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RESUMO

O Diabetes mellitus (DM) do tipo 1 é uma doença causada pela
destruição, por mecanismo auto-imune, das células β das ilhotas
pancreáticas, produtoras de insulina. O tratamento convencional da doença
é realizado por meio de injeções diárias de insulina exógena.
O transplante de ilhotas pancreáticas inclui-se, atualmente, como
uma das alternativas terapêuticas à insulinoterapia. Entretanto, para atingir a
insulino-independência, é necessário transplantar um grande número de
ilhotas por paciente. O conhecimento do mecanismo de proliferação das
células β pode possibilitar a realização do transplante a partir da expansão
celular ex vivo. A glicose é um dos principais indutores da proliferação de
células β.
Neste trabalho, foi estabelecida e executada a tecnologia de
isolamento e purificação de ilhotas pancreáticas humanas, visando sua
estimulação com glicose. Para identificar genes regulados por glicose
nestas ilhotas, foi utilizada a técnica de hibridização subtrativa SSH,
associada ao rastreamento da biblioteca através de macroarranjos de DNA.
Num primeiro rastreamento, foram identificados dois fragmentos
gênicos induzidos pela glicose. Um destes apresentou homologia com uma
proteína hipotética humana de função desconhecida e o segundo com o
receptor de polipetídeo pancreático.
Este trabalho permitiu a identificação de novos genes regulados pela
glicose em ilhotas pancreáticas humanas, os quais podem estar
relacionados à proliferação celular deste tecido.

ABSTRACT

Type 1 Diabetes mellitus (T1DM) is caused by autoimmune
destruction of the insulin-producing pancreatic islet β-cells. Treatment is
generally approached by daily subcutaneous injections of exogenous insulin.
Nowadays, pancreatic islet transplantation is considered as an
effective alternative treatment to insulin therapy. However, in order to reach
insulin-independence, a large number of islets is required for each patient.
Knowledge of the mechanisms regulating islet β-cell proliferation may allow
ex-vivo β-cell expansion prior to transplant. Glucose is considered one of the
main inducers of islet β-cells proliferation.
We established and executed the technology of human islet isolation
and purification. The islets were then stimulated in culture with glucose. In
order to identify glucose-regulated genes in cultured human islets, we
utilized the suppression subtractive hybridization (SSH) method, followed by
cDNA library screening by DNA macroarrays.
Preliminary screening allowed us to isolate two cDNAs displaying
glucose regulation, one of which is similar to a human hypothetical protein of
unknown function and the other shows similarity to the pancreatic
polypeptide receptor.
This work allowed identification of glucose-regulated genes in human
pancreatic islets, which may be related to cell proliferation in this tissue.
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