detectar uma
população de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 1 utilizando a
presença de auto anticorpos séricos contra múltiplos antígenos pancreáticos.
Estes estudos encontraram relação entre a presença de dois ou mais
autoanticorpos e o desenvolvimento de diabetes em indivíduos com
familiares diabéticos29 e mesmo em indivíduos sem antecedente familiar
de diabetes tipo 1, os quais correspondem a 90% dos casos de diabetes
tipo 130.
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4.3. Citocinas

As citocinas são uma família de proteínas que medeiam muitas
respostas da imunidade inata e adaptativa e são produzidas por diversos
tipos celulares em resposta a estímulos inflamatórios ou antigênicos.
Geralmente atuam localmente, de modo autócrino ou parácrino, embora
certas citocinas sejam produzidas em quantidade suficiente para circular e
exercer ações endócrinas. As citocinas ligam-se com alta afinidade a
receptores que pertencem a um número limitado de famílias estruturais,
utilizam vias de sinalização especializadas, tais como a via Janus
Kinase(JAK) e a de transdutores de sinal e ativadores de transcrição(STATs)
e desempenham muitas funções que são críticas para a defesa do
hospedeiro contra patógenos. Contribuem ainda para a especialização da
resposta imune mediante a ativação de diferentes tipos de células,
ampliando os mecanismos efetores para eliminar os antígenos.
A secreção de citocinas é um evento breve, autolimitado. Geralmente
elas não são armazenadas como moléculas pré-formadas e suas sínteses
são iniciadas por novas transcrições gênicas, como resultado da ativação
celular.
Dentre as citocinas, as interleucinas (IL) são proteínas de baixo peso
molecular, produzidas por leucócitos, que se ligam a receptores na
superfície celular e atuam de forma autócrina e/ou parácrina nos próprios
leucócitos. Induzem fatores que modificam o programa de diferenciação
celular (seleção natural, proliferação, maturação, indução ou proteção contra
apoptose) das células alvo às quais se ligam.
Muitas das alterações na expressão gênica induzidas por citocinas
resultam na diferenciação de linfócitos T e B e na ativação de células
efetoras, tais como macrófagos.
As citocinas que participam da imunidade inata a diferentes classes de
microrganismos são produzidas principalmente por macrófagos ativados e
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incluem as seguintes: o TNF e a IL-1; as quimiocinas; a IL-12; os IFNs tipo I
e a IL-10.
As citocinas que regulam as respostas imunes adaptativas são
produzidas principalmente por linfócitos T estimulados por antígenos, e
incluem as seguintes: a IL-2, a IL-4, a IL-5, o IFN-γ e o Fator Transformador
de Crescimento-β (TGF-β)31.

5. Genética do DM1A
Foram descritos mais de vinte loci que conferem susceptibilidade ao
DM1A, denominados IDDM, estando os mais importantes localizados nos
cromossomos 6, 11, 1 e 2 12,27,32,33,48 .
6. Genes do Sistema HLA

A região do sistema Antígeno Leucocitário Humano (HLA), localizada
no Complexo Principal de Histocompatibilidade (MHC), situa-se no braço
curto do cromossomo 6 (p21.3), e constitui o principal locus diabetogênico ou
de susceptibilidade para o diabetes tipo 1, denominado IDDM-1 (40-50% de
risco para agregação familiar de DM tipo 1). O MHC apresenta 3 classes de
alelos intimamente relacionados12,48.
As moléculas de classe I do sistema HLA (HLA-A, -B e –C) expressas
na maioria das células somáticas, estão envolvidas no processamento e
apresentação de antígenos intracelulares. São compostas por duas cadeias
polipeptídicas ligadas não covalentemente, codificadas pelos genes A, B e C
do cromossomo 6 (cadeia α) e gene do cromossomo 15 (cadeia β2microglobulina)12,48.
As moléculas de classe II do sistema HLA são expressas em um
grupo de células do sistema imune, incluindo monócitos/macrófagos, células
dendríticas, epiteliais tímicas, linfócitos B e linfócitos T ativados, e atuam no
processamento de proteínas extracelulares. São compostas de duas cadeias
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polipeptídicas associadas não-covalentemente, a cadeia α (32 a 34kD) e a
cadeia β (29 a 32kD), ambas codificadas por genes do MHC.
Ambas moléculas de classe I e II estão envolvidas com a resposta
imune adaptativa pela apresentação de peptídeos patogênicos às células T.
Entre as regiões de classe I e classe II encontra-se a região denominada
classe III, na qual são codificadas outras proteínas também importantes para
a resposta imune, mas que não são antígenos de membrana celular e não
são polimórficas, a saber: proteínas do choque térmico (HSP70), proteínas
do complemento (C2 e C4) e proteína do Fator de Necrose Tumoral (TNF) 31.
(Figura 1)

Figura 1: Estrutura do Maior Complexo de Histocompatibilidade(MHC) evidenciando os
genes do sistema Antígeno Leucocitário Humano(HLA) de Classe I, Classe II e Classe III.
Eisenbarth e cols (Cell Mol Life Sci. 2007)

Todo processo de reconhecimento imunológico se faz por meio da
interação do receptor para antígenos do linfócito T com moléculas do MHC
que apresentam o fragmento de uma proteína (peptídeo). As moléculas do
MHC (classe I ou II) posicionadas na superfície celular, albergando os
peptídeos antigênicos, formam o complexo que será reconhecido pelos
receptores da célula T (TCR) como próprios ou não-próprios. O TCR está
ligado não-covalentemente às proteínas CD3 formando o complexo TCR, o
qual liga-se aos complexos peptídeos - MHC. As proteínas CD3 transmitem
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então, sinais que iniciam o processo de ativação das células T. Atuando
ainda na reação, como co-receptor está a molécula CD4, quando a interação
do linfócito T for com a molécula do MHC de classe II, ou CD8, se for de
classe I 31.
O mecanismo pelo qual o MHC atua no desenvolvimento do diabetes
tipo 1 não está completamente elucidado, porém o grande polimorfismo das
moléculas de classe II no sítio de ligação peptídica tem sido a base desta
associação, conferindo susceptibilidade ou resistência para a doença.
Entre os alelos que codificam as moléculas de classe II no locus HLADR, DR*03 ou DR*04 são os mais freqüentes nos pacientes diabéticos (95%
versus 50% dos controles caucasianos). Considerando que 30% a 40%
destes pacientes são heterozigotos -DR*03/DR*04 (versus 2-3% dos
controles), este genótipo confere o maior risco para a progressão da doença,
seguido pela homozigose para -DR*04 e, finalmente, para -DR*0312,48.
Os alelos DRB1*0405 e *0401 são de predisposição, os *0402 e *0404
são neutros e os *0403, *0406 e *0407 são protetores12.
Há diferenças étnicas nesta predisposição genética. Assim, o efeito
sinérgico -DR*03/DR*04, evidenciado em caucasianos, não é observado na
população japonesa, na qual os alelos - DR*04, -DR*08 e -DR*09 conferem
maior susceptibilidade para a doença32,34,35. Já o alelo DRB1*0336, parece
ser o de maior susceptibilidade na população asiática (exceto para os
japoneses). Por outro lado, os alelos -DRB1*15 e -DRB1*11 são
considerados protetores para diabetes na maioria dos grupos étnicos12,48.
Quanto ao locus HLA-DQ, este codifica um heterodímero funcional
altamente polimórfico, constituído de duas cadeias glicoproteícas α e, β
sendo dois loci expressos (DQA1 e DQB1) e dois pseudogenes (DQA2 e
DQB2). O locus -DQB1 possui 42 alelos atualmente reconhecidos, divididos
em 5 subgrupos DQB1*02, *03, *04, *05 e *06, com o seguinte número de
alelos em cada grupo: 03, 11, 02, 05 e 21, respectivamente 37,38.
Em caucasianos, os alelos -DQA1*0301, -DQB1*0302 e -DQA1*0501,
-DQB1*0201 estão fortemente associados com diabetes e encontram - se em
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desequilíbrio de ligação com os alelos HLA-DR*04 e DR*03, respectivamente
39

. A susceptibilidade ao diabetes está mais relacionada ao haplótipo DQA1-

DQB1 que aos alelos isolados. Nas populações caucasianas os haplótipos
que conferem maior risco são HLA-DQA1*0501-DQB1*0201 e DQA1*0301DQB1*0302 40,36 .
Outro fator a considerar é a complementaridade entre as cadeias DQα
e DQβ em cis ou trans, que também influencia o risco para o
desenvolvimento do diabetes: a associação DQA1*0501-DQB1*0302,
formada pelos genes na posição trans, apresenta maior susceptibilidade para
a doença 40,41.
A proteção para o diabetes é conferida principalmente pelo alelo
-DQB1*0602 42,43,44.
Há poucos estudos analisando os principais genes envolvidos com
DM tipo 1 no Brasil, população com marcante miscigenação étnica. Em 2005,
no projeto realizado no HC-FMUSP com diabéticos tipo 1A, atendidos no
ambulatório do Hospital das Clínicas em São Paulo. Davini et al

28

,

evidenciaram os seguintes haplótipos como determinantes dos maiores
riscos relativos(RR) para diabetes: HLA-DRB1*03/ DQB1*0201 em 45,2%
(RR 2,6) e -DRB1*04/ DQB1*0302 em 52,7% (RR 2,9)

dos

diabéticos

versus 17,8% e 16,3% dos controles, respectivamente. Já os haplótipos
-DRB1*11/DQB1*0301, -DRB1*13/DQB1*0602, -DRB1*13/DQB1*0603

e

-DRB1*15/DQB1*0602 (RR 0,14) conferiram proteção, à semelhança das
populações caucasianas. Os maiores riscos relativos foram conferidos pelos
genótipos -DR3/DR4 em 23,6% (RR 6,7) e -DQB1*0201/*0302 em 20,9% dos
pacientes (RR 18,4) versus 3,3% e 1,1% dos controles respectivamente
Alves e cols
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.

analisaram cinco outros estudos sobre alelos e haplótipos

HLA no Brasil, confirmando a maior susceptibilidade para os haplótipos
DR3/DQ2 e DR4/DQ8 e para os alelos HLA classe I -A2, -B8, -B13 e -B15; e
a proteção, para alelos - DQB1*0602 e - DQB1*0301, DR2 e DR7.
Os genes do Sistema HLA favorecem também, outras doenças
endócrinas autoimunes, que afetam cerca de 5-10% da população, e incluem
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a doença de Addison, a doença de Graves, a tireoidite de Hashimoto, a
insuficiência ovariana prematura e a síndrome poliglandular autoimune 46 .

7. Região do VNTR do Gene da Insulina (Variable number in tandem repeats)
O segundo maior locus de susceptibilidade para o DM tipo 1,
denominado IDDM-2,47, situa-se na região 5’ do gene da insulina (INS), no
cromossomo 11p15. A maior associação com DM1 foi definida para a região
minisatélite não transcrita, altamente polimórfica: VNTR – números variáveis
de repetições consecutivas, composta de 14 a 15 pares de base de
oligonucleotídeos

ricos

em

G+C,

(seqüência

consenso:

ACAGGGGTGTGGGG)47. Compreende três classes de alelos de acordo com
o seu tamanho, determinado pelo número de unidades repetidas 12,14, 47, 48.
Undlien et al.
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, demonstraram que os alelos de classe I (26-63

unidades repetidas) conferiam susceptibilidade ao diabetes tipo 1 na
população caucasiana, o que não foi observado nos negros e japoneses. A
presença dos alelos de classe I varia de 30-61% nos controles normais,
enquanto que na população diabética caucasiana é geralmente superior a
60%, conferindo risco relativo de 1,9 a 3,547,50. Os alelos de classe III (141200 unidades repetidas) são dominantemente protetores e estão associados
com redução de 60-70% no risco de desenvolver DM tipo 1, mesmo na
presença de autoanticorpos e de genótipos HLA de risco 51,52,53 . Os alelos de
classe II são encontrados predominantemente nas populações negras, são
raros em caucasianos e existem poucos dados sobre esta classe de
alelos54,55.
Em estudo realizado no HC- FMUSP por Davini et al28, a prevalência
para o genótipo INS VNTR I/I foi de 60,4% nos pacientes diabéticos e de
27,2% na população controle, conferindo risco relativo para DM1A de 2,2%.
Os alelos de classe III, condicionam, no timo, níveis mais elevados de
ácido ribonucléico mensageiro (RNAm) de insulina (2 a 3 vezes), e da
proteína pré-pró-insulina, a qual é um antígeno chave na patogênese do
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diabetes tipo 1. A maior transcrição tímica de insulina modulada pelos alelos
de classe III poderia contribuir para a melhor tolerância imune nos indivíduos
portadores destes alelos por aumentar a probabilidade de seleção negativa
das células T tímicas autoreativas 54,56,57.
O polimorfismo do INS-VNTR não parece determinar susceptibilidade
para outras doenças autoimunes 12,58.
8. Gene CTLA-4 (Cytotoxic T-Lymphocyte-associated Antigen-4)
Outra região relacionada ao DM1A está localizada no cromossomo
2q33 e contém os genes das moléculas CTLA-4, CD28 e ICOS, em
desequilíbrio de ligação. 12,14,32.
O antígeno 4 associado ao linfócito T citotóxico (CTLA-4) é uma molécula de
superfície celular da superfamília das imunoglobulinas. Expressa-se em
linfócitos T CD4+ e CD8+ ativados e liga-se às moléculas B7-1 e B7-2 das
células apresentadoras de antígenos (APCs), inibindo a ativação das células
B e T, a proliferação das células T, a produção de citocinas e de
imunoglobulinas 12,14,32 .
Inúmeros polimorfismos do gene CTLA-4 têm sido associados ao
DM1A, mas com resultados conflitantes. Entre eles, está o microssatélite
(AT) n 3’UTR (região não transcrita), o polimorfismo A/G na posição 49 do
exon 1 (A49G); o polimorfismo C/T na posição 318 da região promotora,
entre outros.
O polimorfismo A49G também foi associado a outras doenças
autoimunes como o hipotireoidismo, a doença celíaca, a artrite reumatóide, a
miastenia de gravis, a esclerose múltipla e a doença de Addison59,60,61.
Em São Paulo, estudos de Gamberini et al

62

e Hauache et al. 63, não

verificaram a associação dos polimorfismos: A49G e -318C/T, no Exon 1 e
região promotora respectivamente, com diabetes autoimune.
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9. Gene PTPN-22 (Protein Tyrosine Phosphatasis, non receptor 22)

O gene PTPN-22, localizado no cromossomo 1p13, codifica a proteína
tirosina fosfatase, que é expressa primariamente nos tecidos linfóides,
também chamada Lymphoid Tyrosine phosphatase (Lyp). Lyp é uma
proteína intracelular que interage com a quinase reguladora negativa (Csk),
formando um complexo que inibe a ativação de células T 64.
Estudos funcionais indicam que a ligação à Csk está alterada na
variante C1858T, favorecendo a ativação imune12,14,32. Alternativamente, a
variante Lyp pode afetar a população de células T reguladoras, tornando-as
menos efetivas na supressão da resposta imune32. Esse polimorfismo
confere susceptibilidade ao DM1 em várias populações12,48,66. Seu efeito
parece ser independente do HLA ou do genótipo de risco VNTR I/I do gene
da insulina, estando ainda relacionado à presença persistente do anticorpo
anti-GAD65 em pacientes com duração do diabetes superior a 10 anos 65.
Confere ainda susceptibilidade a outras doenças autoimunes, órgãos
específicas e sistêmicas como artrite reumatóide, lúpus eritematoso
sistêmico, tireoidite de Hashimoto e doença de Graves12,66.
Estudo em São Paulo (FMUSP) encontrou associação entre o
polimorfismo R620W e DM1. Os genótipos TT e CT, presentes em 17,9%
dos indivíduos com DM1 e 9,5% dos controles, foram associados ao
aumento do risco de desenvolver DM1A (OR = 2.069) enquanto o genótipo
C/C foi protetor (OR = 0,5)67.
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10. Mecanismos da Tolerância Imunológica

Frente a estímulos antigênicos, a diferenciação dos linfócitos T era
classicamente considerada como dirigida para os subtipos T helper 1 (TH1) e
TH2

68

, na dependência de influência de citocinas, tipos de antígenos, fatores

de transcrição, vias de sinalização e fatores genéticos. Os patógenos
intracelulares, ao promoverem a produção de interleucina-12 (IL-12) pelas
células apresentadoras de antígenos, induzem o desenvolvimento de células
TH1, produtoras de IFN-γ e linfotoxina fator citotóxico (CFL). O IFN-γ
produzido, por sua vez, auxilia e perpetua a diferenciação TH1, associada à
resposta imune mediada por células contra patógenos e à indução de
doenças autoimunes, órgão - específicas. Paralelamente inibe a via TH231,69.
Já os patógenos helmintos promovem a geração de células TH2,
produtoras de IL-4, a qual direciona a diferenciação TH2 e a expressão das
interleucinas IL-4, IL-5 , IL-13 e IL-10, além de antagonizar a produção de
IFN-γ. A via TH2 está associada às doenças alérgicas e atópicas e à inibição
de doenças autoimunes. Assim as células TH produzem citocinas que
promovem a sua própria diferenciação e antagonizam a de outras linhagens.
A dicotomia simplista TH1 e TH2 da resposta imune foi confrontada
com a descoberta recente de nova linhagem de células T, as células TH17,
caracterizadas pela secreção da citocina pró-inflamatória IL-17, implicada na
proteção contra bactérias extracelulares e na gênese de doenças
autoimunes. A IL-17 é potente citocina inflamatória e de destruição celular.
Induz a expressão de mediadores inflamatórios inatos, incluindo IL-6,
proteínas de fase aguda, fator estimulador de colônia de granulócito (G-CSF)
e prostaglandina E2. Mobiliza, recruta e ativa neutrófilos, expandindo o pool
destas células70.
A diferenciação TH17 a partir de células T CD4+ virgens depende do
estímulo de IL-6, IL-1 e TGF β (fator transformador de crescimento beta),
produzidos por células dendríticas ativadas por patógenos. IL-6 e IL-23
ativam STAT3 (fator transdutor e ativador da transcrição tipo 3), induzindo a
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expressão do receptor retinóide órfão RORγt, crítico para a diferenciação
TH17. As células TH17 por sua vez produzem, via STAT 3, a IL-21 que
funciona como regulador autócrino da produção de IL-17, induzindo a
expressão de RORγt, IL-17 A e IL- 17F. Assim, a IL-21 promove e mantém a
linhagem TH1768,71. Outra citocina da família IL-12 com efeitos próinflamatórios, a IL-23, produzida por macrófagos e células dendríticas,
também participa na diferenciação e manutenção das células TH17 (Fig 2).
Paralelamente à ativação da via TH17, há inibição da diferenciação
das células T regulatórias - Treg. As células T regulatórias são as células T
CD4+ que expressam grande quantidade da molécula CD25 (cadeia alfa do
receptor da IL-2) na sua superfície (células T CD4+ CD25+high)73,74 e sua
ativação depende da presença de TGF-β72.
O controle da magnitude e duração da resposta imune é parcialmente
exercido pelas células T regulatórias, responsáveis pela imunossupressão e
proteção contra doenças autoimunes.

Figura 2: Diferentes linhagens de células T helper em camundongos. Percussores de célula
T helper (THp) podem ser direcionados mutuamente para fenótipos TH1, TH2, TH17 e células
T regulatórias (Treg) com base no envolvimento de citocinas. Presença de interleucina (IL12)promove direcionamento para TH1, via transdutor de sinal e ativador de transcrição
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(STAT-4). Células TH1 são caracterizadas pela expressão de T-bet e produção de interferonγ e fator de necrose tumoral-α. Células TH2 são promovidas pela IL-4 via sinalização de
STAT-6 e caracterizadas pela expressão de GATA-3. Desenvolvimento dos fenótipos Treg
e TH17 requerem a presença de fator transformador de crescimento β. Este, na presença
preferencial de IL-6 direciona para o fenótipo TH17. Já células Treg expressam Foxp3 e
são estimuladas por TGF-β

75

.

As células TH17 e as IL-17A e IL-23 estão envolvidas em doenças
autoimunes em humanos e animais, tais como artrite reumatóide, lupus
erimatoso sistêmico (LES), psoríase, doenças inflamatórias intestinais e
encefalomielite experimental autoimune (EAE), e nas respostas imunes
alérgicas especificas como nas doenças respiratórias76. A IL-17A é
atualmente, considerada a principal efetora de inflamação induzida por
células T CD4+ na artrite induzida por colágeno (CIA) e na EAE em roedores.
O uso de anticorpos neutralizadores de IL-17A atenua a progressão da
autoimunidade. De fato, os níveis de IL-17A estão elevados no sangue e na
sinóvia na artrite reumatóide (RA) e o seu bloqueio na CIA reduz a doença.
Superexpressão de IL-17A causa artrite em roedores, enquanto ratos
knockout para IL-17KO ou ICOSKO (que não conseguem produzir IL-17A) são
resistentes à CIA77.
O papel da via TH17 no desenvolvimento do DM1A foi também
sugerido em camundongos. A injeção de IL-23 e streptozotocina causa
diabetes associado à apoptose de células β e à expressão de TNF-α, IL-18,
INF-γ e IL-17A, sendo a concentração de IL-17A relacionada ao grau de
lesão das células β78. Injeções apenas de streptozotocina também elevam os
níveis circulantes de IL-17A79. Camundongos NOD têm aumento de
transcritos de genes que codificam citocinas inflamatórias, como a IL-17A76.
Com base nestes dados, seria importante o conhecimento da atuação
das vias reguladoras da via TH17 na autoimunidade.
Estudos em nosso laboratório evidenciaram diminuição da expressão
de receptores da IL-17 e da IL-21 em linfócitos T periféricos CD3 e CD4 de
pacientes com DM1A de início recente80,81.
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Sabe-se que outra citocina, a IL-27, inibe a produção da IL-17 nas
fases iniciais da ativação das células T CD4+ e poderia desempenhar um
papel importante na gênese do diabetes.
No presente trabalho foi estudado o gene da IL-27p28, com o intuito
de avaliarmos seu papel na regulação da via TH17 no diabetes autoimune.

11. Ações da Interleucina 27

A IL-27, citocina heterodimérica da família da IL-12, está envolvida na
patogênese do diabetes autoimune em murinos82,83. É composta pelas
subunidades p28 (um peptídeo de 28 KDa, análogo à subunidade p35 da
IL-12) e EBI3 (proteína do gene 3 induzida pelo vírus Epstein Barr, um
polipeptídeo de 33kDa, estruturalmente homólogo à subunidade p40 da
IL-12). É expressa, predominantemente em macrófagos ou células
dendríticas derivadas de macrófagos e em células endoteliais.
O receptor da IL-27 é um heterodímero composto pelas subunidades:
IL 27R ( também chamada WSX-1, IL-27Rα ou TCCR - Receptor de Citocina
da Célula T) e gp130. WSX-1 é um receptor de citocina classe I, com
homologia ao receptor da IL-12, expresso em células T CD4+, células
NK/NKT, macrófagos, células dendríticas, linfócitos T e B, mastócitos e
células endoteliais, sugerindo efeitos pleiotrópicos da IL-27. Esta subunidade
confere especificidade de ligação para a IL-27(Figura 3)
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Figura 3: Família da IL-12, formada pelas interleucinas IL-12, IL-23 e IL-27, apresentando suas
subunidades e seus receptores(R).
STAT: transdutor de sinal e ativador de transcrição; IFN-γ
γ: Interferon gama.

Após a ligação da IL-27 com o receptor, várias vias são ativadas
através dos reguladores de transcrição STAT1, STAT3, STAT4 , STAT5 e
T-bet, e esta diversidade de ações está implicada nas funções antagônicas,
muitas vezes conflitantes, da IL-27 na resposta imune, a saber:
1) Iniciadora das reações TH1,

via indução de STAT1 e T-bet. A IL-27

estimula a proliferação clonal de células T CD4+ virgens e tem efeito potente,
sinérgico com a IL-12, na produção de IFN-γ pelas células T CD4+ 84, atuando
na defesa contra infecções. Camundongos deficientes da subunidade WSX-1
do receptor da IL-27 têm maior susceptibilidade a infecções por patógenos
intra-celulares como Leishmania major e Listeria monocytogenes 105,106.
2) Atenuadora da produção de citocinas inflamatórias como a IL-2, IL-4, IFN-γ
e IL-17. Via STAT1, também suprime o desenvolvimento de células
inflamatórias TH17.
Há vários estudos evidenciando a participação da IL-27p28 nas
doenças autoimunes.
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É altamente expressa na doença inflamatória intestinal e encefalite
experimental autoimune85,86,110,111.
Wang. E. et al. investigaram o papel potencial da IL-27 no diabetes
autoimune e detectaram valores elevados de IL-27 no sangue e em
sobrenadante de cultura de células dendríticas de camundongos NOD
diabéticos83. O bloqueio da IL-27 com anticorpo anti-IL-27 retardou o
aparecimento do diabetes transferido por esplenócitos, enquanto os
esplenócitos de animais diabéticos tratados com a IL-27 promoviam o
aparecimento da doença, quando comparados com os controles não
tratados. Além disso, a IL-27 regulou positivamente a produção de citocinas
pró-inflamatórias como o IFNγ e a IL-17 e, negativamente, as citocinas
antiinflamatórias, IL-4, TGF-β e IL-10, secretadas por esplenócitos dos
animais diabéticos. Estes resultados evidenciaram um papel da IL-27 nas
células T que medeiam o diabetes autoimune em camundongos NOD83. Os
níveis de IL-17 eram elevados, mas não foi evidenciado papel estimulador da
IL-27 na produção de IL-17 pelas células TH17, mas por células T γδ. A IL-27,
além de suprimir a diferenciação das células TH2, também suprimiu a
diferenciação de células T reguladoras CD4+ FOXP3, por interferir com a
produção de TGF-β.
Por outro lado, outros pesquisadores mostraram efeito atenuador (ou
supressor) da IL-27 nas respostas inflamatórias, via STAT 1 e STAT385.
Através destas vias, a IL-27 inibiu a produção de várias citocinas próinflamatórias IL-2, IL-4, IFN-γ e IL-17- in vitro pelas células T CD4+ ativadas
(e também a sua proliferação).
Desta forma, a IL-27 foi capaz de limitar a intensidade e a duração da
ativação das células T e suprimiu o desenvolvimento de células TH17
induzidas por IL-6 e TGF-β87,88,89.
O papel imunosupressor da IL-27 é particularmente importante na
prevenção da inflamação excessiva, que pode resultar em graves lesões
teciduais e autoimunidade. Deficiência do receptor de IL-27Rα confere

51

susceptibilidade a doenças autoimunes e gera mais células TH17 em
camundongos105,106.
O aumento da expressão da IL-27 e de seu receptor foi associado a
condições inflamatórias crônicas como a sarcoidose e a doença de Crohn.
Inicialmente ficou difícil afirmar se isto indicaria uma função pró-inflamatória
para IL-27 ou apontaria para um mecanismo regulatório endógeno, capaz de
limitar a atividade das células T e a inflamação90. O esclarecimento veio com
Fitzgerald DC et al.91 que observaram o papel supressor da IL-27 na
encefalomielite experimental autoimune em camundongos, onde ela se
correlacionava com o curso da doença. Nestes animais, havia máxima
expressão da IL-27 e seu receptor WSX-1 no sistema nervoso central na fase
de pico da doença, declinando durante a remissão e aumentando novamente
nas recorrências. Os autores sugeriram que a IL-27 regulava negativamente
a inflamação, particularmente a induzida por células TH17, podendo
representar uma resposta supressiva do hospedeiro ao ataque imune.
A IL-27 também parece limitar a inflamação causada pela IL-17 na
uveite e esclerite92,93,94, sugerindo a possibilidade de abordagem terapêutica
para esta

interleucina , capaz de atuar nas fases iniciais das doenças

autoimunes.
Os mecanismos pelos quais a IL-27 exerce funções regulatórias foram
também estudados por Ouaked N et al.96,

em linfócitos periféricos de

indivíduos saudáveis, evidenciando a abrangente capacidade da IL-27 de
agir sobre as células naive T CD4+ durante a sua diferenciação em células
efetoras.
Quando a estimulação da IL-27 está associada à do TGF-β, as células
sofrem diferenciação para Treg induzidas, com redução da produção de IFNγ e potencial capacidade supressiva . Após o estímulo de IL-27, a
fosforilação de STAT1 o capacita a se ligar ao promotor do FOXP3,
aumentando a expressão deste gene através da regulação epigenética do
receptor.
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A expressão de FOXP3 foi também impulsionada pela co-estimulação
do IFN-γ com TGF-β, por mecanismo similar, envolvendo a ativação e a
ligação da molécula STAT1 em elementos específicos na porção proximal do
promotor FOXP3 e a modulação de acetilação das histonas desta região.
Estes efeitos da IL-27 no homem diferem dos observados em animais,
o que trouxe

discordância

na literatura e dificultou a compreensão das

ações da IL-27. Em murinos, a IL-27 inibe a indução do FOXP3 pelo TGF-β
e a diferenciação das células Treg induzidas98,99, evidenciando uma clara
função

espécie-específica

para

a

IL-27100.

Macrófagos

de murinos

mostraram-se minimamente responsivos à IL-27, enquanto monócitos
humanos são fortemente ativados pela IL-27 principalmente via STAT1100.
A sinalização da IL-27 também resulta na ativação de STAT5,
importante no desenvolvimento e manutenção das células Treg induzidas.
Desta forma, a IL-27 exerce um papel fundamental na regulação do gene
Foxp3 por interagir com inúmeras seqüências reguladoras96.
Paralelamente, a IL-27 desempenha função crítica na diferenciação
TH2, quando prevalecem os seus efeitos inibitórios112 . A sinalização da via
IL-27/WSX-1 reduz a hiper-reatividade de vias aéreas e a inflamação
pulmonar durante o desenvolvimento da asma alérgica, relacionada à
resposta TH2113.

A IL-27 ainda induz a citocina anti-inflamtória IL-10 via

STAT1 e STAT3 ( stumhoper 2007), ampliando seu efeito imunomodulador.
A IL-27 ativa o fator de transcrição c-Maf, regulador da transcrição da
IL-21 estimulando a produção de IL-21 e a expressão do seu receptor em
linfócitos T e B)114. A IL-21 age como fator de diferenciação e crescimento
autócrino para as células T regulatórias 1.
Larousserie F et al.88 observaram que a IL-27 também participa da
diferenciação e ativação de linfócitos B virgens, mas não nos de memória.
Tem, ainda, efeito antitumoral.
Assim, a IL-27 tem papel crucial no desenvolvimento e diferenciação
dos linfócitos T e B e desempenha ações importantes na defesa contra
infecções e doenças autoimunes. A IL-27 parece atuar como antagonista da
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inflamação mediada por células T, como reguladora de respostas TH2, como
inibidora

do

desenvolvimento

de

células

TH17 e da proliferação das

células T97, coordenando os subtipos celulares TH, e refinando a resposta
imune.
Esta diversidade de efeitos habilita o gene da IL-27p28 como
candidato potencial para a autoimunidade. Sabe-se que a diferenciação dos
linfócitos T depende de múltiplas influências ambientais e do ambiente de
citocinas, tipos de antígenos, fatores de transcrição e múltiplas vias de
sinalização. Porém, polimorfismos no gene da IL-27p28 podem ser fatores
críticos predisponentes ao desbalanço entre as linhagens celulares e à
autoimunidade. Paralelamente, alterando a defesa contra patógenos,
permitiriam o estabelecimento de infecções persistentes, incluindo aquelas
por vírus, que podem precipitar reações autoimunes.
Estudos

em

populações

asiáticas

implicaram

o polimorfismo

g.-964A>G no gene da IL27p28, na susceptibilidade à asma e a processos
alérgicos, dependentes da ativação de linfócitos TH269, e à doença pulmonar
obstrutiva crônica, associada à menor resposta da IL-27107. Esta variante
também confere susceptibilidade para a colite ulcerativa, a doença de
Crohn115, mas na infecção crônica pelo vírus da hepatite B, não houve
correlação deste polimorfismo com a doença116. Inclusive, os níveis de
IL-27 estavam elevados na última doença.
Resultados do genome-wide association studies (GWAS) sugeriram a
IL-27, como gene candidato à predisposição ao DM1A em caucasianos117.
Trabalho

recente

realizado

em

nosso

laboratório

demonstrou

diminuição significativa da expressão dos receptores da IL-21 e da IL-17 em
linfócitos T CD3+ e CD4+ e de células T reg em sangue periférico de
pacientes com DM1A de início recente80,81. Não está definido se esta
diminuição decorre de mecanismos intrínsecos à expressão dos receptores
ou de fenômeno de down regulation dos receptores, frente a níveis elevados
destas citocinas.
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A IL-27, atuando na regulação das células TH17,

e Treg e na

expressão do receptor da IL-21, poderia ter participação no processo
inflamatório do diabetes autoimune.
Optamos, então, por estudar a interleucina 27-subunidade p28,
investigando a presença de mutações e/ou polimorfismos no seu gene que
pudessem estar associados à predisposição ao diabetes mellitus tipo 1
autoimune.
Embora seu papel na autoimunidade não esteja definido, se
confirmado seu efeito supressor na inflamação e na regulação das vias TH1 e
TH17, a IL-27 poderá ser útil na terapia destas doenças. Não há estudos
avaliando seu efeito na susceptibilidade do diabetes autoimune do homem e
nas suas manifestações clínicas.
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12. JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Os mecanismos moleculares e as citocinas que determinam o
diabetes autoimune não estão totalmente elucidados.
O desequilíbrio da diferenciação das células TH1 e Tregs, a partir das
células

T CD4+, direcionada por autoantígenos, tem forte implicação no

diabetes em murinos102. Paralelamente, as interleucinas IL-17 e IL-21, da via
TH17, têm participação em várias doenças autoimunes, incluindo o diabetes
autoimune em animais e têm, como principal produção a IL-17 A, citocina
altamente inflamatória.
A IL-27, atuando na regulação da via TH17, poderia participar do
processo

inflamatório do diabetes autoimune. Alterações no gene da

IL-27p28, interferindo na sua expressão, poderiam favorecer a inflamação
mediada pela IL-17 e atenuar

a função supressora das células T

reguladoras. Redução de sua ação poderia, inclusive, estar relacionada à
diminuição da expressão dos receptores da IL-21 em linfócitos de pacientes
com DM1A de início recente.
Investigamos assim, a presença de mutações e/ou polimorfismos no
gene da IL- 27p28 que pudessem interferir com a sua ação e na
predisposição ao diabetes tipo 1 no homem.
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OBJETIVOS DO ESTUDO

Nosso estudo teve como objetivos:
Avaliar o papel do gene da IL-27p28 na patogênese do DM1A, através da
análise da região 5’ proximal e regiões codificadoras do gene da IL-27p28,
em pacientes DM1A e controles normais, buscando identificar:


Polimorfismos ou mutações

determinantes de susceptibilidade ao

DM1A.


Associações das variantes encontradas com manifestações clínicas
do diabetes e produção de autoanticorpos.
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MÉTODOS

DNA genômico foi obtido à partir de 15 mL de sangue periférico,
colhidos com 25 mM de ácido etileno diaminotetracético (EDTA). A técnica
utilizada foi a de extração pelo método de “salting-out” (Miller et al., 1988). O
DNA

genômico

foi

quantificado

em

espectrofotômetro

Ultrospec

III

(Amershpam Pharmacia Biotech). Após a etapa da quantificação, as
amostras foram diluídas, para uma faixa de concentração final de 100ng/µL,
para a realização da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR). Estas
amostras de DNA genômico fazem parte do Banco de DNA do Laboratório
de Carboidratos e Radioimunoensaios - LIM 18 e Laboratório de
Endocrinologia Celular e Molecular – LIM 25.
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1. Considerações Éticas

Foram analisados pacientes portadores de diabetes tipo 1 A,
recrutados nos Ambulatórios de Diabetes do Hospital das Clínicas da
Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo ou mediante
encaminhamento de profissionais interessados no estudo. Todos receberam
esclarecimentos quanto à pesquisa, assinando previamente o termo de
consentimento pós-informação, seguindo as orientações contidas na
Declaração de Helsinki. (anexo 2) Este projeto foi submetido, à Comissão de
Ética para Análise de Projetos de Pesquisa – CAPPesq da Diretoria Clínica
do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São
Paulo e aprovado como Protocolo de Pesquisa nº 0233/08. (anexo 1)

2. Casuística
2.1. Pacientes
A Avaliação do gene da IL-27p28 foi realizada a partir do material
genético do Banco de DNA de pacientes com Diabetes Mellitus tipo 1 A
(Protocolo de Pesquisa CAPPesq nº 1169/05.) pertencente aos Laboratórios
de Investigação Médica- Laboratório de Carboidratos e RadioimunoensaiosLIM 18 e Laboratório de Endocrinologia Celular e Molecular – LIM 25.da
Faculdade de Medicina da USP .
As coletas de sangue para a avaliação dos marcadores imunológicos e
genéticos, bem como as dosagens de glicemia, hemoglobina glicada e
peptídeo C e foram feitas após assinatura de termo de consentimento
pós-informação. (ANEXO 2)
Foram incluídos neste estudo, 318 pacientes (129 homens e 189
mulheres) portadores de Diabetes Mellitus tipo 1 A.
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Os

pacientes

foram

selecionados

pelos

critérios

clínicos

por

apresentarem:
 Hiperglicemia grave ou cetoacidose
 Início precoce de insulinoterapia
 Presença de um ou mais autoanticorpos pancreáticos positivos e/ou
alelos HLA de risco para DM1A
Os critérios de exclusão foram:
 diabetes de causa não autoimune
 irmãos biológicos
2.2. Controle
O Grupo Controle constou de 296 indivíduos saudáveis (131homens e
165 mulheres), apresentando as seguintes características:
 ausência de história familiar de Diabetes Mellitus tipo 1 A ou qualquer
doença autoimune.
 glicemia de jejum e hemoglobina glicada normais.
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3. Estudo Molecular
3.1.Reação em cadeia da Polimerase (PCR)

A reação em cadeia da polimerase (PCR) foi realizada para
amplificação da região 5’ proximal do gene da IL-27p28

e da

região

codificadora do gene, composta por 5 exons e suas regiões flanqueadoras
(figura 4). As sequências dos iniciadores utilizados, temperatura de

“annealing” e tamanho do fragmento amplificado estão descritos na tabela
1A .
A seqüência referência do gene número ENSG00000197272 utilizada
foi

obtida

no

Banco

de

Dados

Ensembl

Genome

Browser

(http://www.ensembl.org/index.html

Cromossomo 16

Interleucina 27

Região 5’
Proximal
Exon 1

Exon 2

Exon 3 Exon 4

Exon 5

www.ensembl.org

figura 4: Ilustração do cromossomo 16, com a localização do gene da IL-27p28 e abaixo,
figura representativa dos 5 exons do gene da IL-27p28 http://www.ensembl.org/index.html
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Tabela 1: Oligonucleotídeos selecionados para a amplificação do gene da
IL-27p28.

Regiões

Iniciador Sense

Iniciador Antisense

Região 5’

T ºC

Fragmento
(pb)

60

221

61

571

5’AGACCTTTGACCCAGTGAGG3’

61

594

5’GTGGTTTTGAGGAGGCAGAG3’

5’TCTATCCCCAATGCATCTCC3’

61

596

Exon 4

5’GTGGGGGAAGAGCTACAGG3’

5’AGACCCACATGCACTCAGAG3’

59

584

Exon 5

5’AGGATTCCTCTCAGGTTCTCG3’

5’AGCCCTTACCCGAAGAGAAG3’

59

650

proximal

5’CATGGCCTCTACAGAGCAGA3’

5’GCTTGTGGCCTATAGGGTT3’

proximal

5’GCCTCGGACCTGGTTTTAT3’

5’TCTTATACTGGGGGCTGTGC3’

Exon 1

5’GGCGAGAGGGAAGAATGAGT3’

Exon 2-3

Região 5’

Para cada reação foi utilizado um volume final de 25 µL contendo:
100 ng/µL de DNA genômico, 10mM
oligonucleotídeos iniciadores,

de cada dNTP, 10ρmol dos

5U/µL da enzima Taq Platinum DNA

polimerase, tampão de reação 10X e MgCl2 50mM (InvitrogenTM Life
Technologies, Brasil). A amplificação foi realizada em termociclador Veriti 96
well (Applied Biosystems-Life Technologies, Foster City, CA, USA). O
protocolo de amplificação consistiu de um ciclo de 5 minutos a 94°C, seguido
de 35 ciclos a 94°C por 45 segundos, temperatura de “annealing” (59 – 61ºC)
de acordo com os iniciadores, por 45 segundos e 72°C por 1 minuto; ciclo de
extensão a 72°C por 10 minutos, finalizando a 15ºC. Os fragmentos
amplificados foram submetidos à eletroforese em gel de agarose 2%
contendo brometo de etídeo 10mg/mL (InvitrogenTM Life Technologies,
Carlsbad, CA, USA) utilizando, como marcador de peso molecular, o Low
DNA Mass Ladder (Invitrogen, Life Technology, Gaithersburg, MD, USA). Os
fragmentos foram visualizados e analisados

sob transiluminação em luz

ultravioleta (Eletronic U.V.Transiluminator – Ultra Lum) e fotodocumentador
(Vilber Loumart). (Figura 5)
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Figura 5: Foto do Gel de Agarose a 2%, demonstrando o tamanho dos fragmentos de DNA
amplificados pela Reação em Cadeia da Polimerase do gene da IL-27p28.

3.2. Sequenciamento automático

Apenas os produtos amplificados foram utilizados no sequenciamento,
obedecendo critérios de fragmento de banda única e concentrações ≤
20 ng/µL, que foram estimadas através da comparação com fragmentos do
marcador de massa molecular Low DNA Mass Ladder (InvitrogenTM Life
Technologies, Brasil) em gel de agarose 2%, contendo brometo de etídeo.
Posteriormente, 5 µL do produto de amplificação foi submetido à purificação
enzimática com a adição de 2 µL da ExoSAP-IT - combinação das enzimas
fosfatase alcalina de camarão e exonuclease I (USB Corporation – GE
Healthcare). A reação foi processada a 37oC por 15 minutos, seguido por
mais 15 minutos a 80ºC. Os produtos de PCR purificados foram submetidos
à reação de sequenciamento. O protocolo consistiu na adição de: 1,5 µL de
“Big Dye” (ABI Prism® BigDye® Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kits Applied Biosystems-Life Technologies), 0,5 µL do

iniciador

a 10pMol

(Forward ou Reverse) juntamente com 6,0 µL do Tampão “Save Money“
(Applied Biosystems Life Technologies), obedecendo ao seguinte programa
de ciclagem: 96ºC por 10 segundos, 50ºC por 5 segundos e 60ºC por 4
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minutos, num total de 25 ciclos, finalizando a 15ºC. A reação de
sequenciamento foi realizada em termociclador Veriti® 96-Well Thermal
Cycler (Applied Biosystems - Life Technologies). Estes produtos foram
submetidos à precipitação com EDTA (125mM), Acetato de Na(3M) e Ethanol
PA (Merck Reagentes), de acordo com as recomendações da Applied
Biosystems- Life Technologies.
Os

produtos

de

sequenciamento

foram

então

submetidos

à

eletroforese capilar e analisados em sequenciador automático ABI Prism
Genetic

Analyzer

Xl

3130

automatic

DNA

sequencer

(Applied

Biosystems/Hitachi). Os cromatogramas foram comparados com sequências
depositadas em Banco de Dados (www.ensembl.org-Ensemble Genome
Browser) e lidos nos programas Chromas Lite 2 e Sequencher 4.8.

3.2. PCR-RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism)

Para a identificação do polimorfismo -964 A>G (rs153109), 10µL do
produto amplificado foi acrescido de 2 µL de Tampão NEB4 (10X), 0,2 µL
Enzima Taq I (4U) , 0,2 µL BSA (10mg/mL) (New England – Biolabs
Uniscience-EUA), num volume final de 20 µL, com H2O Milli-Q estéril.
A digestão foi processada a 37ºC por 120 minutos e inativada a 65ºC
por 20 minutos, finalizando em 10ºC. Todas estas etapas foram realizadas
em termociclador Veriti® 96-Well Thermal Cycler (Applied Biosystems - Life
Technologies). O produto digerido foi visualizado em gel de agarose 2,5%,
contendo brometo de etídeo, sob transiluminação em luz ultravioleta
(Eletronic U.V.Transiluminator – Ultra Lum) e fotodocumentador (Vilber
Loumart) .
O sítio de reconhecimento da enzima Taq I, consiste da sequencia:
5’

T ▼CGA

3’

3’

AGC▼T

5’
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Desta forma, o produto com 221 pares de base, não digerido por esta
enzima, representa o genótipo AA. A presença do alelo G em homozigoze
produz um sítio de reconhecimento que gera dois fragmentos, um de 150 e
outro de 71 pares de bases. O genótipo AG

é representado por três

fragmentos de 221, 150 e 71 pares de base (figura 6)
Para a confirmação do método, foi realizado o sequenciamento
automático de algumas amostras, utilizadas como controles positivo e
negativo, validando a metodologia PCR-RFLP.

Figura 6: Foto do Gel de Agarose a 2,5%, demonstrando o tamanho dos fragmentos do
gene da IL-27p28 obtidos após a digestão pela

enzima Taq 1 no ensaio de restrição

(Reação em Cadeia da Polimerase- Restriction Fragments Lenght Polymorphism)

3.4.

Genotipagem dos alelos HLA-DR

A amplificação dos alelos HLA-DRB1 e DQB1 foi realizada pela
técnica da Reação em Cadeia da Polimerase (PCR) alelo específica (PCR
SSP - Sequence Specific Primers) utilizando o conjunto diagnóstico de
tipagem para DRB1 genérico e DQB1 subtipagem (Micro SSPTM Allele
Generic and Specific HLA classe II DNA Typing Tray-One-Lambda INC). O
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conjunto para análise dos alelos DRB1 é constituído por 23 diferentes
oligonucleotídeos iniciadores de seqüências específicas e do gene da
β-globina humano utilizado como controle negativo. O conjunto para análise
dos alelos DQB1 é constituído por 31 diferentes oligonucleotídeos iniciadores
de sequências específicas e do gene da β-globina humano. Acrescentou-se
aos tubos contendo os iniciadores: mistura de oligonucleotídeos, alíquotas de
DNA (100 ng/µL) e a enzima Taq-DNA-polimerase 5 U/µL (2,5 µL para DRB1
e 3,5 µL para DQB1). A seguir foram submetidos à amplificação com ciclos
pré-definidos pelo fabricante em termociclador MJ, com o seguinte programa
de ciclagem: 1- 96ºC – 2 minutos e 10 segundos, 2 - 61ºC - 1 minuto, 3 96ºC-10 segundos, 4 – 61ºC -1 minuto, 5 – repetição das etapas 3 e 4 – 8
vezes, 6 - 96ºC -10 segundos, 7 - 57ºC - 50 segundos, 8 - 72ºC - 30
segundos, 9 – repetição das etapas 6 a 8 ,19 vezes, finalizando em 15ºC. As
amostras de DNA amplificadas foram transferidas e submetidas à
eletroforese em gel de agarose (2,5%), coradas com brometo de etídio. As
bandas foram visualizadas após exposição à luz ultravioleta por sistema de
fotografia e posteriormente analisadas em computador, através de programa
específico fornecido pelo fabricante (One Lambda DNA/LMT versão 3.8).

4. Avaliação Bioquímica
4.1. Glicemia

As amostras de sangue para a dosagem das glicemias foram colhidas
com o anticoagulante, fluoreto de sódio-EDTA. O método utilizado foi o
enzimático-colorimétrico, específico para glicose: sistema (glicose oxidaseperoxidase), kit comercial LABTEST GOD-ANA (Brasil). Os valores de
glicose foram considerados normais entre 70 a 99 mg/dL, no plasma em
jejum (The Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes
Mellitus, 2003).
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4.2. Hemoglobina Glicada

O valor da hemoglobina glicada (HbA1c) nas amostras sanguíneas,
colhidas em tubos contendo EDTA, foi obtido por Cromatografia Líquida de
Alta Eficiência-HPLC (CLAE). Os valores normais foram de 4,1 a 6,0%.

4.3. Autoanticorpos pancreáticos: Anticorpos antidescarboxilase do
ácido glutâmico 65 (anti-GAD) e antiproteína homóloga à tirosinofosfatase (anti-IA2)

As dosagens dos anticorpos anti-GAD e anti-IA2 foram realizadas por
radioimunoensaio (RSR, UK), onde o antígeno recombinante (GAD 65 ou
IA2) marcado com I125 foi incubado, à temperatura ambiente (para anti-GAD)
e à 4 0C (para anti-IA2) por 16 a 24 horas, com o soro a ser analisado. Os
complexos antígeno-anticorpo formados foram tratados com suspensão de
proteína A. O imunocomplexo marcado agregado foi separado por
centrifugação e a quantificação de I125, presente no precipitado contendo o
imunocomplexo, foi efetuada em contador gama automático (Cobra II, PerkinElmer). A quantificação dos anticorpos foi realizada por extrapolação, a partir
de curva padrão realizada no mesmo ensaio. Foram efetuadas curvas
padrão com anti-GAD, com concentrações entre 0,1 U/mL a 300 U/mL, e
com anti-IA2, entre 0,1 a 50 U/mL108,109.
O nível médio de anti-GAD analisado em nosso laboratório em 787
indivíduos controles foi 0,11 ± 0,46 U/mL e os coeficientes de variação intra e
inter-ensaio foram de 3 e 5,5% respectivamente.
Foram consideradas negativas as amostras com anti - GAD de ≤ 1
U/mL (98,9% dos controles); já os valores >1,0 U/mL foram considerados
positivos.
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Em relação ao anti-IA2, os valores médio da população controle foram
0,10 ± 0,23 U/mL. As amostras consideradas negativas variavam entre 0 a
0,8 U/mL (98,9%) e as variações intra e inter-ensaio foram 4,3% e 3,4%,
respectivamente. Os valores > 0,8 U/mL foram considerados positivos.

4.4. Autoanticorpos extrapancreáticos:
relacionados a outras doenças auto-imunes
 anti-21 Hidroxilase (anti-21OH)
 anti-célula parietal (anti-CP)
 anti-músculo liso (AML)
 anti-microssomal de fígado e rim (anti-LKM1)
 anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA)
 fator anti-núcleo (FAN)
 fator reumatóide (FR)
 anti-tireoglobulina (anti-TG)
 anti-tireoperoxidase (anti-TPO)
 anti-endomísio (anti-endom)
 anti-receptor do TSH (TRAB)
4.4.1. Anti-enzima adrenal 21-hidroxilase (anti-21OH)

Foram utilizados reagentes para radioimunoensaio de procedência
RSR. O soro foi incubado com o antígeno 21-OH hidroxilase recombinante
marcado com Iodo radioativo e o imunocomplexo obtido no final com proteina
A foi separado por centrifugação. A presença de auto-anticorpo é avaliada
diretamente das contagens radioativas automatizadas, e pela curva-padrão
realizada no mesmo ensaio.
Considerado normal ou negativo valor menor ou igual a 1 UI/mL de
unidade arbitrária.
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4.4.2. Anti-célula parietal (anti-CP)
O método utilizado foi a Imunofluorescência Indireta (IFI) em lâminas
de microscópio fixadas com tecido de parede de estômago de rata. Valores
de referência: Negativo (não reagente).
4.4.3. Anti-músculo liso (AML)
O método utilizado foi a Imunofluorescência Indireta (IFI) em lâminas
de microscópio fixadas com tecido de parede de estômago de rata. Valor de
referência: Negativo (não reagente)
4.4.4. Anti-microssomal de fígado e rim (anti-LKM-1)
O método utilizado foi a Imunofluorescência Indireta, utilizando
lâminas de microscópio fixadas com cortes de tecido hepático e renal de rato.
Valor de referência: Negativo (não reagente)
4.4.5. Anti-citoplasma de neutrófilo (ANCA)
O método utilizado foi a Imunofluorescência indireta (IFI) em
neutrofilos humanos de sangue periférico.
Valores de referência: Negativo (não reagente)
4.4.6. Fator anti-nuclear (FAN)
O método utilizado foi a Imunofluorescência indireta (IFI) em células
HEp-2. Os anticorpos anti-nucleares reagem imunologicamente com
constituintes

macromoleculares

do

núcleo

celular.

Os

padrões

de

imunofluorescência foram complementados por testes específicos para a
detecção de autoanticorpos clinicamente significativos. Qualquer teste
positivo (diluição 1/40) para anticorpos antinucleares por IFI em HEp-2 foi
titulado até 1/1280.
Valores de referência: Negativo (não reagente)

69

4.4.7. Fator reumatóide (FR)

O método utilizado foi a Nefelometria. O fator reumatóide é um autoanticorpo, geralmente da classe IgM, dirigido contra o fragmento Fc da IgG.
Valor de referência: < 20 UI/mL.

4.4.8. Anti-tireoperoxidase (anti-TPO) e Anti-tireoglobulina (anti-TG)
O método utilizado foi o Fluoroimunoensaio indireto com os reagentes
da AutoDELPHIA.
Valor de referência: < 35 U/mL
4.4.9. Anti–endomísio (anti-endom)
O método utilizado foi a Imunofluorescência indireta (IFI) em
neutrofilos humanos de sangue periférico.
Valores de referência: Negativo (não reagente)

4.5.0. Anti-receptor do TSH (TRAB )
O método utilizado foi o Radiorreceptor, marcado com iodo radioativo,
reagentes da RSR.
Valores de referência:< 8% negativo; 8 a 19% duvidoso; >19% positivo.
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ANÁLISE ESTATÍSTICA
A distribuição das variáveis numéricas foi verificada através do teste
de Kolmogorov Smirnov. Aquelas com distribuição paramétrica foram
comparadas através do teste t de Student e as distribuições não
paramétricas, pelo teste de Mann-Whitney. Os resultados são apresentados
como média e desvio padrão.
A distribuição dos genótipos na população estudada foi consistente
com o equilíbrio de Hardy-Weinberg, calculado pelo teste do chi quadrado.
A associação entre as variáveis nominais foi realizada através do teste
qui-quadrado ou teste exato de Fischer, utilizando o software SPSS 16.0 for
Windows (SPSS Inc., Chicago, IL - USA)
Na análise das variantes alélicas observadas no gene da IL-27p28,
utilizamos o modelo de dominância com presença ou ausência das variantes
para diminuir o número de classes e elevar o poder estatístico da amostra.
A fase gamética dos haplótipos e as frequências dos possíveis
haplótipos para cada indivíduo foram estimadas a partir dos genótipos de
cada variante, através do método bayesiano implementado no programa
PHASE v2.1.1.118 .
O valor de p ≤ 0,05 foi considerado significativo. No estudo dos efeitos
dos marcadores genéticos, o valor do p crítico foi considerado como aquele
corrigido pelo método de Bonferroni.
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RESULTADOS
1. Achados Clínicos
Foram analisados 614 indivíduos, sendo 318 pacientes portadores de
DM1A e 296 controles saudáveis. As características destes dois grupos
encontram-se na tabela 2 .
Os grupos não diferiram quanto a sexo (p=0,39) e etnia (p=0,16).
Pacientes DM1A apresentavam idade e níveis de peptídeo C inferiores
aos do grupo controle, e valores mais elevados de glicemia, HbA1c e dos
autoanticorpos pancreáticos (p<0,001) – tabela 3

Tabela 2: Características clínicas de pacientes portadores de DM1A e
indivíduos controles.
Sexo

Idade

N

(anos)

Etnia

F

M

C

NC

n(%)

n(%)

n(%)

n(%)

Pacientes

318

19,6±11,2

189(59,4)

129(40,6)

250(78,6)

67(21,1)

Controles

296

30,3±13,4

165(55,7)

131(44,3)

216(73,0)

77(26,0)

F: feminino M: masculino C: Caucasiana NC: Não Caucasiana

Tabela 3: Valores laboratoriais de pacientes portadores de DM1A e
indivíduos controles.
Pacientes

Controles

(média ± DP)

(média ± DP)

183,6±108,8

81,3±8,4

<0,001

HbA1C (%)

8,7±2,1

5,3±0,6

<0,001

Peptídeo C ( U/mL)

0,5±0,4

2,3±1,4

<0,001

Anti-GAD65 (U/mL)

9,9±21,6

0,1±0,1

<0,001

Anti-IA2 (U/mL)

5,0±12,5

0,1±0,2

<0,001

Idade do diagnóstico(anos)

10,93±7,23

-

Duração do diabetes (anos)

8,80±8,90

-

Glicemia(mg/dL)

Teste t de Student

P
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2. Gene IL27p28
Foram identificadas oito variantes alélicas no gene da IL27p28, seis
destas já descritas em banco de dados (Ensembl Genome Browser) a saber:
rs153109(A/G) na região 5’ proximal, rs34833(G/A) no íntron 1, rs26528(A/G)
no íntron 2, rs17855750(T/G) no exon 2, rs181206 (T/C) no exon 4 e rs40837
(T/C) no exon 5, conforme descrição na figura 7.
As duas novas variantes alélicas compreenderam a substituição de
uma citosina por uma timina na posição c.-347 na região 5’ proximal (Figuras
8,9) e a substituição de uma guanina por uma citosina no exon 5, na posição
c.498 G>C, levando à mudança do aminoácido, de ácido glutâmico para
ácido aspártico, no resíduo 166 da seqüência da proteína (Figuras 10,11).
Foram inicialmente seqüenciados 106 pacientes e 98 controles. Esta
avaliação foi estendida para número maior de pacientes e controles para as
variantes c.-347C>T e rs34833, associadas a menores valores de anticorpo
anti-IA2 (0,032) e

menor idade de diagnóstico dos pacientes diabéticos

(p=0,047) , respectivamente.
O polimorfismo rs153109(-964 A>G), na região promotora, que
predispõem a outras doenças autoimunes em asiáticos, foi analisado por
PCR-RFLP em 316 pacientes e 296 controles (e confirmado por
seqüenciamento).
As frequências genotípicas destas variantes estavam em equilíbrio de
Hardy-Weinberg, nos pacientes com DM1A e Grupo Controle. As frequências
dos alelos e genótipos estão demonstradas na tabela 4 .
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Figura 7: Demonstração da região 5’ proximal , regiões codificadoras e intrônicas , do gene
da IL-27p28.

Figura 8: Localização da variante alélica não descrita no gene da IL-27p28 na região 5’
proximal:
C/T

Figura 9: Eletroferograma de parte do gene da IL-27p28.
Painel A: paciente com DM1A sem a variante.
Painel B: paciente com DM1A com a substituição de citosina por timina na posição c.-347
na região 5’ proximal. As setas indicam a localização da variante.
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A variante c.-347(C>T) foi encontrada em dois pacientes, ambos em
heterozigose, e foi ausente nos controles. A análise de predição de sítio de
transcrição realizada através do programa TFSEARCH versão 1.3 não
identificou perda ou criação de novo sítio de ligação para fatores de
transcrição (http://www.cbil.upenn.edu/cgi-bin/tess).
No exon 5, observamos a variante c.498 G>C , levando à substituição
de uma guanina por uma citosina , com mudança do aminoácido, de ácido
glutâmico para ácido aspártico no resíduo 166 da seqüência da proteína.
(figura 12)
Esta variante foi identificada apenas em heterozigose, estando
presente em 6 pacientes (5,7%) e 11 indivíduos controles (11,6%). Estes
aminoácidos são quimicamente semelhantes, possuindo cadeia lateral com
grupo negativo, ou seja, com grupamento ácido. O aminoácido não é
conservado em outras espécies, de acordo com análise predição pelo
Polyphen. (figura 13)

Figura 10: Localização da variante alélica não descrita no gene da IL-27p28 no exon 5
c.498: G/C
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Figura 11: Eletroferograma de parte do gene da IL-27p28.
Painel A: paciente com DM1A sem a variante.
Painel B: paciente com DM1A com substituição de uma guanina por uma citosina na
posição c.498 do exon 5. As setas indicam a localização da variante.

Figura 12: Análise da Proteína do gene da IL-27p28, composta por 243 aminoácidos,
localizada no exon 5 – ( resíduo 166 da seqüência da proteína- posição c.498 GAG>GAC)

Figura 13: Alinhamento das sequencias de aminoácidos para avaliação da conservação
entre as espécies de acordo com o site de predição Polyphen: Prediction of functional effect
of human nsSNPs (http://genetics.bwh.harvard.edu/pph/))PolyPhen
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3.

Frequência das variantes alélicas do gene da IL-27p28 em

pacientes DM1A e controles

As variantes alélicas, foram analisadas em relação aos seguintes
parâmetros:

3.1.

Susceptibilidade ao DM1A

Frequência dos genótipos e alelos das variantes no gene da IL-27p28 em
pacientes DM1A e Controles. As frequências dos genótipos e alelos das
variantes no gene da IL-27p28 não diferiram entre pacientes com DM1A e
controles.(tabela 4)
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Tabela 4:Freqüências dos genótipos e alelos

das variantes no gene da IL-27p28

emportadores de DM1A e indivíduos controles.
Região

Variante

Região 5’

rs153109

proximal

A>G

DM1A

Controles

n(%)

n(%)

AA

107(34,0)

97(33,1)

AG/GG

209(66,0)

196(66,9)

Genótipo

A

380(60,3)

341(58,2)

G

250(39,7)

245(41,8)

CC

291(99,3)

196(100,0)

Região 5’

c.-347

TC

02(0,7)

0

proximal

C>T

C

582(99,6)

392(100,0)

T

2(0,4)

0

GG

185(92,5)

161(88,5)

rs34833

GA

15(7,5)

21(11,5)

G>A

G

383(96,2)

343(94,2)

A

15(3,8)

21(5,8)

Intron 1

Intron 2

Exon 2

AA

71(36,0)

66(36,3)

rs26528

AG/GG

126(64,0)

116(63,7)

A>G

A

237(60,2)

213(58,5)

G

157(39,8)

151(41,5)

TT

95(89,6)

79(84,9)

TG/GG

11(10,4)

14(15,1)

rs17855750
T>G

Exon 4

Exon 5

Exon 5

T

201(94,8)

174(91,6)

G

11(5,2)

16(8,4)

TT

66(62,3)

55(57,9)

rs181206

TC/CC

40(37,7)

40(42,1)

T>C

T

167(78,8)

145(76,3)

C

45(21,2)

45(23,7)

TT

38(35,8)

37(38,9)

rs40837

TC/CC

68(64,2)

58(61,1)

T>C

T

131(61,8)

115(60,5)

C

81(38,2)

75(39,5)

GG

99(94,3)

84(88,4)

GC

06(5,7)

11(11,6)

G

206(97,2)

179(94,2)

C

06(2,8)

11(5,8)

c.498
G>C

*Teste exato de Fisher /Teste qui-quadrado.

P

0,911

0,459

0,519*

0,527*

0,220*

0,259*

0,964

0,701

0,393*

0,274*

0,626

0,638

0,758

0,875

0,203*

0,221*
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3.2.

Sexo e Etnia

A frequência dos genótipos das variantes no gene da IL-27p28 foi
semelhante nos indivíduos do sexo masculino e feminino. Quanto à etnia, a
maior freqüência do polimorfismo na região 5’ proximal c.-347 C>T em não
caucasianos (p= 0,04), não se confirmou após correção por Bonferroni
(Pc ≤ 0,00625).(tabela 5)
Tabela 5: Frequência dos genótipos das variantes no gene da IL-27p28 em indivíduos do
sexo masculino e feminino e segundo origem étnica.
Região

Variante

Genótipo

Masculino

Feminino

n(%)

n(%)

Região 5’

rs153109

AA

90(36,2)

114(32,3)

proximal

A>G

AG/GG

166(64,8)

239(67,7)

Região 5’

c.-347

CC

173(98,9)

314(100)

proximal

C>T

TC

2(1,1)

0

Intron 1

rs34833

GG

122(90,4)

224(90,7)

G>A

GA

13(9,6)

23(9,3)

rs26528

AA

46(34,1)

91(37,3)

A>G

AG/GG

89(65,9)

153(62,7)

rs17855750

TT

79(92,9)

95(83,3)

T>G

TG/GG

6(7,1)

19(16,7)

rs181206

TT

53(61,6)

68(59,1)

T>C

TC/CC

33(38,4)

47(40,9)

rs40837

TT

32(37,2)

43(37,4)

T>C

TC/CC

54(62,8)

72(62,6)

c.498

GG

79(91,9)

104(91,2)

G>C

GC

7(8,1)

10(8,8)

Intron 2

Exon 2

Exon 4

Exon 5

Exon 5

* Teste de Fisher

não
P

0,515

0,128*

0,919*

0,608

0,052*

0,832

0,979

0,874

caucasiana

caucasiana

n(%)

n(%)

163(35,1)

41(28,5)

301(64,9)

103(71,5)

387(100,0)

96(98.0)

0 (0,0)

2(2,0)

264(90,7)

79 89,8)

27(9,3)

10 (10,2)

108(37,5)

28(31,8)

180(62,5)

60(68,2)

135(78,9)

36(83,7)

18(11,8)

7(16,3)

96(61,9)

23(53,5)

59(38,1)

20(46,5)

60(38,7)

14(32,6)

95(61,3)

29(7,4)

140(90,9)

42(97,7)

14(9,1)

1(2,3)

/ Teste qui-quadrado A significância foi verificada pela comparação com

o p critico corrigido por Bonferroni para 8 testes não independentes P* =0,00625

P

0,168

0,040*

0,733

0,398

0,266*

0,409

0,576

0,198*
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Frequência dos genótipos das variantes no gene da IL-27p28 em pacientes
portadores de DM1A.
Foram analisadas em relação aos seguintes parâmetros:

3.3.

Idade de diagnóstico do DM1A
As variantes no gene da IL-27p28, não influíram na idade do

diagnóstico. (tabela 6)

Tabela 6: Variantes alélicas no gene da IL-27p28 e idade do diagnóstico de DM1A
Idade (anos±DP)
Região

Variante

Região 5’

rs153109

proximal

A>G

Região 5’

c.-347

proximal

C>T

Intron 1

Intron 2

Exon 2

Exon 4

Exon 5

rs34833
G>A
rs26528
A>G
rs17855750
T>G
rs181206
T>C
rs40837

Exon 5
Teste t de Student

T>C
c.498
G>C

Alelo

Variante (+)

Variante

P

(–)

A/G

11,2±7,7

10,1±6,0

0,216

C/T

6,5±4,9

10,9±7,4

0,428

G/A

11,7±8,5

10,6±7,7

0,618

A/G

10,9±7,7

9,9±7,5

0,362

T/G

7,3±7,9

9,8±7,5

0,342

T/C

9,4±6,4

9,7±8,2

0,822

T/C

9,9±7,9

9,4±7,1

0,751

G/C

8,0±5,1

9,7±7,7

0,470
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3.4.

Auto-anticorpos pancreáticos e Peptídeo C
A influência das variantes no gene da IL-27p28 na formação de

autoanticorpos pancreáticos e na presença do peptídeo C, foi analisada
apenas no subgrupo de pacientes com duração da doença até dois anos,
considerando que as concentrações destas variáveis tendem a diminuir ou
até a desaparecer com o decorrer do tempo.
A média dos valores séricos do anticorpo anti-GAD-65 foi de 12,5±18,8
U/mL e do anti-IA2 , de 10,3±18,7 U/mL.
Variantes no gene da IL-27p28 não influíram na freqüência ou
concentrações destes autoanticorpos. As associações da variante na posição
c.498 G>C no exon 5, com a menor frequência (p=0,045) e concentração
(p=0,029) do anticorpo anti-GAD-65 não se mantiveram após correção por
Bonferroni. (tabelas 7 e 8)
Nenhuma variante favoreceu a preservação da reserva pancreática de
insulina, avaliada pela presença de peptídeo C detectável e sua concentração
sérica. (tabela 9 ).
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Tabela 7: Frequências dos genótipos das variantes no gene da IL-27p28 , e presença do
anticorpo anti-GAD-65 e anti-IA2 nos pacientes portadores de DM1A com até dois anos de
duração do diabetes.
anti-GAD-65
Região

Variante

Genótipo

anti-IA2

(+)

(-)

n(%)

n(%)

Região 5’

rs153109

AA

17(25,8)

16(43,2)

proximal

A>G

AG/GG

49(74,2)

21(56,8)

Região 5’

c.-347

CC

59(96,7)

32(100,0)

proximal

C>T

TC

2(2,3)

0

rs34833

GG

40(97,6)

20(95,2)

G>A

AG/AA

1(2,4)

1(4,8)

rs26528

AA

14(34,1)

10(47,6)

A>G

AG/GG

27(65,9)

11(52,4)

rs17855750

TT

24(82,8)

17(100)

T>G

TG/GG

5(17,2)

0

rs181206

TT

29(63,0)

9(52,9)

T>C

TC/CC

17(37,0)

8(47,1)

Intron 1

Intron 2

Exon 2

Exon 4

Exon 5

Exon 5

rs40837

TT

8(27,6)

5(29,4)

T>C

TC/CC

21(72,4)

12(70,6)

c.498

GG

29(100)

14(82,4)

G>C

GC

0

3(17,6)

P

0,068

0,300*

1,000*

0,303

0,142*

0,277*

1,000*

0,045*

(+)

(-)

n(%)

n(%)

25(33,3)

8(28,6)

50(66,7)

20(71,4)

66(97,1)

25(100,0)

2(2,9)

0

41(97,6)

19(95,0)

1(2,4)

1(5,0)

15(35,7)

9(45,0)

27(64,3)

11(55,0)

27(87,1)

14(93,3)

4(12,9)

1(6,7)

18(58,1)

11(73,3)

13(41,9)

4(23,7)

8(25,8)

5(33,3)

23(74,2)

10(66,7)

29(93,5)

14(93,3)

2(6,5)

1(6,7)

Teste qui-quadrado / * Teste Exato de Fisher anti-GAD65- anticorpo antidescarboxilase do
ácido lutâmico-65 , anti-IA2 –anticorpo antitirosina fostatase

P

0,645

1,000*

0,545*

0,483

1,000**

0,352*

0,595

1,000*
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Tabela 8: Freqüências dos genótipos das variantes no gene da IL-27p28 e valores séricos
dos anticorpos anti-GAD-65 e anti-IA2 em pacientes com até dois anos de duração do
diabetes.
Anti-GAD-65 (média DP)
Região

Variante

Região 5’

rs153109

Proximal

A>G

Região 5’

c.-347

Proximal

C>T

Intron 1

Intron 2

Exon 2

Exon 4

Exon 5

Exon 5

rs34833
G>A
rs26528
A>G
rs17855750
T>G
rs181206
T>C
rs40837
T>C
c.498
G>C

Anti-IA2 (média DP)
P

Variante (+)

Variante (–)

12,36 ± 17,31

10,57± 17,35

7,55 ± 8,13

13,10 ± 19,80

P
Variante(+)

Variante(-)

0,215

8,69 ± 10,82

13,12 ± 29,13

0,674

0,731

23,50 ± 5,66

9,93 ± 19,34

0,060

15,42 ± 22,06

0,827

4,00 ± 5,66

8,64 ± 14,94

0,498

12,76 ± 19,09 18,79 ± 25,47

0.971

7,51± 9,04

10,04 ± 20,97

0,767

20,57 ± 21,71 13,89 ± 21,22

0,174

8,79 ± 8,64

9,46 ± 17,22

0,791

10,34 ± 18,80 17,13 ± 22,31

0,198

8,00 ± 10,35

10,20 ± 19,27

0,715

12,67± 17,34 19,56 ± 28,90

0,932

7,19 ± 9,09

14,96 ± 27,32

0,651

0,029

3,13 ± 4,42

9,82 ± 16,90

0,504

5,25 ± 6,01

0,30 ± 0,35

15,60 ± 21,50

*Teste de Mann-Whitney / anti-GAD-65 : anticorpo antidescarboxilase do ácido glutâmico-65;
anti-IA2: anti tirosina fosfatase
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Tabela 9: Frequência dos genótipos das variantes no gene da IL-27p28 em relação à
presença do peptídeo C (valores ≥ 0,5U/mL) e seus valores séricos em pacientes portadores
de DM1A com até dois anos de duração do diabetes
Região

Variante

Região 5’

rs153109

Proximal

A>G

Região 5’

c.-347

Proximal

C>T

Intron 1

Intron 2

Exon 2

Exon 4

Exon 5

Exon 5

rs34833
G>A
rs26528
A>G
rs17855750
T>G
rs181206
T>C
rs40837
T>C
c.498
G>C

PepC (média DP)

P

Variante (+)

Variante (-)

0,7±0,5

0,8±0,6

0,401

0,5

0,7±0,5

0,673

0,6±0,1

0,8±0,6

0,220

0,8±0,5

0,8±0,7

0,989

0,6±0,4

0,8±0,6

0,669

0,5±0,2

0,8±0,7

0,182

0,7±0,5

0,8±0,7

0,887

0,6±0,2

0,7±0,6

0,931

PepC (+)

PepC (-)

n(%)

n(%)

AA

11(38,7)

11(31,4)

AG/GG

19(63,3)

24(68,6)

CC

29(100,0)

32(94,1)

TC

0

2(5,9)

GG

19(95,0)

25(96,2)

GA/AA

1(5,0)

1(3,8)

AA

6(30,0)

12(46,2)

AG/GG

14(70,0)

14(53,8)

TT

17(94,4)

19(86,4)

TG/GG

1(5,6)

3(13,6)

TT

12(66,7)

14(63,6)

TC/CC

6(33,3)

8(36,4)

TT

4(22,2)

6(27,3)

TC/CC

14(77,8)

16(72,7)

GG

17(94,4)

20(90,9)

GC

1(5,6)

2(9,1)

Genótipo

*Teste exato de Fisher / qui- quadrado ; PepC – Peptídeo C

P

0,656

0,495*

1,000*

0,364*

0,613*

1,000*

1,000*

1,000*
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3.5.

Autoanticorpos extra-pancreáticos

Foram analisados os seguintes autoanticorpos extra-pancreáticos: anti21 Hidroxilase (anti-21OH), anti-célula parietal (anti-CP), anti-músculo liso
(AML), anti-microssomal de fígado e rim (anti-LKM1), anti-citoplasma de
neutrófilo(ANCA), fator anti-núcleo (FAN), fator reumatóide (FR), antitireoglobulina (anti-TG), anti-endomísio (anti-endom), anti-tireoperoxidase
(anti-TPO), anti-receptor do TSH (TRAB).
As variantes no gene da IL-21p28 não influíram na freqüência destes
autoanticorpos.
A variante rs34833 predispôs à maior freqüência de anticorpo anticélula parietal (66,7% x 6,7%; p= 0,02) e a variante rs26528, à menor
freqüência do anticorpo antimúsculo liso (1,5% x 14,3%; p= 0,027). Porém
estas

diferenças

(tabela 10)

não

se

confirmaram

após correção

por Bonferroni.
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Tabela 10: Variantes alélicas no gene da IL-27p28 e freqüência de anticorpos extra-pacreaticos.
rs153109
Anticorpo
21OH

-

n(%) (-)
38(90,5)

c.-347

n(%) (+)
89(92,7)

+

4(9,5)

7(7,3)

-

34(94,4)

78(90,7)

+

2(5,6)

8(9,3)

M.liso -

25(80,6)

100(97,1)

+

6(19,4)

3(2,9)

26(100,0)

86(100,0)

+

0

0

-

22(100,0)

91(98,9)

+

0

1(1,1)

C.P.

Mitoc LKM
Anca
FAN
FR

-

25(96,2)

81(97,6)

+

1(3,8)

2(2,4)

-

23(69,7)

81(70,4)

+

10(30,3)

34(29,6)

-

35(100,0)

98(96,1)

+

0

4(3,9)

-

12(100,0)

28(90,3)

+

0

3(9,7)

Endom-

25(89,3)

83(95,4)

+

3(10,7)

4(4,6)

-

34(70,8)

99(76,7)

TTG

TPO

+

14(29,2)

30(23,3)

Tireog. -

33(67,3)

98(76,6)

+

16(32,7)

30(23,4)

TRAb -

28(93,3)

83(90,2)

2(6,7)

9(9,8)

+

P

0,734*
0,722*
0,005a
1,000*
0,562*
1,000*
0,572*
0,548*
0,358*
0,438
0,251
1,000*

rs34833

n(%) (-)

n(%) (+)

122(91,7)

2(100,0)

11(8,3)

0

109(92,4)

0

9(7,6)

0

121(93,0)

2(100,0)

9(7,0)

0

104 (100,0)

1(100,0)

0

0

110(99,1)

1

1(0,9)

0

102(97,1)

0

3(2,9)

0

98(68,5)

1(100,0)

45(31,5)

0

126(96,9)

2(100,0)

4(3,1)

0

37(92,5)

-

3(7,5)

-

105(93,7)

1(100,0)

7(6,3)

0

130(74,7)

2(100,0)

44(25,3)

0

129(73,7)

2(100)

46(26,3)

0

110(90,9)

2

11(9,1)

0

P

1,000*
-

1,000*
-

1,000*
-

1000*
1,000*
-

1,000*
1,000*
1,000*
1,000*

rs26528

n(%) (-)

n(%) (+)

75(94,9)

7(87,5)

4(5,1)

1(12,5)

70(93,3)

1(33,3)

5(6,7)

2(66,7)

83(94,3)

5(100,0)

5(5,7)

0

68(100,0)

4(100,0)

-

-

69(98,6)

4(100,0)

1(1,4)

0

62(95,4)

6(100,0)

3(4,6)

0

69(71,1)

4(80,)

28(28,9)

1(20,0)

83(96,5)

3(75,0)

3(3,5)

1(25,0)

29(90,6)

4(100,0)

3(9,4)

0

78(96,3)

5(100,0)

3(3,7)

0

95(77,2)

6(66,7)

28(22,8)

3(33,3)

94(77,0)

7(77,8)

28(23,0)

2(22,2)

73(90,1)
8(9,9)

P

0,390*
0,020*

1,000*
-

1,000*
1,000*
1,000*
0,169*
1,000*
1,000*
0,438*

n(%) (-)

n(%) (+)

33(94,3)

15(100,0)

2(5,7)

0

23(95,8)

48(88,9)

1(4,2)

6(11,1)

24(85,7)

64(98,5)

4(14,3)

1(1,5)

19(100,0)

53(100,0)

-

-

17(94,4)

56(100,0)

1(5,6)

0

18(90,0)

50(98,0)

2(0,0)

1(2,0)

28(80,0)

45(67,2)

7(20,0)

22(32,8)

29(100,0)

57(93,4)

0

4(6,6)

12(100,0)

21(87,5)

0

3(12,5)

31(100,0)

52(94,5)

0

3(5,5)

37(82,2)

64(73,6)

8(17,8)

23(27,4)

37(82,2)

64(74,4)

1,000*

8(17,8)

22(25,6)

6(100,0)

1,000*

24(92,3)

55(90,2)

0

-

2(7,7)

6(9,8)

(-)negativo (+)positivo - (anti-21OH) 21 Hidroxilase, (anti-CP) célula parietal, (AML) músculo liso, (anti-LKM1) microssomal de fígado e rim, (ANCA)citoplasma de
neutrófilo, (FAN) fator anti-núcleo (FR) fator reumatóide, (anti-TG)tireoglobulina,(anti-TPO)tireoperoxidase, (anti-endom)endomísio, (TRAB)anti-receptor do TSH.

P

1,000*
0,427*
0,027*
-

0,243*
0,189*
0,248*
0,301*
0,536*
0,550*

0,289*
0,384*
1,000*
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Tabela 11: Variantes alélicas no gene da IL-27p28 e freqüência de anticorpos extra-pacreaticos.
Anticorpo
21OH

C.P.

M.liso

Mitoc

LKM

Anca

FAN

rs17855750
n(%) (-)

n(%) (+)

-

34(94,4)

3(100,0)

+

2(5,6)

0

-

29(93,5)

2(66,7)

+

2( 6,5)

1(33,3)

-

42(95,5)

5(100,0)

+

2(4,5)

0

-

27(96,4)

4(100,0)

+

1(3,6)

0

-

24(96,0)

3(75,0)

+

1(4,0)

1(25,0)

-

36(64,3)

3(60,0)

+

20(35,7)

2(40,0)

-

39 (97,5)

4(100,0)

+

1(2,5)

0

-

11(91,7)

1(100,0)

+

1(8,3)

0

-

35(94,6)

5(100,0)

+

2(5,4)

0

Endom -

41(71,9)

7(100,0)

+

16(28,1)

0

FR

TTG

-

45(81,5)

6(85,7)

+

11(18,5)

1(14,3)

Tireog. -

32(88,9)

4(100,0)

4(11,1)

0

TPO

+

P

1,000*

0,249

1,000*

1,000*

0,238*

1,000*
1,000*

1,000*

1,000*

0,178*

1,000*
1,000*

rs181206
n(%) (-)

n(%) (+)

26(96,3)

11(91,7)

1(3,7)

1(8,3)

16(84,2)

14(100,0)

3(15,8)

0

28(96,6)

19(95,0)

1(3,4)

1(5,0)

16(94,1)

14(100,0)

1(5.9)

0

15(88,2)

12(100,0)

2(11,8)

0

23(63,9)

16(64,0)

13(36,1)

9(36,0)

25(100,0)

18(94,7)

0

1(5,3)

5(100,0)

7(87,5)

0

1(12,5)

22(100,0)

18(90,0)

0

2(10,0)

32(78,0)

16(69,6)

9(22,0)

7(30,4)

33(82,5)

18(78,3)

7(17,5)

5(21,7)

19(86,4)

17(94,4)

3(13,6)

1(5,6)

P

0,526*

0,244*

1,000*

1,000*

0,498*

1,000*

0,432*

1,000*

0,221*

0,551*

0,745*

0,613*

rs40837
n(%) (-)

n(%) (+)

16(100,0)

21(91,3)

0

2(8,7)

13(92,9)

17(89,5)

1(7,1)

2(10,5)

12(85,7)

35(100,0)

2(14,3)

0

7(87,5)

23(100,0)

1(12,5)

0

11(100,0)

16(88,9)

0

2(11,1)

12(63,2)

27(64,3)

7(36,8)

15(35,7)

17(100,0)

26(96,3)

0

1(3,7)

5(100,0)

7(87,5)

0

1(12,5)

13(100,0)

27(93,1)

0

2(6,9)

13(65,0)

35(79,5)

7(35,0)

9(20,5)

15(75,0)

36(83,7)

5(25,0)

7(16,3)

11(84,6)

26(92,9)

2(15,4)

2(7,1)

P

0,503*

1,000*

0,077*

0,258*

0,512*

1,000*

1,000*

1,000*

1,000*

0,229*

0,496*

0,584*

c.498
n(%) (-)

n(%) (+)

35(94,6)

2(100,0)

2(5,4)

0

28(90,3)

2(100,0)

3(9,7)

0

43(95,6)

4(100,0)

2(4,4)

0

27(96,4)

3(100,0)

1(3,6)

0

25(92,6)

2(100,0)

2(7,4)

0

36(64,3)

3(60,0)

20(35,7)

2(40,0)

39(97,5)

4(100,0)

1(2,5)

0

12(92,3)

-

1(7,7)

-

37(94,9)

3(100,0)

2(5,1)

0

44(73,3)

4(100,0)

16(26,7)

0

47(79,7)

4(100,0)

12(20,3)

0

34(89,5)

2(100,0)

4(10,5)

0

(-)negativo (+)positivo - (anti-21OH) 21 Hidroxilase, (anti-CP) célula parietal, (AML) músculo liso, (anti-LKM1) microssomal de fígado e rim, (ANCA)citoplasma de neutrófilo,
(FAN) fator anti-núcleo (FR) fator reumatóide, (anti-TG)tireoglobulina,(anti-TPO)tireoperoxidase, (anti-endom)endomísio, (TRAB)anti-receptor do TSH.

P

1,000*

1,000*

1,000*

1,000*

1,000*

1,000*

1,000*
-

1,000*

0,564*

1,000*

1,000*
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4. Freqüência Estimada dos Haplótipos das variantes mais prevalentes no
gene da IL-27p28 .
A fase gamética dos haplótipos foi estimada através do programa PHASE
(v2.1.1 ), de acordo com um método bayesiano119 .
Foram reconstruídos 24 haplótipos diferentes com os dados das variantes
alélicas para o locus IL-27, e estão descritos na tabela 12.
Tabela 12: Frequência dos haplótipos estimados
Identificação
dos
Haplótipos

Haplótipos

Número
de
Haplótipos

1

ACGATTTG

217

2

ACGATTCG

8

3

ACGATCTG

5

4

ACGAGTTG

2

5

ACGGTTTG

4

6

ACGGTCCG

1

7

ATGATTTG

1

8

GCGATTTG

6

9

GCGATTCG

2

10

GCGATCCG

2

11

GCGATCCC

2

12

GCGAGTCG

3

13

GCGGTTTG

1

14

GCGGTTCG

35

15

GCGGTTCC

2

16

GCGGTCTG

5

17

GCGGTCCG

61

18

GCGGTCCC

13

19

GCGGGTTG

4

20

GCGGGTCG

18

21

GCAGTTTG

1

22

GCAGTTCG

7

23

GCAGTCCG

1

24

GTGGTTCG

1

Haplótipos: frequência> 5% em preto; < 5% em azul e < 1% em vermelho.
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Os haplótipos mais frequentes foram:ACGATTTG (n= 217) -53,9%;
GCGGTCCG ( n= 61) - 15,2% e GCGGTTCG ( n= 35)- 8,7%.
A partir dos haplótipos, obtivemos os genótipos de cada um dos
indivíduos e comparamos as frequências genotípicas entre pacientes DM1A e
controles.
O excesso de genótipos, no entanto, invalidou a comparação (p=0,0109)
por haver muitas classes com menos de 5 indivíduos, mesmo quando os
haplótipos com frequências inferiores a 5% foram agrupados tabelas 13.

Tabela 13. Frequência dos haplótipos das variantes do gene IL-27p28 em pacientes DM1A e
indivíduos controles.
Haplótipos

Pacientes
n(%)

P

Controles
n(%)

P

1_1

25 (47,2)

0,311

28 (52,8)

0,347

1_14

15(62,5)

0,434

9(37,5)

0,484

1_17

20(54,0)

0,012

17(46,0)

0,014

1_X

29(58,0)

0,263

21(42,0)

0,293

14_14

0(0,0)

0,527

1(100,0)

0,588

14_17

3(50,0)

0,008

3(50,0)

0,009

14_X

1(50)

0,003

1(50,0)

0,003

17_17

4(100,0)

1,694

0(0,0)

1,890

17_X

0(0,0)

4,746

9(100,0)

5,296

X_X

5(55,6)

0,014

4(44,4)

0,015

14_X

0(0,0)

0,527

1(100,0)

0,588

17_X

1(100,0)

0,424

0(0,00)

0,473

X_X

3(75,0)

0,376

1(25,0)

0,419

X= haplótipos com freqüência inferior a 5% ; P= contribuição no valor do Qui-quadrado
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Uma outra estratégia foi então utilizada. A história mutacional dos
haplótipos foi reconstruída com o auxílio do programa TCS120, que produz uma
genealogia de haplótipos pelo método de máxima parcimônia. A genealogia
produzida possuía uma grande quantidade de ambiguidades que foram
reduzidas, de acordo com os critérios propostos por Templeton et al. (1992)121. A
genealogia desambiguada está apresentada na figura 14. Os haplótipos foram
então divididos em dois grupos (A e B), correspondentes a dois clados principais
da história evolutiva dos haplótipos. A partir dessa divisão, os genótipos foram
reconstruídos, considerando os grupos filogenéticos, resultando em três
genótipos (AA, AB e BB). Quando as frequências desses genótipos foram
comparadas entre os grupos de pacientes e de controles, não houve diferença
significativa entre os grupos DM1A e controles.(tabela 14)
5. Genealogia dos Haplótipos (história evolutiva)

120

Figura 14 : genealogia dos haplótipos
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Tabela 14 -Genótipos agrupados em relação aos clados dos pacientes DM1A e Controles
DM1A
AA

AB

CONTROLES
BB

AA

AB

BB

1 - 1 = 25

1 - 10 = 1

11 - 12 = 1

1 - 1 = 28

1 -12 = 1

10 -23=1

1-2=3

1 - 12 = 1

14 - 17 = 3

1-2=3

1 -13 = 1

11- 14=1

1-3=2

1 - 14 = 15

14 - 22 = 1

1-3=1

1 -14 = 9

14 -14 =1

1-5=1

1 - 17 = 20

16 - 16 = 1

1-4=1

1 -15 = 2

14 -17 =3

1-7=1

1 - 18 = 5

17 - 17 = 4

1 -16 = 2

14 -18 =1

1-8=5

1 - 19 = 1

20 - 22 = 1

1 -17= 16

16 -21 =1

1-9=2

1 - 20 = 5

20 - 24 = 1

1 -18 = 2

17 -18 =4

2-2=1

1 - 22 = 2

6 - 22 = 1

1 -19 = 2

17-20 = 5

3-5=1

5 - 17 = 1

1- 20 = 4

20-20 = 1

4-8=1

1 -22= 2
3 -19 = 1
5

-18 =
1

6.

Sistema HLA

Freqüência dos genótipos HLA-DR em pacientes DM1A e indivíduos controles
Duzentos e quarenta e oito pacientes (78,5%) e cento e quatro indivíduos
controles (35,1%) apresentaram pelo menos um alelo HLA de risco para DM1A
(-DR3 e/ou –DR4). A frequência destes alelos foi maior nos pacientes: OR =
5.541 (95% IC: 3,85-7,98) e P< 0,0001. (tabela 15)
Tabela 15: Frequência dos genótipos do sistema HLA-DR em pacientes portadores de DM1A
e indivíduos controle.
Pacientes

Controles

n (%)

n (%)

DR3/DR3

26(8,2)

3(1,0)

DR3/DR4

83(26,1)

4(1,3)

Alelos HLA

DR4/DR4

16(5,0)

4(1,3)

DR3/ X

61(19,2)

49(16,6)

DR4/Y

62(19,5)

44(14,9)

X/Y

68(21,4)

158(53,4)

2(0,6)

34(11,5)

Não avaliado

X e Y = alelos HLA diferente de -DR3 e -DR4
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A freqüência das variantes no gene da IL-27p28 não diferiu entre os
indivíduos com e sem alelos HLA de risco para o DM1A. (Tabela 16)

Tabela 16: Frequência dos genótipos das variantes no gene da IL-27p28 em indivíduos
portadores ou não dos alelos HLA –DR3 e/ou –DR4
HLA de risco (+)

HLA de risco (-)

n(%)

n(%)

Região

Variante

Genótipo

Região 5’

rs153109

AA

119(31,6)

64(30,8)

proximal

A>G

AG/GG

257(68,4)

144(69,2)

Região 5’

c.-347

CC

319(99,4)

148(100,0)

proximal

C>T

TC

2(0,6)

0

rs34833

GG

207(90,4)

121(90,3)

G>A

GA

22(9,6)

13(9,7)

rs26528

AA

85(37,6)

46(34,3)

A>G

AG/GG

141(62,4)

88(65,7)

rs17855750

TT

104(88,1)

56(88,9)

T>G

TG/GG

14(11,9)

7(11,1)

rs181206

TT

72(61,0)

38(59,4)

T>C

TC/CC

46(39,0)

26(40,6)

rs40837

TT

42(35,6)

26(40,6)

T>C

TC/CC

76(64,4)

38(59,4)

c.498

GG

112(94,9)

58(90,6)

G>C

GC

06(5,1)

06(9,4)

Intron 1

Intron 2

Exon 2

Exon 4

Exon 5

Exon5

*Teste exato de Fisher

/ Teste Chi-quadrado

Alelos específicos HLA de risco para DM1A: -DR3 e /ou –DR4

P

0,826

0,336*

0,977*

0,532

0,880*

0,829

0,513

0,265*
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DISCUSSÃO

O diabetes mellitus tipo 1 A (DM1A) é uma doença metabólica crônica
autoimune, órgão específica, caracterizada pela deficiência de insulina
decorrente da destruição das células β pancreáticas pelos linfócitos T CD4+ e
CD8+ autoreativos, linfócitos B, macrófagos e células dendríticas. O processo
inflamatório local, coordenado por fatores genéticos e ambientais não totalmente
esclarecidos, conta, ainda, com a participação ativa de várias citocinas. Estas,
ao determinarem a diferenciação das células T CD4+, iniciam, direcionam,
mantém ou finalizam a resposta imune. Várias citocinas estão implicadas no
processo de destruição das células β pancreáticas.
A IL-27, citocina heterodimérica, funcional e estruturalmente relacionada
à família da IL-12103,104, é composta pelas subunidades p28 e EBI3 e exerce
seus efeitos através de receptores formados pelas cadeias WSX-1 (TCCR) e
Gp130103.
Após ligar-se ao seu receptor, atua através de vários reguladores de
transcrição do sinal (STAT1, STAT3, STAT4 , STAT5 e T-bet) e esta
diversidade de ações está implicada nas inúmeras funções da IL-27

na

regulação da resposta imune e autoimune85,95,122,123. A IL-27 induz a
diferenciação do subtipo de células TH1, que têm forte impacto na defesa inicial
contra patógenos intracelulares, produzindo citocinas como IFNγ, IL-12 e fator
citotóxico linfotoxina124 via ativação de STAT1 e T-bet. Por outro lado, ao limitar
a intensidade da resposta imune e inflamatória via STAT3, suprimindo a
proliferação de células efetoras Th2 e de memória e a produção de várias
citocinas inflamatórias como a IL-17, exerce ação supressora na resposta
imune por atenuar a intensidade e duração da ativação de células T, limita
doenças inflamatórias e autoimunes.
Desta forma, o papel da IL-27 nas doenças autoimunes é ainda
controverso, tendo-lhe sido atribuída atuação, tanto ativadora como supressora
da inflamação.

93

Várias condições inflamatórias cursam com aumento de sua expressão.
Camundongos NOD têm níveis elevados de IL-27 e de citocinas
inflamatórias como a IL-17 e o INFγ, diminuição de citocinas anti-inflamatórias e
de linfócitos Th2 e de células Treg83. É citocina essencial na artrite induzida por
proteoglicanos, onde direciona a via Th1 e a produção de IFN-γ125. A IL-27
parece atuar como citocina pró-inflamatória nas situações que dependem da
geração de anticorpos de alta afinidade. De forma semelhante, na hepatite
induzida por concanavalianA e na colite induzida por oxazorolone, a IL-27
exacerba a inflamação126. A superprodução de IL-27 tem ainda papel
importante na patogênese da esclerose sistêmica, especialmente nas fases
iniciais da doença. Tem correlação com a extensão da fibrose de pele e da
fibrose pulmonar com anomalias imunológicas e produção de autoanticorpos. A
determinação da IL-27 sérica foi, inclusive, sugerida como marcador da
gravidade da doença em relação aos autoanticorpos88,127. A expressão de IL-27
está também aumentada em doenças granulomatosas como a tuberculose e a
sarcoidose, na doença de Crohn128 e em modelos animais de uveíte e
esclerose múltipla. O mesmo ocorre nos sítios de inflamação pelas infecções
por Trichuris muris, Toxoplasma gondii e Leishmania major, onde o controle de
parasitoses depende, primariamente, de linfócitos TH193,105.
A IL-27 ainda parece promover a apresentação de antígenos, regulando
a expressão de moléculas MHC de classe I e classe II129 . Por outro lado, a IL27 favorece, não apenas a diferenciação TH1, mas pode ao mesmo tempo
suprimi-la impedindo a inflamação excessiva. Animais knockout para o receptor
de IL-27 podem manter a capacidade de eliminar o patógeno (pois a deficiência
da resposta TH1 é temporária), mas ter evolução letal frente às graves lesões
teciduais, secundárias às reações inflamatórias exacerbadas130 decorrentes da
falta do controle da IL-27.
A IL-27 estimula a diferenciação de células Treg e a produção de

IL-

10, com propriedades imunossupressoras e reduz a produção de IFN-γ .
Também inibe a diferenciação de células TH2. Camundongos knockout
para o receptor de IL-27 têm resposta TH2 aumentada, permitindo o rápido
controle de infecções por parasitas (Trichuris muris)101. Também têm hiper-
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responsividade de vias aéreas pela ação TH2, propiciando a asma113
Administração intranasal de IL-27 atenua o quadro respiratório85. IL-27 ainda
suprime os linfócitos TH17, associados a várias desordens imunológicas como
a artrite reumatóide e a esclerose múltipla artrite induzida por colágeno e
encefalite experimental autoimune76,78,79,131,132 e nesta última condição, inibe a
expressão de IL-17 nas células T133 e aumenta a quantidade de IL-10,
regulando a capacidade patogênica das células TH7 na encefalite134.
Por todas estas ações moduladoras, pode ter implicações terapêuticas
nas condições de autoimunidade e atuar, também como agente anti-viral,
aumentando a produção de

interferons135. O ambiente de citocinas parece

direcionar as diversificadas ações da IL-27. Na presença de IL-12, no caso de
infecção por patógenos, com forte polarização TH1, a IL-27 tem efeito
supressor. Na artrite induzida por proteoglicanos, onde predomina a resposta
TH2, a atividade primária de IL-27 é a TH1125. Deficiência de IL-27 prejudica a
resposta rápida contra infecções, permitindo o estabelecimento de infecções
persistentes, aumenta a atividade das células TH2 e TH17, favorecendo a asma
e as doenças inflamatórias.
Frente à intensa atividade da IL-27 na resposta imune, tanto ativadora
como moduladora, seria importante o conhecimento de sua atuação no
diabetes autoimune do homem, contemplando, particularmente, o seu efeito
supressor sobre as células TH17 e estimulador da expressão da IL-21 e de seu
receptor em linfócitos T e B114. Pacientes com DM1A de início recente têm
diminuição da expressão de receptores de IL-17 e IL-21 em linfócitos T CD3+ e
CD4+ periféricos e do número de células Treg, sugerindo implicação da IL2780,81.
Embora análise recente do genome-wide association studies (GWAS)
não tenha confirmado a IL-27 como gene candidato à predisposição ao DM1A
em caucasianos, apenas uma variante alélica foi explorada(rs4788084)136.
Estudos em populações asiáticas apontam para o polimorfismo g.-964
A>G no gene da IL27p28, como fator de risco na susceptibilidade à asma e
processos alérgicos, dependentes de TH269, e à doença pulmonar obstrutiva
crônica107. Também está associado à colite ulcerativa, doença de Crohn115, e
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infecção crônica pelo vírus da hepatite B116. Os níveis de IL-27 estavam
elevados nesta última.
De posse destas informações, optamos por investigar alterações

no

gene da IL-27p28 que pudessem estar associados à predisposição ao diabetes
mellitus tipo 1 autoimune.
A nossa casuística constou de 614 indivíduos, sendo 318 pacientes
portadores de DM1A (129M/189F) e 296 indivíduos controles (131M/165F). O
sequenciamento da região 5’ proximal e da região codificadora do gene da
IL-27p28 evidenciou oito variantes alélicas, seis destas já descritas em Banco de
Dados: rs153109(A/G) na região 5’ proximal, rs34833 (G/A) no íntron 1, rs26528
(A/G) no íntron 2, rs17855750 (T/G) no exon 2, rs181206 (T/C) no exon 4 e
rs40837 (T/C) no exon 5.
Identificamos duas novas variantes alélicas. A variante c.-347 (C>T), com
substituição de uma citosina por uma timina, foi observada em apenas dois
pacientes, ambos em heterozigose, mas não nos controles. A análise de
predição de sítio de transcrição realizada através do programa TFSEARCH
versão 1.3 não identificou perda ou criação de novo sítio de ligação para fatores
de transcrição (http://www.cbil.upenn.edu/cgi-bin/tess). A mesma variante foi
observada em familiar paterno de um dos pacientes analisados, saudável,
apresentando anticorpos pancreáticos negativos e parâmetros bioquímicos
dentro da normalidade (dados não apresentados). A segunda variante, na
posição c.498 exon 5, G>C, leva à substituição do aminoácido ácido glutâmico
pelo ácido aspártico (GAG>GAC) no resíduo 166 da seqüência da proteína,
tendo sido identificada apenas em heterozigose, em 6 (5,7%) pacientes e 11
(11,6%)

indivíduos

controles.

Estes

aminoácidos

são

quimicamente

semelhantes, e não alteram a proteína. A análise através de site de predição
Polyphen:

Prediction

of

functional

effect

of

human

nsSNPs

(http://genetics.bwh.harvard.edu/pph/), indica que a mudança do aminoácido é
tolerável e não conservada em algumas espécies. Resultado semelhante foi
obtido

no site de predição: SIFT (http://sift.jcvi.org/), o qual prevê se a

substituição de um aminoácido afeta a função da proteína com base na
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homologia de sequência e as propriedades físicas dos aminoácidos: a
substituição E166D, é predita ser tolerável, com score de 0.37.
No entanto, nenhum dos polimorfismos se configurou como fator de risco
para DM1A. As frequências dos alelos e genótipos das variantes (n=8) das
regiões codificadoras e 5’ proximal do gene da IL-27p28, não diferiram entre os
pacientes com DM1A e os indivíduos controles .
Os vinte e quatro haplótipos estimados, contemplando estas oito
variantes alélicas do gene da IL-27p28, foram também analisados. Os mais
frequentes foram: ACGATTTG n= 217 (53,9%), GCGGTCCG n= 61 (15,2%) e
GCGGTTCG n= 35 (8,7%). Também não houve diferença na frequência dos
haplótipos dos pacientes DM1A e controles quando se considerou todos os
haplótipos, os mais frequentes, os mais raros (com freqüência inferior a 5%) e
os haplótipos agrupados por genealogia.
Os resultados sugerem que alterações no gene da IL-27p28 e sua região
5’ proximal não estão relacionadas com a susceptibilidade ao DM1A na nossa
população. Os níveis elevados de IL-27 observados em camundongos NOD
diabéticos talvez se devam a alterações pós-transcricionais, na dependência de
citocinas do ambiente inflamatório.
De forma semelhante, a frequência genotípica das variantes alélicas do
gene da IL-27p28 não diferiu em relação aos dados clínicos e laboratoriais
como: sexo, origem étnica, idade de diagnóstico do diabetes, presença e títulos
dos autoanticorpos pancreáticos anti-GAD65 e anti-IA2 e presença de
autoanticorpos extra-pancreáticos. Podemos inferir que polimorfismos no gene
da

IL-27p28

não direcionam

para

imunidade

humoral

mais intensa,

contemplando a produção de autoanticorpos pancreáticos e extrapancreáticos.
Considerando que autoanticorpos são marcadores reconhecidos da agressão
imune, variantes no gene da IL-27p28 não parecem atuar na predisposição a
outras doenças autoimunes.
A presença de peptídeo C, decorridos até dois anos do diagnóstico de
diabetes, pode espelhar um processo mais lento e menos agressivo de
destruição imune das células β. O peptídeo C reflete a reserva pancreática de
insulina e, indiretamente, o grau de agressividade do ataque imune
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Nenhuma das variantes alélicas estudada foi associada à preservação
do peptídeo C e, assim, não predispuseram à atenuação do processo de autoagressão.
As avalições sobre a influência das variantes no fenótipo do DM1A têm
limitações. Para alguns autoanticorpos, o número de pacientes analisados foi
pequeno. As freqüências das variantes c.-347C>T, rs34833, rs17855750 e
c.498G>C foram baixas tanto entre os diabéticos (entre 0,4 e 5,2%) como
entre os controles (entre zero e 8,4), o que comprometeu a análise. Como
também não induzem alterações na proteína, é pouco provável que possam
influir no risco para diabetes ou produção de autoanticorpos. A variante
rs153109, que contou com a inclusão de maior número de pacientes, também
não influiu na predisposição ou características clínicas e laboratoriais do DM1A.
A sua influência na predisposição à formação de autoanticorpos também não
se confirmou quando incluímos o grupo controle ( dados não apresentados).
Nossos dados diferem daqueles das populações asiáticas, para as quais
os polimorfismos rs153109, e rs181206 foram fatores de risco para algumas
doenças autoimunes.
Esta diferença talvez se deva a diferenças étnicas. A distribuição do
alelo G da variante rs153109 na nossa população controle (41,8%) foi
semelhante à dos asiáticos (30 a 45,5%), mas a freqüência do alelo C da
variante rs181206 foi maior no nosso meio (23,7% contra 9,5 a 11,3%).
Embora o tamanho de nossa amostra possa ter limitado o poder
estatístico do estudo, ela não foi diferente da amostra das populações
asiáticas, reafirmando que variantes no gene da IL-27p28 não predispõem ao
diabetes autoimune no nosso meio.
Outra possibilidade é que os polimorfismos citados não sejam os
verdadeiros responsáveis pela predisposição à autoimunidade, mas estejam
em desequilíbrio de ligação com outra variante predisponente ainda não
identificada.
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Em relação aos alelos HLA-DR, 85,0% dos pacientes

e 40,0% dos

indivíduos controles apresentaram ao menos um alelo HLA de risco para DM1A
(-DR3 e/ou –DR4).

A frequência destes alelos foi maior nos pacientes,

conferindo risco para a doença de 8,585 (IC 5,78-12,7); p<0,0001, à
semelhança do observado em outras populações diabéticas, confirmando este
locus como o grande responsável pela susceptibilidade à doença.
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CONCLUSÕES

Observamos oito variantes alélicas nas regiões codificadoras e 5’
proximal do gene da IL-27p28, sendo duas delas (em heterozigose) nas
posições: c.-347 C>T na região 5’ proximal e na posição c.498 do exon 5
(E166D) (G>C) ainda não descritas em bancos de dados.
Nossos

resultados

sugerem

que

variantes alélicas no gene da

IL-27p28.
 não estão relacionadas á susceptibilidade ao diabetes tipo 1 A.
 não estão relacionadas ao sexo e origem étnica.
 não influem na idade do diagnóstico do diabetes e na produção de
autoanticorpos pancreáticos e extra pancreáticos.
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ANEXOS
ANEXO 1 – Aprovação da Comissão de Ética - CAPPesq
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ANEXO 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
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ANEXO 3 – Frequência dos Genótipos e alelos das variantes no gene da
IL-27p28 em pacientes portadores de DM1A e controles.
Região

Variante

Genótipo

Pacientes
DM1 A

Controles

Alelo

n(%)

AA

107(33,8)

97(33,1)

AG

168(53,2)

147(50,2)

A

382(60,4)

GG

41(13,0)

49(16,7)

G

250(39,6)

CC

290(99,3)

181(100,0)

C

582(99,6)

362(100,0)

TC

02(0,7)

0

T

2(0,4)

0

G

385(96,2)

343(94,2)

A

15(3,8)

21(5,8)

Proximal

(A>G)

Região 5’

c.-347

proximal

(C>T)

Intron 1

rs34833

GG

185(92,5)

161(88,5)

(G/A)

GA

15(7,5)

21(11,5)

AA

71(36,0)

66(36,3)

AG

95(48,2)

81(44,5)

A

GG

31(15,8)

35(19,2)

G

TT

95(89,6)

80(84,2)

TG

11(10,4)

14(14,7)

GG

0

01(1,1)

TT

66(62,3)

55(57,9)

TC

35(33,0)

35(36,8)

CC

05(4,7)

05( 5,3)

TT

38(35,8)

37(38,9)

TC

55(51,9)

41(43,2)

CC

13(12,3)

17(17,9)

c.498

GG

100(94,3)

(G/C)

GC

06(5,7)

Exon 2

Exon 4

Exon 5

Exon 5

(A/G)

rs7855750
(T/G)

rs181206
(T/C)

rs40837
(T/C)

Controles

n(%)

rs153109

Intron 2

DM1A

n(%)
Região 5’

rs26528

Pacientes

237(60,2)
157(39,8)

n(%)
341(58,2)
245(41,8)

213(58,5)
151(41,5)

T

201(94,8)

174(91,6)

G

11(5,2)

16(8,4)

T

167(78,8)

145(76,3)

C

45(21,2)

45(23,7)

T

131(61,8)

115(60,5)

C

81(38,2)

75(39,5)

84(88,4)

G

206(97,2)

179(94,2)

11(11,6)

C

06(2,8)

11(5,8)
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