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RESUMO 

A osteopatia é uma complicação crônica do diabetes tipo 1 (DM1). Alguns mecanismos 

vêm sendo propostos como principais fatores que desencadeiam alterações no tecido ósseo, dentre 

eles: a idade ao diagnóstico, tempo de doença, a presença de nefropatia e o controle glicêmico 

insatisfatório. Neste sentido, o objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão de RNAm dos 

genes TGFB1, IGF1 e IGF1R e os polimorfismos nos genes LRP5, TGFB1 e IGF1 de pacientes 

com DM1, e associá-los com a presença de alterações no metabolismo ósseo. Foram estudados 

100 indivíduos normoglicêmicos (NG) e 101 pacientes com DM1, entre 6 e 20 anos. Os pacientes 

diabéticos foram analisados em sua totalidade (grupo DM1), e subdivididos em dois grupos, de 

acordo com o controle glicêmico: diabéticos compensados (grupo DM1C) e diabéticos não 

compensados (grupo DM1NC). Avaliou-se o controle glicêmico (glicemia de jejum e 

hemoglobina glicada); a função renal (ureia e creatinina séricas, e relação albumina/creatinina - 

RAC urinária); e o metabolismo ósseo (cálcio total e ionizado, fósforo, atividade da fosfatase 

alcalina total – FAL e densidade mineral óssea – DMO) dos indivíduos estudados. Também foi 

determinada a expressão do RNAm dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R e polimorfismos nos genes 

LRP5, TGFB1 e IGF1. A maioria dos indivíduos com DM1 (65,3%) apresentou controle 

glicêmico insatisfatório (hemoglobina glicada >8%). Em relação à função renal, observou-se um 

aumento significativo nas concentrações de ureia sérica nos grupos DM1, DM1C e DM1NC e um 

aumento da RAC no grupo DM1NC em relação ao NG. No tocante aos marcadores bioquímicos 

do metabolismo ósseo houve uma diminuição das concentrações séricas de cálcio total nos grupos 

DM1, DM1C e DM1NC, e das concentrações de cálcio ionizado no grupo DM1 quando 

comparados ao grupo NG. Também, houve um aumento significativo da atividade da FAL no 

grupo DM1 em relação ao NG. A DMO estava significativamente diminuída no grupo DM1 

quando comparado ao NG, sendo observada uma prevalência de 16,7% de indivíduos diabéticos 

tipo 1 com baixa DMO. Na análise molecular, foram observadas diminuições significativas na 

expressão dos genes TGFB1 e IGF1, e aumento significativo da expressão do gene IGF1R para o 

grupo DM1 quando comparados ao NG. As frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos 

estudados foram significativas apenas para o polimorfismo do gene LRP5, demonstrando uma 

associação deste polimorfismo com a susceptibilidade ao DM1. Porém, não foram observadas 

associações entre os polimorfismos e a osteopatia diabética. Estes resultados sugerem que o 

controle glicêmico insatisfatório, em conjunto com a presença de fatores de risco e alterações em 

genes envolvidos intimamente no metabolismo ósseo, interfere na formação deste tecido, 

contribuindo para uma redução da DMO. 

Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 1, osso, expressão gênica e polimorfismo. 
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ABSTRACT 

Osteopathy is a chronic complication of type 1 diabetes mellitus (T1DM). Some 

mechanisms have been proposed as major factors that trigger changes in the bone tissue, 

including: age at diagnosis, time of diagnosis, presence of nephropathy and, also, poor 

glycemic control. Thus, the aim of this study was to evaluate TGFB1, IGF1 and IGF1R 

mRNA expression and LRP5, TGFB1 and IGF1 polymorphisms in patients with T1DM, and 

associate them with the presence of changes in bone metabolism. We studied 100 

normoglycemic subjects (NG) and 101 patients with T1DM, between 6 and 20 years. Diabetic 

patients were analyzed as a whole group (T1DM), and subdivided into two groups, according 

to glycemic control: type 1 diabetes with good glycemic control group (T1DMG); type 1 

diabetes with poor glycemic control group (T1DMP). Glycemic control (fasting glucose and 

glycated hemoglobin); renal function (serum urea and creatinine, and urinary 

albumin/creatinine ratio – ACR); and bone metabolism (total and ionized calcium, 

phosphorus, total alkaline phosphatase – ALP activity, and bone mineral density – BMD) 

were evaluated.  TGFB1, IGF1 and IGF1R mRNA expression  and LRP5, TGFB1 and IGF1 

polymorphisms  were determined. Most individuals with T1DM (65.3%) had poor glycemic 

control (glycated hemoglobin> 8%). Regarding renal function, a significant increase in  serum 

urea concentrations in T1DM, T1DMG and T1DMP groups, and also an increased ACR in the 

T1DMP group compared to NG were observed. Considering the biochemical markers of bone 

metabolism, there was a decrease in serum total calcium in T1DM, T1DMG and T1DMP 

groups, and a reduction in ionized calcium concentrations in the T1DM group when compared 

with NG. Also, there was a significant increase in the ALP activity in T1DM group compared 

to NG. BMD was significantly decreased in the T1DM group compared to NG, and a 

prevalence of 20% of T1DM individuals with low bone mineral density was found. Molecular 

analysis showed significant reductions in TGFB1 and IGF1 genes expression, and a 

significant increase in IGF1R gene expression in diabetics groups compared to NG. 

Genotypic and allelic frequencies of polymorphisms were significant only for the LRP5 gene 

polymorphism showing an association between this polymorphism and susceptibility to 

T1DM. However, there were no associations between polymorphisms and diabetic 

osteopathy. These results suggest that a poor glycemic control, associated with the presence of 

risk factors and alterations in genes involved in bone metabolism interferes in bone formation, 

contributing to a reduced DMO. 

Keywords: type 1 diabetes, bone, gene expression, and polymorphism. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Diabetes mellitus: epidemiologia, classificação, patogênese e 

complicações 

O Diabetes mellitus (DM) é uma desordem metabólica crônica, que está afetando a 

população de forma crescente, tornando-se um sério problema de Saúde Pública. Sua 

incidência e prevalência vêm aumentando em todos os países, alcançando proporções 

epidêmicas. Assim, o DM exige um acompanhamento médico regular, a fim de reduzir o risco 

de complicações em longo prazo (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013; SBD, 

2009). 

Nesse contexto, estimativas realizadas no ano de 2010 indicaram que 285 milhões de 

pessoas em todo o mundo foram diagnosticados com DM, atingindo principalmente grupos 

etários mais jovens (BOSI et al., 2009; SHAW; SICREE; ZIMMET, 2010). O crescimento 

vegetativo, o envelhecimento das populações, a urbanização e os crescentes casos de 

obesidade e sedentarismo são fatores que podem conduzir a um aumento de 54% no número 

de pessoas com DM em 2030 (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009; SHAW; 

SICREE; ZIMMET, 2010; WHITING et al., 2011). Pesquisa recentemente realizada, em 

todas as 26 capitais brasileiras e no Distrito Federal, verificou que a capital com maior 

número de pessoas que relatam diagnóstico de diabetes foi Fortaleza, com 7,3% de casos, 

enquanto em Natal esse número foi de 5,8% (“VIGITEL BRASIL 2011”, 2012). 

O DM é definido como um grupo de alterações metabólicas, caracterizado por 

hiperglicemia resultante de defeitos na secreção e/ou ação da insulina. Esta desordem 

metabólica é classificada em quatro categorias clínicas: diabetes tipo 1 (DM1), decorrente da 

destruição das células beta pancreáticas, que acarreta a deficiência absoluta de insulina; 

diabetes tipo 2 (DM2), caracterizado por um defeito progressivo na secreção de insulina; 

outros tipos específicos de diabetes, promovidos por defeitos genéticos nas células beta 

pancreáticas, no gene da insulina e devido à doenças do pâncreas exócrino e induzido por 

substâncias químicas ou medicamentos (como por exemplo, medicamentos utilizados no 

tratamento do vírus da imunodeficiência humana (HIV, do inglês Human Immunodeficiency 

Virus); e diabetes gestacional, diagnosticado durante a gravidez (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2013). 
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O DM1, foco do presente estudo, representa 5-10% dos casos de diabetes no mundo, e 

pode desenvolver-se em qualquer idade, mas a maioria dos indivíduos o apresenta tipicamente 

no início da vida, com um pico em torno da fase da puberdade, (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2013; TRENTO et al., 2013; WHITING et al., 2011). Esta desordem tem 

sido historicamente mais prevalente em populações de origem caucasiana, porém é cada vez 

mais frequente em outros grupos étnicos. Os maiores índices de diabetes infantil são 

encontrados na Escandinávia e Noroeste da Europa, com uma taxa de incidência, em crianças 

de 0-14 anos, de 57,4 casos de DM1 por 100.000 habitantes ao ano. Nos Estados Unidos, a 

incidência na população entre 0-19 anos é de 23,4 casos para cada 100.000 habitantes, 

enquanto que na China a incidência é em torno de 0,6 casos por 100.000 habitantes 

(EVERTSEN; ALEMZADEH; WANG, 2009; WHITING et al., 2011). No grupo etário dos 

0-5 anos de idade, a incidência do DM1 é mais acentuada, e o número de casos deve dobrar 

até 2020 (PATTERSON et al., 2009). 

No Brasil, os dados epidemiológicos sobre o DM1 são escassos e muito limitados às 

regiões do sul e sudeste. Os primeiros dados na população brasileira foram obtidos a partir do 

Projeto Multinacional para o Diabetes na Infância (Project DiaMond) em 1990, realizado 

apenas nas cidades de Bauru/SP e Passo Fundo/RS. Nesta pesquisa,  encontrou-se uma taxa 

de prevalência de aproximadamente 7,5 casos de DM1 para cada 100.000 habitantes 

(DIAMOND; GROUP, 2006). Outro estudo realizado por Negrato et al. (2010), avaliou a 

incidência anual do DM1 entre os anos de 1986 a 2006 em Bauru/SP. Nesta análise, foi 

encontrado um índice de 10,4 casos de DM1 para cada 100.000 habitantes, com 

predominância de indivíduos do sexo feminino, caucasianos e na faixa etária de 5-9 anos. 

O DM1 é caracterizado pela destruição autoimune das células beta pancreáticas, 

apresentando aspecto genético complexo, com múltiplos genes envolvidos. A porcentagem de 

concordância em gêmeos monozigóticos (30 a 50%), bem como, um baixo risco de irmãos 

desenvolverem simultaneamente este tipo de diabetes, refletem o papel genético e ambiental 

na etiologia do DM1 (CARDENAS-ROLDAN; ROJAS-VILLARRAGA; ANAYA, 2013; 

METCALFE et al., 2001).  

Estudos de associação ampla do genoma (GWAS, do inglês: Genome-Wide Association 

Study) identificaram vários loci associados ao DM1. A região genômica mais fortemente 

associada é a que codifica o antígeno leucocitário humano (HLA, do inglês: Human 

Leukocyte Antigen), localizado no cromossomo 6. Os haplótipos do gene HLA classe II, HLA 
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DR e DQ, são reconhecidos como importantes marcadores de susceptibilidade ao DM1 

(ERLICH et al., 2008; POCIOT et al., 2010). Outros genes também estão envolvidos com o 

risco aumentado de desenvolvimento de DM1, dentre os mais relacionados estão os que 

codificam a insulina (INS), o antígeno-4 associado ao linfócito T citotóxico (CTLA4), a 

proteína tirosina fosfatase não receptora tipo 22 de origem linfóide (PTPN22) e o receptor alfa 

da interleucina 2 (IL2RA) (POCIOT et al., 2010).  

Entre os fatores ambientais que atuam como gatilhos para a destruição imunomediada 

das células beta pancreáticas estão incluídos: os vírus (enterovírus, caxumba, rubéola e 

coxsackie B4, entre outros), produtos químicos tóxicos, glúten, exposição ao leite de vaca na 

infância e citotoxinas (VAN BELLE; COPPIETERS; VON HERRATH, 2011; YEUNG; 

RAWLINSON; CRAIG, 2011). 

A patogênese do DM1 se inicia após o estímulo de fatores genéticos e ambientais. A 

ação destes fatores provoca o aumento da produção do interferon gama (IFN-γ) e 

subsequentemente, do complexo principal de histocompatibilidade de classe I (MHC-I, do 

inglês: Major Histocompatibility Complex class I), expondo as células beta pancreáticas ao 

ataque das células T CD8
+
 autorreativas. Posteriormente, as células beta liberam auto-

antígenos que estimulam perforina, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α) e IFN-γ, que 

beneficiam a resposta das células T efetoras sobre a função das células T regulatórias (Treg). 

Este evento, inicia a conversão das células B em plasmócitos, via células T CD4
+
, e 

consequentemente ocorre a produção de auto-anticorpos, tais como: anti-insulina (IAA), anti-

ácido glutâmico descarboxilase (GAD65), anti-tirosina fosfatase ICA 512 (IA2) e o anticorpo 

anti-transportador de efluxo de cátions (ZnT8). O processo imune e inflamatório, 

desencadeado na ilhota pancreática, culmina com a destruição das células beta em razão de 

um infiltrado de linfócitos mononucleares, macrófagos e células natural killer, configurando o 

quadro de insulite. Como consequência desse processo, instala-se a hiperglicemia devido à 

deficiência absoluta da secreção de insulina (FIGURA 1) (VAN BELLE; COPPIETERS; 

VON HERRATH, 2011).  
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FIGURA 1 - Patogênese do DM1. (Fonte: Adaptado de VAN BELLE; COPPIETERS; VON 

HERRATH, 2011). Os fatores genéticos e/ou ambientais estimulam uma resposta autoimune, 

que serão responsáveis pela morte das células beta pancreáticas produtoras de insulina, 

cursando para o desenvolvimento do diabetes tipo 1. As fases imunológicas envolvidas neste 

processo são representadas pelas colunas em ordem alfabética no topo da figura; a indicação 

dos locais anatômicos, encontram-se nos separadores numéricos à direita da figura; e a massa 

e função das células beta pancreáticas são representadas pela linha laranja. 

 

A instalação do DM1 cursa com o aparecimento das manifestações agudas clássicas, 

como: visão turva, astenia (devido à inexistência da conversão de glicose em energia), 

poliúria (glicosúria e diurese osmótica), polidipsia (desidratação pela diurese osmótica), 

polifagia e emagrecimento (estado catabólico), que frequentemente evoluem para um quadro 

de cetoacidose (SHAHID et al., 2012). 

A hiperglicemia crônica decorrente do DM1 é responsável ainda, pelas complicações 

em longo prazo, que podem ser agrupadas em microvasculares e macrovasculares. As 

microvasculares incluem retinopatia, nefropatia e neuropatia. Já as macrovasculares, incluem 

doenças cardiovasculares, resultando em infarto do miocárdio e acidentes vasculares cerebrais 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013; FORBES; COOPER, 2013). Outras 

complicações do DM1 incluem a depressão, a disfunção sexual e a osteopatia (KURRA; 

SIRIS, 2011; NOUWEN et al., 2011; SEALAND; RAZAVI; ADLER, 2013; THORVE et al., 

2011).  
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Embora estudos observacionais têm investigado a associação entre o DM1 e alterações 

no metabolismo ósseo, o papel do DM1 como um fator de risco para o surgimento da 

osteopatia não está esclarecido (JANGHORBANI et al., 2007). Estudos reportam ainda que 

pacientes com DM1 apresentam uma diminuição da DMO, predominantemente durante os 

primeiros anos após o início do diagnóstico clínico, contribuindo para um menor pico de 

massa óssea nestes indivíduos, e o maior risco de desenvolver osteoporose no futuro 

(ALEXOPOULOU et al., 2006; KARAGÜZEL et al., 2006; MASTRANDREA et al., 2008; 

TUOMINEN et al., 1999). Janghorbani et al. (2007), em estudo de meta-análise, envolvendo 

um total de mais de 800.000 pacientes com DM1 dos Estados Unidos e Europa, constataram 

que essa população apresentava um risco mais elevado de sofrer uma redução da DMO do que 

os indivíduos não diabéticos. 

Vários aspectos do DM1 contribuem para alterações na saúde óssea. Geralmente o DM1 

está associado a um menor pico de massa óssea, decorrente de fatores como: a falta do efeito 

anabólico da insulina e dos fatores de crescimento (fator de transformação do crescimento 

beta 1 - TGF-β1 e o fator de crescimento semelhante à insulina tipo 1 - IGF-1); e o aumento 

da excreção de cálcio na urina, que conduz a um balanço negativo do cálcio, gerando uma 

alteração na homeostase óssea (HAMEED; BADR, 2010; VESTERGAARD, 2007). 

 

1.2 Diabetes Tipo 1 e metabolismo ósseo 

Indivíduos diabéticos têm uma maior tendência a sofrer fraturas osteoporóticas que 

sujeitos não diabéticos (BOTUSHANOV; ORBETZOVA, 2009; JANGHORBANI et al., 

2007). Porém, o risco e a gravidade das fraturas em pacientes com DM1 são maiores, uma vez 

que as alterações na homeostase óssea ocorrem em paralelo com o desenvolvimento 

esquelético, promovendo à formação de uma microarquitetura óssea frágil, e 

consequentemente, uma redução na densidade mineral óssea (DMO) (HAMANN et al., 2012; 

YAN; LI, 2013). 

Os mecanismos envolvidos na perda de massa óssea não estão completamente 

elucidados. A via do Wingless-ints (Wnt), juntamente com outras vias de sinalização, que 

envolvem o TGF-β1 e o IGF-1, vêm sendo estudadas como fundamentais em vários aspectos 

no desenvolvimento de tecidos, incluindo a proliferação, a especificação de destino, a 

polaridade, e a migração celular (MACDONALD; TAMAI; HE, 2009).  
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A sinalização do Wnt tem sido historicamente dividida em três ramos principais: a via 

canônica Wnt/β-catenina, que está relacionada principalmente ao desenvolvimento celular; e 

as vias não canônicas, onde a Wnt/polaridade celular planar (Wnt/PCP) é associada à 

organização do citoesqueleto e a Wnt/cálcio (Wnt/Ca
+2

) não possui função biológica 

esclarecida (BARON; KNEISSEL, 2013; CHEN; DENG; LI, 2012). 

A via canônica Wnt/β-catenina emergiu como o componente predominante da 

sinalização do Wnt, necessária para a formação do osso e da cartilagem, além de ser 

responsável pela manutenção da homeostase óssea. Neste sentido, o estudo da via Wnt/β-

catenina, em conjunto com outras vias anabólicas, poderá proporcionar o esclarecimento dos 

mecanismos que promovem à perda óssea (BARON; KNEISSEL, 2013; CLEVERS; NUSSE, 

2012; RAO; KÜHL, 2010).  

A sinalização pela via Wnt/β-catenina é desencadeada pela ligação do Wnt com o LRP-

5 (co-receptor proteína-5 relacionada ao receptor de lipoproteína de baixa densidade) e a 

proteína frizzled (FZD) (CUI et al., 2011). Esta ligação induz a inativação do “complexo de 

destruição” da β-catenina, formado pelas proteínas da polipose coli adenomatosa (APC, do 

inglês: Adenomatous Polyposis Coli), proteína de inibição do eixo (Axin, do inglês: Axis 

inhibition protein) e glicogênio sintase quinase 3 (GSK-3β do inglês: Glycogen Synthase 

Kinase 3). Uma vez que a GSK-3β é degradada pela proteína dishevelled, inibe-se a 

degradação proteossômica da β-catenina, que se acumula no citoplasma e, posteriormente, se 

transloca para o núcleo, onde se associa com fatores de transcrição, como o fator de 

transcrição 4 (TCF-4, do inglês: Transcription Factor 4) e o fator 1 potenciador linfóide 

(LEF-I, do inglês: Lymphoid Enhancer-binding Factor 1), que irão controlar a transcrição de 

genes alvos para a formação óssea, como a osteoprotegerina (OPG), a fosfatase alcalina 

(FAL), a osteoglicina (OGN) e a osteomodulina (OMD) (FIGURA 2) (PORTAL-NÚÑEZ et 

al., 2010; RICHARDS; ZHENG; SPECTOR, 2012).  
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FIGURA 2 - Elementos da via de sinalização Wnt/β-catenina. (A) Inativação da via de 

sinalização. (B) Ativação da via Wnt/β-catenina (Fonte: Adaptado de KRISHNAN; 

BRYANT; MACDOUGALD, 2006). 

 

Vários estudos com animais e humanos mostraram que o aumento na expressão de 

antagonistas desta via, entre eles esclerotina (SOST), secreted frizzled-related protein 1 

(SFRP1), dickkopf 1 (DKK1) e APC, promovem a diminuição da massa óssea. Portanto, esses 

resultados demonstram que a via Wnt/β-catenina é importante para a manutenção da 

densidade mineral óssea (MANOLAGAS; ALMEIDA, 2007). 

A via Wnt/β-catenina é crucial para todos os tipos de células ósseas e afeta a 

hematopoiese. O esqueleto adulto contém três tipos de células principais: dois de origem 

mesenquimal (osteoblastos e osteócitos, este último derivado de osteoblastos) e um de origem 

hematopoiética (osteoclastos). Em termos gerais, os osteoblastos são células formadoras, 

responsáveis pela criação de novo tecido ósseo (FENG; MCDONALD, 2011; RAGGATT; 

PARTRIDGE, 2010); os osteoclastos são células de reabsorção, responsáveis pela remoção de 

tecido ósseo para ser renovado (FENG; MCDONALD, 2011; RAGGATT; PARTRIDGE, 

2010); e os osteócitos são as células mais abundantes na matriz óssea, e contribuem para a 

remodelação do osso, por meio da regulação indireta tanto das células osteoblásticas quanto 

da atividade dos osteoclastos (BONEWALD, 2011; ROCHEFORT; PALLU; BENHAMOU, 

2010).  
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As ações coordenadas entre osteoblastos, osteócitos e osteoclastos ocorrem dentro de 

dois contextos biológicos: modelagem e remodelamento ósseo. A modelagem óssea é o 

processo que molda os elementos esqueléticos e assegura a aquisição da morfologia adequada 

do osso e sua massa durante o crescimento (RAGGATT; PARTRIDGE, 2010). Já a 

remodelação óssea é o mecanismo que assegura a renovação, mantendo a massa óssea e a 

adaptação deste tecido tanto para a carga mecânica, quanto para os requisitos do metabolismo 

do cálcio e fosfato no esqueleto. A remodelação é baseada no conjunto de atividades 

equilibradas entre a reabsorção e formação óssea (BOYCE et al., 2012).  

A sinalização Wnt/β-catenina inibe a diferenciação das células-tronco mesenquimais 

(MSCs, do inglês: Mesenchymal stem cells) em linhagens condrogênicas e adipogênicas e 

reforça a diferenciação da linhagem osteoblástica (BENNETT et al., 2007; MONROE et al., 

2012). Indiretamente, a via do Wnt/β-catenina impede a diferenciação de osteoclastos e a 

reabsorção óssea, uma vez que influencia o sistema Receptor Ativador do fator nuclear kappa 

B (NF-κB)/ Receptor Ativador do NF-κB Ligante/ Osteoprotegerina (RANK/RANKL/OPG), 

por meio da secreção aumentada de osteoprotegerina (FIGURA 3) (KRAMER et al., 2010; 

LEWIECKI, 2011; LIU et al., 2012). 

 

FIGURA 3 - Impacto da sinalização Wnt/β-catenina nas células ósseas (Fonte: Adaptado de 

BARON; KNEISSEL, 2013). A via Wnt/β-catenina favorece a diferenciação das células 

tronco mesenquimais para as linhagens de células osteoblásticas e, também, ativa o sistema 

RANK/RANKL/OPG para o processo de formação óssea, uma vez que bloqueia a 

diferenciação de células precursoras de osteoclastos. 
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Com isto, a ativação da via Wnt/β-catenina proporciona o aumento da massa óssea, 

como resultado do favorecimento da formação em relação à reabsorção. Inversamente, 

alterações em qualquer componente da via induzem a redução desta massa, uma vez que a 

reabsorção torna-se predominante (FENG; MCDONALD, 2011; ZHENG et al., 2012). 

A via de sinalização Wnt/β-catenina também interage com outras vias anabólicas do 

osso, dentre elas, a do TGF-β1 e a do IGF-1/phosphoinositide 3-kinase (PI3K)/ murine 

thymoma viral oncogene homolog (Akt) (BARON; KNEISSEL, 2013; CHEN; DENG; LI, 

2012). 

A sinalização do TGF-β1 é uma cascata linear simples que envolve os ligantes do TGF-

β1 e os transdutores de sinal, mothers against decapentaplegic homolog (SMADs). Na 

ativação, o complexo receptor fosforila o grupo terminal carboxila do receptor regulado pelas 

proteínas SMAD (R-SMADs), incluindo SMAD2 e SMAD3, para estimular a sinalização via 

SMAD. Os R-SMADs interagem com os ligantes SMAD2/3, SMAD4, e acumulam-se no 

núcleo, onde o complexo SMAD, formado pelo SMAD2/3 e SMAD4, liga-se diretamente ao 

DNA e, exerce a regulação da expressão de genes alvo em conjunto com fatores de 

transcrição (KASAGI; CHEN, 2013; KUBICZKOVA et al., 2012; SIQUEIRA et al., 2011).  

As vias do Wnt e TGF-β1 interagem de maneira sinérgica em vários níveis moleculares 

no núcleo celular. Como mostrado na FIGURA 4, a sinalização do TGF-β1 promove a 

estabilização da β-catenina no citoplasma, facilitando a sua translocação para o núcleo. Estas 

vias influenciam, ainda, a transcrição do SMAD e LEF/β-catenina para a regulação de genes-

alvo que irão atuar na osteoblastogênese (GUO; WANG, 2009; ZHOU, 2011).  

Outra via anabólica do metabolismo ósseo que está relacionada com a sinalização 

Wnt/β-catenina é a do IGF-1/PI3K/Akt. Esta sinalização é crítica para a diferenciação das 

células ósseas, incluindo componentes dos condrócitos, osteoblastos, e adipócitos 

(YAVROPOULOU; YOVOS, 2007). O IGF-1 pode favorecer osteoblastogênese, aumentando 

a ligação do Wnt a seus receptores de membrana e com isto favorecendo a translocação da β-

catenina para o núcleo (CANALIS, 2009).  

O IGF-1 sinaliza através do receptor transmembrana de tirosina (receptor do fator de 

crescimento semelhante à insulina tipo 1 – IGF-1R), e ativa o ligante do receptor de insulina 

(IRS) para iniciar a sinalização por meio da PI3K/Akt. O IGF-1 estabiliza a β-catenina pela 
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indução do PI3K e ativação da Akt, que fosforilam e degradam o GSK-3β (FIGURA 4) 

(CANALIS, 2010; SUNTERS et al., 2010).  

 

 

FIGURA 4 - Interação entre a sinalização TGF-β1, IGF-1/IGF-1R e Wnt/β-catenina (Fonte: 

Adaptado de BOWLEY; O’GORMAN; GAN, 2007; CAMPREGHER; GASCHE, 2011). A 

ligação entre o TGF-β1 ao seu receptor TGF-R, bem como a ligação entre o IGF-1 ao seu 

receptor IGF-1R, sinalizam através de uma variedade de moléculas, incluindo, 

respectivamente, os transdutores de sinal da família SMAD e intermediários do PI3K/Akt, a 

translocação da β-catenina para o núcleo, favorecendo a transcrição de genes envolvidos na 

osteoblastogêneses. 

 

Wang et al. (2010), avaliando o efeito do IGF-1 na via Wnt em cultura de condrócitos, 

mostraram que o IGF-1 e IGF-1R estimularam a via Wnt, e contribuíram para o aumento da 

expressão da β-catenina nos condrócitos, favorecendo a ativação da placa de crescimento. 

Neste estudo, observou-se ainda que as ações do IGF-1/IGF1R sobre condrócitos na placa de 

crescimento são neutralizadas pelos antagonistas da via Wnt, como por exemplo, o DKK1, 

confirmando que a via de sinalização Wnt/β-catenina está intimamente ligada à sinalização do 

IGF-1. 

Modificações genéticas em qualquer componente da via Wnt ou sobre os fatores que 

modulam a estabilidade da β-catenina, alteram a expressão de genes alvos importantes no 

tecido ósseo, o que proporciona um desequilíbrio em sua homeostase. Assim, alterações nos 
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mecanismos envolvidos na via de sinalização Wnt/β-catenina provavelmente se relacionam 

com o desenvolvimento de complicações do metabolismo ósseo. 

Nesse contexto, uma maior susceptibilidade para o desenvolvimento de alterações 

ósseas pode estar relacionada à existência de polimorfismos nos genes que codificam os 

elementos da via Wnt, bem como àqueles que interagem nesta sinalização. Dentre os 

elementos que estão ligados diretamente na sinalização da β-catenina, encontra-se o LRP-5. 

Este é caracterizado por ser um receptor de superfície celular, que é expresso numa grande 

variedade de tecidos e células, incluindo células das ilhotas pancreáticas e osteoblastos 

(BALEMANS; VAN HUL, 2007; FIGUEROA et al., 2000; HE et al., 2004; HIE et al., 2011; 

INOUE et al., 2009). 

Montagnani e Gonnelli (2013) e Palsgaard et al. (2012), por exemplo, relataram que 

mutações missense no gene do LRP5, estão associados à osteoporose, bem como, ao diabetes. 

Estudos realizados em modelos animais de diabetes demonstraram ainda, que a sinalização 

Wnt/β-catenina mediada pelo receptor LRP-5 é necessária para a proliferação das células beta 

pancreáticas e, com isto ocorre o favorecimento da produção de insulina (IP; CHIANG; JIN, 

2012; MANOLAGAS; ALMEIDA, 2007; RULIFSON et al., 2007). Entre os polimorfismos 

do gene LRP5 que estão relacionados com a diminuição da DMO e o desenvolvimento de 

osteopenia, encontra-se o 4037C>T (rs3736228), localizado no braço longo do cromossomo 

11, na posição 11q13.4. Segundo uma meta-análise, é característica desse polimorfismo, uma 

substituição de aminoácido (alanina-valina) na posição 1330 (A1330V), que promove a 

diminuição de DMO e favorece fraturas osteoporóticas (ESTRADA et al., 2012; TRAN et al., 

2008). Do mesmo modo, um estudo de GWAS realizado por Hsu e Kiel (2012) constatou a 

associação desse polimorfismo com o risco a osteoporose.   

Outra proteína relacionada com a modulação da via Wnt, no comando das respostas das 

células ósseas é o TGF-β1. O TGF-β1 é uma proteína homodimérica, produzida por diversos 

tipos celulares, incluindo plaquetas, células endoteliais, linfócitos, macrófagos e fibroblastos. 

O TGF-β1 nativo é sintetizado como proteína precursora, que é secretada e, então, clivada 

proteoliticamente para produzir o fator de crescimento biologicamente ativo, que atuará nos 

tecidos alvos de acordo com a necessidade biológica (MARIE; KASSEM, 2011). Por ser um 

dos fatores de crescimento mais abundante no osso, os polimorfismos no gene que codificam 

a proteína do TGF-β1 vêm sendo associados a alterações no metabolismo ósseo. Entre os 

polimorfismos, o rs1800469 (-509C>T) do TGFB1, situado no braço longo do cromossomo 
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19, localização 19q13.1, vem sendo relacionado com alterações ósseas (MCGUIGAN et al., 

2007). 

O IGF-1 e seu receptor IGF-1R também estão envolvidos na via de sinalização do 

Wnt/β-catenina, e consequentemente, no processo de formação óssea. O IGF-1 é um 

polipeptídio presente na circulação sistêmica, produzido principalmente no fígado, e em 

menor porção, em outras células extra-hepáticas, incluindo macrófagos e células ósseas. 

Quando há uma necessidade de maiores concentrações de IGF-1 no tecido ósseo, este fator de 

crescimento é direcionado da circulação sistêmica para esse tecido, a partir do transporte 

realizado pela proteína de ligação do IGF-1 (IGFBP-1). Desta maneira, o esqueleto é o maior 

depósito extravascular de IGF-1, e como mencionado, exerce funções importantes como 

diferenciação, maturação e recrutamento de osteoblastos (FRYSTYK et al., 2008). Já o seu 

receptor, IGF-1R, é uma tirosina quinase transmembranar amplamente expressa em vários 

tipos de células. A ativação deste receptor, após a ligação do IGF-1, provoca um amplo 

repertório de respostas celulares, incluindo a proliferação de osteoblastos (CANALIS, 2010; 

L. FOWLKES, 2012; PERRINI et al., 2010). Um dos polimorfismos mais estudados do IGF1 

é o -1245G>A (rs35767), localizado no braço longo do cromossomo 12, posição 12q23.2. 

Este é o principal polimorfismo do IGF1 associado com a diminuição da DMO, estando 

inserido na região promotora, fato que provavelmente influencia na expressão deste gene 

(RIVADENEIRA et al., 2006).  

Tendo em vista que o LRP-5, o TGF-β1 e o IGF-1 possuem um papel chave no 

metabolismo ósseo, e que o DM1 pode induzir alterações nestas vias de sinalizações, 

indivíduos com DM1 apresentariam um maior risco de desenvolver complicações ósseas. A 

identificação destas alterações de maneira precoce proporcionará um poder preventivo, 

permitindo a aplicação de medidas intervencionais, com o intuito de diminuir e/ou retardar o 

surgimento desta complicação em pacientes com DM1.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Avaliar a expressão de RNAm dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R e os polimorfismos 

nos genes LRP5, TGFB1 e IGF1 de crianças, adolescentes e adultos jovens com DM1 e 

estudar a associação dos mesmos com o desenvolvimento de alterações no metabolismo 

ósseo. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar os parâmetros biodemográficos dos indivíduos estudados; 

 Avaliar o controle glicêmico dos sujeitos através da concentração de glicemia de jejum 

e hemoglobina glicada; e marcadores da função renal, como ureia e creatinina séricas, e a 

relação albumina/creatinina urinária; 

 Determinar os parâmetros séricos relacionados ao metabolismo ósseo dos sujeitos da 

pesquisa, tais como: cálcio total e ionizado, fósforo e fosfatase alcalina total; 

 Avaliar a densidade mineral óssea lombar (L1-L4); 

 Mensurar a expressão do RNAm dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R em células 

mononucleares do sangue periférico (PBMCs); 

 Investigar a relação da expressão dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R com alterações no 

metabolismo ósseo; 

 Determinar as frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos dos genes LRP5 

(4037C>T), TGFB1 (-509C>T) e IGF1 (-1245G>A); 

 Verificar a relação entre as frequências alélicas e genotípicas, dos polimorfismos LRP5 

(4037C>T), TGFB1 (-509 C>T) e IGF1 (-1245 G>A) com marcadores do metabolismo ósseo; 

 Correlacionar parâmetros bioquímicos e moleculares a fim de verificar a associação do 

LRP5, TGFB1, IGF1 e IGF1R com a susceptibilidade ao DM1 e o desenvolvimento de 

alterações no metabolismo ósseo em crianças e adolescentes com DM1. 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo de caráter comparativo (caso-controle, não pareado) que visa 

avaliar o desenvolvimento de alterações ósseas, por meio do estudo da expressão de RNAm 

dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R e dos polimorfismos nos genes LRP5, TGFB1 e IGF1 em 

crianças, adolescentes e adultos jovens com DM1. Todos os indivíduos foram convidados a 

participar do estudo de forma aleatória. 

 

3.2 Aspectos Éticos e Financeiros 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 

obedecendo às diretrizes da resolução do Conselho Nacional de Saúde (CNS) nº 196/96, sob 

parecer consubstanciado nº 030319/2013. Para a realização deste estudo dentro da estrutura 

do Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Bezerra/CCS/UFRN (HOSPED), o mesmo foi 

avaliado e aprovado pela direção do Hospital e pela Comissão de Pesquisa, sob parecer 

consubstanciado nº 10/2012 (Anexo 1). 

Os indivíduos selecionados e/ou responsáveis foram informados sobre o protocolo de 

estudo e somente participaram aqueles que assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (Apêndice A). 

O presente trabalho recebeu financiamento através do Edital CNPq 16/2008 Casadinho, 

Processo 620099/2008-9. 

 

3.3 Casuística 

3.3.1 Grupo diabético tipo 1 – DM1 

Foram arrolados 134 pacientes com diagnóstico de diabetes tipo 1 (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2013; SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009), de 

ambos os sexos, com idade entre 6 a 20 anos. Destes, apenas 101 indivíduos foram incluídos 

neste estudo. Todos apresentavam história típica de cetoacidose diabética, hiperglicemia e 

faziam uso contínuo de insulina. Estes pacientes eram acompanhados no Ambulatório de 
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Endocrinologia do Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra/CCS/UFRN pelo 

Prof. Dr. Ricardo Fernando Arrais, e foram selecionados de acordo com os critérios de 

inclusão e exclusão, abaixo discriminados: 

Critérios de Inclusão: 

 Pacientes, de ambos os sexos, com idade entre 6 a 20 anos; 

 Diagnóstico clínico definido de diabetes tipo 1. 

 

Critérios de Exclusão: 

 Etilistas; 

 Fumantes; 

 Grávidas; 

 Portadores de doenças que afetam o metabolismo ósseo. 

 

Todos os pacientes foram submetidos a uma triagem pelos pesquisadores, e 

responderam aos questionamentos da ficha de cadastro dos pacientes (Apêndice B). Toda 

avaliação clínica foi realizada no ambulatório de endocrinologia HOSPED/UFRN. 

 

3.3.2 Grupo normoglicêmico – NG 

Foram selecionados 100 indivíduos, de ambos os sexos, com idade entre 6 a 20 anos, 

que relataram não ter o DM1, e apresentaram glicemia de jejum ≤99mg/dL (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2013), sendo considerado grupo normoglicêmico (NG). Estes 

indivíduos foram recrutados em escolas da rede pública de ensino da cidade de Natal-RN.  

Assim como para o grupo DM1, todos os indivíduos normoglicêmicos foram 

submetidos a uma triagem pelos pesquisadores, e responderam aos questionamentos da ficha 

de cadastro dos pacientes (Apêndice B). 
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3.4 Densidade mineral óssea 

A medida da densidade mineral óssea foi realizada em 30 indivíduos NG e 30 pacientes 

com DM1, selecionados aleatoriamente. A avaliação da DMO foi conduzida a partir da 

densitometria óssea utilizando o método da absorciometria por duplo feixe de Raios-X (DXA, 

do inglês Dual-energy X-ray Absorptiometry), através do aparelho da marca LUNAR-GE, 

modelo DPX-NT alpha Dual Energy X-Ray Bone Densitometer (Lunar Radiation 

Corporation, EUA). A região do corpo humano avaliada foi a coluna lombar (vértebras L1-

L4), composta principalmente pelo osso trabecular, que se mostra mais sensível às ações 

hormonais e aos efeitos dos medicamentos, quando comparada a outras áreas corporais 

constituídas, principalmente, por ossos corticais (ANIJAR, 2003). Os exames foram 

realizados no Instituto de Radiologia de Natal/RN. 

Os resultados da densitometria óssea em indivíduos de até 20 anos de idade são 

relatados como Z-score. O Z-score utiliza os desvios-padrão (DP) encontrados acima e abaixo 

da média de densidade mineral óssea de uma população, cuja faixa etária seja comparável à 

do paciente. Foram utilizados os critérios definidos pela Sociedade Brasileira de 

Densitometria Óssea para a definição da diminuição da densidade mineral óssea (ZERBINI et 

al., 2007).  

 

3.5 Amostras Biológicas 

Foram coletados 19 mL de sangue, após jejum de 8-12 horas, de todos os pacientes para 

a determinação das concentrações de glicemia de jejum, hemoglobina glicada, ureia, 

creatinina, cálcio total e ionizado e fósforo; além da atividade da fosfatase alcalina total, e 

extração de RNA total e DNA genômico. O sangue foi fracionado em 3 alíquotas, sendo uma 

sem anticoagulante (para a determinação dos parâmetros séricos) e dois tubos contendo 

EDTA (para hemoglobina glicada e avaliação genética).  

Além da amostra de sangue, foi coletada amostra da primeira urina da manhã para a 

realização das dosagens bioquímicas de albumina e creatinina e o cálculo da relação 

albumina/creatinina (RAC). 
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3.6 Determinação dos Parâmetros Bioquímicos 

As concentrações séricas de glicose, ureia, creatinina, cálcio total, fósforo e atividade da 

fosfatase alcalina total foram determinadas utilizando kits LABTEST (Lagoa Santa, Minas 

Gerais, Brasil), de acordo com a metodologia descrita pelo fabricante, utilizando o analisador 

bioquímico LABMAX PLENNO (Labtest, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). Em relação à 

dosagem da concentração sérica de cálcio ionizado, esta foi realizada através do Eletrolyte 

Analyser AVL 9180, Na
+
, K

+
, Ca

++
 analyzer, eletrodo seletivo (ROCHE, Geórgia, EUA). As 

dosagens destes parâmetros foram realizadas no Laboratório Integrado de Análises 

Toxicológicas e Clínicas – LIATEC/Natal/RN. 

A determinação da hemoglobina glicada, a partir de sangue total, foi realizada 

utilizando o kit LABTEST (Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil), e as concentrações de 

creatinina e albumina urinárias foram realizadas a partir de kits BioSystems Reagents and 

Instruments (Barcelona, Espanha), de acordo com a metodologia descrita pelos fabricantes. 

Estas dosagens foram realizadas no Laboratório Multidisciplinar - LABMULT do 

PPgCF/UFRN, e efetuadas no espectrofotômetro RA 50 (Chemistry System Bayer Diagnostic, 

Dublin, Irlanda). 

 

3.7 Análise da expressão de RNAm dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R 

em células mononucleares do sangue periférico 

3.7.1 Extração do RNA total de sangue periférico 

O RNA total foi obtido a partir de células mononucleares de sangue periférico, 

previamente separado por gradiente descontínuo de Ficoll-Hypaque (Sigma-Aldrich, MO, 

EUA), com densidade específica de 1,070g/mL, à temperatura ambiente. A extração do RNA 

total foi realizada utilizando o kit Illustra Triple Prep® (GE Healthcare, Little Chalfont, 

Buckinghamshire, Reino Unido), imediatamente após a separação das células mononucleares. 

O material obtido foi armazenado no freezer -80°C até a sua análise. 

A integridade do RNA extraído foi avaliada por eletroforese em gel de agarose a 2%, 

contendo formaldeído a 37% e tampão MOPS [MOPS a 20mM (pH 7,0), acetato de sódio a 

8mM e EDTA a 1mM (pH 8,0), preparado com água tratada com DEPC], e posteriormente, 

corado com gel Red (SAMBROOK; RUSSELL, 2001). Em seguida, o gel de agarose foi 
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fotodocumentado em sistema de captura de imagem Gel Logic 100 Imaging System 

(Carestream Health Inc., Rochester, NY, EUA), utilizando o programa Molecular Imaging 

(KODAK, Rochester, NY, EUA). Todos esses procedimentos foram realizados no 

Laboratório de Biologia Molecular - LABIOMOL do PPgCF/UFRN. O RNA total foi 

quantificado (A260nm) e teve seu grau de pureza (A260/A280) avaliado por meio de 

espectrofotometria no ultravioleta, através do espectrofotômetro ND-1000 (NANODROP 

technologies Inc, Wilmington, DE, EUA); este procedimento foi executado no Laboratório de 

Imunogenética do CB/UFRN.  

 

3.7.2 Obtenção do cDNA 

A síntese do cDNA a partir do RNA total foi realizada no Laboratório de Biologia 

Molecular - LABIOMOL do PPgCF/UFRN, utilizando-se o High Capacity cDNA Reverse 

Transcription Kit fornecido pela Applied Biosystems® (Foster City, CA, EUA), de acordo 

com a metodologia descrita pelo fabricante em termociclador MyCicler
TM

 (Bio-Rad, 

Hercules, CA, EUA). O cDNA obtido foi armazenado a –20°C até a realização da reação em 

cadeia da polimerase (PCR) em tempo real. 

 

3.7.3 Seleção do gene de referência 

Os cDNAs dos genes 18S (número genbank de acesso NM_003286.2), ubiquitina C 

(UBC número genbank de acesso NM_021009.4), β-actina (número genbank de acesso 

NM_001101.3) e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH, número genbank de acesso 

NM_002046.3) foram amplificados pela PCR em tempo real, no aparelho ABI 7500 fast 

(Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA), no Laboratório de Biologia Molecular - 

LABIOMOL do PPgCF/UFRN. Para a amplificação, pela PCR em tempo real dos genes de 

referência testados, foram utilizados iniciadores e sondas, marcadas com fluoróforos, 

selecionados com o auxílio do programa Primer Express® (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA) com base nas sequências gênicas disponíveis no banco de dados do NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). Para a padronização do gene de referência, os iniciadores foram 

sintetizados pela IDT Prodimol (Integrated DNA Technologies, Coralville, IA, EUA) e as 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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sondas pela Applied Biosystems (Foster City, CA, EUA), de acordo com as sequências 

descritas na TABELA 1. 

 

TABELA 1 – Iniciadores e sondas utilizados para a seleção do gene de referência. 

GENES INICIADORES FRAGMENTOS 

18S 

5’ GGCGTCCCCCAACTTCTTA 3’ 

76 pb 5’ GGGCATCACAGACCTGTTATTG 3’ 

5’ FAM TGGCGTTCAGCCACCCGAGATT TAMRA 3’ 

UBC 

5’ ATTTGGGTCGCAGTTCTTG 3’ 

133 pb 5’ TGCCTTGACATTCTCGATGGT 3’ 

5’ FAM GTGATCGTCACTTGACAA TAMRA3’ 

β-actina 

5’ TGGCACCACACCTTCTACAATG 3’ 

121 pb 5’ TCTCAAACATGATCTGGGTCATCT 3’ 

5’ FAM CACCCCGTGCTGCTGACCGA TAMRA 3’ 

GAPDH 

5’ GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA 3’ 

229 pb 5’ CTGGAAGATGGTGATGGGATTTC 3’ 

5’ VIC CATGGCACCGTCAAGGCTGAGAACG TAMRA 3’ 

 

As condições de PCR foram ajustadas em laboratório. Em seguida, foram selecionados 

aleatoriamente 5 indivíduos por grupo (NG e DM1) para a determinação da expressão gênica. 

Posteriormente, os valores de ciclo threshold (Ct) obtidos foram testados com o auxílio da 

ferramenta NormFinder (MDL, Aarhus, Dinamarca) para demonstrar o valor de estabilidade e 

pelo programa Genorm (http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm/) para avaliar o valor de 

M, e assim, estabelecer o melhor gene de referência para a população de estudo. O gene da β-

actina foi selecionado por ambos os programas, como o melhor gene de referência para a 

população estudada, pois este gene apresentou valores de estabilidade e de M próximos à 

zero, indicando menor variação de Ct e, consequentemente, maior estabilidade (TABELA 2). 
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TABELA 2 - Estabilidade dos genes de referência testados na população de estudo, 

utilizando o NormFinder e o programa Genorm. 

GENE 

VALOR DE 

ESTABILIDADE 

(NORMFINDER) 

VALOR DE M 

(GENORM) 

B-actina 0,354 0,156 

18S 0,497 0,272 

GAPDH 1,042 0,183 

UBC 1,808 0,179 

 

3.7.4 Análise da expressão de RNAm dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R 

pela PCR em Tempo Real 

Para a amplificação pela PCR em tempo real foram selecionados os iniciadores e a 

sonda para o gene TGFB1 com o auxílio do programa Primer Express® (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, EUA) com base na sequência gênica disponível no banco de dados do NCBI 

(www.ncbi.nlm.nih.gov). Os iniciadores foram sintetizados pela IDT Prodimol (Integrated 

DNA Technologies, Coralville, IA, EUA) e a sonda pela Applied Biosystems (Foster City, CA, 

EUA). Os iniciadores e a sonda para este ensaio foram: 5’TGAGGGCTTTCGCCTTAGC3’, 

5’CGGTAGTGAACCCGTTGATGT3’ e 5’FAMCTCCTGTGACAGCAGGGATAACACAC 

TGCTAMRA3’. Os genes IGF1 e IGF1R tiveram sua expressão gênica avaliada utilizando 

ensaios prontos, Hs01547656_m1 e Hs00609566_m1, respectivamente, e foram adquiridos da 

Applied Biosystems (Foster City, CA, EUA).  

Para avaliar a eficiência da reação de amplificação de cada gene-alvo, foram realizadas 

diluições seriadas de cDNA que foram submetidas à amplificações em PCR em tempo real. O 

gráfico gerado pela concentração de cDNA e os respectivos valores de Ct foram utilizados 

para a obtenção dos coeficientes angulares das retas e R-quadrados. Posteriormente, os 

coeficientes angulares das retas foram utilizados para o cálculo da eficiência pela fórmula: 

E = 10
(-1/coeficiente angular)

 - 1 

Aquelas curvas-padrão que apresentaram coeficiente angular próximo a -3,3 atingiram 

eficiências próximas a 100%, conforme descrito na TABELA 3.  
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TABELA 3 - Eficiência dos ensaios de amplificação para os genes estudados. 

 TGFB1 IGF1 IGF1R 

Coeficiente angular -3,301 -3,287 -3,101 

r
2
 0,993 0,997 0,992 

Eficiência (%) 100,9 101,5 110,1 

 

As condições da PCR foram ajustadas no Laboratório de Biologia Molecular - 

LABIOMOL/Faculdade de Farmácia/UFRN, onde foram realizadas as amplificações, em 

duplicata, a partir de 10ng de cDNA, para cada um dos genes de estudo e do gene 

constitutivo, utilizando amplificação por PCR em tempo real quantitativa, no aparelho ABI 

7500 fast (Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA). 

A quantificação relativa dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R foi calculada pelo método 

comparativo Ct usando a fórmula do 2
-ΔΔCtmédio

 (LIVAK; SCHMITTGEN, 2001). 

 

3.8 Análise dos polimorfismos nos genes LRP5, TGFB1 e IGF1 em 

células mononucleares do sangue periférico 

3.8.1 Extração do DNA genômico 

O DNA genômico foi obtido a partir de células mononucleares de sangue periférico, 

previamente separadas por gradiente descontínuo de Ficoll-Hypaque (Sigma-Aldrich, MO, 

EUA), com densidade específica de 1,070g/mL, à temperatura ambiente. A extração do DNA 

foi realizada utilizando o kit Illustra Triple Prep® (GE Healthcare, Little Chalfont, 

Buckinghamshire, Reino Unido) imediatamente após a separação das células mononucleares. 

O material obtido foi armazenado no freezer -20°C até a sua análise.  

A integridade das amostras de DNA foi avaliada por separação eletroforética em gel de 

agarose a 0,8%, em tampão TBE pH 8,0, corado com gel Red e fotodocumentada em sistema 

de captura de imagem Gel Logic 100 Imaging System (Carestream Health Inc., Rochester, 

NY, EUA), utilizando o programa Molecular Imaging (KODAK, Rochester, NY, EUA), e 
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desenvolvido no Laboratório de Biologia Molecular - LABIOMOL do PPgCF/UFRN. O 

DNA foi quantificado (A260nm) e teve seu grau de pureza (A260/A280) avaliado por meio 

de espectrofotometria no ultravioleta, através do espectrofotômetro ND-1000 (NANODROP 

technologies Inc, Wilmington, DE, EUA); este procedimento foi executado no Laboratório de 

Imunogenética do CB/UFRN.  

 

3.8.2 Pesquisa dos polimorfismos nos genes LRP5, TGFB1 e IGF1 

utilizando a PCR em tempo real 

A pesquisa dos polimorfismos nos genes LRP5, TGFB1 e IGF1 foi realizada através de 

PCR em tempo real, no aparelho ABI 7500 fast (Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA), 

por meio da técnica de discriminação alélica (sistema TaqMan®), utilizando ensaios 

fornecidos pela Applied Biosystems (Foster City, CA, EUA), conforme descrito na TABELA 

4. Foram repetidas 10% de todas as amostras para todos os polimorfismos, como controle de 

qualidade da técnica utilizada. Estas análises foram realizadas no Laboratório de Biologia 

Molecular - LABIOMOL do PPgCF/UFRN. 

 

TABELA 4 - Informações sobre os polimorfismos estudados. 

GENE CÓDIGO ENSAIO ALELOS 

LRP5 (4037C>T) rs 3736228 C_25752205_10 
Alelo 1 – C 

Alelo 2 – T 

TGFB1 (-509 C>T) rs 1800469 C_8708473_10 
Alelo 1 – A 

Alelo 2 – G 

IGF1 (-1245 G>A) rs 35767 C_799146_10 
Alelo 1 – A 

Alelo 2 – G 

 Ensaios adquiridos na Applied Biosystems (Foster City, CA, EUA). 
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3.9 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Inicialmente, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a normalidade 

da distribuição das variáveis contínuas. As variáveis com distribuição paramétrica foram 

submetidas ao teste T de Student ou ANOVA One way, seguida pelo pós-teste de Tukey e 

também realizada correlação de Pearson. Aquelas variáveis que foram consideradas não-

paramétricas foram analisadas pelos testes de Mann-Whitney ou Kruskall-Wallis, seguido do 

pós-teste de Dunn e, ainda, efetuado a correlação de Spearman. As diferenças entre as 

variáveis categóricas, sexo, frequências de genótipos/alelos e equilíbrio de Hardy-Weinberg 

foram testados por qui-quadrado. Os programas utilizados nestas avaliações foram o SPSS 

versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA) e o GRAPHPAD PRISM, versão 5.0 (GraphPad 

Software, Inc., San Diego, CA, EUA).  

O modelo de regressão logística foi aplicado para análise dos genótipos, de acordo com 

os modelos genéticos: codominante, dominante, sobredominante, recessivo e log-aditivo 

(INIESTA; GUINÓ; MORENO, 2005). Calculou-se o odds ratio (OR), intervalos de 

confiança (IC) de 95%, e os seus correspondentes valores de p, com o objetivo de avaliar as 

variáveis do estudo, e a influência destas no aparecimento do DM1 e de suas complicações. 

Para esta análise foi utilizado o programa R, biblioteca SNPassoc versão 2.12.2 (R 

Foundation for Statistical Computing, Viena, Áustria) (Gonzalez et al., 2007) e o genótipo de 

referência foi a de homozigose para o alelo selvagem entre os controles.                  

Para todas as análises estatísticas realizadas, foram considerados estatisticamente 

significativos os resultados cujos níveis descritivos (valores de p) foram inferiores a 0,05.  
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4 RESULTADOS 

4.1 Caracterização da população de estudo 

A população de estudo incluiu 101 pacientes com diagnóstico clínico de DM1 e 100 

indivíduos normoglicêmicos de ambos os sexos, na faixa etária de 6 a 20 anos e pertencentes 

às mesmas classes socioeconômicas. De acordo com a FIGURA 5, que representa a 

distribuição dos indivíduos de acordo com a classificação socioeconômica, observou-se a 

homogeneidade dos grupos em relação à situação socioeconômica, onde os sujeitos estudados 

pertenciam principalmente à classe socioeconômica C1 (30%), seguida pelas classes C2 

(25%) e D (23%) (Associação de Empresas de Pesquisas – ABEP, 2010 – ANEXO 2). 

 

FIGURA 5 - Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com classificação 

socioeconômica e os grupos de estudo. NG, grupo normoglicêmico; DM1, grupo diabético 

tipo 1. 

 

Em relação à naturalidade dos indivíduos estudados, observou-se que a maioria é 

proveniente da mesorregião Leste Potiguar do Rio Grande do Norte, que compreende, entre 

outros, os municípios da Grande Natal (Natal, Ceará-mirim, Extremoz, Macaíba, Monte 

Alegre, Nísia Floresta, Parnamirim, São Gonçalo do Amarante, São José de Mipibu e Vera 

Cruz) (FIGURA 6).  
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FIGURA 6 - Distribuição dos indivíduos estudados de acordo com a naturalidade. NG, grupo 

normoglicêmico; DM1, grupo diabético tipo 1. AP-RN (mesorregião Agreste Potiguar – Rio 

grande do Norte); CP-RN (mesorregião Central Potiguar – Rio grande do Norte); LP-RN 

(mesorregião Leste Potiguar – Rio grande do Norte); OP-RN (mesorregião Oeste Potiguar – 

Rio grande do Norte); DF (Distrito Federal); RJ (Rio de Janeiro); PE (Pernambuco); CE 

(Ceará); PB (Paraíba); SP (São Paulo). 

 

Os pacientes diabéticos foram avaliados em sua totalidade (grupo DM1), e subdivididos 

em dois grupos, utilizando como critério o controle glicêmico: diabéticos compensados 

(grupo DM1C), incluindo aqueles indivíduos com hemoglobina glicada ≤8%; e diabéticos 

não compensados (grupo DM1NC), compreendendo aqueles com valores de hemoglobina 

glicada >8%. 

Este valor foi adotado de acordo com as metas propostas pela Associação Americana de 

Diabetes (ADA, do inglês American Diabetes Association) (2013) e Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD) (2009) para a manutenção de um controle glicêmico satisfatório, prevenindo 

assim, o desenvolvimento de complicações futuras. Estas metas são estabelecidas de acordo 

com a faixa etária, sendo ≤8% para crianças; e, <7,5% para adolescentes e adultos jovens 

(AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2013). Ao realizar a subdivisão do grupo 

diabético, observou-se que 65,3% (66/101) dos pacientes apresentaram valores de 

hemoglobina glicada superiores a 8% (TABELA 5). 
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TABELA 5 - Características demográficas dos grupos estudados. 

 
NG 

n=100 

DM1 

n=101 
p-valor1 

DM1C 

n=35 

DM1NC 

n=66 
p-valor2 p-valor3 p-valor4 

Sexo, Feminino, % 57 59 0,839 18 41 0,997 0,792 0,847 

Idade, anos 11,8 ±4,4 11,7 ±3,4 0,283 10,6 ±4,1 12,0 ±3,9 0,337 0,943 0,259 

Idade ao diagnóstico, anos - 6,9 ±3,5 - 6,5 ±3,8 7,1 ±3,2 - - 0,352 

Tempo de diagnóstico, anos - 4,8 ±3,7 - 4,1 ±3,3 5,0 ±3,7 - - 0,197 

Os resultados foram expressos em média ± desvio para as variáveis, exceto onde diferentemente indicado. p-valor1: NG X DM1; p-valor2: 

DM1C X NG; p-valor3: DM1NC X NG; p-valor4: DM1C X DM1NC. n, número de indivíduos; NG, grupo normoglicêmico; DM1, grupo 

diabético tipo 1; DM1C, grupo diabético compensado; DM1NC, grupo diabético não compensado;  
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Os grupos NG e diabéticos apresentaram-se homogêneos em relação ao sexo e a idade, 

não sendo observadas diferenças estatisticamente significativas. No que concerne à idade ao 

diagnóstico e o tempo de diagnóstico, não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos DM1C e DM1NC (p= 0,352 e p= 0,197, respectivamente). 

 

4.2 Avaliação dos parâmetros bioquímicos  

Os resultados referentes aos parâmetros de controle glicêmico, função renal e 

metabolismo ósseo estão descritos na TABELA 6. Como esperado, os grupos DM1, DM1C e 

DM1NC apresentaram um aumento estatisticamente significativo nos valores de glicose e 

hemoglobina glicada em relação ao grupo NG (p<0,001), assim como, observou-se um 

aumento nestes parâmetros no grupo DM1NC quando comparado ao DM1C (p<0,001). 

Quanto à função renal (TABELA 6), observou-se que as concentrações de ureia sérica 

exibiram um aumento significativo nos indivíduos dos grupos DM1 (p<0,001), DM1C 

(p=0,048) e DM1NC (p<0,001) em relação ao grupo NG; para a creatinina sérica não foi 

observada diferença estatisticamente significativa entre os grupos; e a RAC mostrou-se 

significativamente elevada no grupo DM1NC em relação ao NG (p=0,028). Dos 101 

indivíduos diabéticos estudados, 9 (8 com microalbuminúria – RAC entre 30-299 μg/mg 

creatinina e 1 com macroalbuminúria – RAC ≥300 μg/mg creatinina) apresentaram alterações 

renais, resultando em uma prevalência de 8,9%. Ainda em se tratando desses pacientes, 

observou-se uma média de idade de 15,5 anos, tempo de diagnóstico de 10,5 anos e idade ao 

diagnóstico em torno de 6,4 anos. Além disso, 7 desses 9 pacientes exibiram um controle 

glicêmico insatisfatório (hemoglobina glicada >8%). 

Avaliando os marcadores do metabolismo ósseo, observou-se uma diminuição 

estatisticamente significativa para as concentrações de cálcio total nos grupos DM1 

(p<0,001), DM1C (p<0,001) e DM1NC (p=0,005), quando comparados ao grupo NG. Em 

relação ao cálcio ionizado, foi observada uma diminuição significativa na concentração para o 

grupo DM1 em comparação ao NG (p=0,009). A atividade da fosfatase alcalina total 

apresentou-se estatisticamente elevada no grupo DM1, quando comparado ao NG (p=0,030). 

No que se refere às concentrações séricas de fósforo, não foram observadas diferenças 

estatísticas para os grupos. 
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TABELA 6 - Parâmetros de controle glicêmico, função renal e metabolismo ósseo de acordo com os grupos de estudo. 

 
NG 

n=100 

DM1 

n=101 
p-valor1 

DM1C 

n=35 

DM1NC 

n=66 
p-valor2 p-valor3 p-valor4 

Glicose, mg/dL 81,0 (76,0-89,0) 222,0 (134,0-317,8) <0,001 136,0 (111,0-230,5) 253,0 (178,0-324,0) <0,001 <0,001 <0,001 

Hb glicada, % 5,4 (5,0-6,1) 9,5 (7,4-12,4) <0,001 6,9 (6,0-7,4) 10,8 (9,4-13,5) <0,001 <0,001 <0,001 

Ureia, mg/dL 22,0 (19,0-27,0) 29,0 (22,0-33,0) <0,001 26,5 (20,5-32,0) 30,0 (23,0-33,0) 0,048 <0,001 0,399 

CREA, mg/dL 0,7 (0,6-0,9) 0,7 (0,6-0,8) 0,229 0,7 (0,6-0,9) 0,7 (0,7-0,8) 0,069 0,695 0,300 

RAC, μg/mg 6,7 (5,3-9,2) 7,7 (5,3-16,0) 0,097 7,3 (6,2-9,5) 7,9 (5,0-18,0) 0,743 0,028 0,298 

Cálcio Total, mg/dL 10,0 ±1,1 9,3 ±1,2 <0,001 9,0 ±1,2 9,4 ±1,1 <0,001 0,005 0,241 

Cálcio Ionizado, mmol/L 1,2 (1,2-1,3) 1,1 (1,0-1,2) 0,009 1,2 (1,1-1,2) 1,1 (1,0-1,2) 0,517 0,234 0,982 

FAL, U/L 178,0 (88,0-281,5) 211,0 (156,0-300,0) 0,030 213,5 (151,0-309,0) 211,0 (169,0-300,0) 0,502 0,435 0,990 

Fósforo, mg/dL 4,5 ±1,3 4,4 ±1,5 0,671 4,1 ±1,2 4,6 ±1,6 0,474 0,951 0,379 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartílico). Valores de p significativos estão apresentados em negrito. p-

valor1: NG X DM1. p-valor2: DM1C X NG; p-valor3: DM1NC X NG; p-valor4: DM1C X DM1NC. n, número de indivíduos. NG, grupo normoglicêmico; 

DM1, grupo diabético tipo 1; DM1C, grupo diabético compensado; DM1NC, grupo diabético não compensado; Hb glicada, hemoglobina glicada; CREA, 

creatinina; RAC, relação albumina-creatinina; FAL, fosfatase alcalina total.  
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Na avaliação da DMO, de acordo com o Z-score de L1-L4, observou-se que o grupo 

DM1 apresentou valor significantemente inferior ao grupo NG (p=0,008). Porém, não foram 

encontradas diferenças significativas entre os grupos DM1C (p=0,072) e DM1NC (p=0,093) 

em relação ao grupo NG, e nem entre os subgrupos DM1C e DM1NC (p=0,927), quando 

comparados entre si (FIGURA 7). Entre os indivíduos com DM1 que realizaram a 

densitometria óssea, 20% (6/30) apresentaram valores de Z-score inferiores a -2,0 DP. Estes 

pacientes apresentaram uma média de idade de 12,8 anos; de idade ao diagnóstico de 8,9 

anos; e tempo de diagnóstico de 3,5 anos. Exibiram, também, um controle glicêmico 

insatisfatório com média de glicemia de 286,6mg/dL e de hemoglobina glicada de 9,8%. 

 

 

FIGURA 7 - Densidade mineral óssea (DMO - Z-score) de acordo com os grupos estudados. 

NG, grupo normoglicêmico; DM1, grupo diabético tipo 1; DM1C, diabéticos compensados; 

DM1NC, diabéticos não compensados. * p <0,05. 

 

4.3 Avaliação da expressão dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R  

Ao analisar a expressão de RNAm para os genes TGFB1, IGF1 e IGF1R em PBMCs 

(FIGURA 8), observou-se uma diminuição significativa na expressão do TGFB1 (p = 0,039) 

e de IGF1 (p = 0,040); e um aumento na significativo na expressão do IGF1R (p=0,037) para 

o grupo DM1 em relação ao NG. Também foi observada uma expressão significativamente 
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diminuída de TGFB1 para o grupo DM1C em relação ao NG (p=0,019). Não sendo 

observadas diferenças significativas na expressão de IGF1 e IGF1R entre os grupos DM1C e 

DM1NC. 

 

 

FIGURA 8 - Expressão de RNAm em PBMCs dos genes TGFB1, IGF1 e IGF1R, 

normalizados pela β-actina, nos grupos estudados. As barras representam a média do número 

de vezes (Fold change) da expressão de RNAm nos grupos diabéticos em comparação a 

média da expressão de RNAm do grupo normoglicêmico (média ± erro padrão).                      

* Significativo em relação ao NG (p <0,05). 

 

Observaram-se, ainda, correlações significativas entre a expressão de IGF1R com a 

glicose e com a expressão de TGFB1, sendo a primeira negativa (r= -0,233, p=0,022) e a 

segunda positiva (r=0,430, p=0,001). Também foi observada uma correlação 

significativamente positiva entre o cálcio ionizado e a expressão de IGF1 (r= 0,296, p=0,043).  

 

4.4 Polimorfismos nos genes da LRP5, TGFB1, IGF1 

A distribuição dos genótipos para todos os polimorfismos estudados, nos grupos NG e 

DM1, obedeceram ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. As amostras regenotipadas, para a 

confirmação dos genótipos previamente estabelecidos, não apresentaram discrepâncias nos 

resultados. 

Ao avaliar a distribuição das frequências genotípicas e alélicas, observaram-se 

diferenças estatísticas apenas para o polimorfismo 4037C>T do gene LRP5. Não ocorrendo 

tais diferenças nas frequências dos polimorfismos -509C>T do gene TGFB1 e -1245G>A do 
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gene IGF1. As distribuições das frequências genotípicas e alélicas, para os polimorfismos 

estudados, estão descritas na TABELA 7. 

 

TABELA 7 - Frequências genotípicas e alélicas dos polimorfismos nos grupos NG e DM1. 

Polimorfismo Genótipo/Alelo 
NG 

n (%) 

DM1 

n (%) 
p-valor 

LRP5 4037C>T 

(rs3736228) 

CC 89 (89,9) 61 (60,4) 

<0,001 CT 10 (10,0) 35 (34,6) 

TT 1 (1,0) 5 (5,0) 

C 188 (94,0) 157 (77,7) 
<0,001 

T 12 (6,0) 45 (22,3) 

     

TGFB1 -509C>T 

(rs1800469) 

CC 45 (45,0) 45 (44,6) 

0,785 CT 38 (38,0) 42 (41,6) 

TT 17 (17,0) 14 (13,8) 

C 128 (64,0) 132 (65,3) 
0,778 

T 72 (36,0) 70 (34,7) 

     

IGF1 -1245G>A  

(rs357670) 

GG 49 (49,0) 59 (58,4) 

0,181 GA 46 (46,0) 34 (33,7) 

AA 5 (5,0) 8 (7,9) 

G 144 (72,0) 152 (75,2) 
0,460 

A 56 (28,0) 50 (24,8) 

Valores de p significativos estão apresentados em negrito. p-valor: NG X DM1. 

n, número de indivíduos. NG, grupo normoglicêmico; DM1, grupo diabético 

tipo 1.  

  

A distribuição dos genótipos dos polimorfismos nos grupos NG e DM1 de acordo com 

os modelos genéticos está representada na TABELA 8. Apenas o polimorfismo e modelos 

genéticos que apresentaram valores de p significativos estão representados. Para o 

polimorfismo do gene LRP5 4037C>T foram encontradas associações significativas nos 

modelos dominantes, sobredominante e log-aditivo; entretanto, no modelo dominante o odds 

ratio apresentou-se superior àqueles encontrados nos demais modelos. Para os polimorfismos 

TGFB1 -509C>T e IGF1 -1245G>A, não foram observadas associações significativas com o 

DM1. 
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TABELA 8 - Distribuição genotípica do polimorfismo do gene LRP5 4037C>T, de acordo 

com o modelo genético, nos grupos estudados. 

Polimorfismo 
Modelo 

Genético 

NG 

n (%) 

DM1 

n (%) 
OR (95% IC) p-valor 

LRP5 4037C>T 

(rs3736228) 

Dominante     

CC 29 (82,9) 14 (43,8) 1 
<0,001 

CT+TT 6 (17,1) 18 (56,2) 7,19 (2,10-24,67) 

     

Sobredominante     

CC+TT 90 (90,0) 66 (65,3) 1 
<0,001 

CT 10 (10,0) 35 (34,7) 4,77 (2,21-10,32) 

     

Log-aditivo 100 (49,8) 101 (50,2) 4,36 (2,19-8,68) <0,001 

Apenas o polimorfismo e modelos genéticos que apresentaram valores de p significativos estão 

representados. n, número de indivíduos; NG, grupo normoglicêmico; DM1, grupo diabético 

tipo 1; OR, odds ratio; IC, intervalo de confiança.  

 

Além disso, foram estudadas as associações entre os polimorfismos LRP5 4037C>T, 

TGFB1 -509C>T e IGF1-1245G>A e os parâmetros bioquímicos relacionados ao 

desenvolvimento de alterações ósseas (TABELA 9). Para os polimorfismos LRP5 4037C>T e 

TGFB1 -509C>T foram observadas associações significativas para as concentrações séricas 

de creatinina (p=0,030 e p=0,007, respectivamente). Entretanto, para os demais parâmetros 

não foram encontradas associações significativas. 
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TABELA 9 – Relação entre o polimorfismo do gene LRP5 4037C>T e marcadores do metabolismo ósseo de pacientes com DM1. 

 
Glicose, 

mg/dL 

Hemoglobina 

glicada, % 

Ureia, 

mg/dL 

Cretinina, 

mg/dL 

RAC, 

μg/mg 

Cálcio total, 

mg/dL 

Cálcio ionizado, 

mmol/L 

Fosfatase alcalina, 

mg/dL 

Fósforo, 

mg/dL 

LRP5 4037C>T 

(rs3736228) 
  

   
    

Dominante          

CC 232,0 ± 23,6 10,2 ± 0,5 27,9 ± 1,1 0,8 ± 0,1 16,6 ± 3,6 9,2 ± 0,2 1,2 ± 0,1 243,1 ± 17,8 4,4 ± 0,2 

CT+TT 240,3 ± 20,6 9,9 ± 0,6 27,7 ± 1,4 0,7 ± 0,1 23,2 ± 12,9 9,3 ± 0,2 1,2 ± 0,1 244,7 ± 20,4 4,4 ± 0,2 

p-valor 0,793 0,751 0,880 0,030 0,534 0,871 0,627 0,954 0,765 

TGFB1 -509 C>T 

(rs1800469) 
  

   
    

Recessivo          

CC+CT 236,8 ± 16,9 10,3 ± 0,4 27,2 ± 0,9 0,7 ± 0,1 13,9 ± 2,8 9,3 ± 0,1 1,2 ± 0,1 249,0 ± 15,0 4,4 ± 0,1 

TT 229,6 ± 46,1 8,7 ± 0,9 31,5 ± 2,9 0,6 ± 0,1 20,7 ± 7,2 9,0 ± 0,3 1,2 ± 0,1 210,5 ± 25,0 4,8 ± 0,9 

p-valor 0,877 0,165 0,094 0,007 0,369 0,490 0,196 0,320 0,375 

IGF1 -1245G>A 

(rs35767) 
  

   
    

Dominante          

GG 242,2 ± 24,9 10,4 ± 0,6 27,9 ± 1,3 0,7 ± 0,1 13,7 ± 2,5 9,2 ± 0,2 1,2 ± 0,1 250,6 ± 19,9 4,4 ± 0,3 

GA+AA 228,8 ± 18,9 9,7 ± 0,5 27,8 ± 1,2 0,7 ± 0,1 16,5 ± 5,4 9,3 ± 0,2 1,2 ± 0,1 234,5 ± 16,8 4,4 ± 0,2 

p-valor 0,674 0,343 0,946 0,671 0,608 0,785 0,112 0,554 0,777 

Valores de p significativos estão apresentados em negrito. Os resultados foram expressos em média ±desvio padrão. RAC, relação albumina-creatinina.
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5 DISCUSSÃO  

As complicações crônicas do DM1 são as principais responsáveis pela morbidade e 

mortalidade destes pacientes (PASQUALOTTO, 2012). Estas são originadas a partir da 

exposição prolongada à elevadas concentrações de glicose, promovendo a formação de 

produtos finais da glicação avançada (AGEs, do inglês, Advanced Glycation End-products). 

Os AGEs se acumulam progressivamente, e atuam no desenvolvimento e progresso das 

complicações, dentre elas, a osteopatia diabética  (BAO et al., 2010; BARBOSA; OLIVEIRA; 

SEARA, 2008; DASU; DEVARAJ; JIALAL, 2007; REDDY; NATARAJAN, 2011). Neste 

contexto, fatores de risco como o controle glicêmico, a idade ao diagnóstico, o tempo de 

doença e a presença de alterações vasculares, como por exemplo, a nefropatia diabética, 

contribuem para a instalação da osteopatia diabética (HAMANN et al., 2012; HOFBAUER et 

al., 2007; VESTERGAARD; REJNMARK; MOSEKILDE, 2009).  

A idade no momento do diagnóstico influencia o curso clínico do DM1 da seguinte 

maneira: quanto mais cedo os indivíduos desenvolvem o diabetes, mais tempo eles estarão 

expostos ao quadro de hiperglicemia crônica, aumentando assim a probabilidade do 

desenvolvimento de complicações futuras. Porém, se a instalação deste distúrbio metabólico 

ocorrer no período da puberdade, o desenvolvimento destas alterações pode ser acelerado 

devido a alterações hormonais e psicológicas (MÖLLSTEN et al., 2009; TIMÓTEO et al., 

2012).  

O tempo de diagnóstico, como mencionado, é outro fator de risco importante para o 

desenvolvimento da osteopatia diabética. De uma maneira geral, as complicações comumente 

aparecem após dez anos de exposição ao DM1. Entretanto, estudos têm evidenciado que 

alterações patológicas ocorrem logo após o diagnóstico, e que sinais clínicos precoces são 

detectáveis após 2-5 anos de duração do DM1 (BOGDANOVIĆ, 2008; CHO et al., 2011). 

Neste sentido, os indivíduos com DM1 do presente estudo estão susceptíveis ao 

desenvolvimento de alterações no metabolismo ósseo, visto que se encontram na terceira 

infância (6-12 anos) no momento do diagnóstico e exibem um tempo de diagnóstico médio de 

4,6 anos. 

Além desses fatores, Vestergaard et al. (2009) reportou ainda, que o controle glicêmico 

insatisfatório pode influenciar diretamente na estrutura óssea, devido a ação deletéria da 

hiperglicemia sobre as células ósseas e glicação do colágeno pelos AGEs, uma vez que estes 

mecanismos diminuem a resistência e contribuem para um osso frágil e propício a fraturas. O 
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Diabetes Control and Complications Trial (DCCT) demonstrou também, que o controle 

glicêmico associa-se com a redução do risco de complicações, retardando ou impedindo o 

desenvolvimento das mesmas (DCCT, 1993).  

Tendo em vista que crianças e adolescentes com DM1 apresentam muitas dificuldades 

em manter o controle glicêmico satisfatório, o rastreio de fatores que favoreçam a adequação 

deste controle faz-se necessário para adiar o aparecimento de alterações ósseas. Entre as 

dificuldades para um controle glicêmico adequado nessa faixa etária têm-se alguns fatores 

relevantes, como: a não aceitação da doença, comprometendo à adesão ao tratamento, 

sensibilidade prejudicada à insulina devido às flutuações hormonais durante a puberdade, a 

incapacidade de promover o autocuidado, o baixo nível socioeconômico e as dificuldades de 

manter uma dieta adequada e praticar exercícios físicos (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2013; DELAMATER; PATI; SMITH, 2012; HILLIARD; HARRIS; 

WEISSBERG-BENCHELL, 2012; LAWRENCE et al., 2012; SKOCIĆ et al., 2012).  

Os pacientes avaliados no presente trabalho exibiram um controle glicêmico 

insatisfatório. Isto pode se dever ao fato, de serem crianças e adolescentes de classes 

socioeconômicas menos favorecidas, o que dificulta a manutenção de um controle glicêmico 

adequado. Resultados semelhantes são relatados na literatura, em estudos com crianças e 

adolescentes com DM1. Galler et al. (2011), avaliando indivíduos diabéticos tipo 1 com 

média de idade entre 13,7 anos; Ingerski et al. (2010) ao analisar sujeitos com DM1 com 

idade entre 13-18 anos; e Ururahy et al. (2012) estudando pacientes com DM1 com média de 

idade de 12,2 anos, descreveram a dificuldade em se obter um controle glicêmico satisfatório 

nessa faixa etária, evidenciado pelos altos valores de hemoglobina glicada. 

A ADA (2013) descreve os benefícios a longo prazo sobre a saúde de se alcançar uma 

hemoglobina glicada inferior a 8%, uma vez que a hemoglobina glicada reflete a glicemia 

média durante vários meses e sua avaliação possui forte valor preditivo para complicações do 

diabetes (AGUS; ALEXANDER; WOLFSDORF, 2010; ANDERSON; MCKAY, 2011). 

Neste sentido, os pacientes desse estudo são fortes candidatos a desenvolvê-las precocemente, 

devido às condições previamente discutidas.  

Como citado, a presença de nefropatia diabética também tem sido associada com a 

fragilidade óssea (HAMANN et al., 2012). Alguns estudos demonstram que a redução 

progressiva da função renal provavelmente induz, já em seu primeiro estágio, um aumento na 

reabsorção óssea (MONTAGNANI; GONNELLI, 2013; RIGALLEAU; LASSEUR, 2007). 
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Estudos reportam, ainda, uma associação da nefropatia diabética com a redução na DMO e o 

risco a fraturas osteoporóticas aumentado em pacientes com DM1 (HAMANN et al., 2012; 

MAYNE; STOUT; ASPRAY, 2010; VESTERGAARD; REJNMARK; MOSEKILDE, 2009). 

Neste sentido, avaliou-se a função renal dos pacientes com DM1, observando-se que 

houve um aumento nas concentrações séricas de ureia, associado ao aumento da RAC no 

grupo DM1NC, e ainda a uma prevalência de 8,9% de indivíduos diabéticos com alterações 

renais. Esses resultados sugerem que os pacientes com DM1 já possam estar apresentando 

alterações na homeostase óssea. 

Em relação à análise do metabolismo do cálcio, observou-se uma diminuição das 

concentrações séricas de cálcio total e ionizado, associada ao aumento da FAL. A redução das 

concentrações séricas de cálcio total e ionizado pode ser devido a uma necessidade desde a 

deposição do cálcio na matriz óssea, participando no processo de formação na tentativa da 

manutenção da homeostase óssea, até a ocorrência de uma perda de cálcio na urina 

(hipercalciúria), estimulada pela hiperglicemia, que influencia o aumento da atividade da 

FAL, também com o objetivo de se reestabelecer a homeostase óssea (HAMANN et al., 2012; 

MILCZARCZYK; FRANEK, 2008; STROTMEYER; CAULEY, 2007). O aumento da 

atividade da FAL, presumivelmente, é devido a uma maior atividade nas células ósseas, uma 

vez que não foram encontradas alterações na função hepática destes pacientes (resultados não 

mostrados). 

Al-yassin et al. (2009), Schepper et al. (1998) e Zeiton et al. (1999), estudando 

pacientes com diabetes, encontraram baixas concentrações séricas de cálcio, relacionando-as 

com a hipercalciúria ocasionada pelo controle glicêmico insatisfatório. Joshi et al. (2013), em 

pesquisas junto a pacientes com DM1, entre 12 e 45 anos, reportaram ainda, que estes sujeitos 

apresentaram uma diminuição de cálcio sérico e um aumento da atividade de FAL como 

resposta a diminuição de DMO.  

A análise da DMO dos pacientes do presente estudo mostrou uma diminuição 

significativa da massa óssea, sendo ainda observado, que 20% deles apresentaram valores na 

faixa denominada “baixa densidade mineral óssea para a idade cronológica”, terminologia 

sugerida para indicar um atraso na aquisição de massa óssea em crianças (ZERBINI; PIPPA, 

2007).  
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Os relatos da literatura à cerca da influência do diabetes tipo 1 na DMO são 

controversos. Valores diminuídos em pacientes com DM1 também foram relatados por Joshi 

et al. (2013) e Valério et al. (2002). Porém, Joshi et al. (2013) avaliaram adultos com um 

tempo de doença médio de 14 anos, enquanto que no presente trabalho foram estudadas 

crianças e adolescentes com um tempo de diagnóstico inferior (cerca de 4 anos). Em trabalho 

anterior deste grupo de pesquisa, também foi observada uma redução da DMO em crianças e 

adolescentes com DM1, com uma prevalência de 9,2% de indivíduos com baixa DMO para a 

idade cronológica (LOUREIRO, 2008). Já, Vargas et al. (2003) não encontraram diminuições 

significativas nos valores de DMO em crianças e adolescentes nos primeiros anos de 

diagnóstico de DM1, entretanto descreveram a presença de osteopenia em 39,1% destes 

indivíduos. Este valor pode estar superestimado, visto que eles consideraram osteopênicos os 

indivíduos com valores inferiores a -1DP, enquanto no presente estudo valores inferiores a -

2DP foram necessários para se considerar osteopenia. Por fim, Brandão et al. (2007), 

estudando crianças e adolescentes com DM1 com um tempo de diagnóstico de 6,6 anos, não 

encontraram diferença significativa nos valores de DMO entre os grupos, e apenas 4,5% dos 

pacientes apresentaram valores na faixa considerada “baixa DMO para idade cronológica”. 

Para a avaliação das alterações no tecido ósseo, na rotina médica, é necessária a análise 

de marcadores bioquímicos circulantes, associados a exames de imagem. Porém, a 

investigação molecular abrirá caminhos para que no futuro, os marcadores genéticos possam 

ser aplicados não somente para diagnosticar com precisão as complicações ósseas, mas 

também, detectar alterações em indivíduos assintomáticos. O diagnóstico molecular pré-

sintomático será de extrema importância para o monitoramento precoce de alterações no osso, 

de maneira que medidas profiláticas possam ser direcionadas, minimizando as consequências 

ou até mesmo impedindo a manifestação desta complicação que pode ser induzida pelo DM1 

(FEERO; GUTTMACHER; COLLINS, 2010). 

Com o intuito de avaliar marcadores moleculares que sugerissem a predisposição de 

pacientes com DM1 desenvolverem osteopenia, foram estudados genes envolvidos na 

modulação da manutenção óssea, como por exemplo, o LRP5, TGFB1, IGF1 e IGF1R 

(BUENZLI et al., 2012; KRAMER et al., 2010; PORTAL-NÚÑEZ et al., 2010). 

Inicialmente foram avaliadas as alterações na expressão de RNAm dos genes TGFB1, 

IGF1 e IGF1R nos indivíduos diabéticos quando comparados aos normoglicêmicos. Nesta 

pesquisa, foi encontrada uma diminuição significativa da expressão de RNAm do TGFB1 nos 
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grupos diabéticos quando comparados ao grupo normoglicêmico. Com este resultado, pode-se 

sugerir que está ocorrendo uma variação no meio de sinalização SMAD, que conduz a uma 

diferenciação tardia dos osteoblastos, via Wnt/β-catenina, promovendo o atraso na formação 

óssea.  

No entanto, resultados controversos são relatados na literatura sobre a influência da 

expressão do TGFB1 no tecido ósseo. Segundo Buijs et al. (2011), avaliando estratégias 

terapêuticas no tratamento de metástases ósseas, há um aumento da expressão da proteína 

TGF-β1 quando ocorre a reabsorção óssea. Enquanto em outro estudo desenvolvido por 

Kaiser et al. (2012) demostraram a importância do aumento da expressão do TGFB1 na 

recuperação de fraturas ósseas, por meio da ativação de osteoblastos. Além disso, pesquisas 

desenvolvidas por Klöting et al. (2005) constataram que o tratamento insulínico adequado no 

DM1, em modelos animais, resultam em mudanças significativas da expressão do TGF-β1 no 

tecido ósseo, verificando diminuição da expressão nos grupos diabéticos. 

Além disso, a relevância do TGF-β1 para fisiologia da formação óssea é evidenciada 

pela constatação de que camundongos knockout para o TGFB1 têm uma diminuição no 

comprimento da tíbia (cerca de 30%) e também uma redução na DMO (EHNERT et al., 2012; 

GEISER et al., 1998; RHODES et al., 2013) 

Neste trabalho, observou-se ainda uma diminuição das expressões gênicas do IGF1 e 

um aumento de IGF1R, nos pacientes diabéticos. Este dado sugere a não ocorrência dos 

efeitos anabólicos mediados pelo IGF-1, e sua influência em vias metabólicas que atuam 

sobre a atividade dos osteoblastos, ocasionando uma queda do índice de mineralização da 

matriz óssea, ocorrendo comprometimento no DMO. Estudos demonstraram que a expressão 

de IGF1 e IGF1R estimulam a proliferação e a diferenciação de osteoblastos, contribuindo 

assim, para a produção da matriz óssea (CANALIS, 2010; GOVONI et al., 2007; GREDES et 

al., 2012; KEMPEN et al., 2010; PACCOU; DEWAILLY; CORTET, 2012).  

Também foi realizado o estudo da associação dos polimorfismos LRP5 4037C>T, 

TGFB1 -509C>T e IGF1 -1245G>A com o DM1. A associação do polimorfismo LRP5 

4037C>T com o DM1 nos modelos genéticos dominante, sobredominante e log-aditivo 

demonstra que apenas uma cópia do alelo mutado T é suficiente para conferir risco de 

desenvolvimento do DM1. A associação entre o polimorfismo do gene LRP5 4037C>T e o 

DM1 também foi reportada por estudos de varredura genômica, que avaliaram 707 famílias 

do Reino Unido, EUA, Itália e Noruega (NAKAGAWA et al., 1998; TWELLS et al., 2003).  
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O LRP-5, como exposto, é uma proteína transmembrana que funciona diretamente na 

sinalização Wnt/β-catenina que regula a proliferação de osteoblastos e formação óssea 

(BARON; KNEISSEL, 2013; GENNARI et al., 2012; KORVALA et al., 2012; LI et al., 

2010; MONROE et al., 2012). As variações genéticas no gene LRP5 têm sido relacionadas 

com alterações na DMO e/ou a fraturas osteoporóticas (FALCÓN-RAMÍREZ et al., 2013; 

LIU et al., 2010; TRAN et al., 2008; ZHANG et al., 2010). Em um estudo britânico, que 

avaliou o mesmo polimorfismo, em uma população adulta em geral, foi encontrada a 

associação deste com a diminuição da DMO na coluna lombar e aumento do risco de 

osteoporose (RICHARDS et al., 2008). Já Funakoshi et al. (2011), estudando homens adultos 

saudáveis, demostraram ainda a influência direta desse polimorfismo na DMO. Em crianças e 

adolescentes, também saudáveis, a associação significativa desse polimorfismo com a 

diminuição do conteúdo mineral ósseo na região lombar também foi verificada (FERRARI et 

al., 2004). 

Mesmo não conseguindo evidenciar neste estudo, uma correlação entre o polimorfismo 

do gene LRP5 4037C>T e a DMO, observou-se que os indivíduos que exibiram alterações em 

sua densidade mineral óssea apresentaram os genótipos heterozigoto CT e homozigoto 

mutado TT, sugerindo uma possível influência destes genótipos na diminuição da DMO. No 

entanto, faz-se necessário um estudo mais detalhado que comprove essa possível relação. 

No que concerne ao polimorfismo do gene TGFB1 -509C>T, não foi encontrada 

nenhuma associação com DM1 e a osteopenia. Pelo que sabemos, este é primeiro estudo que 

avaliou a associação deste polimorfismo com o DM1 e suas complicações. Em relação ao 

metabolismo ósseo, McGuigan et al. (2007) não encontraram associação entre o polimorfismo 

do gene TGFB1 -509C>T e alterações na DMO em mulheres na pós-menopausa, outra 

desordem caracterizada por alterações no metabolismo ósseo. Porém, Han et al. (2013) 

reportaram que este polimorfismo influenciava na formação óssea, ao estudar homens e 

mulheres coreanas com idade média de 50 anos. Já Utennam et al. (2012), estudando 

mulheres pós-menopausadas demonstraram que este polimorfismo promove um risco 

significativo de desenvolvimento de osteopenia e fraturas osteoporóticas. 

Para o polimorfismo do gene IGF1 -1245G>A, também não foi verificada a associação 

com o diabetes tipo 1 e a osteopenia nesta população; e, pelo que sabemos, também não há 

relatos do efeito deste polimorfismo na susceptibilidade ao DM1 e suas complicações. 

Entretanto, dados da literatura demonstram que este polimorfismo induz o risco de diminuição 
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da DMO em homens e mulheres saudáveis a partir dos 50 anos de idade (ALFRED et al., 

2012; KOSTEK et al., 2010; ROSEN, 2008; TURENHOUT; DEIJEN, 2011). 

Em síntese, foi observada a presença de fatores envolvidos no desenvolvimento de 

alterações no metabolismo ósseo em indivíduos diabéticos, associados a variações em 

biomarcadores ósseos circulantes (cálcio total e ionizado e FAL), alterações da expressão de 

genes (TGFB1, IGF1 e IGF1R) que codificam proteínas com ação anabólica no osso e 

diminuição na DMO em crianças, adolescentes e adultos jovens com DM1. Além disso, foi 

observada uma associação significativa do polimorfismo LRP5 4037C>T com o DM1. 
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6 CONCLUSÕES 

 O controle glicêmico insatisfatório dos pacientes com DM1, associado com outros 

fatores de risco como idade ao diagnóstico, tempo de diagnóstico e presença de alterações 

renais, podem contribuir para o desequilíbrio na homeostase óssea nestes indivíduos; 

 

 As reduções das concentrações séricas de cálcio total e ionizado, associadas com o 

aumento da atividade da FAL, além da diminuição da DMO, demonstram uma inadequada 

manutenção da saúde óssea no grupo diabético; 

 

 A diminuição da expressão de RNAm dos genes TGFB1, IGF1 e o aumento da 

expressão de IGF1R possivelmente colaboram para uma redução do pico máximo de 

formação óssea e DMO dos pacientes com DM1; 

 

 A associação significativa do polimorfismo LRP5 4037C>T com o DM1 sugere que a 

presença do alelo T confere um risco aumentado para o desenvolvimento desta desordem 

metabólica; 

 

 A identificação do alelo mutado do polimorfismo LRP5 4037C>T em pacientes que 

apresentaram redução da DMO sugere a contribuição deste polimorfismo para a perda de 

massa óssea nesses sujeitos; 

 

 Estes resultados sugerem que o controle glicêmico insatisfatório, evidenciado em 

pacientes com DM1, em conjunto com a presença de fatores de risco e alterações em genes 

envolvidos intimamente no metabolismo ósseo, interferem na formação e manutenção deste 

tecido, colaborando para uma redução da DMO. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E 

ESCLARECIDO 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa: Estudo da associação dos genes TGFΒ1, IGF1, IGF1R e LRP5 da via 

WNT/Β-Catenina com o desenvolvimento da osteopenia em pacientes com Diabetes mellitus tipo 1. 

Meu nome é Adriana Augusto de Rezende, sou professora da Faculdade de Farmácia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e estou convidando seu filho (a) para participar 

do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com a equipe de Hospital de Pediatria Professor 

Heriberto Bezerra (HOSPED). A pesquisa está sendo realizada em colaboração com pesquisadores da 

Faculdade Ciências Farmacêuticas/USP. Esta pesquisa tem como objetivo avaliar as alterações 

bioquímicas e moleculares (DNA) no sangue e na urina de pacientes com diabetes tipo 1 e indivíduos 

saudáveis. O DNA é uma substância que está dentro da célula e que herdamos de nossos pais e 

transmitimos aos nossos filhos. Estudaremos determinados “pedacinhos” desse DNA (cientificamente 

são chamados de genes),  que podem estar relacionados com o surgimento do Diabetes tipo 1 e suas 

complicações. Caso você, responsável legal, e também a própria criança/adolescente aceitem que ela 

participe desta pesquisa, vamos coletar uma amostra de sangue (19 mL)  e a amostra da primeira urina 

da manhã dessa criança/adolescente para realização dos testes genéticos e de dosagens bioquímicas. 

Além de seu filho (a), outras cento e noventa e nove crianças/adolescentes também participarão da 

pesquisa. Também será necessário que você, responsável legal, responda algumas perguntas sobre 

doenças existentes nos seus familiares, medicamentos que a criança/adolescente está tomando e outras 

informações relacionadas com a pesquisa. 

 O material biológico (DNA, soro e urina) obtido será armazenado no Laboratório de Biologia 

Molecular da Faculdade de Farmácia da UFRN sob a minha responsabilidade e para isto pedimos sua 

autorização. As amostras de DNA e RNA serão enviadas para São Paulo para realização das análises 

sob a responsabilidade do Professor Mario Hiroyuki Hirata. Após os testes, o paciente poderá ter 

acesso aos resultados através dos pesquisadores envolvidos. 

 Caso haja interesse de realizarmos futuras pesquisas entraremos em contato com você, e 

somente com sua autorização e a de seu filho (a), e a aprovação dos novos projetos no Comitê de Ética 

em Pesquisa realizaremos os estudos.  

Serão assegurados: 

Confidencialidade do estudo: Os registros da participação no estudo serão mantidos 

confidenciais. Eles serão guardados e somente os pesquisadores do Projeto terão acesso. Cada pessoa 

participante receberá um número para ser utilizado na pesquisa. Se qualquer relatório ou artigo resultar 

deste trabalho, a identificação não será revelada. 
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Dano decorrente da pesquisa: Em qualquer momento, se o paciente tiver algum problema de 

saúde decorrente da pesquisa, será garantido atendimento médico na instituição. 

Riscos inerentes da coleta: O risco a saúde será mínimo, por causa da coleta de sangue que 

pode formar uma mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha. Riscos esses que serão 

minimizados através de procedimentos de coleta cuidadosos. 

Ressarcimento de despesas: O pesquisador será responsável pelo ressarcimento de eventuais 

despesas decorrentes da pesquisa. 

A participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se fazer parte do mesmo 

ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para o andamento do trabalho de pesquisa. Caso 

você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa pode entrar em contato com a Profa. Dra. Adriana 

Augusto de Rezende ou com o Dr. Ricardo Fernando Arrais, dentro da estrutura médico-hospitalar da 

HOSPED/UFRN a qualquer hora do dia (telefone:3342-9807). 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3202-3719 ramal 276. 

Consentimento para participação 

Estou de acordo com a participação do estudo descrito acima. Fui devidamente esclarecido (a) 

quanto aos objetivos da pesquisa, aos procedimentos aos quais meu filho (a) será submetido (a). 

Foram garantidos esclarecimentos que eu venha a solicitar durante o curso da pesquisa e o direito de 

desistir a qualquer momento, sem que a desistência implique em qualquer prejuízo ao meu filho (a) ou 

à minha família. A participação na pesquisa não implicará em custos ou prejuízos adicionais, sejam 

eles de caráter econômico, social, psicológico ou moral. Foi garantido o anonimato, o sigilo dos dados 

referentes a identificação e o compromisso de que serei contactado (a) para avaliação de estudo futuro 

usando as amostras biológicas obtidas nesse instante. 

 

Natal, ____de ____________de 20____.  

 

____________________________  

Responsável Legal do Participante                                                                  

                                                                                                          (Polegar Direito) 

 

                                                                   -------------------------------------------------------- 

                                                                   Pesquisador Responsável  

 

 

                                                                  -------------------------------------------------------- 

                                                                  Assinatura 
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APÊNDICE B – FICHA PARA COLETA DE DADOS INDIVIDUAIS 

 Dados do paciente 

Paciente Nº: 

Nome completo: 

Registro ambulatorial Nº: 

Documento de identidade Nº: 

Sexo:  

Data de nascimento: 

Endereço:                                                                                            Nº 

Bairro:                                                                                                Cidade: 

CEP:                                                                                                   Telefone: 

Descendência: 

Há quanto tempo é diabético? 

1) Possui alguma doença além do Diabetes mellitus tipo 1? 

     1. Sim ( )  Qual:__________________            2. Não ( ) 

2) Toma medicamentos? Quais?  

     1. Sim ( )              2. Não ( ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    3) Pratica exercício aeróbico?  

     1. Sim ( )             2. Não ( ) 

 Qual freqüência? 

1. Mínima ( )        2. Leve ( )         3. Moderada ( )          4. Intensa ( ) 

 

 Histórico familiar 
1) Possui algum parente com: 

     1. Diabetes mellitus ( )              2. Obesidade ( )              3. Hipertensão ( ) 

     4. Doença cardiovascular ( )           5. Hipercolesterolemia ( )        6. Tireóide ( ) 

  7. Doença Óssea ( )     8. Não tem ( )                        9. Não sabe ( )  

2) Quem? ____________________________ 

 Exames físicos 

Peso (Kg): 

Naturalidade 

Paciente: 

Pai: 

Mãe: 
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Altura (m): 

IMC: 

Pressão arterial (mmHg): 

Dosagem de insulina: 

Classificação de Tanner: 

 

 Classificação Econômica 

Posse de itens Não tem TEM (quantidade) 

1 2 3 4 

Televisores em cores 0 1 2 3 4 

Videocassete/DVD 0 2 2 2 2 

Rádios 0 1 2 3 4 

Banheiros 0 4 5 6 7 

Automóveis 0 4 7 9 9 

Empregadas mensalistas 0 3 4 4 4 

Máquinas de lavar 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (*) 0 2 2 2 2 

      (*) Independente ou a 2ª porta da geladeira 

 

Grau de Instrução do chefe da família 

Nomenclatura antiga Pontos Nomenclatura atual 

Analfabeto/Primário incompleto 0 Analfabeto/até 3ª série fundamental 

Primário completo 1 4ª série fundamental 

Ginasial completo 2 Fundamental completo 

Colegial completo 4 Médio completo 

Superior completo 8 Superior completo 

Pontuação:______  
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APÊNDICE C - RESUMOS APRESENTADOS EM CONGRESSO 

II International Symposium on Pharmaceutical Sciences – 2011 - Natal/Brasil 

ASSOCIATION OF POLYMORPHISMS IN THE IGF1, TGFΒ1 AND LRP5 GENES 

WITH TYPE 1 DIABETES 

 

Souza, K.S.C.1; Ururahy, M. A. G.1; Oliveira, Y. M. C. 1; Loureiro, M. B.1; Silva, H. P. V. 1; 

Freire-Neto, F. P.1; Bezerra, J. F. 1; Santos, F. M. 1; Morais, L. V. F.; Hirata, R. D. C.2; Arrais, R. 

F.3; Almeida, M. G.1; Hirata, M. H.2; Rezende, A.A.1 

 

1 Department of Clinical and Toxicological Analyses-UFRN/Natal-RN/Brazil; 

² Department of Clinical and Toxicological Analyses-USP/São Paulo-SP/Brazil; 

³ Department of Pediatrics-UFRN/Natal-RN/Brazil 

 

Introduction: Type 1 diabetes (T1DM) is a multifactorial disease with an early age of onset, in 

which the insulin producing β cell of the pancreas are destroyed because of autoimmunity. 

Polymorphisms in genes, like IGF1, TGFB1 and LRP5, could be associated to type 1 Diabetes 

(T1DM) and its complications. Objectives: The objective of present study was to investigate the 

association between IGF1 (-1245G>A), TGFB1 (-509C>T) and LRP5 (4037C>T) polymorphisms in 

the development T1DM in patients assisted at a pediatric hospital (HOSPED/UFRN) in Natal-

RN/Brazil. Materials and Methods: This study included 134 type 1 diabetic patients (T1DM group) 

and 181 normoglycemic subjects (NG group) aged between 6 and 20 years. Metabolic control was 

evaluated by glucose and glycated hemoglobin. Polymorphism was determined by allelic 

discrimination technique in real-time PCR using TaqMan® pre-designed SNP assays from Applied 

Biosystems. Results and Discussion: Glucose and glycated hemoglobin were significantly increased in 

diabetic individuals compared to NG, indicating a poor metabolic control of these patients. LRP5 

(4037C>T) polymorphism was associated to T1DM (NG: CC-83.4%, CT-16% and TT-0.6%; T1DM: 

CC-70.7%, CT-27.1% and TT-2.2% - p=0.020). No association was found between IGF1 (-1245G>A) 

(NG: GG-45.52%, GA-47.59% and AA-6,90%; T1DM:GG-53.66%; GA-39.02% and AA-7.32% - 

p=0.626) and TGFB1 (-509C>T) (NG: GG-46.90%, GA-40% and AA-13.10%; T1DM:GG-41.46%; 

GA-45.12% and AA-13.41% - p=0.998) polymorphisms and T1DM. Conclusions: These results 

revealed an association between LRP5 (4037C>T) polymorphism on susceptibility to T1DM in 

children and adolescents, showing their possible relationship in the pathophysiology of the disease. 
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ASSOCIATION BETWEEN TGFB1, IGF1 AND HLA AND DIABETIC 

NEPHROPATHY IN T1DM PEDIATRIC PATIENTS FROM BRAZIL 

KARLA S. C. SOUZA, MARCELA A. G. URURAHY, YONARA M. C. OLIVEIRA, 

MELINA B. LOUREIRO, HEGLAYNE P. V. SILVA, FRANCISCO P. FREIRE-NETO, GUSTAVO 

H. OLIVEIRA, FABRICIO M. SANTOS, RICARDO F. ARRAIS, ROSARIO D. HIRATA, MARIO 

H. HIRATA, EDUARDO A. DONADI, MARIA G. ALMEIDA, ADRIANA A. REZENDE, Natal, 

Brazil, São Paulo, Brazil, Ribeirão Preto, Brazil. 

 

Abstract:  

Diabetic nephropathy (DN) is the leading cause of renal failure. TGFB1 and IGF1 are crucial 

mediators in the pathogenesis of DN and likewise HLA region has a possible influence. Thus, the 

objective of present study was to investigate the association between TGFB1 (rs1800469), IGF1 

(rs35767) and HLA (HLA-DRB1,-DQA1, and -DQB1) polymorphisms with DN in type 1 diabetic 

children and adolescents assisted at a pediatric hospital (HOSPED/UFRN) in Natal-RN/Brazil. This 

study included 101 type 1 diabetic patients (T1DM group) and 106 normoglycemic subjects (NG 

group) aged between 6 and 20 years. Metabolic control was evaluated by glucose and glycated 

hemoglobin. Albumin to creatinine ratio (ACR) was calculated. Polymorphisms was determined by 

allelic discrimination technique in real time PCR using TaqMan® pre-designed SNP assays from 

Applied Biosystems. TGFB1 and IGF1 mRNA expression were also evaluated by real time PCR. HLA 

gene alleles were examined by the polymerase chain reaction (PCR-SSO reverse). Glucose and 

glycated hemoglobin were significantly increased in T1DM group compared to NG, indicating a poor 

metabolic control of these patients. Enhanced ACR was observed in T1DM group when compared to 

NG, suggesting an initial stage renal injury. Seven T1DM patients had microalbuminuria and 

presented the following alleles: DRB1*04:05 (p=0,09) DQA1*03:02 (p=0,11) and DQB1*03:02 

(p=0,29); and the genotypes DRB1*03:01-DRB1*04:05 (p=0,13) DQA1*03:02-DQA1*05:01 

(p=0,15) and DQB1*02:01-DQB1*03:02 (p=0,28) but no significant association was seen in this 

group compared to normoalbuminuria group. TGFB1 (p=0.015) and IGF1 (p=0.002) polymorphisms 

were significantly associated with ACR in those patients, which may have generated a significant 

increase in TGFB1 (p=0.001) and IGF1 (p=0.029) mRNA expression in T1DM patients when 

compared to NG, which can lead to renal damage. These results suggest that genes TGFB1 and IGF1 

can influence the genetic susceptibility to microalbuminuria in patients with T1DM. 

 

Keywords (Complete): IGF1, TGFB1, HLA and Type 1 diabetes. 

Finnantial Support: CNPq. 



76 
 

ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO DA COMISSÃO DE 

ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPED/UFRN 
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ANEXO 2 - CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 

BRASIL 

 

Classe Pontos 
Renda média familiar Valor 

bruto em R$ Ano base 2010 

A1 42 - 46 12.926 

A2 35 - 41 8.418 

B1 29 - 34 4.418 

B2 23 - 28 2.565 

C1 18 - 22 1.541 

C2 14 - 17 1.024 

D 8 – 13 714 

E 0 – 7 477 

Fonte: ABEP - Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa – 2010 – www.abep.org 

– abep@abep.org. Dados com base no Levantamento Sócio Econômico 2010 – IBOPE. 
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ANEXO 3 – VALORES DE REFERÊNCIA PARA OS 

PARÂMETROS BIOQUÍMICOS 

 

Parâmetros Valores de referências 

Glicose  

0 a 6 anos: 100 a 180mg/dL
*
 

6 a 12 anos: 90 a 180mg/dL
*
 

13 a 19 anos: 90 a 130mg/dL
*
 

Hemoglobina glicada  

0 a 6 anos: 8 a 8,5%
*
 

6 a 12 anos: 7,5 a 8%
*
 

13 a 19 anos: 7 a 7,5%
*
    

Ureia  15 a 40mg/dL
#
 

Creatinina 

Feminino: 0,6 a 1,0mg/dL
#
 

Masculino: 0,8 a 1,3mg/dL
#
 

Relação albumina/creatinina  

Normal: <30μg/mg de creatinina
*
 

Microalbuminúria: 30-299μg/mg de creatinina
*
 

Macroalbuminúria: ≥ 300μg/mg de creatinina
*
 

Cálcio total 8,8 a 10,5mg/dL
#
 

Cálcio ionizado 1,12 a 1,32mmol/L
#
 

Fósforo 2,5 a 4,9mg/dL
#
 

Fosfatase alcalina total 75 a 390U/L
#
 

*
Valores preconizados pela American Diabetes Association (2013); 

#
Valores de referência encontrados nos prospectos dos kits. 

 

 

 

 


