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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 DIABETES MELLITUS TIPO 1 

 

O diabetes mellitus (DM) vem se tornando, cada vez mais, um sério problema de 

saúde pública devido ao aumento de sua prevalência na população. De acordo com a 

Federação Internacional de Diabetes (International Diabetes Federation - IDF), atualmente 

463 milhões de adultos em todo o mundo apresentam algum tipo de DM e a estimativa é que 

esse número aumente para 700 milhões de indivíduos afetados por essa doença em 2045 (1). 

Estima-se que 90 – 95% dos casos de DM correspondem ao DM tipo 2 (DM2) e 5 – 10% ao 

DM tipo 1 (DM1) (1, 2). Com relação ao DM1, atualmente existem 2,58 bilhões de crianças e 

adolescentes (<20 anos de idade) com essa doença e cerca de 130 mil novos casos por ano (1). 

O Brasil é o 3º país com maiores prevalência e incidência de DM1 em todo o mundo, com 

51.500 pessoas acometidas pela doença e 7.300 novos casos por ano (em crianças com <15 

anos de idade) (1).  

O DM é um grupo de desordens metabólicas de etiologia múltipla caracterizado pela 

hiperglicemia crônica resultante de defeitos na secreção e/ou ação da insulina (2). Essa 

hiperglicemia crônica pode provocar lesões estruturais no endotélio vascular e no tecido 

nervoso que causam danos, disfunções e falhas de vários órgãos e tecidos, levando ao 

aparecimento das complicações crônicas do DM (2). Estas complicações são divididas em 

microvasculares [doença renal do diabetes (DRD), retinopatia diabética (RD) e neuropatia 

diabética] e macrovasculares (doença arterial coronariana, doença vascular periférica e 

acidente vascular cerebral) e são as causas mais comuns de morbidade e mortalidade em 

pacientes com DM (2).  
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A DRD é caracterizada como uma série de alterações estruturais que afetam a função 

renal, as quais iniciam por hiperfiltração renal e hipertrofia glomerular, seguida de 

albuminúria progressiva com declínio da taxa de filtração glomerular (TFG) (3, 4). A RD se 

caracteriza por anormalidades microvasculares do olho, incluindo a formação de 

microaneurismas. Em estágios mais avançados da doença pode ocorrer a perda gradual da 

microvasculatura da retina, levando à isquemia, seguida de proliferação de vasos sanguíneos 

anômalos e frágeis (neovascularização) que são propensos a hemorragias. Também pode 

haver crescimento de tecido cicatricial, que pode provocar o deslocamento da retina (5-7).  

A classificação atual do DM compreende 4 categorias: DM1, DM2, DM gestacional e 

outros tipos específicos (2). O DM1 acomete principalmente crianças e adultos jovens e é 

causado pela destruição autoimune das células-beta pancreáticas mediada por linfócitos T e 

macrófagos, o que leva a uma deficiência total na secreção de insulina e faz com que os 

indivíduos afetados necessitem de tratamento com insulina para sobrevivência (2, 8-11). O 

ataque autoimune contra as células-beta é evidenciado pela presença de autoanticorpos contra 

antígenos dessas células, como contra a insulina, ácido glutâmico descarboxilase-65 

(GAD65), tirosina fosfatase chamada de IA-2 e uma molécula transportadora de zinco 

(ZnT8). Geralmente os indivíduos com DM1 apresentarão pelo menos um desses 

autoanticorpos no momento do diagnóstico (12, 13).  

Sendo uma doença multifatorial, o DM1 é causado pela complexa interação entre 

diversos fatores de risco ambientais, imunológicos, genéticos e epigenéticos (14-16). Estudos 

de varredura de genoma (Genome Wide Association Studies – GWAS) já associaram o DM1 a 

mais de 50 loci. Dentre eles, o loci HLA (human leukocyte antigen) de classe II DR/DQ é o 

principal locus de suscetibilidade [razão de chances (RC) > 7], sendo responsável por 30-50% 

do risco genético para o DM1 (15, 17, 18). No entanto, polimorfismos em outros genes 

também mostraram associação com risco para o DM1; como nos genes INS (insulin), PTPN22 
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(protein tyrosine phosphatase non-receptor type 22), CTLA4 (cytotoxic T-lymphocyte 

associated protein 4) e ERBB3 (erb-b2 receptor tyrosine kinase 3) (19-23). Nesse sentido, 

estudos com modelos de predição mostraram que a combinação de polimorfismos HLA e 

polimorfismos não-HLA pode melhorar a predição da doença e influenciar no 

desenvolvimento de autoanticorpos das ilhotas pancreáticas e na progressão para o DM1 (16, 

24-28). Dentre os polimorfismos não-HLA, uma das principais regiões associadas à doença é 

a região 12q13, no cromossomo 12, onde está localizado o ERBB3 (19, 29-31).  

 

1.2  GENE ERBB3 

 

O gene ERBB3 (Erb-b2 Receptor Tyrosine Kinase 3) codifica o receptor epidermal 

growth factor receptor 3 pertencente à família de receptores tirosina quinases que consistem 

em 4 receptores de fatores de crescimento epidérmicos: ERBB1 (EGFR), ERBB2 (HER2), 

ERBB3 (HER3) e ERBB4 (HER4) (32).  

Como o ERBB3 não possui um domínio quinase ativado, ele precisa sofrer 

heterodimerização com outros membros da família de fatores de crescimento epidérmico para 

poder ativar diversas vias de sinalização que estão envolvidas no ciclo celular, na 

proliferação, diferenciação, sobrevivência ou morte celular (29). A proteína codificada pelo 

gene ERBB3 é expressa nos sistemas gastrointestinal, reprodutivo, respiratório, trato urinário, 

pele, sistema nervoso e sistema endócrino. No sistema endócrino, estudos sugerem que a 

deficiência de insulina aumenta a expressão gênica e proteica de ERBB3 (33). 

O ERBB3 apresenta duas vias de ativação principais: a primeira corresponde à via da 

PI3K (phosphatidylinositide 3-kinases) / PDK1 (pyruvate dehydrogenase kinase 1) / AKT 

(protein kinase B). Nela, a PI3K é ativada após a formação de um dímero entre o ERBB3 e 

ERBB1/2. Uma vez ativada, a PI3K acumula PDK1/AKT na membrana celular, o que resulta 

em fosforilação e sinalização celular. Esta via é responsável por regular o crescimento celular, 
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apoptose e invasão de células tumorais. Já a segunda via de ativação se dá por meio da MAPK 

(mitogen activated protein kinases). A ativação do ERBB3 e a fosforilação da tirosina quinase 

resulta na ativação de MAPK, que uma vez ativada é capaz de traduzir estímulos 

extracelulares para a célula, regulando fatores de transcrição no núcleo, e induzindo a 

proliferação celular (Figura 1) (34, 35). 

Alterações no locus do ERBB3 já foram associadas com doenças autoimunes, tais 

como vitiligo e artrite reumatoide (30, 36, 37). Sabe-se ainda que o aumento da expressão de 

ERBB3 desempenha um papel importante na progressão de várias formas de tumores (35). 

Como demonstrado anteriormente, o receptor codificado por esse gene é fundamental para a 

ativação da via PI3K/AKT que, por sua vez, vai desencadear outras vias relacionadas com a 

sobrevivência e proliferação das células (29, 38). A deficiência ou a inibição da via PI3K 

pode resultar na diminuição do número de células T regulatórias e desencadear autoimunidade 

(39). 

Wang et al. (39) demonstraram que esse gene é expresso na superfície de células 

CD11+ (monócitos e células dendríticas), sugerindo que o ERBB3 desempenhe um papel na 

resposta imune. Esse mesmo estudo sugere também que a porcentagem de ERBB3 nas células 

está diretamente relacionada com a capacidade das células apresentadoras de antígenos (APC) 

estimularem a proliferação de células T. 

Acredita-se que o ERBB3 esteja indiretamente envolvido na função das APCs, pois 

essas podem influenciar na suscetibilidade à autoimunidade através de diversos mecanismos, 

como eliminação de células T autorreativas e ativação de células T regulatórias. A literatura 

sugere que esse gene possa ter um papel molecular de grande importância relacionado tanto à 

infecção quanto à resposta imune, os quais são fatores que podem contribuir para a patogenia 

e suscetibilidade genética ao desenvolvimento do DM1 (39). Além disso, o ERBB3 é um forte 
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candidato ao risco para o DM1 por ser expresso em células-beta pancreáticas e células ductais 

(40).  

 

Figura 1 – Ativação das vias PI3K e MAPK pelo gene ERBB3. Legenda: →: 

ativação; ─┤: inibição; GRB2: growth factor receptor bound protein 2; Ras: small GTPases 

subfamily proteins; Raf: proto-oncogene serine/threonine-protein kinase; MEK: mitogen-

activated protein kinase; MAPK: mitogen activated protein kinases; VEGFA: vascular 

endothelial growth factor A; PI3K: phosphatidylinositide 3-kinases; PDK1: pyruvate 

dehydrogenase kinase 1; PIP2: phosphatidylinositol biphosphate; PIP3: phosphatidylinositol 

triphosphate; Akt: protein kinase B; GSK3β: glycogen synthase kinase 3β; NF-κB: nuclear 

factor-κB; BAD: BCL2 associated agonist of cell death. Fonte: Adaptada de Baselga; Swain, 

(2009); Li; Yuan; Cao, (2013). 

 

Nesse sentido, Frohnert et al. (41) avaliaram o desempenho de um modelo de predição 

constituído por polimorfismos em 10 genes [HLA, PTPN22, INS, IL2RA (interleukin 2 

receptor subunit alpha) , ERBB3, ORMDL3 (ORMDL sphingolipid biosynthesis regulator 3), 
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BACH2 (BTB domain and CNC homolog 2), IL27 (interleukin 27), GLIS3 (GLIS family zinc 

finger 3) e RNLS (renalase, FAD dependent amine oxidase)] para prever o desenvolvimento 

de DM1 na coorte prospectiva do Diabetes Autoimmunity Study in the Young (DAISY). Os 

resultados demonstraram que o modelo com 10 polimorfismos, incluindo no ERBB3, 

apresentou melhor desempenho na predição de DM1 do que o modelo contendo apenas 

polimorfismos no HLA.  

Além disso, estudos recentes mostram que o desenvolvimento de autoanticorpos 

contra a insulina pode estar relacionado a diversos SNPs (single nucleotide polymorphism) em 

genes associados com o risco para o DM1, entre eles o rs2292239, no ERBB3 (42, 43).  

O SNP rs2292239 (A/C), localizado no íntron 7 do gene ERBB3, é o SNP mais 

estudado nesse gene em relação ao DM1 (24, 29, 36). Esse SNP já foi associado com o DM1 

em diversas populações, sendo que a maioria dos estudos mostra uma associação do alelo A 

com risco para o DM1, conforme a Tabela 1 (19, 21, 25, 26, 39, 44-49). Essa associação do 

rs2292239 com risco para o DM1 também foi replicada na nossa população, em um estudo 

conduzido por nosso grupo, no qual foram avaliados cerca de mil indivíduos (incluindo casos 

e controles) de uma população caucasiana brasileira e foi encontrada uma associação do alelo 

A com risco para o DM1 (47). Assim, a associação desse SNP com risco para o DM1 parece 

já estar bem consolidada na literatura. 

Outro SNP no ERBB3 que também vem sendo estudado em relação à suscetibilidade 

ao DM1 é o rs705708 (G/A), localizado no íntron 15 desse gene. Conforme demonstrado na 

Tabela 1, esse SNP foi associado com risco para DM1 em uma população norte-americana 

(29) e em um GWAS que incluiu indivíduos asiáticos, britânicos, europeus, dinamarqueses e 

norte-americanos (30). Sun et al. (26) identificaram o rs705708 como associado com DM1 em 

uma análise de haplótipo (rs2292239, rs705708 e rs2292238) em uma população chinesa. 

Além disso, em um estudo feito por Kaur et al. (36) o genótipo G/G desse SNP foi associado 
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com diminuição da expressão do ERBB3, sugerindo que esse SNP é funcional. Na população 

brasileira, ainda não existem estudos relacionando o rs705708 com o DM1.  

 

Tabela 1 – Resumo dos estudos que avaliaram a associação entre os SNPs rs2292239 e 

rs705708 no gene ERBB3 e o DM1 

Estudo 
Desenho 

do estudo 

SNP 

estudado no 

ERBB3 

População 

estudada 
Resultado 

Awata et 

al., 2009 

(44) 

Caso-

controle 
rs2292239 Japonesa 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1  

(RC= 1,38; IC 95% 1,16-1,65). 

Espino-

Paisan et 

al., 2011 

(45) 

Caso-

controle 
rs2292239 Espanhola 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1  

(RC= 1,21; IC 95% 1,02-1,43). 

Kiani et al., 

2015 (46) 

Caso-

controle 
rs2292239 Paquistanesa 

O alelo T foi associado com 

risco para DM1 (p< 0,001). 

Lemos et 

al., 2018 

(47) 

Caso-

controle 
rs2292239 Brasileira 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1 

 (RC= 1,62; IC 95% 1,02-2,59). 

Maziarz et 

al., 2015 

(25) 

Caso-

controle 
rs2292239 Sueca 

A associação entre o DM1 e os 

genótipos A/A + A/C foi mais 

forte entre pacientes positivos 

para o autoanticorpo IA-2. 

Nikitin et 

al., 2010 

(48) 

Caso-

controle 
rs2292239 Russa 

Não foi encontrada associação 

desse SNP com DM1. 

Reddy et 

al., 2011 

(21) 

Caso-

controle 
rs2292239 

Caucasianos 

da Geórgia 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1 

 (RC= 1,3; IC 95% 1,1-1,4). 

Sun et al., 

2016 (26) 

Caso-

controle 
rs2292239 Chinesa 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1 

 (RC= 1,55; IC 95% 1,26-1,90). 

Todd et al., 

2007 (19) 

Caso-

controle 
rs2292239 Europeia 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1 

 (RC= 1,28; IC 95% 1,21-1,35). 

Wang et al., 

2010 (39) 

Caso-

controle 
rs2292239 

Caucasianos 

da Geórgia 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1 
 (RC= 1,3; IC 95% 1,2-1,4). 

 

 

 

Continua. 
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Conclusão. 

Estudo 
Desenho do 

estudo 

SNP 

estudado 

no ERBB3 

População 

estudada 
Resultado 

Yamashita 

et al., 2011 

(49) 

Caso-

controle 
rs2292239 Japonesa 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1 

 (RC= 1,5; IC 95% 1,3-1,8). 

Cooper et 

al., 2009 

(30) 

GWAS rs705708 

Asiática, 

britânica, 

europeia, 

dinamarquesa e 

norte-americana 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1 (p< 0,001). 

Kaur et al., 

2016 (36) 
Transversal rs705708 

HapMap cell 

lines (CEU 

population) 

O genótipo G/G foi associado 

à menor expressão do gene 

ERBB3. 

Keene et 

al., 2012 

(29) 

GWAS rs705708 Norte-americana 

O alelo A foi associado com 

risco para DM1 

(RC= 1,31; IC 95% 1,13-

1,51). 

Sun et al., 

2016 (26) 

Caso-

controle 
rs705708 Chinesa 

Esse SNP foi associado com 

DM1 em uma análise de 

haplótipo (rs2292239, 

rs705708 e rs2292238): o 

haplótipo G-G-A foi menos 

frequente nos pacientes com 

DM1 do que nos controles 

(RC= 0,71; IC 95% 0,55-

0,92). 

Fonte: Elaborada pela autora. DM1: diabetes mellitus tipo 1; GWAS: genome-wide 

association study; IC 95%: intervalo de confiança de 95%; RC: razão de chances; SNPs: 

single nucleotide polymorphism. 

 

1.3 GENE PA2G4 

 

O gene PA2G4 (Proliferation-associated protein 2G4), também chamado de EBP1 

(ERBB3-binding protein 1), codifica uma proteína (EBP1) de ligação ao RNA que pode ser 

expressa nos mais diversos tecidos do corpo humano e ser encontrada tanto no citoplasma 

como no núcleo ou nucléolo. Essa proteína está envolvida na regulação do crescimento e 

proliferação celular, estando presente nos complexos ribonucleoproteicos (50-52). A EBP-1 
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interage com o domínio citosólico do receptor ERBB3, participando da inibição da via de 

transdução do sinal desse receptor, após ser fosforilada pela PKC (proteína quinase C) (50, 

53). Nesse sentido, a heregulina, pertencente à família dos EGFs (fatores de crescimento 

epidérmicos) que ativam o ERBB3, promove a dissociação do complexo ERBB3-EBP1 e 

contribui na translocação da EPB1 do citoplasma para o núcleo (54). Outro fator que interfere 

na relação EBP1/ERBB3 é a superexpressão do tRNALeu livre, que perturba a interação entre 

ERBB3 e EBP1, reforçando a via de sinalização ERBB2/ERBB3 e resultando na fosforilação 

de RSK1/MSK2, o que aumenta a proliferação e a resistência à morte celular (55). 

No núcleo, a EBP1 atua como co-repressora da transcrição de genes regulados por 

receptores andrógenos e outros genes envolvidos no ciclo celular, interagindo com histonas 

desacetilases (56). Além disso, ela se liga diretamente a vários polifosfoinositídeos (PPIns), 

que são fosfolipídios da membrana presentes no núcleo e, além de serem componentes 

estruturais, participam do remodelamento da cromatina, transcrição e processamento do 

RNAm. A interação da EBP1 com os PPIns permite à EBP1 alternar sua expressão entre 

diferentes compartimentos e funções celulares; sendo que sua presença no nucléolo contribui 

para o seu papel na supressão da proliferação celular (50, 57). 

Por outro lado, a EBP1 também pode atuar na indução da proliferação de diversos 

tipos celulares, através da regulação negativa da proteína p53 (uma proteína que controla o 

ciclo celular), do aumento de expressão do PCNA (antígeno nuclear de proliferação celular) 

ou da supressão da apoptose, via inibição da fragmentação do DNA, interagindo com a Akt 

(proteína quinase B) fosforilada nuclear (58, 59). Nguyen et al. (58) demostraram em células 

T que a depleção de GTP (guanosina trifosfato) inibe a síntese de RNAr nessas células, pela 

inibição do TIF-IA (fator de iniciação de transcrição I), uma proteína de ligação à GTP que 

recruta RNA polimerase I para o promotor de DNAr, diminuindo a proliferação das células; 
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porém, quando não há essa depleção, o TIF-IA-GTP liga-se à EBP1 e, juntos, aumentam a 

transcrição do PCNA, aumentando a proliferação de células T. 

A expressão do PA2G4, assim como da proteína EBP1, vêm sendo investigadas em 

muitos estudos relacionados ao câncer. O aumento dessa expressão se mostra associado com a 

inibição do crescimento e a indução da diferenciação de células cancerígenas humanas (60, 

61). Já a expressão diminuída desse fator é relacionada com a presença de tumores ou com um 

pior prognóstico (62-64). 

Corso et al. (65) propuseram que a EBP1 está presente em um complexo proteico que 

regula a expressão de genes do locus HLA de classe II, especialmente HLA-DRA, HLA-

DRB1 e HLA-DQA1; estando envolvida na resposta imune adaptativa. Outro estudo 

demostrou que a infecção pelo vírus Influenza induz a expressão de PA2G4, ao mesmo tempo 

em que a EBP1 interage com a proteína viral PB1 e inibe a síntese de RNA e a replicação do 

vírus (66).  

Além disso, o estudo de Shen et al. (67) mostrou que a diminuição da expressão de 

EBP1 aumentou a capacidade de proliferação de células R7T1 (linhagem de células-beta 

pancreáticas de camundongo). Da mesma forma, Squatrito et al. (50) relataram que a sua 

superexpressão inibiu a proliferação de fibroblastos humanos.  

Desse modo, pode-se notar que o PA2G4, assim como a proteína codificada por ele 

(EBP1), possui várias funções regulatórias, incluindo funções relacionadas à proliferação 

celular e imunidade, as quais estão relacionadas à patogênese do DM1. Entretanto, até o 

momento, nenhum estudo avaliou a associação de SNPs nesse gene com o desenvolvimento 

do DM1. 

Um SNP presente nesse gene é o rs773120 (C/T), que está localizado no íntron 5 do 

PA2G4. Esse SNP já foi associado em GWAS com a expressão de diversos outros genes, 

como o RPS26, que codifica uma proteína ribossomal, em células linfoblásticas (68) e em 
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pacientes com a doença de Alzheimer (69); o MYC6, que codifica uma miosina, o SMARCC2, 

que codifica uma helicase/ATPase, a qual participa do remodelamento da cromatina, em 

células sanguíneas (70); e o OBFC2B, que codifica uma proteína de ligação ao DNA, em 

osteoblastos, com interação terapêutica (71).  

Além disso, esse SNP também pode interferir na regulação epigenética do PA2G4, 

perturbando, por exemplo, a ligação de RNAs não-codificantes longos (como o 

NONHSAG011351) nesse gene; podendo afetar as funções do PA2G4 e sua rota de 

sinalização (36).  

 

2 JUSTIFICATIVA 

 

O DM1 é uma doença autoimune e multifatorial que caracteriza um grave problema de 

saúde pública, uma vez que possui acentuada morbidade e mortalidade e importantes 

repercussões econômicas e sociais decorrentes do impacto de suas complicações crônicas. 

Sendo assim, uma melhor compreensão das bases genéticas e moleculares do DM1 poderá 

levar à identificação de pacientes que apresentam maior predisposição para o seu 

desenvolvimento. 

O gene ERRB3 vem sendo relacionado com o DM1 por estar presente nas células-beta 

pancreáticas e células do sistema imune e, também, por estar envolvido em vias celulares 

associadas à patogênese do DM1, como proliferação celular e resposta imune. Nesse sentido, 

estudos mostram que SNPs no ERBB3 parecem conferir risco para essa doença. Entretanto, 

até o momento, o SNP rs705708 ainda não foi estudado na população brasileira, embora seja 

importante fazer a replicação dos resultados dos estudos, uma vez que as frequências alélicas 

e genotípicas podem variar entre populações diferentes.  
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Além disso, outro gene que pode estar envolvido na patogênese do DM1 é o PA2G4, 

que, além de ter um papel importante na regulação da proliferação celular e na imunidade 

adaptativa, atua regulando o ERBB3; tornando-se, portanto, um gene candidato para essa 

doença. No entanto, ainda não existem estudos relacionando SNPs nesse gene e o DM1.  

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1  OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a associação dos SNPs rs705708 (G/A) no gene ERBB3 e do rs773120 (C/T) 

no gene PA2G4 com o DM1. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

a) Comparar as frequências dos SNPs em estudo no gene ERBB3 e no gene PA2G4 entre 

indivíduos com DM1 (casos) e indivíduos sem a doença, doadores do banco de sangue 

(controles); 

 

b) Verificar se esses SNPs estão associados com alguma característica clínica ou 

laboratorial relacionada ao DM1, como idade de diagnóstico, perfil glicêmico e 

lipídico, dentre outras. 
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