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Investigação Molecular de Alterações em Genes  

Associados à Obesidade em Pacientes  

com Obesidade Infantil 

INTRODUÇÃO 

A obesidade é uma doença caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal 

resultante de um desequilíbrio entre o aporte calórico e o gasto energético. Embora o 

binômio, dieta e atividade física, seja o fator mais estudado da obesidade, a ocorrência 

desse fenômeno nos indivíduos reflete a interação entre fatores dietéticos e ambientais 

com uma predisposição genética (OMS, 1990). A análise molecular é um meio utilizado 

para detectar genes e alterações ligados a obesidade. Na tentativa de esclarecer os 

mecanismos genéticos envolvidos na obesidade, vários estudos de genes, mutações 

e/ou polimorfismos do DNA têm sido desenvolvidos. Assim, o presente estudo engloba 

a análise do polimorfismo rs9939609 no gene FTO e o início da investigação de 

alterações moleculares no gene MC4R em pacientes com fenótipo de obesidade 

infantil.  

MÉTODOS 

O grupo de estudo é composto de 40 indivíduos (entre 7 e 15 anos), vinte com fenótipo 

de obesidade infantil (IMC acima de 30), e vinte pacientes com fenótipo de sobre-peso 

(IMC entre 25 e 29,9). Todos encaminhados pela Disciplina de Endocrinologia e 

Metabologia do ICS-UFTM.  

Para a avaliação da presença do polimorfismo rs9939609T/A do gene FTO foram 

construídos primers para amplificação alelo-específica, já para a amplificação do gene 

MC4R foram desenhados oligonucleotídeos englobando a região codificante e as 

extremidades 5’ e 3’ (Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As reações PCR foram realizadas a partir do material genético (DNA genômico) obtido 

e extraído do sangue periférico dos indivíduos.  Posteriormente, os fragmentos 

amplificados por PCR do gene MC4R foram purificados e sequenciados. 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A PCR alelo-específica do polimorfismo rs9939609T/A do gene FTO foi realizada para 

todos os pacientes e controles (Figura 1).  

Figura 1. Teste em agarose 1%  

da PCR alelo-específica do  

polimorfismo rs9939609T/A.  

Na tabela acima, os resultados 

encontrados para o grupo obeso, 

sobre-peso e controle. 

Figura 2. Teste em agarose 1% da PCR correspondente ao fragmento 5’ do gene MC4R. PM- 

Peso Molecular 1 Kb plus (Invitrogen). A numeração corresponde ao número de referência 

dentro da causística de OSP (obesos e sobre-peso). Abaixo, parte do eletroferograma do 

fragmento 1 do paciente OSP-11, o primer utilizado para esta amplificação foi o MC4R_1F. 

. 

Palavras-chave: Obesidade Infantil, gene MC4R, gene FTO 

As amplificações dos fragmentos de MC4R foram realizadas apenas para os indivíduos 

com fenótipo de obesidade (Figura 2). Os seqüenciamentos foram iniciados pelo o 

fragmento 1 (Figura 2), pois todas as amostras dos vinte pacientes puderam sem 

amplificadas e purificadas sem perda. Até o momento, foram analisados os 

eletroferogramas de cinco pacientes e nenhuma alteração foi encontrada. 

Os dados obtidos não foram significativos, todos os grupos estão em desequilíbrio de 

Hardy-Weinberg, o grupo dos obesos com c² = 4,20 e  p=0,0404 , o grupo dos sobre-

peso com  c² = 5,7144 e  p=0,0168 e o grupo controle com c² = 8,897 e  p=0,0029. 

Com estes resultados não podemos sugerir que exista relação entre o polimorfismo do 

gene FTO e a obesidade infantil na amostra populacional estudada.  

Primer Sequência 5’- 3’ 

FTOrs99 F1   AGCTGTGAGGAATACTAGGAG   

  FTOrs99A R2 GAGACTATCCAAGTGCATCACT 

FTOrs99T R GAGACTATCCAAGTGCATCACA 

 MC4R_5’F       GTGTCACCCTGCAATTTGTG  

 MC4R_5’R      GAGTTCACCATGCTGGCAG 

 MC4R_3’F      CGTGCTCTGTCCCCATTTA 

 MC4R_3’R      CACGAAGGAGACATTGTTAAGC 

MC4R_1F      ATCAATTCAGGGGGACACTG 

MC4R_1R      CCAACCCGCTTAACTGTCAT 

MC4R_2F      GTAGCTCCTTGCTTGCATCC 

MC4R_2R      ACGGAAGAGAAAGCTGTTGC 

Tabela 1. Sequência dos primers construídos para a investigação molecular dos genes FTO e 

MC4R. Onde: 1primer forward e 2primer reverse. 

Bolsa de Iniciação Científica: 

PM     1       2      11     12     13     29     30      31    49     50     71     72      73   108 


