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Resumo 

O Diabetes Melito tipo 1A (DM1A), com causa autoimune, corresponde de 93 

a 96% dos casos de Diabetes Mellitus Tipo 1. Esta doença é caracterizada 

pelo aumento anormal de glicose no sangue originado pela destruição auto-

imune das células betas das ilhotas pancreáticas. Estas células são 

responsáveis pela produção do hormônio Insulina que sinaliza às células a 

necessidade de internalização e armazenagem desta glicose. O 

desenvolvimento da DM1A depende de fatores ambientais e genéticos, entre 

estes últimos, o loci IDDM2 possui uma região com um VNTR situado próximo 

ao gene da Insulina (INS-VNTR) que confere aproximadamente 10% da 

susceptibilidade genética à doença. Os alelos deste VNTR são classificados 

de acordo com o número de repetições que apresentam. O alelo 1 confere 

susceptibilidade à doença em caucasianos, o alelo 3 é considerado como 

protetor, e o alelo 2 não apresenta associações de proteção ou propensão. O 

presente trabalho visa desenvolver uma metodologia de baixo custo baseada 

em PCR para a detecção dos alelos INS-VNTR de susceptibilidade ou de 

proteção à DM1A. O par de primers obtido possui as sequências: Primer 

Forward (PF) 5'-ATCCATGGCGGCATCTTGG-3' e Primer Reverse (PR) 5'-

TAGACCAGGAGAGCTGGAGG-3'; Conteúdo de GC: PF=57,89 e PR=60,00; 

Temperatura de anelamento: PF=60,53° e PR=59,74°; Mau pareamento: 

ausência em ambos; Tamanho dos primers: 20 bases; Anelamento em outras 

regiões do genoma: ausência para ambos os primers; Tamanho do 

fragmento: 569 bases. As análises de formação de dímeros ainda estão 

sendo realizadas. 
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1. INTRODUÇÃO 

No Diabetes Mellitus do tipo 1 (DM 1) ocorre a destruição auto-imune seletiva, 

através de auto-anticorpos, das células betas das ilhotas pancreáticas (PELÁ, 2012; 

SILVA, 2008). Apesar de ser influenciada por herança genética, fatores ambientais 

podem contribuir para sua ocorrência. 

1.1. Diabetes Tipo 1A 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1A) é uma doença autoimune onde ocorre a 

destruição das células beta do pâncreas, que causa diminuição da secreção de 

insulina, ela é caracterizada pela infiltração pancreática de linfócitos T e B, e outras 



células do sistema imune, ocorrendo em indivíduos que possuem predisposição 

genética e que tem perda de imunidade por fatores ambientais (CRISÓSTOMO, 

2010; FORES, 2010; TANNUS et al., 2007). 

1.2. Fatores Genéticos da Diabetes Mellitus Tipo 1A 

 Segundo Alizadeh et al., 2008 apud Fores, 2010 o segundo maior locus de 

susceptibilidade ao DM 1A é o IDDM2, este é localizado na região 5’ do gene da 

insulina (INS), no cromossomo 11p15 em uma região 4,1 Kb que abrange os genes 

INS, da tirosina hidroxilase, e do fator de crescimento insulina-símil (IGF-2). 

 Para o gene IDDM2 o que causa essa pré- disposição é o número variável de 

frequências repetidas (VNTR), formadas por respetições em tandem das bases 

ACAGGGGTGGTGGGG, que são dividas em três classes onde a classe I possui de 

30 – 60 repetições o que lhes causam susceptibilidade a DM 1; já a classe III tem de 

120 – 170 repetições o que sugere proteção ; e a classe II é intermediaria para qual 

não existem evidências de associação com proteção ou susceptibilidade 

(KANTROVA et al., 2012). 

2. OBJETIVOS 

 Este trabalho tem como objetivo elaborar um teste de genotipagem de baixo 

custo para diferenciação dos alelos classe I e classe III do VNTR do locus IDDM2, 

estabelecendo um conjunto de primers específicos para detectar suas variantes que 

conferem proteção ou susceptibilidade ao Diabetes Mellitus tipo 1A.  

3. METODOLOGIA 

 Para identificação dos alelos 1 e 3 do VNTR do locus IDDM2 foram utilizadas 

como molde para obtenção de um par de primers específicos, sequências deste 

locus obtidas do NCBI GeneBank. Estes primers foram projetados com o auxílio do 

software PrimerBlast. Os parâmetros para a construção dos primers são: 1-

Conteúdo de GC próximo de 50%; 2 – Temperatura de anelamento próxima de 

60°C; 3 – Anelamento sem mau pareamento de bases. 4 – Tamanho dos primers 

próximo de 20 bases; 5 – Ausência de anelamento em outras regiões do genoma; 6 

– Tamanho do fragmento produto; 7 – Formação de Dímeros e Grampos. As 

análises do item 7 foram realizadas utilizando o software on-line OligoDt Analyzer da 

empresa Integrated DNA technologies.  

4. DESENVOLVIMENTO  

 Com a pesquisa em andamento encontramos alguns primers específicos para 

as variantes de VNTR do locus IDDM2, entretanto mais análises são necessárias  



para verificarmos todos os parâmetros apontados. 

5. RESULTADOS PRELIMINARES 

Ao todo 10 pares de primers para a região de interesse foram obtidos através do 

software, os quais estão sendo avaliados para todos os parâmetros estabelecidos 

para sua construção. Entretanto, até o momento apenas um par de primers tem 

correspondido plenamente estes parâmetros. Suas características são: Sequência 

Primer Forward (PF) 5'-ATCCATGGCGGCATCTTGG-3' e Primer Reverse (PR) 5'-

TAGACCAGGAGAGCTGGAGG-3'; 1 – Conteúdo de GC: PF=57,89 e PR=60,00; 2 – 

Temperatura de anelamento: PF=60,53° e PR=59,74°; 3 – Mau pareamento: PF=0 

bases e PR=0 bases; 4 – Tamanho dos primers: ambos apresentaram 20 bases; 5 – 

Anelamento em outras regiões do genoma: ausência para ambos os primers; 6 – 

Tamanho do fragmento: 569 bases. As análises de formação de dímeros e grampos 

para todos os pares de primers obtidos ainda estão sendo realizadas. 
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