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RESUMO

Diabetes melito ou intolerância à glicose estão presentes em até
80% dos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas. Portadores desta
neoplasia têm resistência à insulina e alteração na secreção de insulina em
resposta à glicose, o que pode levar ao aparecimento ou piora de diabetes.
Para identificar genes diferencialmente expressos, que podem representar
fatores diabetogênicos produzidos pelo adenocarcinoma de pâncreas,
utilizou-se a comparação de microarranjos de oligonucleotídeos hibridizados
com RNA complementar (cRNA) de tumores pancreáticos de pacientes com
e sem diabetes melito no pré-operatório. Uma lâmina foi hibridizada com
cRNA de dois pacientes portadores de diabetes melito, e outra com cRNA de
dois pacientes com tolerância normal à glicose pelo teste oral. Considerando
a expressão ajustada para os controles internos dos microarranjos, 293
genes estavam duas ou mais vezes mais expressos na lâmina dos
portadores de diabetes melito; destes, 25 genes estavam pelo menos cinco
vezes mais expressos. Duzentos e noventa e sete genes estavam pelo
menos duas vezes mais expressos na lâmina dos pacientes com tolerância
normal à glicose, dos quais 54 genes estavam cinco ou mais vezes mais
expressos nestes indivíduos. Dos genes mais expressos nos tumores dos
indivíduos portadores de diabetes melito, três deles, FAM3D, do inglês
“Family with Sequence Similarity number 3 member D”, neuropeptídeo Y
(NPY), e proteína de ligação do cálcio S100A8, foram estudados por reação
em cadeia da polimerase em tempo real. A expressão do FAM3D foi 4070

xxii

(1000-37588) nas amostras de tumores de pacientes com diabetes melito,
contra 109 (10-1112) nas de pacientes não-diabéticos (com intolerância à
glicose ou com tolerância normal à glicose) (p<0,05). A expressão do NPY foi
0,46 (0,19-0,91) nos tumores dos portadores de diabetes, contra 0,32 (0,210,58) nos tumores dos não-diabéticos (p=NS). Quanto à expressão de
S100A8, foi 0,52 (0,27-0,60) nos tumores dos diabéticos, e 0,34 (0,16-1,44)
nos não-diabéticos. Estudo imunohistoquímico mostrou que o FAM3D está
expresso no núcleo e no citoplasma de células de tumores pancreáticos,
tanto de indivíduos com diabetes melito quanto de não-diabéticos, assim
como no citoplasma de células de ilhotas pancreáticas e de células ductais
normais do pâncreas. Concluímos que o FAM3D é uma proteína expressa
em tecido pancreático normal e tumoral, e que existe maior conteúdo do
mRNA do FAM3D nos adenocarcinomas de pâncreas de portadores de
diabetes melito do que nos de não-diabéticos.

Descritores:
gênica;

Carcinoma ductal pancreático; Diabetes mellitus; Expressão

Análise

de

sequência

com

séries

de

oligonucleotídeos;

Neuropeptídeo Y; Proteínas S100.
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SUMMARY

Pancreatic ductal adenocarcinoma is closely related to diabetes
mellitus; up to 80% of pancreas adenocarcinoma patients have diabetes or
impaired glucose tolerance. Pancreas adenocarcinoma patients have both
insulin resistance and altered insulin secretion in response to glucose, and
impaired glucose metabolism has been reported in muscle of tumor patients,
involving glycogen metabolism and post-receptor insulin signaling. But
despite progress in research about this issue, precise mechanisms
responsible for the interaction of pancreatic adenocarcinoma and diabetes
mellitus remain unknown. The aim of this study was to identify differentially
expressed genes between pancreas adenocarcinoma of patients who had
and who did not have diabetes mellitus before surgery. Clinical and
laboratorial data of 33 patients with pancreatic adenocarcinoma were
evaluated, and tumor gene expression was analyzed by microarray method
between two patients who had diabetes mellitus and two who did not have
glycemic homeostasis impairment, and later used quantitative reverse
transcriptase polymerase chain reaction (RT-qPCR) in twelve tumor
fragments mRNA to confirm obtained data. Pancreatic adenocarcinoma
patients who had diabetes mellitus had higher HOMA-IR (p<0.05) and a trend
to lower HOMA-beta indexes than non-diabetic patients. Microarray revealed
293 genes twice more expressed in the pool of diabetic patients as compared
to the pool of normal glucose tolerance patients. Of these, 25 were five times
more expressed in diabetic patients’ pancreatic adenocarcinomas. Three

xxiv

genes were chosen for RT-qPCR: Family with Sequence Similarity number 3
member D (FAM3D), neuropeptide Y (NPY), and calcium-binding protein
S100A8. FAM3D expression was 4070 (1000-37588) in diabetic patients
tumors versus 109 (10-1112) in non-diabetic (impaired glucose and normal
glucose tolerance) patients’ tumors (p<0.05). NPY expression was 0.46 (0.190.91) in diabetic patients and 0.32 (0.21-0.58) in non-diabetic patients’ tumors
(p=NS). Calcium-binding protein S100A8 expression was 0.52 (0.27-0.60) in
diabetic

and

0.34

(0.16-1.44)

in

non-diabetic

patients

(p=NS).

Immunohistochemistry revealed that FAM3D protein was expressed in
pancreatic adenocarcinoma cells in a diffuse nuclear and cytoplasmic pattern.
It was also expressed in the cytoplasm of islets of Langerhans and normal
pancreatic ducts cells. The present study indicates that cytokine-like FAM3D
protein is expressed in normal and tumoral pancreatic tissue, and that
FAM3D mRNA content is higher in pancreatic adenocarcinoma in diabetic
than in non-diabetic patients.

Descriptors:

Pancreatic

ductal

carcinoma;

Diabetes

mellitus;

Gene

expression; Oligonucleotide array sequence analysis; Neuropeptide Y; S100
proteins.
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1. INTRODUÇÃO

Entre os carcinomas pancreáticos não-endócrinos, 76% correspondem
ao adenocarcinoma ductal. O restante corresponde aos carcinomas de
células

gigantes,

micradenocarcinomas,

carcinoma

adenoescamoso,

adenocarcinoma mucinoso, cistoadenocarcinomas, carcinoma de células
acinares, carcinomas da infância, e não-classificados1. O adenocarcinoma
ductal de pâncreas é uma neoplasia clinicamente agressiva caracterizada
por diferenciação ductal, que pode ser demonstrada por produção de
mucina e pela expressão de certas citoqueratinas2.
Sendo um dos tipos mais letais de câncer, após um ano do diagnóstico
do tumor, apenas 21,2% dos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas
estão vivos, e apenas 5,0% em 5 anos3. A mortalidade por este tipo de
tumor tem se mantido estável nos Estados Unidos da América (EUA) nos
últimos 27 anos, sendo praticamente a mesma que a taxa de incidência3.
Os adenocarcinomas de pâncreas ocorrem após os 30 anos de idade,
sendo mais freqüentes após os 70 anos3. São geralmente tumores sólidos e
escleróticos, e em muitos casos, o pâncreas adjacente é afetado por
pancreatite esclerosante, e não existe um limite nítido entre o tumor e o
pâncreas não neoplásico. Freqüentemente há invasão de estruturas
adjacentes, incluindo colédoco, duodeno, grandes vasos e tecidos moles
peri-pancreáticos. Se caracterizam histologicamente por glândulas atípicas
entremeadas por um denso estroma fibrótico. O estroma freqüentemente
constitui mais de 50% do tumor, o que dificulta a obtenção de tecido

1

carcinomatoso puro para fins de pesquisa. Existe grande quantidade de
mucina no citoplasma das células tumorais. Freqüentemente encontram-se
dentro do tumor estruturas não-tumorais, tais como ductos não-neoplásicos,
ilhotas e ácinos4. Na imunohistoquimica, caracterizam-se pela expressão de
antígenos

de

mucina

relacionados

a

carboidratos

(mucin-related

carbohydrate antigens), tais como CEA, CA 19-9, DU-PAN-2, e Span 1,
mucina (MUC 1), e citoqueratinas 7, 8, 18 e 19.
Entre os adenocarcinomas de pâncreas, 78% estão localizados na
cabeça, 11% no corpo, e 10% na cauda do pâncreas5. Em geral, tumores
da cabeça se manifestam por dor abdominal ou icterícia, e tumores de
corpo e cauda muitas vezes passam despercebidos por apresentarem
apenas sintomas inespecíficos, tais como dor abdominal ou dorso-lombar,
emagrecimento, náusea, anorexia, saciedade precoce e alterações no
hábito intestinal 6,7.
Nos casos de adenocarcinoma ductal, a sobrevida é maior entre os
pacientes que têm o tumor ressecado, porém esse número corresponde a
apenas 5 a 20% dos casos, e em até 58% dos casos nenhum tratamento
direcionado para o tumor é realizado devido à sua natureza agressiva.
Mesmo no grupo que tem o tumor ressecado, apenas 25% sobrevivem em
5 anos5,7. Quimioterapia e radioterapia adjuvantes podem permitir aumentos
modestos na sobrevida e estão em investigação.
Uma das hipóteses sobre a tumorigênese do adenocarcinoma de
pâncreas é a de que ele se inicia em células tronco pluripotenciais,
incluindo células presentes nas ilhotas pancreáticas8,9. Porém, Cubilla &

2

Fitzgerald1 observaram lesões pré-malignas em ductos pancreáticos de
pacientes com adenocarcinoma de pâncreas, quando comparados a
pâncreas de pacientes com outras neoplasias malignas. Essas células
ductais, assim como as células tumorais, possuem grande quantidade de
mucina em seu citoplasma, o que reforçaria a hipótese de origem ductal
para o adenocarcinoma de pâncreas.
Portadores de câncer, independentemente do local de origem ou
órgão acometido, apresentam prevalência de diabetes melito maior do que
a população em geral10. As alterações no metabolismo da glicose
observadas em pacientes com câncer envolvem menor depuração de
glicose após sobrecarga por via oral, resistência à insulina11,12 e menor
secreção de insulina em resposta à glicose13,14, tolbutamida e glucagon15.
Por sua vez, portadores de diabetes melito apresentam maior risco de
desenvolver alguns tipos de câncer do que indivíduos não-diabéticos,
particularmente câncer de pâncreas, linfoma e melanoma 16,17.
Em indivíduos com tumor pancreático, diabetes melito é observado
com maior freqüência do que na população geral6,10,18. Até 80% dos
pacientes com tumor pancreático apresentam diabetes ou intolerância à
glicose no momento do diagnóstico do câncer19,20. Essa freqüência de
diabetes melito é muito maior entre os portadores de adenocarcinoma de
pâncreas do que entre pacientes com tumores malignos em outros
órgãos18,21. Embora essa associação seja reconhecida, ainda existe debate
sobre se o diabetes melito predispõe ao adenocarcinoma de pâncreas, ou

3

se, em certos casos, o diabetes melito é uma manifestação precoce do
tumor. As duas situações parecem ser verdadeiras.

1.1. DIABETES MELITO COMO CAUSA DE ADENOCARCINOMA DE
PÂNCREAS
As evidências de que diabetes melito é fator de risco para
adenocarcinoma de pâncreas partem de estudos com portadores de
diabetes de longa data que mostram existir, para eles, um risco aumentado
de câncer de pâncreas16,17,22,23. Esse aumento no risco de adenocarcinoma
de pâncreas em pacientes com diabetes melito é ainda mais expressivo se
levarmos em consideração a alta taxa de mortalidade cardiovascular
desses pacientes, e o seu menor risco de câncer em geral (incluindo todos
os órgãos)6,16.
Kessler16 observou, em uma coorte retrospectiva de portadores de
diabetes melito atendidos na Joslin Clinic (Boston, E.U.A.), que apesar de
um risco de morte por câncer diminuído em homens e igual ao da
população

geral

em

mulheres,

os

diabéticos

tinham

um

risco

significativamente maior de desenvolver adenocarcinoma de pâncreas. O
tempo médio entre o diagnóstico de diabetes e o diagnóstico do
adenocarcinoma de pâncreas foi de 11,4 ± 2,9 anos. Quando se excluíram
os casos com menos de um ano entre o diagnóstico de diabetes e o
diagnóstico do tumor, a relação deixou de ser significativa entre os homens,
mas continou significativa entre as mulheres, sugerindo que o diabetes
melito é realmente um fator de risco importante para este tipo de tumor.
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Porém, estes dados também sugerem que o adenocarcinoma de pâncreas
está associado a diabetes melito de início recente que pode ser causado
pelo tumor.
O aumento no risco de adenocarcinoma de pâncreas em diabéticos
também foi observado por Chow et al.23. Neste estudo, o risco de
adenocarcinoma de pâncreas permanecia elevado mesmo após 10 anos de
diagnóstico de diabetes melito. Neste mesmo grupo de pacientes, o risco de
adenocarcinoma de pâncreas foi significativo somente nos pacientes com
mais de 40 anos de idade, sugerindo que não existe associação entre
diabetes do tipo 1 e adenocarcinoma de pâncreas. Esse aumento no risco
de adenocarcinoma de pâncreas em pacientes com glicemia elevada de
longa data também foi observado em estudo prospectivo realizado por Batty
et al.24, no qual o aumento da glicemia pós-prandial teve correlação positiva
com mortalidade por este tipo de câncer.
Em um estudo de meta-análise, Everhart e Wright25 verificaram
associação positiva entre diabetes melito preexistente, diagnosticado mais
de um ano antes do diagnóstico do adenocarcinoma de pâncreas, e este
tipo de tumor. Observou-se um risco relativo individual que variou de 0,78 a
6,1, com um risco relativo combinado de 2,1 (IC 95%: 1,6–2,8). Os
resultados foram semelhantes quando foram considerados somente
estudos com duração de diabetes maior do que 5 anos, e também quando
foram ajustados para o tabagismo.
O aumento no risco de adenocarcinoma de pâncreas em portadores
de diabetes melito pode ser explicado em parte por maior proliferação das
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células tumorais nestes indivíduos. Com efeito, estudo in vitro realizado por
Fisher et al.26 mostrou que diversas linhagens celulares de câncer de
pâncreas possuem receptores de insulina, e que a proliferação destas
células aumentou significativamente quando as mesmas foram tratadas
com insulina. Esse mesmo grupo havia demonstrado que células de tumor
de pâncreas proliferam mais quando tratadas com glicose e com ácidos
graxos, condições presentes em portadores de diabetes27. A administração
de insulina, (ou seja, insulina in vivo) por sua vez, causou diminuição na
proliferação de câncer de pâncreas transplantado em “hamsters”. Em outro
estudo, Schneider et al.9 mostraram que a administração de metformina a
“hamsters” diminuiu a incidência de câncer de pâncreas induzido pelo
carcinógeno N-nitrosobis-(2-oxopropil)amina (BOP, na sigla em inglês),
assim como evitou o aparecimento de lesões pré-neoplásicas no pâncreas
destes “hamsters”. Os estudos citados acima levam a supor que fatores
associados à obesidade e diabetes melito, tais como hiperglicemia,
aumento de ácidos graxos e hiperinsulinemia promovem o crescimento
tumoral no pâncreas, e que quando o pâncreas é deixado em repouso, o
estímulo para o crescimento tumoral diminui. Isto poderia ser uma das
explicações da maior incidência de adenocarcinoma de pâncreas em
portadores de diabetes melito.
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1.2. ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS COMO CAUSA DE
DIABETES MELITO
Devido à menor associação entre adenocarcinoma de pâncreas e
diabetes melito quando os casos de diabetes de diagnóstico recente são
excluídos6,10,16,18,28, alguns pesquisadores19,20,28 sugeriram que este tumor
poderia interferir no metabolismo da glicose, e que diabetes diagnosticado
até 3-5 anos antes do diagnóstico do tumor pancreático seria causado pela
presença do mesmo e não um fator de risco para o tumor.
Há evidências de que adenocarcinoma de pâncreas possa causar
alteração no metabolismo da glicose. Em camundongos, injeções
intraperitoneais de meios condicionados de tumores pancreáticos humanos
são capazes de induzir alterações no metabolismo da glicose29. Estes
mesmos meios condicionados de células tumorais pancreáticas induzem
alterações no metabolismo hepático, levando a aumento de glicose e de
proteino-cinase C30.
O

comprometimento

da

homeostase

glicêmica

associado

ao

adenocarcinoma de pâncreas caracteriza-se por marcada resistência à
insulina19,20,21, que melhora após a exérese do tumor por pancreatectomia
parcial31, e por diminuição da secreção de insulina em resposta à
glicose21,32. Não há correlação entre o tamanho ou a localização do tumor e
a taxa de captação da glicose avaliada pelo clamp euglicêmico
hiperinsulinêmico20 o que indica que outros fatores ainda desconhecidos,
talvez humorais, possam ser responsáveis pela intolerância à glicose
observada nos portadores de adenocarcinoma ductal de pâncreas29,30.
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Em análise retrospectiva de 166 pacientes com adenocarcinoma de
pâncreas internados no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HCFMUSP) no período de 1998 a 2003
observou-se que 30,1% dos pacientes tinham diagnóstico prévio de
diabetes melito. A mediana do tempo de diagnóstico de diabetes nestes
pacientes foi de 5 meses, sugerindo participação do tumor na etiologia do
diabetes. A comparação entre pacientes com e sem diabetes revelou que a
freqüência do sexo feminino e de história familiar de diabetes foram maiores
no grupo com diabetes. Não houve diferença quanto a localização do tumor
no pâncreas, existência de metástases, taxa de ressecção do tumor, nem
às

concentrações

de

bilirrubina,

amilase,

ou

CA

19-933.

Outros

estudos20,34,35 também mostraram que tais diferenças clínicas entre os
pacientes não são comuns e não explicam as alterações na homeostase
glicêmica em portadores de adenocarcinoma de pâncreas.
Os mecanismos intracelulares de resistência periférica à insulina no
diabetes melito associado a adenocarcinoma de pâncreas ainda não estão
totalmente esclarecidos. Liu et al.36 observaram que a ligação da insulina ao
seu receptor, o conteúdo de mRNA e a atividade tirosino-cinase do receptor
de insulina, assim como o conteúdo de mRNA do receptor de insulina 1
(IRS-1) e de transportador de glicose tipo 4 (GLUT-4) em resposta à
insulina no músculo esquelético de pacientes acometidos por tumor
pancreático não estavam alterados. Observaram, porém, que o conteúdo de
mRNA e a atividade da glicogênio-sintase 1 estavam diminuídos nos
pacientes com adenocarcinoma de pâncreas em comparação aos controles.
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Nos que eram portadores de diabetes, a atividade da glicogênio-sintase
estava diminuída com maior atividade da glicogênio-fosforilase “a” e “b”. Os
autores

concluem

que

a

resistência

à

insulina

associada

ao

adenocarcinoma de pâncreas se deve a defeitos pós-receptor que
comprometem a síntese e armazenamento de glicogênio. Tal defeito pósreceptor foi posteriormente descrito por Isaksson et al.37, que observaram
alteração de sinalização pós-receptor de insulina, com diminuição da
atividade da fosfatidil-inositol-3-cinase (PI3-K) e do transporte de glicose.
Em casos de diabetes que não dependem de insulina para o
tratamento ou intolerância à glicose associados a adenocarcinoma de
pâncreas, os níveis basais de insulina e peptídeo C estão geralmente
normais ou elevados19,21, porém, a secreção de insulina em resposta à
hiperglicemia é tardia e diminuída19. As ilhotas pancreáticas intratumorais e
aquelas presentes no tecido pancreático peri-tumoral apresentam menor
número de células beta e maior número de células alfa quando comparadas
às ilhotas distantes do tumor, o que presume-se seja causado por algum
fator secretado pelo tumor38.
A identificação de marcadores bioquímicos para tumores pancreáticos
poderia permitir o rastreamento de adenocarcinoma de pâncreas em
pacientes

e

em

seus

familiares.

O

rastreamento

da

população

assintomática ainda é pouco realista, mas, em subpopulações com alto
risco para tumor pancreático (tais como obesos, diabéticos, tabagistas),
técnicas mais sensíveis de detecção permitiriam identificar o tumor, ou
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também, lesões pré-neoplásias em uma fase em que o tratamento poderia
ser mais eficaz, trazendo maiores benefícios para os pacientes.
A identificação de fatores diabetogênicos nos pacientes com
adenocarcinoma de pâncreas poderia contribuir para a compreensão dos
mecanismos genéticos envolvidos no comprometimento da homeostase
glicêmica, assim como para o diagnóstico precoce destes tumores na
população diabética.
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2. OBJETIVOS
2.1. Caracterizar o perfil de homeostase glicêmica em pacientes
com adenocarcinoma ductal de pâncreas em nosso meio;
2.2. Identificar fatores diabetogênicos cujos genes se expressam
diferencialmente

em

tumores

pancreáticos

do

tipo

adenocarcinoma ductal, por meio da comparação dos perfis
de expressão de adenocarcinoma ductal de pâncreas de
pacientes protadores de diabetes melito em comparação com
pacientes com tolerância normal à glicose.
2.3. Analisar a expressão de mRNA de genes possivelmente
identificados em amostras de adenocarcinomas ductais de
pâncreas obtidos por ablação cirúrgica, correlacionando-a
com a tolerância à glicose.
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS
3.1 CASUÍSTICA
Neste estudo prospectivo, observacional, estudaram-se 33 pacientes
com adenocarcinoma ductal de pâncreas atendidos pelas Equipes do Prof.
Dr. José Eduardo M. Cunha, do Serviço de Cirurgia de Vias Biliares e
Pâncreas da 2ª Clínica Cirúrgica, e do Prof. Dr. Marcel Cerqueira César
Machado, do Serviço de Transplante e Cirurgia do Fígado do HCFMUSP no
período de abril de 2002 a dezembro de 2004.
Este projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética do
HCFMUSP e, de acordo com a regulamentação em vigor, os pacientes ou
seus representantes legais assinaram termo de consentimento informado.
Estudaram-se preferencialmente, mas não obrigatoriamente, os
pacientes que tinham maior probabilidade de ressecção do tumor de acordo
com a avaliação clínica e radiológica, ou seja, pacientes que não tinham
metástases em fígado ou à distância, e que tivessem condições préoperatórias adequadas que permitissem o procedimento cirúrgico, visando
obter material para análise.
Nove pacientes tinham diagnóstico prévio de diabetes melito. Em 13
dos 24 pacientes sem diagnóstico de diabetes realizou-se teste oral de
tolerância à glicose. No teste evidenciaram-se três casos de diabetes, cinco
casos de intolerância à glicose, e em cinco pacientes a tolerância à glicose
foi normal (Anexo A).
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Analisaram-se os dados clínicos e laboratoriais dos 33 pacientes
estudados, mas somente 12 pacientes forneceram amostras de tumor de
boa qualidade que puderam ser usadas nos estudos moleculares (Anexo
B).

3.1.1.

CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO

Foram excluídos pacientes:
• Com doenças que cursam com resistência à insulina, por exemplo,
hipercortisolismo, acromegalia;
• Com doenças graves coexistentes, por exemplo, doença pulmonar
obstrutiva crônica, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência
hepática ou renal descompensadas.

3.1.2.

AVALIAÇÃO CLÍNICA

3.1.2.1 Realizaram-se as seguintes avaliações clínica e laboratorial
dos pacientes: determinação quantitativa de glicemia plasmática,
pelo método da glicose oxidase; insulina plasmática, por método
radioimunológico específico (Linco Research, Inc., St. Charles, EUA);
peptídeo C plasmático, por método radioimunológico (Diagnostic
System Laboratories, Webster, EUA); hemoglobina glicada (HbA1c),
pelo método enzimaimunoensaio com micropartículas; bilirrubinas
totais e frações, pelo método Jendrassik Groff; amilase, pelo método
cinético-colorimétrico ultravioleta; e marcadores tumorais: CA 19-9,
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por eletroquimioluminescência, e antígeno carcinoembrionário (CEA),
por eletroquimioluminescência.
3.1.2.2 Em 13 pacientes também foi realizado teste de tolerância à
glicose por via oral (GTTO), com determinação de glicemia e insulina
plasmáticas antes e 30, 60, 90, 120 e 180 min após a ingestão de 75
g de glicose por via oral. O exame foi realizado após jejum de pelo
menos 12 h, com paciente em repouso, e o sangue para exame foi
colhido por punção em veia periférica antecubital. Foram usados os
critérios diagnósticos da Associação Americana de Diabetes39.
3.1.2.3 A sensibilidade à insulina nos pacientes foi avaliada pelo
índice HOMA-IR de acordo com a equação (1)40,41:

HOMA-IR = glicemia (mmol/L) x insulina (µU/mL) /22,5

(1)

E a capacidade da célula beta de secretar insulina foi avaliada
pelo índice HOMA-Beta de acordo com a equação (2)41:

HOMA-Beta = 20 x insulina (µU/mL) /(glicemia [mmol/L] – 3,5)

(2)
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3.2

ANÁLISE DA EXPRESSÃO GÊNICA POR MICROARRANJOS DE
OLIGONUCLEOTÍDEOS
3.2.1 Processamento das amostras: Imediatamente após a exérese
do tumor, as amostras de tecido foram armazenadas em tubos
criogênicos de 2 mL sob condições estéreis, sendo uma amostra em
tubo seco e outra em tubo contendo 1,0 mL do reagente TRIzol®
(Invitrogen – Life Technologies, Carlsbad, EUA), que contém fenol e
isotiocianato de guanidina. Todo material colhido foi congelado
imediatamente em nitrogênio líquido e posteriormente mantido a –
80° C até sua utilização.

3.2.2. Extração e quantificação de RNA: As amostras mantidas em
solução

TRIzol®

foram

congeladas

em

nitrogênio

líquido,

pulverizadas no aparelho Mikro-Dismembrator U (B. BRAUN.,
Melsungen, Alemanha) e homogeneizadas em 1,0 mL de reagente
TRIzol®. O homogeneizado foi transferido para um tubo tipo
Eppendorf estéril de 1,5 mL tratado com dietilpirocarbonato de sódio
(DEPC) para a realização da separação de fase. Após 5 minutos em
temperatura ambiente, foram adicionados 240 µL de clorofórmio e o
tubo foi agitado vigorosamente por 15 segundos. A suspensão foi
mantida em incubação a temperatura ambiente por 5 minutos, e em
seguida foi centrifugada a 4° C, 12.000 rpm, por 15 minutos. Da
mistura separada em três fases, foi retirada a fase superior aquosa, a
qual foi transferida para um novo tubo Eppendorf de 1,5 mL. À fase
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aquosa foram adicionados 650 µL de isopropanol e tubo foi agitado
em vórtex. A mistura foi mantida em temperatura ambiente por 10
minutos, e então foi centrifugada a 4° C, 12.000 rpm, por 10 minutos.
Após remoção do sobrenadante, o “pellet” de RNA foi lavado com 1,2
mL de etanol gelado a 75% com DEPC, e o tubo foi centrifugado a 4°
C, 7.500 rpm, por 5 minutos. O “pellet” de RNA foi seco em ar
ambiente e diluído em água estéril tratada com DEPC a 0,01%. A
concentração do RNA de cada amostra foi determinada em
espectrofotômetro Hitachi U-2000 (Hitachi), pela absorbância das
preparações a 260 nM, utilizando como valor padrão, 1 OD260=40
µg/mL de RNA. O grau de pureza foi avaliado pela relação 260/280
nm, tendo sidos utilizados os mRNAs cuja relação foi ≥ 1,7. A
qualidade do RNA foi avaliada também pela relação rRNA 18S/28S
em gel de agarose 1% na presença de brometo de etídio. De 15
amostras tumorais, obteve-se RNA de boa qualidade em 12, as quais
puderam ser utilizadas nos experimentos. As amostras foram então
congeladas a –70° C até posterior utilização.

3.2.3 Identificação de genes diferencialmente expressos pelo sistema
CodeLink Expression Bioarray®: Para identificação dos genes
diferencialmente expressos foi utilizado um sistema de expressão
gênica denominado CodeLink UniSet Human 20K I Bioarray® (GE
Healthcare Bio-Sciences Corp. Bio-Sciences, Piscataway, EUA).
Este sistema permite a determinação semi-quantitativa do conteúdo
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de RNA mensageiro (mRNA) de múltlipos genes simultâneamente. O
sistema CodeLink UniSet Human 20K I Bioarray®, compreende
19.881 oligonuleotídeos com 30 pares de bases, validados e
baseados em diversos bancos de dados públicos como UniGene,
RefSeq e Incyte’s Life Seq Gold and Foundation, bem como 300
controles

negativos,

108

controles

positivos

e

100

genes

considerados “housekeeping”. As principais classes de genes
presentes nesse sistema estão demonstradas na tabela 1.
Cada um dos oligonucleotídeos é covalentemente fixado a
uma matrix tridimensional de poliacrilamida por meio da sua
extremidade 5’ (Figura 1). O sistema é construído em pequenas
câmaras (lâminas de vidro) que facilitam a hibridização com cRNAs
(RNA complementar) marcados com biotina, produtos da transcrição
“in vitro”. O sistema CodeLink UniSet Human 20K I Bioarray® tem
sensibilidade suficiente para detectar um único transcrito por célula42.
Foram utilizadas no sistema CodeLink UniSet Human 20K I
Bioarray® amostras de mRNA de tumor de pâncreas de dois
portadores de diabetes melito e de dois indivíduos com tolerância
normal à glicose.
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Tabela 1 - Distribuição das principais classes de genes presentes no
sistema CodeLink UniSet Human 20K I Bioarray® de acordo
com o processo biológico no qual estão envolvidos
Principais processos biológicos
Oncogenes
Ciclo celular
Sinalização célula-célula
Transdutores de sinais
Metabolismo
Desenvolvimento
Transcrição e tradução
Resposta inflamatória e imune
Fosforilação de proteínas
Apoptose
Processamento de RNA
Transportador de íons

Figura 1.

Nº de Genes
~1000
~1300
~700
~1600
~900
~1400
~1000
~800
~400
~400
~300
~200

Esquematização da ligação das sondas de oligonucleotídeos à
matriz de poliacrilamida nas lâminas do sistema CodeLink
UniSet Human 20K I Bioarray®.
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3.2.4 Purificação do RNA: Para purificação do RNA utilizado no
sistema CodeLink UniSet Human 20K I Bioarray®, foi utilizado o “kit”
comercial RNeasy Mini (Qiagen, Valencia, EUA), segundo instruções
do fabricante, como se segue: Dez microgramas do RNA total foram
misturadas com um volume apropriado de água destilada, tratada
com inibidor de RNase (DEPC), para um volume final de 100 µL. Ao
volume de 100 µL foram adicionados 350 µL do tampão RLT
previamente preparado pela adição de β-mercaptoetanol. Em
seguida foram adicionados 250 µL de etanol absoluto e misturados.
Os 700 µL acima preparados foram colocados em uma mini-coluna
RNeasy (Qiagen, Valencia, EUA) e centrifugados a 10.000 rpm por
15 segundos. A coluna foi transferida para um novo tubo e foram
adicionados 500 µL do tampão RPE. A coluna foi centrifugada
novamente nas mesmas condições anteriores. Foi realizada uma
nova lavagem com o tampão RPE e o RNA foi recuperado da coluna
com 30 µL de água isenta de RNase, por centrifugação a 10.000 rpm
por 1 minuto.
Em seguida, o volume das amostras foi reduzido em
concentrador (Eppendorf concentrator 5301), para se obter a
concentração final de 1 µg em 10 µL.
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3.2.5 Preparação das amostras para síntese da primeira fita de
cDNA: Para síntese da primeira fita de cDNA foram inicialmente
preparadas

amostras

de

controles

bacterianos,

que

foram

adicionadas posteriormente na reação da primeira fita:

Preparação da solução controle bacteriana araB/entF:
mRNA controle bacteriano araB a 0,1 µg/ µL
mRNA controle bacteriano ent F a 0,1 µg/ µL
Água isenta de RNase
Volume total

5 µL
5 µL
40 µL
50 µL

Preparação da solução controle estoque fixB/gnd com 33,33
ng/mL:
mRNA controle bacteriano fixB a 0,1 µg/µL
mRNA controle bacteriano gnd a 0,1 µg/µL
Água isenta de RNase
Volume total

5 µL
5 µL
5 µL
15 µL

Preparação da solução de mRNAs de controles bacterianos para
concentração final de 1 ng/µL de araB/entF, 3,33 ng/µL de fixB/gnd, e
10,0 ng/µL de hisB/leuB.

Solução estoque araB/entF a 10 ng/µL
Solução estoque fixB/gnd a 33,33 ng/µL
mRNA controle bacteriano hisB a 0,1 µg/µL
mRNA controle bacteriano leuB a 0,1 µg/µL
Volume total

9 µL
9 µL
9 µL
9 µL
90 µL

Foi preparada também uma diluição dos mRNAs controles
bacterianos para uma concentração final de 100 pg/µL de araB/ent F,
333 pg/µL fix B/gnd, e 1,0 ng/µL hisB/leuB:
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araB/entF (1 ng/ µL), fixB/gna (3,33 pg/µL) e hisB/leuB (10 ng/µL)
Agua isenta de Rnase
Volume total

8 µL
72 µL
80 µL

Preparo de uma solução de RNAs controle bacterianos para ser
utilizada na preparação dos alvos:

araB/entF (10 pg/ µL), fixB/gnd (333 pg/µL) e hisB/leuB (1,0
pg/µL)
Agua isenta de Rnase
Volume total

5 µL
195 µL
200 µL

3.2.6 Sínteses da 1ª fita de cDNA: Para síntese da 1ª fita de cDNA
foi utilizado 1 µg de cada um dos RNAs purificados acima, conforme
descrito abaixo:

RNA total purificado
Controles bacterianos
Primer T7–(dT)24 a 0,5 pmol/µL
Água isenta de RNase q.s.p.
Volume total

10 µL
1 µL
1 µL
12 µL
24 µL

As amostras foram incubadas a 70° C por 10 minutos em
termociclador, e em seguida colocadas em gelo, onde foram
adicionados os seguintes reagentes:

Tampão 5x first strand
Mistura de dNTPs 10 mM
Inibidor de Rnase
Transcriptase reversa Superscript II (Invitrogen)
Água q.s.p.

2 µL
4 µL
1 µL
1 µL
20 µL

21

A reação acima foi incubada em termociclador a 42° C por 1 hora.

3.2.7 Síntese da 2ª fita de cDNA: Para síntese da 2° fita do cDNA foi
utilizado o protocolo que se segue:

Primeira fita de cDNA
Água
Tampão da segunda fita 10x
Mistura de dNTPs 5mM
DNA polimerase
RNase H
Volume total

20 µL
63 µL
10 µL
4 µL
2 µL
1 µL
100 µL

A reação acima foi incubada por 2 horas a 16° C em
termociclador

3.2.8 Purificação da fita dupla de DNA
A purificação da segunda fita de cDNA foi realizada utilizandose o kit QIAquick (Qiagen, Valencia, EUA) o protocolo que se segue:
Inicialmente foram adicionados 500 µL de tampão PB ao cDNA
preparado acima e misturado. Foi montada uma coluna fornecida
pelo kit em um tubo de 2 mL. À coluna foi adicionada a reação acima
(cDNA e tampão PB). A coluna foi centrifugada por 60 segundos a
10.000 rcf e o eluato foi descartado. Foram, então, adicionados 700
µL de tampão PE e a coluna foi novamente centrifugada a 10.000 rcf
por 30 segundos. O eluato da coluna foi novamente desprezado e a
coluna transferida para um novo tubo Eppendorf. Foram então
adicionados 30 µL de tampão EB, e após incubação por 1 minuto a
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temperatura ambiente, a coluna foi centrifugada por 10.000 rcf
durante 1 minuto. O eluato da coluna foi desidratado em um aparelho
concentrador

(Eppendorf

5301,

Eppendorf

AG,

Hamburgo,

Alemanha) até atingir o volume de 9,5 µL.

3.2.9 Síntese de cRNA – Transcrição in vitro: Para síntese do cRNA
das amostras foi utilizado o “kit” CodeLink Expression Assay Reagent
Manual Prep (GE Healthcare Bio-Sciences Corp., Piscataway, EUA)
de acordo com o protocolo com algumas modificações:

cDNA purificado e concentrado
tampão da enzima T7 10x
ATP 75 mM
GTP 75 mM
CTP 75 mM
UTP 75 mM
Biotina-11-UTP 10 mM
Mistura da enzima T7
Volume Total

9,5 µL
4,0 µL
4,0 µL
4,0 µL
4,0 µL
3,0 µL
7,5 µL
4,0 µL
40,0 µL

A mistura acima foi incubada a 37° C em forno de hibridização
por 14 horas.

3.2.10 Recuperação do cRNA marcado com biotina: Para se obter a
purificação dos cRNAs marcados foi utilizado o kit RNeasy Mini Kit
(Qiagen, Valencia, EUA). Inicialmente foram preparadas duas
soluções tampão que foram utilizadas para purificação dos cRNAs.
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Tampão RLT:
10 µL de β-mercaptoetanol por mililitro de solução RLT
Tampão RPE: Preparado pela adição de etanol absoluto como
recomendado pelo fabricante.
Foram adicionados 40 µL de água estéril para cada amostra de
cRNA. Em seguida foram adicionados 350 µL de tampão RLT e 250
µL de etanol absoluto. A amostra acima foi colocada em uma coluna
“spin” RNeasy fornecida pelo fabricante e centrifugada a 8000 rcf por
15 segundos. A coluna foi transferida para outro tubo coletor e foram
adicionados 500 µL da solução tampão RPE. Após nova centrifugação
a 8.000 rcf por 15 segundos, as colunas foram transferidas para um
tubo Eppendorf, onde foram adicionados 100 µL de água, procedendose, a seguir, a incubação por 10 minutos a temperatura ambiente. O
cRNA foi, então, obtido por centrifugação a 8.000 rcf, e armazenado a
–70° C até o momento do uso.

3.2.11 Fragmentação do cRNA: Após a recuperação do cRNA, o
mesmo foi fragmentado para hibridização utilizando-se o “Kit”
CodeLink Expression Assay Reagent Manual Prep (GE Healthcare
Bio-Sciences Corp., Piscataway, EUA). Para cada lâmina foram
diluídos 10 µg do cRNA em 20 µL de água, em seguida foram
adicionados 5 µL do tampão de fragmentação, aquecido por 20
minutos a 94° C e resfriado em gelo por 5 minutos.
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3.2.12 Preparação das misturas para reação de hibridização: Para
cada lâmina processada, foi preparada uma mistura de hibridização
em um tubo de microcentrífuga contendo 10 µg do cRNA
fragmentado como segue:
Componente A do tampão de hibridização
Componente B do tampão de hibridização
Água
cRNA fragmentado
Volume total

78 µL
130 µL
27 µL
25 µL
260 µL

A solução de hibridização acima foi incubada a 90° C por 5
minutos para desnaturar o cRNA.

3.2.13 Hibridização: Para cada lâmina (bioarray), foram pipetados
250 µL com auxílio de um pipetador de 1.000 µL. A ponteira foi
posicionada sobre o orifício apropriado da lâmina e injetada à
solução de hibridização lentamente, evitando bolhas no interior da
câmara. Após o carregamento, as câmaras de hibridização foram
seladas para prevenir evaporação. Em seguida as lâminas foram
montadas em uma bandeja apropriada, colocadas em um agitador
(Innova 4080 Shaking Incubator – New Brunswick Scientific, Edison,
EUA) e mantidas a 37° C sob agitação a 300 rpm por 18 horas.

3.2.14 Processamento pós-hibridização: Para lavagem das lâminas
após a hibridização, foram preparados os seguintes tampões:
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TNT 1x (1 litro)
Tris HCl 1M pH 7,6
NaCl 5M
Tween 20
Água destilada
Volume Total

100 mL
30 mL
0,5 mL
870 mL
1000,5 mL

A solução acima foi filtrada em filtro de 0,2 μM (Nalgene)
TNT 0,75x (500 mL)
Tris HCl 1M pH 7,6
NaCl 5M
Tween 20
Água destilada
Volume Total

37,5 mL
11,25 mL
0,19 mL
451,25 mL
500,19 mL

A solução acima foi filtrada em filtro de 0,2 μM (Nalgene)
Tween 20 0,05%
Tween 20
Água destilada

250 µL
499,75 µL

SSC/Tween
SSC 20x
Tween 20
Água destilada

12,5 mL
150 µL
237,35 mL

TNB (200 mL)
Tris HCl pH 7,6 1M
NaCl 5M
Água destilada

20 mL
6 mL
174 mL

A solução acima foi aquecida a 60° C para posterior adição do
reagente bloqueador NEN (Perkin-Elmer PE, Boston, EUA) na
concentração final de 0,5%.
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3.2.15 Procedimento para lavagem dos microarranjos: Após o
período de 18 horas, as lâminas foram removidas do agitador, e
colocadas em um aparato de lâminas previamente preenchido com
13 mL de tampão TNT 0,75x filtrado e incubadas a 46° C por 1 hora.
Após o período de uma hora, o aparato contendo as lâminas foi
removido e colocado em outro reservatório contendo 3,4 mL de
CY5–estreptavidina (GE Healthcare Bio-Sciences Corp., Piscataway,
EUA), incubados por 30 minutos a temperatura ambiente protegido
da luz. A seguir, as lâminas foram lavadas por 5 minutos
seqüencialmente em quatro aparatos contendo 240 mL de tampão
TNT 1x. Após a quarta lavagem, as lâminas foram colocadas em
outro recipiente contendo 240 mL de 0,05% Tween/SSC por 30
segundos. Em seguida as lâminas foram secas por centrifugação a
2.000 rpm por 3 minutos em centrífuga Sigma 4-15C (No. 81010)
Qiagen, usando um rotor apropriado (Swinging bucket rotor).

3.2.16 Leitura das lâminas de microarranjos: A leitura das lâminas foi
realizada em Scanner Axon GenePix 4000B a 635 nM, voltagem de
600 V e resolução 10 µm, com auxílio do programa Expression
Analysis Software (GE Healthcare Bio-Sciences Corp., Psicataway,
EUA).
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3.3 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE mRNA POR REAÇÃO EM CADEIA
DA POLIMERASE POR TRANSCRIÇÃO REVERSA QUANTITATIVA
(RT-qPCR)
Reação em cadeia da polimerase por transcrição reversa em
tempo real ou PCR quantitativa (RT-qPCR) consiste na aferição da
quantidade de um produto amplificado a cada ciclo da reação em
cadeia da polimerase. Utilizam-se reagentes fluorescentes para
identificar o sinal, e o resultado obtido na fase exponencial da reação é
extrapolado, de modo a obter a quantidade inicial de amostra.
As RT-qPCRs foram realizadas no equipamento Rotor-Gene RG3000 (Corbett Research, Sidnei, Austrália), utilizando-se o “kit”
comercial Quantitect

®

Sybr Green RT-PCR for quantitative, real-time,

one-step RT-PCR (Cat No. 204243 – Qiagen, Hilden, Alemanha),
conforme recomendação do fabricante com algumas modificações:

2x QuantiTect SYBR Green RT-PCR Master Mix
Primer A (10 pMol/µL)
Primer B (10 pMol/µL)
QuantiTect RT Mix
Água estéril q.s.p.
RNA (20 ng/ µL)
Volume Total

10,0 µL
1,0 µL
1,0 µL
0,2 µL
20,0 µL
4,0 µL
20,0 µL

Os amplímeros utilizados nas reações de RT-qPCR encontram-se
na Tabela 2, e foram obtidos com o auxílio do programa Primer 343.
.
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Tabela 2 - Amplímeros selecionados para o estudo dos genes FAM3D,
NPY, S100A8 e GAPDH
Gene

Sigla

Amplímero 5’

3’

Amplímero 3’

5’

NM_138805

FAM3D

GGGACAGCTGGGTCTTCATA

CCGGGCTCTGACTCCTAAGT

NM_000905

NPY

CCAGCCCAGAGACACTGATT

CTGCATGCATTGGTAGGATG

NM_002964

S100A8

ATGTCTCTTGTCAGCTGTCTTTCA

TCCCTGTAGACGGCATGG

BC_025925

GAPDH

GCCAAAAGGGTCATCATCTC

GCAGGGATGATGTTCTGGAG

Os valores quantitativos foram obtidos pelos valores de CT
(threshold cycle) ou limiar do ciclo, no qual o aumento no sinal
associado à fase exponencial de amplificação do produto de PCR
começa a ser detectada44.
A reação para cada gene analisado foi cuidadosamente
padronizada a fim de se evitar amplificação inespecífica. Em cada
reação, foi utilizado um controle interno (GAPDH), para controle da
quantidade e da qualidade do RNA. Foi necessário determinarmos
inicialmente a eficiência de amplificação do gene alvo e do gene
controle interno para poder-se utilizar o método descrito por Pfaffl45.
Para tanto, foram feitas duas curvas para cada um dos genes
estudados, com diluições seriadas do RNA total, para o gene alvo bem
como do RNA para o gene GAPDH, partindo de 125 ng/µL de RNA
total. Cada diluição seriada (125 ng/µL, 12,5 ng/µL, 1,25 ng/µL, 0,125
ng/µL e 0,0125 ng/µL) foi posteriormente amplificada por RT-qPCR
(Figuras 2 e 3).
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A

B

Figura 2.

Curvas de eficiência do gene FAM3D (A) e do gene controle
GAPDH (B).
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A

B

Figura 3.

Curvas de eficiência do gene NPY (A) e do gene controle
GAPDH (B).
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Os tecidos usados como referência para as reações de RT-qPCR
foram: placenta, para o gene FAM3D; próstata, para o NPY; e
leucócitos periféricos, para o S100A8.
Todas as reações de RT-qPCR foram feitas em duplicatas tanto
para o gene alvo quanto para o controle interno. Observou-se para que
todos amplímeros fossem sintetizados em diferentes éxons, para se
evitar a possibilidade de contaminação com DNA genômico.
Para o gene FAM3D, a transcrição reversa foi realizada a 50° C
por 30 minutos, seguida por 15 minutos a 95° C. Durante esse tempo,
a transcriptase reversa é destruída e a DNA polimerase é ativada.
Quarenta ciclos de PCR (20 segundos a 95° C, 30 segundos a 60° C,
30 segundos a 72° C) foram corridos no aparelho Rotor Gene na
presença de SYBR Green. A análise dos dados foi realizada no ciclo
de 72° C.
Para o gene NPY, a transcrição reversa foi realizada a 50° C por
30 minutos, seguida por 15 minutos a 95° C. Quarenta ciclos de PCR
(20 segundos a 95° C, 30 segundos a 55° C, 30 segundos a 72° C)
foram corridos no aparelho Rotor Gene na presença de SYBR Green.
Para o gene S100A8, a transcrição reversa foi realizada a 50° C
por 30 minutos, seguida por 15 minutos a 95° C. Quarenta ciclos de
PCR (20 segundos a 95° C, 30 segundos a 57° C, 30 segundos a 72°
C) foram corridos no aparelho Rotor Gene na presença de SYBR
Green.
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A expressão dos genes foi calculada através da equação (3):
(E alvo) ΔCP alvo (controle – amostra)
Expressão (ou relação) = _________________________

(3)

(E referência) ΔCP referência (controle – amostra)
descrita por Pfaffl45, onde E=eficiência na curva, CP=CT obtido
no experimento.
Observou-se, também, a especificidade da reação de RT-qPCR
realizando-se a análise da curva de “melting”. Se a reação for
específica para os produtos de PCR analisados, a curva mostrará um
único pico a uma determinada temperatura com todas a amostras.
Foram realizadas curvas de melting, uma para cada gene (FAM3D,
NPY, S100A8 e GAPDH) (Figuras 4 e 5).
Nas curvas de melting para os genes analisados, observou-se um
pico em uma temperatura diferente das demais (Figuras 4 e 5). Esse
pico refere-se ao controle negativo com a provável formação de
dímeros de amplímeros, ou a amostras que continham mRNA
degradado. Para que se pudesse analisar a possibilidade de
amplificação inespecífica, separaram-se os produtos do RT-qPCR em
tempo real de algumas amostras em um gel de TAE-agarose a 1%.
Não foi observada amplificação inespecífica nos produtos de PCR
analisados (Figuras 6 e 7).
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GAPDH
FAM3D

A

GAPDH

FAM3D
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Figura 4.

Curvas de melting do gene FAM3D: 1ª Reação (A), 2ª

Reação (B).
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NPY

GAPDH

A
NPY

GAPDH

B
Figura 5.

Curvas de melting do gene NPY: 1ª Reação (A), 2ª

Reação (B).

35

GAPDH
F A M 3D

1

2

3

4

5

6

7

A

GAPDH
FAM 3D

8

9

10

11

12

P

CN

B
Figura 6.

Eletroforese em gel de TAE agarose a 1% dos produtos de
PCR obtidos na RT-qPCR para FAM3D e GAPDH em
amostras de adenocarcinoma de pâncreas: (A) 1-4: DM; 5-7:
IGT ; (B) 8-12: NGT; P: placenta; CN: controle negativo.
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Figura 7. Eletroforese em gel de TAE agarose a 1% dos produtos de PCR
obtidos na RT-qPCR para NPY e GAPDH em amostras de
adenocarcinoma de pâncreas: (A) 1-4: DM; 5-7: IGT ; (B) 8-12:
NGT; P: próstata.

36

3.4

PRODUÇÃO DE ANTICORPO POLICLONAL CONTRA PEPTÍDEO
DERIVADO DO FAM3D
A

partir

da

seqüência

de

aminoácidos

da

proteína

FAM3D

(NP_620160), obtida no site BLASTp, foi selecionada a seqüência
FIGAKDLRGKSPFE entre as seqüências de peptídeos com maior
antigenicidade para imunização de coelho. Esta seqüência corresponde aos
aminoácidos 181 a 194 da proteína FAM3D, e tem peso molecular de 1710
daltons.
Procedeu-se então à síntese do peptídeo escolhido, a qual foi
realizada pela empresa New England Peptide, Inc. (Gardner, EUA). O
antígeno escolhido foi levemente modificado para maximizar a resposta
imune e a especificidade. Um resíduo de cisteína foi acoplado a porção
amino-terminal do peptídeo para garantir o acoplamento a outra proteína,
se necessário, e para permitir a adesão do peptídeo a uma coluna de
afinidade para purificação. O bloqueio tanto da porção amino-terminal
quanto da porção carboxi-terminal do peptídeo permite que o mesmo
mimetize a proteína in vivo. A seqüência modificada do peptídeo foi AcCFIGAKDLRGKSPFE-amida. Após a síntese, o peptídeo foi purificado a
pelo menos 85%, e foi realizada confirmação do peso molecular por
espectrometria de massa e de cromatografia líquida de alta performance
(HPLC).
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Procedeu-se então, pela empresa New England Peptide, Inc.
(Gardner, EUA) à imunização de dois coelhos, utilizando o peptídeo
sintetizado, da seguinte forma:
Dos 10 mg de peptídeo (antígeno) produzidos, 4 mg foram acoplados
a KLH para imunização, usando ésteres MBS.
Dia 0 – Pré-sangramento, 5 mL – Imunização 1 (CFA)
Dia 14 – Imunização 2 (IFA)
Dia 28 – Imunização 3 (IFA)
Dia 35 – Sangramento 1 para produção de anticorpos (40 a 50 mL)
Dia 42 – Sangramento 2 para produção de anticorpos (40 a 50 mL).

Após a realização dos sangramentos, o anti-soro foi testado para
reatividade dos anticorpos com o peptídeo usando um ELISA (Enzyme
Linked Immuno-Sorbent Assay). O peptídeo foi aderido a uma placa de 96
poços. Em seguida foi realizada a diluição do antisoro contendo o anticorpo.
Assim foi medida a quantidade de anticorpo na amostra, ou título.
Os títulos obtidos foram os seguintes:
No Sagramento 1 (35 dias) o título foi de 508.000.
No Sangramento 2 (42 dias) o título foi de 748.800.
Todos os soros obtidos (pré-sangramento, do 1º sangramento, e do 2º
sangramento) foram liofilizados, e juntamente com 5,8 mg do peptídeo
foram enviados para realização dos estudos de imunohistoquímica e de
“western-blot”.
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3.5

ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO PARA O FAM3D
A análise imunohistoquímica utilizada na pesquisa do FAM3D nos

diversos tecidos foi realizada por método de imunoperoxidase.
Cortes histológicos de 3 mm de espessura foram sobrepostos em
lâminas sialinizadas [3-Aminopropil-trietoxi-silano (Sigma Chemical Co., St.
Louis, EUA)] e seguiu-se o protocolo descrito a seguir.

3.5.1 Desparafinação

O conjunto de lâminas sialinizadas contendo os cortes dos diversos
tecidos foi colocado em suporte adequado, posteriormente imerso em xilol e
aquecido a 60 º C em estufa por 30 minutos. Após as lâminas receberam
banho de xilol frio por, aproximadamente, 10 minutos.

3.5.2 Hidratação

Após a fase de desparafinação, as lâminas foram hidratadas em
banhos de álcool, primeiro em álcool absoluto, duas vezes, depois em
álcool a 95º, duas vezes, e em álcool a 75º, uma vez. Em seguida, as
lâminas foram lavadas em água corrente abundante, seguindo-se lavagem
com água deionizada.
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Após a fase de hidratação, foi realizado o bloqueio da peroxidase
endógena com peróxido de hidrogênio (H2O2) a 6%, 20 volumes, com cinco
banhos de cinco minutos cada.

3.5.3 Recuperação Antigênica

Foi realizado pré-tratamento para recuperação antigênica através de
alta temperatura, recuperação à quente, em panela de pressão, em solução
de ácido cítrico 0,01 M, pH 6,0 por 3,5 minutos. Após este período, as
lâminas imersas nesta solução foram lavadas em água corrente e em água
deionizada, e em tampão PBS por três vezes.

3.5.4 Incubação com o Anticorpo Primário (FAM3D)

O anticorpo primário policlonal FAM3D obtido de coelhos, título
508.000, foi diluído em solução de albumina a 1% e em PBS na proporção
1:1000, foi aplicado sobre os cortes em câmara úmida, e as lâminas foram
incubadas a 37º C por 1 hora.
As lâminas foram então lavadas em PBS e incubadas com Envision
(Dako Corp.). Após esta etapa, as lâminas foram lavadas por três vezes em
tampão PBS e reveladas com substrato cromogênico, diaminobenzidina a
60 mg/dL em PBS + 1,5 mL de água oxigenada a 20 volumes, (Sigma
Chemical Co.) de 3 a 5 minutos a 37º C.
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As lâminas foram lavadas abundantemente em água corrente e em
água deionizada, e foram contra-coradas com Hematoxilina de Harrys
(Merck, Darmstadt, Alemanha) por 30 segundos. Em seguida, as mesmas
foram lavadas em água corrente e em água deionizada, sendo então
desidratadas em álcool 75º, em álcool a 95º por duas vezes, em álcool
absoluto por duas vezes, e em xilol por três vezes. As lâminas foram então
montadas com resina Entellan (Merck) para microscopia.
A positividade para o anticorpo FAM3D foi avaliada de forma
qualitativa, descrevendo-se o padrão de positividade, se difuso ou granular,
e a localização da marcação, se nuclear ou citoplasmático.
A supervisão dos procedimentos executados e a análise dos
resultados foram realizadas por médico especialista do Serviço de
Anatomia Patológica do HCFMUSP.

3.6

ANÁLISE ESTATÍSTICA
A análise dos perfis de expressão gênica das amostras dos tumores

dos dois pacientes com diabetes melito e dos dois pacientes com tolerância
normal à glicose foi realizada pelo método não paramétrico de Spearman
para amostras pareadas, comparando-se as médias dos valores de
expressão obtidos por densitometria óptica de cada um dos 19.981 genes
que compuseram os respectivos painéis de expressão.
Para análise estatística inicialmente foi utilizado o quantil-quantil (q-q
plot) para uma melhor distribuição dos valores. Isto se deve ao fato de que
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tanto a média quanto o desvio-padrão podem não ser medidas adequadas
para representar um conjunto de dados, pois são afetados de forma
exagerada por valores extremos; apenas com estes dois valores não temos
idéia da simetria ou assimetria da distribuição dos dados. Assim dados
assimétricos são mais bem representados utilizando-se o quartil. Quartil é o
valor da variável que ocupa 0,5. Esse valor divide a área de uma
distribuição de freqüências em múltiplos inteiros de um quarto de área total.
Assim o valor que é chamado de quartil 1 (Q1) divide a distribuição em
25%, 75%, isto é 25% dos valores ficam a esquerda do Q1 e 75% à direita.
Quartil 2 (Q2) coincide com a mediana 50% dos valores à esquerda e 50%
à direita. Neste estudo foi utilizado o gráfico quantil-quantil ou q-q plot para
fazermos a distribuição e centralização dos dados. O cálculo dos quantis
(valor Q) foi obtido pela classificação em escores dos valores de DO,
subtraídos de 0,5 e divididos pelo total de valores de DO dos genes de cada
um dos dois painéis46 (Storey & Tishibani, 2003). A média dos valores Q
calculada para os genes do painel dos tumores dos pacientes com diabetes
melito (Q_DM) foi subtraída da média dos valores Q para os genes do
painel dos tumores dos pacientes com tolerância normal à glicose
(Q_NGT). A interpolação entre os valores observados de Q_DM-Q_NGT e
os quantis esperados permitiu a identificação de genes cujas diferenças de
expressão afastavam-se do ajuste à distribuição normal.
Grupamento

Hierárquico:

Para

melhor

identificar

as

relações

existentes entre as amostras estudadas, utilizou-se a técnica de análise
multivariada, com aplicação do método de reconhecimento de padrões
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Agrupamento Hierárquico ou análise de Clusters (método de Ward),
utilizando o programa JMP 5.1.1 (SAS institute Inc., Cary, EUA). O
agrupamento hierárquico procura classificar num mesmo subgrupo as
amostras ou elementos semelhantes por grau de similaridade, que resulta
em um gráfico denominado dendograma. O subconjunto inicial foi
constituído pelos valores Q_DM e Q_NGT de cada um dos genes e,
calculando-se a distância entre cada subconjunto, combina-se os dois
subconjuntos mais próximos. O processo combinatório continua até que
todos os pontos fiquem reunidos em um único grupamento final.
Determinando-se o número de subconjuntos de genes, compõe-se uma
árvore (dendograma) cujas extremidades correspondem aos genes
individuais, o grupamento final único ao tronco e as combinações dos
subconjuntos intermediários aos ramos. Os subconjuntos de genes com
expressões similares em cada uma das condições (tumores de pacientes
com diabetes melito versus tumores de pacientes com tolerância normal à
glicose) foram arranjados visando maximizar a similaridade na expressão
dos genes de um mesmo subconjunto e minimizar a similaridade na
expressão entre subconjuntos distintos de genes.
Todos os testes estatísticos foram bicaudais, com significância
estatística fixada em 0,05. Utilizou-se o teste exato de Fisher para
comparação de variáveis categóricas entre os portadores de diabetes melito
e os não-diabéticos. As variáveis contínuas foram analisadas usando testes
não-paramétricos (Mann-Whitney). Os valores foram expressos em
mediana, valores mínimo e máximo. Os dados foram compilados em
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planilhas de cálculo (Microsoft® Excel 2003) e analisados utilizando-se o
programa JMP 5.1.1
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4. RESULTADOS
De abril de 2002 a dezembro de 2004 foram estudados 54 pacientes
com suspeita clínica de adenocarcinoma de pâncreas. Em 33 casos houve
confirmação do diagnóstico de adenocarcinoma ductal de pâncreas. Em 14
casos, nos quais o tumor foi retirado, o diagnóstico foi confirmado pelo
exame histopatológico da peça cirúrgica; em 12 por exame histopatológico
de biópsia de fígado, linfonodo ou do próprio tumor; em 5 o diagnóstico foi
confirmado por exame citopatológico de material obtido por punção
aspirativa com agulha fina guiada por ultra-sonografia endoscópica; e em 2
casos pelos achados cirúrgicos.
Quanto

à

tolerância

à

glicose,

9

dos

33

pacientes

com

adenocarcinoma de pâncreas tinham diagnóstico prévio de diabetes melito
por ocasião do diagnóstico do tumor. Dos 24 pacientes restantes, 13 foram
submetidos ao teste oral de tolerância à glicose, dos quais: 3 tiveram
diagnóstico de diabetes melito, em 5 foi diagnosticado intolerância à
glicose, e em 5 a tolerância à glicose foi normal (Anexo A). Nos 11
pacientes restantes, a glicemia de jejum era menor do que 126 mg/dL.
A tabela 3 apresenta as características clinicas e laboratoriais dos 33
pacientes.
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4.1 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DOS PACIENTES
DE ACORDO COM A PRESENÇA OU NÃO DE DIABETES MELITO
A mediana do tempo de diagnóstico de diabetes melito foi 6 (0-144)
meses. Os pacientes com diabetes tinham IMC significativamente menor e
apresentaram maior perda ponderal do que os indivíduos que não tinham
diagnóstico de diabetes (Tabela 4). Quando, entretanto, se excluem os
pacientes com intolerância à glicose do grupo de pacientes não-diabéticos,
a diferença de IMC entre os diabéticos e não-diabéticos desaparece, mas
persiste a diferença de perda ponderal.
O índice HOMA-IR dos pacientes com diabetes foi estatisticamente
maior quando comparada com o dos indivíduos não-diabéticos (Figura 8). A
secreção de insulina calculada pelo índice HOMA-beta não diferiu de forma
significativa entre os grupos (Figura 9).
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Tabela 3 - Características clínicas e laboratoriais dos 33 portadores de
adenocarcinoma ductal de pâncreas
Total
33
57 (37-79)
18/15
18,5-24,9 kg/m2
22,8 (14,7-36,9)
<80 cm (F)
86 (68-110) (F)
<88 cm (M)
89 (75-105) (M)
92 (79-118)
<0,80 (F)
0,92 (0,82-1,03) (F)
<0,92 (M)
1,01 (0,89-1,10) (M)
36%

Valor referência
n
Idade (anos)
Sexo (M/F)
IMC (kg/m2) (n=27)
Cintura (cm) (n=14)
Quadril (cm) (n=14)
Relação cintura-quadril (n=14)

Portadores de Diabetes Melito (%)
Duração do Diabetes Melito
(meses)
Percentual de perda de peso
(n=24)
Historia familiar de diabetes (n=26)
Tumor localizado na cabeça do
pâncreas (n=28)
Ressecção do tumor (n=33)
< 0,4
Bilirrubina direta (mg/dL) (n=29)
0,1-0,6
Bilirrubina indireta (mg/dL) (n=29)
Peptídeo C jejum (ng/mL) (n=20)
0,36-3,56
HOMA-IR (n=20)
HOMA-Beta (%) (n=20)
4,1-6,5%
Hb glicada (%) (n=18)
< 37
CA 19-9 (U/mL) (n=27)
< 5,0
CEA (ng/mL) (n=24)
< 100
Amilase (U/mL) (n=27)
Resultados expressos em mediana (variação).
F: Sexo feminino; M: Sexo masculino

6 (0-144)
14% (4,8-29,4%)
62%
86%
45,5%
5,6 (0,1-29,7)
0,7 (0,1-6,4)
2,5 (0,7-6,4)
4,1 (0,8-26,3)
145 (7-415)
6,3 (3,9-9,9)
309 (0,6-28407)
5,2 (0,7-113,1)
58 (13-244)
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Tabela 4 - Características clínicas e laboratoriais dos pacientes com
adenocarcinoma ductal de pâncreas de acordo com a
tolerância à glicose
Não-diabéticos* Diabetes Melito
N=21
N=12
p
Idade (anos)
55 (42-79)
62 (37-72)
NS
Sexo (M/F)
13/8
5/7
NS
2
IMC (kg/m )
27,1 (15,5-36,9) 21,5 (14,7-31,6) <0,05
Cintura (cm)
95 (75-110)
85 (68-106)
NS
Quadril (cm)
94 (79-118)
88 (79-103)
NS
Relação cintura-quadril
0,95 (0,82-1,10) 0,93 (0,86-1,03)
NS
Percentual de perda de peso
11% (5-23%)
19% (10-29%)
<0,05
Historia familiar de diabetes
56%
70%
NS
História de tabagismo
80%
55%
NS
História de etilismo
56%
36%
NS
HAS (%)
50%
42%
NS
Tumor na cabeça do pâncreas
90%
89%
NS
Ressecção do tumor
48%
33%
NS
NS
Bilirrubina direta (mg/dL)
6,3 (0,2-29,7)
2,3 (0,1-22,0)
NS
Bilirrubina indireta (mg/dL)
1,1 (0,1-6,4)
0,5 (0,1-3,1)
Insulina jejum (µU/mL)
13,1 (3,4-28,0)
15,0 (4,9-52,4)
NS
Peptídeo C jejum (ng/mL)
2,2 (0,7-4,7)
2,9 (1,0-6,4)
NS
HOMA-IR
2,8 (0,8-7,0)
5,9 (2,2-26,3)
<0,05
HOMA-Beta (%)
172 (45-415)
66 (7-379)
NS
NS
HbA1c (%)
6,2 (4,6-7,4)
6,5 (3,9-9,9)
NS
CA 19-9 (U/mL)
296 (0,6-15951) 969 (0,6-28407)
NS
CEA (ng/mL)
5,2 (0,7-113,1)
7,7 (2,2-13,1)
NS
Amilase (U/mL)
57 (13-244)
59 (29-95)
* Inclui 10 pacientes submetidos a GTTO que mostrou 5 com intolerância à
glicose e 5 com tolerância normal à glicose, e inclui também 11 pacientes
com glicemia de jejum <126 mg/dL que não foram submetidos a GTTO.
Resultados expressos em mediana (variação).
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HOMA-IR

p<0,05
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Figura 8.

Índice HOMA-IR dos pacientes com adenocarcinoma de
pâncreas de acordo com a tolerância à glicose. NGT:
Normotolerantes à glicose, IGT: Intolerantes à glicose, e DM:
Portadores de diabetes melito.
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Figura 9.

Índice HOMA-Beta dos pacientes com adenocarcinoma de
pâncreas de acordo com a tolerância à glicose. NGT:
Normotolerantes à glicose, IGT: Intolerantes à glicose, e DM:
Portadores de diabetes melito.
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4.2 EXPRESSÃO GÊNICA DIFERENCIAL EVIDENCIADA POR
MICROARRANJOS DE OLIGONUCLEOTÍDEOS DE TUMORES DE
PACIENTES COM DIABETES MELITO COMPARADOS COM
PACIENTES NORMOTOLERANTES À SOBRECARGA DE GLICOSE
PORTADORES DE ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS
Neste estudo foram comparadas duas situações distintas em
portadores de adenocarcinoma ductal de pâncreas: portadores de diabetes
melito, e indivíduos com tolerância normal à glicose de acordo com o
GTTO. Os RNAs das condições acima descritas foram hibridizados
separadamente em sistemas de expressão gênica CodeLink UniSet Human
20K I Bioarray® (GE Healthcare Bio-Sciences Corp.). A Figura 10 mostra a
interpolação da intensidade dos sinais nas duas condições analisadas.
Considerando a expressão ajustada para os controles internos dos
microarranjos CodeLink UniSet Human 20K I Bioarray® (GE Healthcare BioSciences Corp.), 293 genes estavam pelo menos duas vezes mais
expressos na lâmina dos portadores de diabetes do que na lâmina dos
normotolerantes à glicose; destes, 25 genes estavam pelo menos cinco
vezes mais expressos (Tabela 5). Duzentos e noventa e sete genes
estavam pelo menos duas vezes mais expressos na lâmina dos pacientes
normotolerantes à glicose do que na dos portadores de diabetes, dos quais
54 genes estavam pelo menos cinco vezes mais expressos (Tabela 6).
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Figura 10.

Relação entre as intesidade das expressões de mRNA dos
genes analisados pelo microarranjos observadas nos
pacientes com adenocarcinoma de pâncreas com diabetes
melito comparados com pacientes com adenocarcinoma de
pâncreas com tolerância normal à glicose. As áreas em
vermelho representam os valores de intensidade dos genes
diferencialmente expressos. A seta indica a expressão mRNA
do gene FAM3D que é maior nos pacientes com
adenocarcinoma de pâncreas com diabetes melito.
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Tabela 5 - Genes expressos mais de cinco vezes na lâmina dos pacientes
com adenocarcinoma de pâncreas portadores de diabetes
melito comparados aos pacientes com tolerância normal à
glicose
NCBI

UNIGENE

NM_052863 Hs.62492
NM_002125 Hs.308026
NM_000669 Hs.2523
NM_003226 Hs.352107
NM_001852 Hs.37165
NM_005423 Hs.2979
NM_138805 Hs.61265
NM_000558
NM_000517
NM_030943
NM_003890

Hs.347939
Hs.347939
Hs.236720
Hs.111732

U57645

NULL

NM_000955 Hs.159360
NM_018140 Hs.100824
NM_025079 Hs.288300
NM_000035 Hs.234234
NM_025206 Hs.72222
NM_022350 Hs.280380
AW369811

Hs.20726

NM_024703 Hs.91753
NM_018406 Hs.198267
NM_000905 Hs.1832
NM_003528 Hs.2178
NM_024997 Hs.391763
BC001653

Hs.321130

NM_002639 Hs.55279

SÍMBOLO DESCRIÇÃO
Secretoglobin, family 3A,
SCGB3A1
member 1
Major histocompatibility
HLA-DRB5
complex, class II, DR beta 5
Alcohol dehydrogenase 1C
ADH1C
(class I), gamma polypeptide
TFF3
Trefoil factor 3 (intestinal)
COL9A2
Collagen, type IX, alpha 2
Trefoil factor 2 (spasmolytic
TFF2
protein 1)
Family with sequence similarity
FAM3D
3, member D
HBA1
Hemoglobin, alpha 1
HBA2
Hemoglobin, alpha 2
AMN
Amnionless protein
FCGBP
IgG Fc binding protein
Human helix-loop-helix proteins
ID1
Id-1 and Id-1' genes, complete
cds
Prostaglandin E receptor 1
PTGER1
(subtype EP1), 42 Kd
FLJ10565 Hypothetical protein FLJ10565
FLJ23231 Hypothetical protein FLJ23231
Aldolase B, fructoseALDOB
bisphosphate
FER1L4
Fer-1-like 4 (C. elegans)
LOC64167 Aminopeptidase
IL0-BT0168-091199-139-e05
NULL
cDNA
FLJ22593 Hypothetical protein FLJ22593
Mucin 4, tracheobronchial,
MUC4
transcript variant 1
NPY
Neuropeptide Y
H2BFQ
H2B histone family, member Q
FLJ12668 Hypothetical protein FLJ12668
Clone MGC:2771
MLPH
IMAGE:2958853, complete cds
Serine (or cysteine) proteinase
SERPINB5 inhibitor, clade B (ovalbumin),
member 5

DM

NGTD EXPRESSÃ0

75,24

1,17

64,22

173,37

4,90

35,40

22,55

1,05

21,40

84,24
16,34

5,57
1,21

15,12
13,55

65,89

5,22

12,61

22,55

1,92

11,75

88,98
88,98
13,22
224,85

8,30
8,30
1,43
28,62

10,72
10,72
9,27
7,86

7,56

1,03

7,30

8,22

1,15

7,14

13,24
30,75

1,92
5,04

6,90
6,10

96,77

15,86

6,10

41,59
19,17

7,09
3,29

5,86
5,82

16,84

2,91

5,79

12,26

2,14

5,72

10,40

1,85

5,62

7,25
41,80
7,63

1,32
7,77
1,45

5,48
5,38
5,26

11,13

2,21

5,05

7,07

1,41

5,01

DM=Diabetes Melito; NGT=Normotolerantes à sobrecarga de glicose (nãodiabéticos).
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Tabela 6 - Genes expressos mais de cinco vezes na lâmina dos pacientes
com adenocarcinoma de pâncreas com tolerância normal à
glicose comparados aos pacientes portadores de diabetes melito
NCBI
Hs.144699

UNIGENE
NM_080385

SÍMBOLO
CPA5

Hs.4158

NM_006507

REG1B

Hs.74502
Hs.221040

NM_001906
NM_006620

CTRB1
HBS1L

Hs.156114

NM_080792

BIT

Hs.40499

NM_012242

DKK1

Hs.279902

NM_004270

CRSP9

Hs.335493

NM_020978

AMY2B

Hs.53985

NM_001502

GP2

Hs.79361

NM_002774

KLK6

Hs.155313

AB002331

DATF1

Hs.76177

NM_001633

AMBP

Hs.74502

BM918622

NULL

Hs.2210

AL133017

NULL

Hs.283761

BC007395

NULL

Hs.20575
Hs.1282

BE891602
NM_000065

NULL
C6

Hs.66581

NM_006849

PDIP

Hs.170808

NM_000818

GAD2

Hs.93909

NM_001297

CNGB1

Hs.105924
Hs.89832

NM_004942
NM_000207

DEFB2
INS

NULL

AF060515

NULL

Hs.76353

NM_000624

SERPINA5

Hs.79886

BC015529

NULL

Hs.136348

NM_006475

OSF-2

Hs.295944

NM_006528

TFPI2

Hs.83393

NM_001323

CST6

Hs.169206

NM_006370

VTI2

DESCRIÇÃO
Carboxypeptidase A5
Regenerating islet-derived 1
beta (pancreatic stone
protein, pancreatic thread
protein)
Chymotrypsinogen B1
HBS1-like (S. cerevisiae)
Brain-immunoglobulin-like
molecule with tyrosine-based
activation motifs
Dickkopf homolog 1
(Xenopus laevis)
Cofactor required for Sp1
transcriptional activation,
subunit 9 (33kD)
Amylase, alpha 2B;
pancreatic
Glycoprotein 2 (zymogen
granule membrane)
Kallikrein 6 (neurosin, zyme)
Human mRNA for KIAA0333
gene, partial cds
Alpha-1-microglobulin/bikunin
precursor
AGENCOURT_6635257
cDNA, 5' end
cDNA DKFZp434E0727
Clone IMAGE:3834239,
partial cd
601435290F1 cDNA, 5' end
Complement component 6
Protein disulfide isomerase,
pancreatic
Glutamate decarboxylase 2
(pancreatic islets and brain,
65 kD)
Cyclic nucleotide gated
channel beta 1
Defensin, beta 2
Insulin
Cyclin K (CPR4) mRNA,
complete cds
Serine (or cysteine)
proteinase inhibitor, clade A
(alpha-1 antiproteinase,
antitrypsin), member 5
Similar to ribose 5-phosphate
isomerase A, clone
MGC:9441 IMAGE:3904718,
complete cds
Osteoblast specific factor 2
(fasciclin I-like)
Tissue factor pathway
inhibitor 2
Cystatin E/M
Vesicle-associated soluble
NSF attachment protein

DM
0,79

NGT
916,02

EXPRESSÃ0
1159,71

0,83

416,17

502,88

1,43
2,74

716,20
611,63

499,29
223,3

1,48

60,64

40,89

1,21

32,62

26,99

6,97

186,78

26,78

3,72

91,44

24,55

9,77

238,60

24,42

1,37

27,44

20,09

2,81

54,38

19,38

1,48

21,68

14,69

0,81

11,26

13,86

2,98

38,37

12,88

1,36

16,81

12,39

1,77
1,17

20,84
13,21

11,76
11,31

5,73

61,70

10,77

1,22

11,41

9,34

1,38

12,8

9,31

3,86
97,39

34,9
879,96

9,04
9,04

1,30

11,06

8,48

2,13

17,53

8,24

0,79

6,49

8,22

3,99

32,61

8,17

0,96

7,66

7,95

1,37

10,89

7,95

17,67

139,69

7,91

53

Hs.75774

NM_003248

THBS4

Hs.76780

NM_006741

PPP1R1A

Hs.270833

NM_001657

AREG

Hs.1460

NM_002054

GCG

Hs.76353

BC008915

NULL

Hs.110
Hs.77091

AB007896
NM_006730

KIAA0436
DNASE1L1

Hs.333383

NM_003665

FCN3

NULL

BE895761

NULL

Hs.36563

AK026071

FLJ22418

Hs.82037

NM_005644

TAF12

Hs.663

NM_000492

CFTR

Hs.7041

NM_024312

MGC4170

Hs.151544

NM_002351

SH2D1A

Hs.19520

NM_021603

FXYD2

Hs.2265

NM_003020

SGNE1

Hs.423

NM_002580

PAP

Hs.116428

NM_006998

SECRET

Hs.313

NM_000582

SPP1

Hs.2733

NM_002145

HOXB2

Hs.194366

NM_000371

TTR

Hs.334370

NM_018476

BEX1

Hs.1211

NM_001611

ACP5

Hs.94360

NM_002450

MT1L

Hs.284171

AB040968

KIAA1535

receptor (v-SNARE; homolog
of S. cerevisiae VTI1)
Thrombospondin 4
Protein phosphatase 1,
regulatory (inhibitor) subunit
1A
Amphiregulin (schwannomaderived growth factor)
Glucagon
Clone MGC:16086
IMAGE:3618167, complete
cds
KIAA0436 mRNA, partial cds
Deoxyribonuclease I-like 1
Ficolin (collagen/fibrinogen
domain containing) 3 (Hakata
antigen)
Human red cell anion
exchanger (EPB3, AE1,
Band 3) gene, 3' region.
cDNA FLJ22418 fis, clone
HRC08590
TAF12 RNA polymerase II,
TATA box binding protein
(TBP)-associated factor, 20
kD
Cystic fibrosis
transmembrane conductance
regulator, ATP-binding
cassette (sub-family C,
member 7)
MGC4170 protein
SH2 domain protein 1A,
Duncan's disease
(lymphoproliferative
syndrome)
FXYD domain-containing ion
transport regulator 2
(FXYD2), transcript variant b
Secretory granule,
neuroendocrine protein 1
(7B2 protein)
Pancreatitis-associated
protein (PAP), transcript
variant 1
Secretagogin
Secreted phosphoprotein 1
(osteopontin, bone
sialoprotein I, early Tlymphocyte activation 1)
Homeo box B2
Transthyretin (prealbumin,
amyloidosis type I)
Brain expressed, X-linked 1
Acid phosphatase 5, tartrate
resistant
Metallothionein 1L
mRNA for KIAA1535 protein,
partial cds

5,42

40,66

7,51

1,00

7,30

7,27

1,39

10,02

7,22

4,56

32,78

7,18

2,73

19,47

7,12

0,80
6,10

5,67
42,03

7,1
6,89

0,82

5,57

6,82

1,05

7,14

6,81

0,78

5,13

6,54

5,32

34,79

6,54

1,46

9,50

6,50

1,12

7,15

6,39

1,09

6,95

6,35

7,42

44,76

6,04

1,41

8,53

6,03

47,15

278,49

5,91

1,68

9,77

5,81

5,82

32,91

5,65

4,64

25,17

5,42

5,62

30,40

5,41

1,88

10,03

5,34

0,78

4,08

5,22

22,19

114,5

5,16

2,22

11,17

5,02
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As Figuras 11 e 11 representam a distribuição dos 20 subconjuntos de
genes diferencialmente expressos no pool de tumores dos diabéticos e no
pool de tumores de normotolerantes. Observou-se maior expressão no pool
dos diabéticos nos subconjunto 3, 4, 6, 8, 11, 14, 15, 17 e 19 e maior
expressão no pool dos normotolerantes nos subconjuntos 1, 2, 5, 7, 9, 10,
12, 13, 16, 18 e 20. Os genes desses 20 subconjuntos estão relacionados
no anexo C.
O subgrupo 11 conpreendeu três dos genes diferencialmente
expressos, quais sejam FAM3D, NPY e S100A8.
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Figura 11. Grupamento hierárquico de genes diferencialmente expressos
no “pool” de tumores dos portadores de diabetes melito e no
“pool” de tumores de indivíduos normotolerantes à glicose. DM:
Diabetes melito; ND: Não-diabéticos
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FAM3D
NPY
S100A8

INGAP

ND
Figura 12.

DM

Distribuição dos subconjuntos de genes diferencialmente
expressos no “pool” de tumores dos portadores de diabetes
melito e no “pool” de tumores de indivíduos normotolerantes à
glicose. DM=Diabetes melito; ND=Não-diabéticos.
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4.3
EXPRESSÃO DE mRNA DOS GENES FAM3D, NPY E S100A8
POR RT-qPCR.
Dentre os genes identificados como diferencialmente expressos nos
microarranjos, foram selecionados os genes do FAM3D, do inglês Familiy
with Sequence Similarity number 3, do neuropeptídeo Y (NPY) e da
proteína de ligação do cálcio S100A8 para serem investigados em uma
série de 12 adenocarcinomas pancreáticos de pacientes com graus
variados de tolerância à glicose (Anexo B). O critério de escolha destes
genes foi a maior expressão na lâmina sondada com RNA do “pool” dos
diabéticos em relação em relação ao “pool” dos normotolerantes, e a
participação desses genes em processos que interferem com a homeostase
glicêmica47-51. O FAM3D estava 11,75 vezes mais expresso na lâmina dos
pacientes portadores de diabetes melito, o NPY estava 5,48 vezes mais
expresso na lâmina destes pacientes, e o S100A8 4,98 vezes mais
expresso nesta lâmina.
O FAM3D pertence a uma família de proteínas envolvidas com
diminuição da secreção de insulina e apoptose de células beta47,52,53. Na
RT-qPCR, a expressão do FAM3D foi 4070 (1000-37588) nos tumores de
portadores de diabetes e 109 (10-1112) nos indivíduos não-diabéticos
(p<0.05) (Figura 13).
A expressão do mRNA do FAM3D também foi avaliada em outros
tecidos que não adenocarcinoma de pâncreas e placenta, sendo realizada
em pâncreas não-tumoral de um paciente com carcinoma mucinoso ductal,
em tumor neuroendócrino não-secretor, em insulinoma, em metástase de
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carcinoma de hipófise, e em sangue periférico total de dois pacientes, um
com e outro sem adenocarcinoma de pâncreas. A expressão neste grupo
de diferentes tecidos foi 0,23 (0,0-4,0) (Tabela 9), sendo signficativamente
menor do que a observada nos 12 casos de adenocarcinomas de pâncreas
(p<0,05).
O NPY foi estudado por estar envolvido com anormalidades na
homeostase glicêmica48-50. A expressão do NPY foi 0,46 (0,19-0,91) nos
portadores de diabetes melito, 0,32 (0,21-0,58) nos indivíduos nãodiabéticos (p=NS) (Figura 14).
A expressão do gene S100A8 (Calgranulina A) no presente estudo foi
0,29 (0,15-0,41) no grupo de portadores de diabetes melito e 0,18 (0,080,56) no grupo de indivíduos não-diabéticos (Figura 15). Não houve
diferença significativa entre os grupos (p=NS).
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Tabela 7 - Caracteríticas clínicas e achados cirúrgicos dos 12 pacientes
cujos tumores foram estudados por RT-qPCR
DIABETES MELITO
Tempo de
Grau de
IMC Antecedentes diagnóstico tolerância
Localização
2
(meses)
Caso Idade Sexo (kg/m )
Familiares
à glicose Terapia
do tumor
1*
63
M
21,5
Sim
12
DM
SU+MET
Cabeça
2*
69
M
19,4
Não
120
DM
SU+INS
Cabeça
3
72
F
21,6
Sim
144
DM
SU+MET
Cabeça
4
60
F
22,1
Sim
1
DM
MET
Cabeça
5
48
F
30,8
Sim
IGT
Cabeça
6
43
F
30,0
Sim
IGT
Cabeça
7
67
F
36,9
Sim
IGT
Cabeça
8*
57
M
23,2
Não
Normal
Cabeça
9*
54
M
28,1
Não
Normal
Cabeça
10
49
M
29,0
Sim
Normal**
Cabeça
11
67
M
19,1
Não
Normal**
Cabeça
12
69
M
29,1
Não
Normal**
Cabeça
DM=Diabetes Melito, IGT=Intolerância à glicose, SU=Sulfoniluréia, MET=Metformina,
INS=Insulina. ND=Não disponível.
* Pacientes cujos tumores foram usados na análise dos microarranjos de oligonucleotídeos.
** Não foi submetido a GTTO. Glicemia de jejum <126 mg/dL.

Tabela 8 - Expressão de mRNA dos genes FAM3D, NPY e S100A8 nas
amostras de tumores dos pacientes estudados
Caso
1*
2*
3
4
5
6
7
8*
9*
10
11
12

Grau de tolerância à
glicose
DM
DM
DM
DM
IGT
IGT
IGT
NT
NT
NT
NT
NT

FAM3D
4446
3693
37588
1000
10
178
178
1112
30
852
38
39

EXPRESSÃO DE mRNA
NPY
0,47
0,46
0,19
0,91
0,48
0,22
0,34
0,30
0,21
0,58
0,40
0,23

S100A8
0,27
0,52
0,60
...
0,30
0,16
0,28
0,24
0,34
0,64
1,44
0,61

DM=Diabetes Melito; IGT=Intolerantes; NT: Normotolerante.
* Pacientes cujos tumores foram usados na análise dos microarranjos de oligonucleotídeos.
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Tabela 9 - Expressão de mRNA do gene FAM3D em sangue periférico de
portador de adenocarcinoma ductal de pâncreas e em amostras
de tumores e sangue periférico de pacientes com outras
neoplasias
Caso
A
B
C
D
E
F

Descrição
Pâncreas não-tumoral
Tumor neuroendócrino não-secretor
Insulinoma
Metástase de carcinoma de hipófise
Sangue periférico de portador de
adenocarcinoma de pâncreas nãodiabético
Sangue periférico de portador de
neoplasia benigna

Expressão do FAM3D
4,00
0,60
0,10
0,35
0,00
0,10
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p<0,05
EXPRESSÃO DO
mRNA DE FAM3D (Valor Q)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
NDM

IGT

DM

CLASSIFICAÇÃO

Figura 13.

Expressão normalizada do mRNA do gene FAM3D em
pacientes com adenocarcinoma ductal de pâncreas de acordo
com a tolerância à glicose. NDM: Normotolerantes à glicose,
IGT: Intolerantes à glicose, e DM: Portadores de diabetes
melito.

EXPRESSÃO DO
mRNA DE NPY (Valor Q)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
NDM

IGT

DM

CLASSIFICAÇÃO

Figura 14.

Expressão normalizada do mRNA do gene NPY em pacientes
com adenocarcinoma ductal de pâncreas de acordo com a
tolerância à glicose. NDM: Normotolerantes à glicose, IGT:
Intolerantes à glicose, e DM: Portadores de miabetes melito.
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EXPRESSÃO DO
mRNA DE S100A8 (Valor Q)

1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
NDM

IGT

DM

CLASSIFICAÇÃO

Figura 15. Expressão normalizada do mRNA do gene S100A8 em pacientes
com adenocarcinoma ductal de pâncreas de acordo com a
tolerância à glicose. NDM: Normotolerantes à glicose, IGT:
Intolerantes à glicose, e DM: Portadores de diabetes melito.
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4.4

ESTUDO IMUNOHISTOQUÍMICO PARA O FAM3D

A análise imunohistoquímica para o FAM3D foi realizada em amostras
de tecido tumoral de 10 dos 12 pacientes nos quais havia sido realizado
RT-qPCR e em uma lâmina de pâncreas normal não-tumoral. Como
controle positivo utilizaram-se tecidos de cólon normal e placenta normal.
O padrão observado na lâmina de cólon normal caracterizou-se por
positividade no citoplasma do epitélio colônico, com padrão granuloso
(Figura 16). Na placenta, não se observou imunorreatividade no trofoblasto,
havendo positividade somente nas células dos vilos, com padrão nuclear
difuso (Figura 17).
No pâncreas normal (não-tumoral), não houve imunorreatividade nos
ácinos,

observando-se

marcação

nas

ilhotas,

com

um

padrão

citoplasmático difuso (Figura 18), e nas células ductais, com um padrão
citoplasmático granuloso semelhante ao observado no epitélio colônico
(Figura 19).
Nos adenocarcinomas de pâncreas o padrão de marcação para o
FAM3D foi heterogêneo (Figuras 20 e 21). Na maioria dos tumores,
observou-se um padrão nuclear, semelhante ao observado nos vilos
placentários, associado a positividade citoplasmática. Em algumas células
tumorais, porém, observou-se apenas padrão citoplasmático granuloso,
semelhante ao observado no epitélio colônico e no epitélio ductal normal.
Não houve diferença de imunorreatividade entre as lâminas dos portadores
de diabetes melito e as dos não-diabéticos.

64

Figura 16. Expressão do FAM3D em tecido de cólon normal humano na
imunohistoquímica. As células epiteliais colônicas se coram
fortemente no citoplasma.

Figura 17. Expressão do FAM3D em tecido de placenta humana normal na
imunohistoquímica. As células dos vilos se coram fortemente no
núcleo. No trofoblasto não se observa células coradas com o
anticorpo contra o FAM3D.
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Figura 18. Expressão do FAM3D na imunohistoquímica em ilhotas
pancreáticas humanas normais. As células das ilhotas
pancreáticas se coram fortemente no citoplasma, com padrão
difuso.

Figura 19. Expressão do FAM3D na imunohistoquímica em ductos
pancreáticos humanos normais. As células dos ductos
pancreáticos se coram fortemente no citoplasma, com padrão
granuloso.
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Figura 20. Expressão do FAM3D na imunohistoquímica em
adenocarcinoma ductal de pâncreas. Em alguns tumores
observa-se um padrão nuclear e citoplasmático para o FAM3D
nas células tumorais.

Figura 21. Expressão do FAM3D em adenocarcinoma ductal de pâncreas.
Em alguns tumores observa-se apenas um padrão citoplasmático
granuloso, semelhante ao observado no cólon normal e nos
ductos pancreáticos normais.
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5.

DISCUSSÃO
Observou-se neste estudo que portadores de adenocarcinoma ductal

de pâncreas apresentaram alterações na homeostase glicêmica que
incluíam resistência insulínica e tendência ao comprometimento da
secreção insulínica em resposta à glicose. Entre o diagnóstico de diabetes
melito e o diagnóstico do tumor houve um período bastante curto, sugerindo
que a neoplasia teve participação nas alterações da homeostase glicêmica
observadas na maioria destes pacientes.
Tumores de portadores de diabetes melito expressaram genes que
não foram expressos nos tumores dos indivíduos não-diabéticos, entre os
quais o gene do FAM3D, pertencente à uma família de proteínas
semelhantes a citocinas envolvida em alterações da homeostase glicêmica,
e cuja expressão protéica foi observada em tecidos epiteliais, incluindo vilos
placentários, epitélio do cólon, ilhotas pancreáticas, ductos pancreáticos
normais e, também, adenocarcinoma pancreático do tipo ductal.
Os fatores envolvidos nas alterações da homeostase glicêmica em
portadores de doenças malignas incluem perda de peso, estresse oxidativo
e ação de citocinas14,54-56.
Indivíduos

com

caquexia

paraneoplásica

têm

maior

produção

endógena de glicose, menor secreção de insulina em resposta à glicose,
resistência à insulina e menor quantidade de glicogênio hepático11,12,14,54. A
perda de peso induzida pelo tumor parece, portanto, contribuir para a
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alteração na homeostase glicêmica observada nos pacientes com
adenocarcinoma de pâncreas.
Nos portadores de adenocarcinoma de pâncreas, tem-se investigado
as causas que determinam alterações na homeostase glicêmica57-59, porém
os resultados até o momento não apontam um fator único.
A possibilidade de a disglicemia ser resultado da destruição das ilhotas
pancreáticas pelo tumor já foi aventada, porém Bell6 observou que a
maioria dos portadores de diabetes melito apresentam tumor na cabeça do
pâncreas, e não no corpo e na cauda onde está a maioria das ilhotas
pancreáticas. Observou, também, que não havia diferença entre a
destruição de ilhotas causada pelos tumores dos portadores de diabetes e a
causada pelos tumores de indivíduos não diabéticos. As ilhotas persistiam
nas áreas atróficas do pâncreas não-tumoral e as células beta continuavam
preenchidas com grânulos de insulina6. Portanto, é pouco provável que um
fator anatômico pudesse ser responsável pelo comportamento da
homeostase glicêmica em portadores de adenocarcinoma ductal de
pâncreas.
A melhora da tolerância à glicose após pancreatectomia parcial31 para
retirada do tumor sugere que fatores produzidos pelo tumor sejam os
responsáveis pelo diabetes associado ao adenocarcinoma de pâncreas.
Basso et al.57, analisando soro de portadores de adenocarcinoma de
pâncreas e extratos condicionados de linhagens celulares de câncer de
pâncreas por eletroforese de duas dimensões e análise por espectrometria
de massa, encontraram um peptídeo com peso molecular de 2030 Da com
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maior concentração em soro de portadores de adenocarcinoma de
pâncreas com diabetes melito do que nos que não tinham diabetes. Valerio
et al.58, utilizando-se da mesma técnica, analisaram extratos condicionados
de linhagens celulares de câncer de pâncreas e soro portal de pacientes
com adenocarcinoma de pâncreas, e observaram no soro portal um
peptídeo com peso molecular de 5002 Da que se relacionava diretamente
com diabetes melito e outros seis peptídeos que se relacionavam
inversamente com diabetes.
Estudo

utilizando

microarranjos

comparou

adenocarcinoma

de

pâncreas, pancreatite crônica e pâncreas normal, e foi descrito aumento de
26,7 vezes na expressão de conexina 26 no tecido carcinomatoso
pancreático comparado ao tecido pancreático normal. A expressão de
conexina 26 ocorria primariamente nas ilhotas pancreáticas existentes no
tumor, e foi observada correlação de 0,62 entre a expressão de conexina 26
e a glicemia de 2 h no teste oral de tolerância à glicose59.
Tais fatores, descritos nestes três estudos, podem estar relacionados
ou não à resistência insulínica e à disfunção das células beta observadas
nos pacientes com adenocarcinoma de pâncreas e merecem, portanto, ser
melhor analisados através de ensaios experimentais apropriados.
Diabetes melito se desenvolve em indivíduos cuja secreção de insulina
é relativamente insuficiente para atender a demanda do organismo. Se
existe um limite para a secreção insulínica pela célula beta, ou se esta
restrição na resposta insulínica só ocorre nos indivíduos geneticamente
predispostos a ter diabetes melito, e nos casos dos pacientes com
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adenocarcinoma de pâncreas, por algum fator circulante, são questões que
ainda estão a serem respondidas.
No presente estudo, o gene considerado de maior pertinência dentre
os mais expressos nos adenocarcinomas de pâncreas de portadores de
diabets melito foi o FAM3D, que faz parte de uma subfamília de proteínas
semelhantes as citocinas conhecidas como Family with Sequence Similarity
3 (FAM3), na qual cada membro contém 224-235 aminoácidos com um
peptídeo sinalizador. O gene do FAM3D está localizado no cromossomo 3,
posição 3p14.2. Seu peso molecular calculado é de 24.832 Da. A
comparação da sequência de aminoácidos entre os 4 membros dessa
subfamília, FAM3A, FAM3B, FAM3C e FAM3D revela uma identidade
variando entre 31,6 a 53,3%, sem homologia com qualquer outra citocina
conhecida47. Essa família de proteínas tem, no entanto, um domínio GG
semelhante ao observado nas proteínas POMGnT1, KIAA1199 e TMEM2,
relacionadas a doenças como “doença músculo-olho-cérebro” (muscle-eyebrain disease) (POMGnT1) e perda auditiva não sindrômica (non-syndromic
hearing loss) (KIAA1199)60. FAM3A e FAM3C são expressos em quase
todos os tecidos, enquanto que FAM3B é fortemente expresso em células
beta e alfa das ilhotas pancreáticas, e o FAM3D é altamente expresso em
placenta47. Apesar da expressão do FAM3D em um tecido hiperproliferativo
como a placenta sugerir um papel para este gene na proliferação celular,
seu papel fisiológico bem como os processos patológicos nos quais está
envolvido ainda não são conhecidos. A exposição prolongada de células
beta ao FAM3B (também conhecido como “PANcreatic DERived factor”,
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PANDER) causa inibição dose-dependente da secreção basal de insulina,
porém, sem efeitos sobre a secreção de insulina induzida por glicose47.
Sugere-se, portanto, que o FAM3B pode ser um regulador negativo da
função das células beta e, além disso, o FAM3B está relacionado à
apoptose de células beta52,53.
Considerando a homologia entre o FAM3B e o FAM3D, supor-se-ia
que a superexpressão do FAM3D nos pacientes com adenocarcinoma de
pâncreas associado à diabetes melito poderia influir sobre a secreção de
insulina, e sobre o número de células beta dentro do tumor e no tecido
pancreático peri-tumoral.
A presença do FAM3D nos adenocarcinomas pancreáticos está de
acordo tanto com a hipótese de que estes tumores surgem a partir de
células das ilhotas pancreáticas9,26, quanto da que eles surgem a partir das
células ductais1, pois como observado no estudo por imunohistoquímica,
tanto as ilhotas pancreáticas quanto as célualas ductais expressam FAM3D.
Não há descrição conhecida de imunohistoquímica para o FAM3D. A
observação de positividade para esta proteína nas ilhotas pancreáticas, à
semelhança do que ocorre com o FAM3B também aponta para a
possiblidade de o FAM3D exercer alguma função sobre as células das
ilhotas pancreáticas, e portanto, sobre a secreção insulínica.
A presença do FAM3D no núcleo das células tumorais, à semelhança
do que ocorre nos vilos placentários, faz com que se avente também a
possibilidade de esta proteína ter ação intrácrina, participando em
processos nucleares, como por exemplo, transcrição gênica.
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Variações nas concentrações de citocinas em pacientes com
adenocarcinoma de pâncreas podem influenciar a apresentação clínica. Em
portadores deste tipo de tumor, elevações nas concentrações séricas de
interleucina-6 (IL-6) estão associadas a pior prognóstico61.
As citocinas também podem interferir na homeostase glicêmica. Existe
associação entre citocinas inflamatórias e diabetes, como observado no
estudo European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition
(EPIC)-Potsdam Study, que revelou associação entre a elevação
combinada de interleucina-1 beta e de IL-6 e maior risco de diabetes tipo
262. Kim et al.63, por sua vez, demonstraram que a IL-6 provoca diminuição
da ação da insulina no fígado e no músculo esquelético.
O papel do FAM3D, proteína semelhante a citocina, sobre a secreção
de e sobre a resistência à insulina necessita maiores esclarecimentos no
que tange a seu papel sobre o controle da homeostase glicêmica.
Solmi et al.64 quantificaram o mRNA de FAM3D no sangue periférico
para tentar rastrear câncer de cólon, porém nenhum valor de “cut-off” foi
encontrado. O maior conteúdo de FAM3D nos tumores pancreáticos, tanto
de portadores de diabetes melito quando de indivíduos sem diabetes
sugere a possibilidade de o FAM3D ser utilizado como marcador para
rastreamento de câncer pancreático.
A secreção de insulina pelas células beta parece estar sobre influência
regulatória de vários peptídeos, incluindo o neuropeptídeo Y (NPY). Há
indícios de participação no NPY em alterações da homeostase glicêmica.
Um polimorfismo do NPY foi associado a diabetes65. Um aumento do
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mRNA do NPY foi observado em pâncreas de ratos com diabetes induzido
por estreptozotocina66 e, além disso, a exposição de ilhotas pancreáticas de
doadores humanos cultivadas em presença de NPY resulta em diminuição
da secreção de insulina, sugerindo um papel parácrino para este peptídeo
sobre o pâncreas endócrino48. Esta ação pode ser via inibição da atividade
adenil-ciclase dependente de proteína G1, segundo Morgan et al.49. Porém,
o presente estudo, não sugere associação entre a expressão de NPY e as
alterações na homeostase glicêmica associada a adenocarcinoma de
pâncreas.
A proteína de ligação do cálcio S100A8 liga-se a outras proteínas de
ligação do cálcio, como a S100A9, que se expressa mais no
adenocarcinoma de pâncreas do que no pâncreas normal67. Outras
proteínas de ligação do cálcio, como a S100A6 também têm sido
relacionadas

a

tumorigênese

e

a

prognóstico em

portadores

de

adenocarcinoma de pâncreas68,69. Basso et al.51 observaram que o
peptídeo N-terminal de uma proteína de ligação do cálcio S100 estava
expresso apenas em tumores de pâncreas de indivíduos que tinham
diabetes melito e não nos tumores dos indivíduos sem diabetes, e que esse
peptídeo era capaz de reduzir a utilização de glicose por mioblastos em
cultura. Não se pode, no entanto, supor que a proteína de ligação do cálcio
S100A8 seja a proteína S100 descrita por Basso et al.51, visto que aquela
não estava diferencialmente expressa entre portadores e não-portadores de
diabetes melito no presente estudo.
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As baixas expressões de FAM3D e de NPY nos tumores de pacientes
com intolerância à glicose poderiam estar relacionadas a etiopatogenia do
tumor neste subgrupo de pacientes. Os pacientes intolerantes eram obesos,
tinham frequência maior de relato de história familiar de diabetes, e eram
mais jovens, não se podendo, portanto, descartar que obesidade tenha
desencadeado tanto a intolerância à glicose quanto o tumor, já que
indivíduos obesos apresentam maior risco de adenocarcinoma de
pâncreas70,71. Nesse caso, o tumor não seria o responsável pela
intolerância à glicose, logo não se esperaria maior expressão dos genes
analisados.
Os resultados encontrados no presente estudo abrem perspectivas
para o papel de uma proteína, FAM3D, sobre a homeostase glicêmica.
Embora não se possa atribuir exclusivamente a ela o aparecimento de
diabetes melito em pacientes com adenocarcinoma de pâncreas, talvez
possa ser um fator que contribui para tais alterações em indivíduos com
esse tipo de tumor. O efeito do FAM3D sobre as ilhotas pancreáticas e
outros

tecidos

epiteliais

merece,

portanto,

ser

melhor

avaliado,

principalmente no que diz respeito ao metabolismo e à proliferação celular.
Além

disso,

a

utilização

do

FAM3D

como

marcador

de

adenocarcinoma ductal de pâncreas merece ser mais amplamente
investigada, pois a detecção do tumor através de uma proteína circulante
ou no suco pancreático permitiria seu diagnóstico precoce, num estágio em
que ainda houvesse possiblidade de cura.
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6.

CONCLUSÕES
Entre os pacientes com adenocarcinoma ductal de pâncreas

estudados, encontrou-se alteração na homeostase da glicose caracterizada
por resistência à insulina com uma tendência a deficiência na secreção de
insulina.
A prevalência de diabetes melito de curta duração foi bastante
elevada. Nos portadores de diabetes, o índice de massa corporal foi menor
e a perda ponderal foi maior do que entre os indivíduos não-diabéticos.
Existem vários genes diferencialmente expressos entre tumores de
portadores de adenocarcinoma de pâncreas que têm diabetes melito
comparados aos tumores de indivíduos não-diabéticos, entre os quais
alguns relacionados à homeostase glicêmica.
Não houve diferença de expressão dos genes NPY e S100A8 entre os
tumores de indivíduos com diabetes melito e não-diabéticos.
O mRNA do FAM3D foi mais expresso nos adenocarcinomas de
pâncreas estudados do que em amostras de pâncreas não-tumoral,
insulinoma, metástase de carcinoma de hipófise, tumor neuroendócrino
não-secretor do pâncreas, e sangue periférico.
Na análise por imunohistoquímica, observou-se que pâncreas humano
normal,

assim

como

adenocarcinoma

de

pâncreas,

apresentam

imunorreatividade para a proteína FAM3D, pertencente a uma família de
proteínas semelhantes a citocinas. A expressão de seu mRNA associou-se
a diabetes melito nos pacientes com adenocarcinoma ductal de pâncreas
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estudados, visto que o mRNA do FAM3D foi mais expresso nos tumores
dos portadores de diabetes do que nos tumores de indivíduos nãodiabéticos.
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7.

ANEXOS

Anexo A

54 pacientes com suspeita
de adenocarcinoma de
pâncreas

21 outros
diagnósticos

33 adenocarcinoma de
pâncreas confirmados por
cito- ou histopatologia

9 tinham diagnóstico
prévio de diabetes Melito

13 fizeram
GTTo

11 não fizeram GTTo e tinham
glicemia de jejum <126 mg/dL

3 diabetes Melito
no GTTo

5 IGT no
GTTo

5 normotolerantes
no GTTo
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Anexo B

33 pacientes com diagnóstico
de adenocarcinoma de
pâncreas

19 Tumor não foi
retirado

14 exérese do tumor

12 RNA de boa
qualidade para RTqPCR

4 diabetes
Melito

3 IGT

02 RNA com
degradação

5 normotolerantes *

* Dois foram submetidos ao GTTo; Os outros 3 pacientes tinham glicemia
de jejum normal (< 100 mg/dL), porém não foram submetidos ao teste.
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Anexo C
Tabela dos genes selecionados no grupamento hierárquico
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Tabela dos genes selecionados no grupamento hierárquico (continuação)
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Apêndice
ANEXO I
HOSPITAL DAS CLÍNICAS
DA
FACULDADE DE MEDICINA DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Instruções para preenchimento no verso)
_____________________________________________________________________________
I - DADOS DE
RESPONSÁVEL LEGAL

IDENTIFICAÇÃO

DO

SUJEITO

DA

PESQUISA

OU

1. NOME DO PACIENTE .:................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ............................................ SEXO : M
F
DATA NASCIMENTO:
/
/
ENDEREÇO.................................................................................Nº....................... APTO: ............
BAIRRO: ............................................. CIDADE : ...........................................................
CEP: . ..................................... TELEFONE: DDD (............) ........................................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL ............................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .....................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :......................................... SEXO: M
F
DATA NASCIMENTO.: /
/
ENDEREÇO: ................................................................................................. Nº .......................
APTO:.... ................................
BAIRRO:........................................................................... CIDADE: ..................................................
CEP: ...................................................TELEFONE: DDD ( ) ........................................................
_________________________________________________________________________________
II - DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1.TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA:
IDENTIFICAÇÃO DE FATORES
DIABETOGÊNICOS ASSOCIADOS AO ADENOCARCINOMA DE PÂNCREAS
2.PESQUISADOR: Jean Jorge Silva de Souza
CARGO/FUNÇÃO: Médico Pós-graduando
95966

INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL Nº

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Diabetes da Disciplina de Endocrinologia e Metabologia e
Serviço de Cirurgia de Vias Biliares e Pâncreas da 2ª Clínica Cirúrgica
3. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA:
SEM RISCO

RISCO MÍNIMO X

RISCO BAIXO

RISCO MÉDIO

RISCO MAIOR

(probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como consequência imediata ou tardia do
estudo)
4. DURAÇÃO DA PESQUISA : 4 anos
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III –REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNADO:
Convidamos o(a) Senhor(a) a participar de uma pesquisa que tem por objetivo esclarecer
porque pessoas com tumores de pâncreas podem ter diabetes Melito. Participam deste estudo
somente pacientes que já tem indicação de cirurgia por doença no pâncreas. Neste estudo serão
realizados exames de sangue no(a) Senhor(a), os quais serão colhidos das veias dos braços, e exames
de urina. Durante a sua cirurgia, será colhido material da parte doente do pâncreas que for retirada
pela equipe cirúrgica. Neste material serão realizados exames para saber a causa genética do diabetes
Melito nos tumores de pâncreas. Os pacientes que tiverem diabetes Melito e que desejarem serão
acompanhados e receberão tratamento clínico do diabetes no Serviço de Diabetes do Hospital das
Clínicas da FMUSP. O(A) Senhor(a) pode ter informações, a qualquer momento, sobre os
procedimentos, os riscos e os benefícios relacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer qualquer
dúvida. O(A) Senhor(a) pode retirar o seu consentimento e deixar de participar do estudo a qualquer
momento, sem que isso traga qualquer prejuízo ao seu atendimento médico no Hospital das Clínicas.
Todas as informações obtidas no estudo são confidenciais, sendo mantidos o sigilo e a privacidade.
Se eventualmente ocorrer algum dano à sua saúde decorrente do estudo, o(a) Senhor(a) receberá
atendimento no Hospital das Clínicas até sua recuperação. O(A) Senhor(a) poderá ser indenizado(a)
se ocorrer algum dano à sua saúde decorrente da pesquisa.
______________________________________________________________________________
IV. INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS
PELO ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO EM CASO DE
INTERCORRÊNCIAS CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.
Jean Jorge Silva de Souza, Av. Dr. Arnaldo, 455, sala 4305. Tel.: 3066-7467
____________________________________________________________
V. OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
_____________________________________________________________________
VI. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIMENTO
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador, e ter entendimento o que me foi
explicado consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.
São Paulo, ____ de _________________ de _________.
_________________________________
assinatura do sujeito ou responsável legal

___________________________
assinatura do pesquisador
Jean Jorge Silva de Souza CRM 95966
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