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1.0 Introdução 

 

 O Diabetes Millitus Tipo 2 (DMT2) é uma patologia metabólica complexa, 

multifatorial e que resulta  na disfunção progressiva da secreção e da ação da 

insulina na β-pancreáticas e da capacidade reduzida das células do organismo 

de utilizarem a insulina, conhecida como resistência à insulina(ADA, 2015). 

Fatores genéticos e ambientais estão envolvidos na patogênese do DMT2, 

interferindo na gênese da doença(AL-ATTAS et al., 2010).Identificar os genes 

associados aos riscos no desenvolvimento dessa doença em questão e analisar 

sua performance é de extrema importância o alcance de novas descobertas que 

poderão contribuir no tratamento e na melhoria de qualidade de vida dos 

indivíduos afetados ou pré-dispostos(AHLQVIST; AHLUWALIA; GROOP, 2010; 

ZHANG, Y. et al., 2015). A associação do gene que codifica a calpaina 10 com 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) tem sido bem relatada na literatura(CHEN et al., 

2005). 

 Já é sabido que o estilo de vida sedentário e a alimentação 

desbalanceada, a obesidade, são indispensáveis para o desenvolvimento das 

formas consideradas tardias de DMT2, que possui uma interação com os fatores 

ambientais e genéticos. Identificar os genes e polimorfismos associados ao 

DMT2 é importante para ter mais conhecimento sobre a etiologia da doença 

((AHLQVIST; AHLUWALIA; GROOP, 2010)).Estudos sobre os polimorfismos dos 

genes Calpaína-10( (UCSNP-43, UCSNP-19, UCSNP-63) e UCP1 tem 

demonstrado associação com o  DMT2 e a Síndrome dos Ovários Poliscisticos 

podem contribuir para a patogênese do diabetes mellitus tipo 2 (DM2). 

(STUMVOLL; GOLDSTEIN; VAN HAEFTEN, 2005). A Calpaína 10 é uma 

protease que coordena a ativação ou inibição de inúmeras proteínas envolvidas 

na sinalização intracelular, a proliferação, a diferenciação dos adipócitos e os 

mecanismos de secreção de insulina. O gene CAPN10 está situado no 

cromossomo 2 (2q37.3) e é expresso principalmente no fígado, no músculo 

esquelético e nas ilhotas pancreáticas(ANASTASIA et al., 2015) (STAIGER et 

al., 2009) 



A proteína desacopladora 1 (UCP1) desempenha papéis importantes no 

equilíbrio e regulação metabólica e energética, na termogênese induzida por frio 

e dieta, e em diminuir a produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) pelas 

mitocôndrias, que são mecanismos associados com a patogênese da obesidade 

e / ou DM2 (ACHIKE et al., 2011; AHMED; NAQVI; SHAFIQ, 2006). O tecido 

adiposo marrom está relacionado com a termogênese corporal(6). Este tecido 

apresenta numerosas mitocôndrias que utilizam a energia liberada pela oxidação 

de metabólitos, principalmente ácidos graxos, e dissipam energia na forma de 

calor por promover o desacoplamento entre a oxidação de ácidos graxos e a 

produção de ATP, mediado pela proteína mitocondrial “proteína desacopladora 

1” (uncoupling protein-1, UCP1(AZZU; BRAND, 2010). O gene UCP1 

considerado candidato para obesidade, DM2 ou traços relacionados. Por essa 

razão, a relação entre  o Lócus UCP1 e suscetibilidade a esses distúrbios 

metabólicos tem sido pesquisado em vários estudos genéticos,com especial 

atenção para  as variantes polimorficas 3826A / G, polimorfismos -1766A / G e -

112A / C  e no promotor região; Polimorfismo de Ala64Thr no exon 2; e 

Polimorfismo Met299Leu no exon 5 do gene UCP1(DALGAARD; PEDERSEN, 

2001; PASCUAL-GAMARRA et al., 2019; ZHANG, P. et al., 2010). 

 Portanto, este trabalho tem como objetivo investigar a frequência dos 

polimorfismos do gene CAPN10 (UCSNP-43, UCSNP-19, UCSNP-63) e UCP1 

com DMT2 do Ambulatório de Diabetes do Hospital Universitário de Brasília. 

 
2.0 JUSTIFICATIVA  
 

Devido a relevância do tema em questão, este trabalho é importante para 

o prosseguimento e desenvolvimento do estudo sobre Diabetes Mellitus Tipo 2, 

patologia metabólica complexa, que é considerada um problema de saúde 

pública. A estimativa feita pela Federação Internacional do Diabetes é que em 

2025 a prevalência de diabetes mellitus na população brasileira deverá ficar em 

torno de 14% a 20%, superior à dos Estados Unidos, que ficará em torno de 10% 

a 14%.  

Esses dados alarmantes explicam a necessidade de rastreamento 

genético e diagnóstico precoce da DMT2. É sabido que a DMT2 é uma doença 

silenciosa e que acarreta prejuízos importantes à saúde do indivíduo afetado. A 

atenção voltada aos estudos dos polimorfirmos que expressam essa patologia e 



a identificação das frequências alélicas trará importantes considerações i sobre 

esta patologia na população brasileira. Este estudo visa esclarecer sobre a 

relção entre os polimorfismos dos genes da Calpaína-10  e  UCP1 com essa 

patologia metabólica complexa.  

 

3.0 OBJETIVOS 
 
 
 3.1 Objetivos Gerais 

 

Estudar a frequência alélica dos polimorfismos dos genes CAPN10 em 

pacientes com Diabetes mellitus tipo 2 em pacientes do Hospital Universitário de 

Brasília. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Investigar a frequência dos polimorfismos do gene CAPN10 (UCSNP-43, 

UCSNP-19, UCSNP-63) e UCP 1 em 50 pacientes com DM2 atendidos 

no Hospital Universitário de Brasília e em um grupo controle constituído 

por 50 indivíduos sem diabetes. 

 

 Descrever características demográficas, socioeconômicas, clínicas, 

antropométricas e bioquímicas de diabéticos (DM tipo 2) acompanhados 

no Hospital Universitário de Brasília. 

 

 

4.METODOLOGIA 
 
 4.1 Sujeitos, considerações éticas  e procedimentos laboratoriais 
 
 

Este estudo segue todas as normas estabelecidas pela Resolução 

466/2012 do Conselho Nacional de Saúde, que trata da pesquisa em seres 

humanos. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília (em 02/08/2013, 

CAAE 23433013.4.0000.5553) e este projeto é um desdobramento do que já 



está aprovado.O estudo é do tipo caso- controle e contará com 50 pacientes 

diagnosticados com diabetes mellitus tipo 2 e 50 controles da mesma faixa etária, 

a partir do quadro de funcionários da Universidade de Brasília e de voluntários 

doadores de sangue, que constituirão o grupo controle.  

Os sujeitos que concordarem em participar do estudo, após consulta no 

banco de dados e assinatura Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(anexo I), serão convidados a responder a um questionário contendo dados de 

identificação, demográficos, socioeconômicos e clínicos. Serão ainda 

consultados os prontuários médicos dos pacientes com DM2. 

Todos os sujeitos serão submetidos à coleta de 8 mL de sangue venoso 

periférico, em tubo contendo EDTA. Serão isolados os leucócitos do sangue 

periférico e extraído seu DNA pelo método de precipitação de sal, puregene no 

Laboratório de Genética Clinica da Universidade de Brasilia E em seguida serão 

realizadas as PCRs. O s loci serão determinados pela  PCR-RFLP a e conforme 

descrito por PCRSSCP (LOPEZ-ROJAS et al., 2017). A leitura será feita em gel 

de agarose e os alelos serão identificados e tabulados para posterior análise. 

. 

 

4.2 Análise estatística 

 

As frequências alélicas e genotípicas serão calculadas utilizando o 

software GeneAlex 6.5(PEAKALL; SMOUSE, 2012) serão comparadas com as 

variáveis antropométricas e bioquímicas para verificar se há uma correlação e 

possível associações com os alelos mais frequentes encontrados 

As médias dos quadrados mínimos dos genótipos serão 

comparadas pelo teste de Tukey. A correção de Bonferroni 

foi aplicado a análises envolvendo múltiplas comparações. As análises serão 

realizadas no SPSS 22.0. 
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