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FREQÜÊNCIA DO POLIMORFISMO THR92ALA DA DESIODASE TIPO 2 EM POPULAÇÃO 
CONTROLE E COM DIABETES MELLITO TIPO 2. Murilo Anderson Leie, Walter Escouto, 
Clarissa Capp, Luis Henrique Canani, Ana Luiza Silva Maia (orient.) (UFRGS). 

A enzima desiodase tipo 2 (D2) catalisa a conversão do pró-hormônio T4 (tiroxina) ao hormônio ativo T3 
(triiodotironina). O principal papel fisiológico da D2 é fornecer o T3 intracelular. Em humanos essa enzima é 
encontrada predominantemente na hipófise, sistema nervoso central, glândula tireóide, coração e músculo 
esquelético. Estudos recentes descreveram uma associação entre um polimorfismo da D2, uma troca do aminoácido 
treonina (Thr) por uma alanina (Ala) no códon 92 (Thr92Ala), com resistência insulínica em obesos e diabéticos. 
Baseados nesses resultados, o presente estudo teve como objetivo avaliar uma possível associação entre o alelo Ala e 
a presença de diabetes tipo 2 (DM2). Como controle, utilizamos amostras obtidas de um banco de sangue coletado 
para estudo multicêntrico coordenado pelo nosso Serviço. A genotipagem do polimorfismo Thr92Ala foi realizada 
através da amplificação do DNA genômico de sangue periférico pela técnica da reação em cadeia da polimerase 
(PCR) e posterior restrição enzimática com a enzima específica Bsg1 (RFLP). Na população controle, a freqüência 
do alelo Thr foi de 0, 64 e a freqüência do alelo Ala, de 0, 36. De um total de 111 pacientes, 13 (11, 7%) eram 
homozigóticos para alanina (Ala/Ala), 54 (48, 6%) eram heterozigóticos (Thr/Ala), e 44 (39, 6%) eram 
homozigóticos para treonina (Thr/Thr). Já na população de diabéticos tipo 2, foram analisados 183 pacientes. A 
freqüência do alelo Thr foi de 0, 60 e para o alelo Ala de 0, 40. Em relação ao genótipo, 35 (19, 1%) dos pacientes 
eram homozigóticos para alanina (Ala/Ala), 82 (44, 8%) eram heterozigóticos (Thr/Ala) e 66 (36, 0%) eram 
homozigóticos para treonina (Thr/Thr). A distribuição dos genótipos das populações estavam em equilíbrio de 
Hardy-Weinberg. Não encontramos diferenças significativas, tanto na análise da comparação das freqüências do 
alelo Ala (0, 36 vs 0, 40, P=0, 56) quanto na distribuição dos genótipos (P=0, 25) nas populações estudadas. 

471 




