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ABREVIATURAS E SÍMBOLOS

∆Rn =

Diferença entre densidade luminosa do receptor e emissor

ABL =

Exemplo de gene normalizador (Abelson Murine Leukemia Viral
Oncogene Homolog)

AGA =

Alopecia Androgenética

AR =

Receptor Androgênico (Androgen Receptor)

BCR =

Gene normalizador (Breakpoint Cluster Region) localizado no braço
curto do cromossomo 22 região 11.21

CAG=

Repetições de trinucleotídeos presente no exon 1 do gene AR

CCD =

Charge coupled device

Ct =

Ciclo limite (Cicle threshold)

DHEA-S=

Sulfado de Dehidroepiandrosterona

DHT =

Dihidrotestosterona

dNTPs =

Desorribonuleotídeo trifosfato

6-FAM =

6- carboxi fluorersceína (6 –carboxyfluorescein)

GAPDH=

Exemplo de gene normalizador (Glyceraldehyde-3-Phosphate

Dehydrogenase)
G6PD =

Exemplo de gene normalizador (Glucose-6-Phosphate Dehydrogenase)

OMIM =

Herança mendeliana humana disponível online
(Online Mendelian Inheritance in Man)

PCR =

Reação de cadeia da polimerase (Polymerase Chain reaction)

qRT-PCR =

PCR quantitativa em Tempo Real

R2 =

Correlação entre a regressão linear e os dados dos pontos da curva

TAMRA =

6-carboxi-tetrametilrodamina (6-carboxytetramethylrhodamine)

Xq11-12 =

Braço longo do cromossomo X, região 11-12
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1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento, diferenciação e secreção da glândula sebácea e do folículo piloso
dependem da ação da testosterona e da dihidrotestosterona (DHT) ao nível do receptor
androgênico. Síndromes hiperandrogênicas apresentam manifestações características como a
alopecia, a qual pode ser causada pela secreção excessiva de andrógenos ou por aumento da
sensibilidade do tecido-alvo. A expressão excessiva de receptores androgênicos é um
potencial mecanismo causador de hipersensibilidade e seu reconhecimento pode ter
implicações na seleção de pacientes a serem tratados com medicamentos específicos que
antagonizem a ação periférica da testosterona. O objetivo deste estudo é avaliar a expressão
tecido-específica do gene do receptor de andrógenos em mulheres com alopecia androgenética
bem como correlacionar a expressão ao número de repetições CAG no exon 1 do gene do
receptor androgênico (AR).
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REVISÃO DE LITERATURA
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1.1 REVISÃO DE LITERATURA
1.1.1 Alopecia
A alopecia é o termo empregado para expressar a diminuição generalizada ou
localizada de cabelos, barba e outros pêlos do ser humano. Podem ser dos tipos: Alopecia
androgenética (AGA) relacionada a causas hormonais, alopecia areata que não apresenta
causa hormonal e está relacionada ao estresse emocional e a fenômenos auto imunes, além
daquelas decorrentes de uso de inibidores da recaptação da serotonina.(1)

1.1.2 Características

Em média, a quantidade de cabelos em um indivíduo normal varia de 100.000 a
150.000 fios, sendo que a média de perda diária varia entre 50 e 100 fios. Nos adultos, o
crescimento está ao redor de 0,37mm a 0,44mm por dia ou 1 cm por mês. (2)
O folículo piloso diferencia-se de outras estruturas epiteliais por não apresentar um
crescimento contínuo durante sua vida, passando por ciclos que compreendem as seguintes
fases descritas abaixo:

1.1.2.1 Fase Anágena

Fase de crescimento dos fios. Caracteriza-se por apresentar uma alta taxa mitótica
sendo que, no ser humano, pode apresentar longos períodos de crescimento como na cabeça, 2
a 6 anos, e períodos mais curtos de crescimento como o bigode, que dura entre 4 a 14 semanas
(3).
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No início desta fase as células totipotentes, responsáveis pelo desencadeamento do
ciclo capilar presentes numa região chamada bulge, são ativadas por sinalizadores específicos,
originando então um novo cabelo que permanece em crescimento e alongando-se
continuamente em direção a derme mais profunda.

1.1.2.2 Fase Catágena

Nesta fase ocorre parada da divisão celular, interrupção da atividade e apoptose dos
melanócitos e o folículo se contrai em direção a superfície. (4)

1.1.2.3 Fases Telógena e Exógena

Estas fases são caracterizadas pela ausência de crescimento dos pelos sendo que, no
couro cabeludo, dura de três a quatro meses culminando com a queda do mesmo. Neste
momento os folículos entram em repouso estando ligado à estrutura folicular periférica da
pele. No momento que esta estrutura é perdida se caracteriza a fase exógena, em que o bulbo
apresenta somente a estrutura remanescente da bainha interna.(4) A força de tração necessária
para remoção de um fio de cabelo é similar à fase catágena, enquanto para remoção de um
fio de cabelo na fase exógena a força necessária é muito menor. (4)
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1.2 Classificação

As alopecias classificam-se em cicatriciais e não cicatriciais.(5) As alopecias
cicatriciais são oriundas de mal-formações, danos ou destruição dos folículos pilosos, que
deixam de produzir o cabelo, seja por falha do próprio folículo ou por algum processo externo
como, por exemplo, queimaduras.

(5-6)

Já as alopecias não-cicatriciais envolvem a entrada

precoce dos folículos na fase telógena, do ciclo e o encurtamento da fase anágena, tornado os
cabelo mais curtos, finos e despigmentados. (5)

1.2.1 Alopecia Androgenética (AGA)

A AGA caracteriza-se pela diminuição progressiva dos fios, sendo clinicamente
classificada de acordo com a distribuição da ausência dos cabelos.(7) É a forma mais comum
de alopecia onde 50% dos homens com 50 anos de idade e 40% das mulheres na menopausa
apresentam algum grau da doença.(5)
No homem ocorre nas áreas fronto parietais e/ou no vértice da cabeça. Na mulher é
mais comumente observado um tipo de alopécia fronto temporal, sem haver calva
propriamente dita. (6) Na AGA ocorre a substituição progressiva dos fios terminais de cabelo
por outros mais finos, curtos e sem pigmento. Durante o crescimento do cabelo, em cada
passagem pelo ciclo, a duração da fase anágena diminui e a fase telógena aumenta. Como a
duração da fase anágena é o principal determinante do comprimento do cabelo, o tamanho
máximo do novo pelo em fase anágena se torna menor a cada ciclo. Eventualmente, a fase
anágena se torna tão curta que o pelo emergente não alcança a superfície cutânea. (8)
Os folículos pilosos contêm receptores para andrógenos e, na presença destes
hormônios, são ativados genes que reduzem a fase anágena do ciclo folicular. No homem o
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quadro clínico mais característico tem evolução progressiva, iniciando-se nas regiões
frontoparietais e vertex. Na mulher, o comprometimento do couro cabeludo é difuso, mais
acentuado nas regiões centro-parietais e com a relativa preservação de uma faixa de cabelos
no contorno frontal. (5)
A ação androgênica nas células alvo como as do folículo piloso, a ação da enzima 5
alfa redutase e os receptores androgênicos estão diretamente relacionados a etiopatogenia da
alopecia.(9)

1.2.2 Ação Hormonal

O complexo pilo-sebáceo é uma estrutura com capacidade de síntese e metabolização
de andrógenos bem como constitui um tecido-alvo para a ação dos mesmos. (10)
Tanto a testosterona quanto a DHT agem ligando-se ao mesmo receptor androgênico
presente no núcleo das células-alvo destes tecidos.(11)
No citoplasma, a testosterona é convertida a DHT pela 5- alfa- redutase. Também no
citoplasma encontramos o AR ligado a proteínas de choque térmico, as quais o impedem de
exercer sua função trans-ativacional. A DHT se liga ao AR e, posteriormente, este dímero
migra para o interior do núcleo da célula.(12)
O complexo ativado receptor-hormônio age na regulação da transcrição de genes, por
meio de sua ligação aos elementos responsivos presentes na região reguladora dos genes-alvo.
Em mulheres com produção excessiva de andrógenos, o complexo pilo-sebáceo é
hiper-estimulado, com peculiaridades loco-regionais como o crescimento de pelos em regiões
ventrais e de cabelos na região fronto-parietal.(13) Estas ações regionais são devidas ao tipo e
fase de desenvolvimento do folículo piloso e intensidade da ação androgênica. (14)
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Quadros de AGA também são observados em mulheres com concentrações circulantes
normais de testosterona e DHT, associados à metabolização local ou a maior sensibilidade aos
andrógenos(7). A hipersensibilidade em tais situações pode ser devida a polimorfismos gênicos
ou à expressão excessiva dos receptores androgênicos. (15-17)

1.3 O gene do Receptor Androgênico (OMIM: 313700)

O gene do AR está localizado no braço longo do cromossomo X (Xq11-12). Tem uma
extensão de 75-90 Kb, que consiste de oito exons e uma região codificadora de 2757 pares de
bases. (18)
Apresenta três domínios funcionais, além de uma região de dobradiça conhecida como
“hinge”:
Domínio N-terminal que serve uma função moduladora e é codificado pelo exon 1,
constituído por 1613 pares de bases, sendo responsável pela regulação da transcrição do gene;
Domínio de ligação ao DNA codificado pelos exons 2 e 3, constituído por 65 aminoácidos e
que apresenta dois dedos de zinco capazes de ligar os elementos responsivos ao receptor,
presentes no gene-alvo da ação androgênica;
Domínio de ligação ao andrógeno, codificado pelos exons 4 a 8. (19)
A região de dobradiça “hinge” é codificada pela porção 5 do exon 4. Esta região contém um
sinal de localização nuclear necessário para a translocação do complexo andrógeno receptor
do citoplasma para seu sítio de ação nuclear e também exerce a ligação dos domínios de
ligação ao DNA e domínio de ligação ao andrógeno. O AR , assim como outros receptores
esteróides, tem seu sinal de localização nuclear bipartido, que depende da ligação do
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andrógeno, situado entre a ligação carboxi-terminal do domínio de ligação e a região de
dobradiça estando localizado entre os aminoácidos 617 e 633. (20) (Fig 1)

FIGURA 1 - Domínio do receptor androgênico com os três principais domínios: Domínio N-terminal codificado
pelo exon 1 incluindo as regiões de repetições CAG e GGN, domínio de ligação ao DNA codificado pelos exons
2 e 3 e domínio de ligação ao andrógeno, codificado pelos exons 4 a 8.

O primeiro exon codifica um extenso domínio ativador da transcrição, constituído por
555 aminoácidos com extensão correspondente a mais da metade da proteína. O exon 1 é
composto por duas regiões de repetição polimórficas, codificando extensões variáveis de
trechos de glutamina e poliglicina no domínio n terminal da proteína do AR. As duas regiões
de repetições são separadas por 248 resíduos de aminoácidos de sequências não polimórficas.
A região correspondente as poliglutaminas encontra-se especificamente a partir do códon 58 e
é codificada pelo trinucleotídeo CAG que se apresenta em número variável de repetições.
A presença dessas repetições está relacionada à regulação da expressão gênica, de
forma que quanto menor o número de repetições, maior a expressão do gene do receptor
androgênico.(13, 16)
Já a área correspondente a poliglicina é uma região complexa, representada pelo pelas
repetições (GGN) sendo elas (GGT)3GGG (GGT)2 (GGC)n cujo comprimento varia de 10 a
30 repetições.
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Apesar da região de síntese das poliglicinas estar relativamente próxima a região das
glutaminas não há indicação da correlação dessa área ao desenvolvimento da alopecia
androgenética. (21)
Algumas doenças estão relacionadas a estas regiões de repetições. Uma expansão dos
trinucleotídeos CAG ou GGG, através de uma proteína mutada, pode ocasionar doenças
degenerativas. Elas incluem a doença de Huntington, doença de Kennedy, ataxia
espinocerebelar tipo 1, doença de Machado-Joseph e síndrome do X frágil.(22,23)
A expressão do gene do AR tem sido avaliada apenas em ensaios qualitativos ou semiquantitativos, como o western blotting ou o northern blotting, ou mesmo ensaios de
hibridização in situ. Com a introdução da PCR quantitativa em Tempo Real (qRT-PCR), a
avaliação quantitativa da expressão gênica tornou-se possível. Em estudo prévio de nosso
grupo (24) descrevemos a padronização de um ensaio utilizando qRT-PCR na quantificação da
expressão do gene do receptor glicocorticóide, que pode ser aplicada por semelhança à
investigação do gene do AR, uma vez que este gene pertence à superfamília dos receptores
nucleares,(25) com alto grau de homologia e similaridade ao padrão de expressão gênica dos
receptores de glicocorticóide.

1.4 Justificativa do trabalho:

A redução do tempo de produção do cabelo pode estar correlacionada com a produção
excessiva de dehidrotestosterona(7) através da ação da 5 alfa redutase e sua interação com o
receptor androgênico. O fato da doença se manifestar em mulheres com concentrações
normais de testosterona indica a possibilidade de uma hipersensibilidade aos andrógenos
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podendo inicialmente estar relacionada a intensidade da conversão da testosterona em DHT e
a quantidade de AR presente nos folículos pilosos.
Sendo assim, o desenvolvimento de uma metolologia capaz de quantificar os níveis de
AR assim como determinar o número de repetições CAG no gene do AR nas células do
folículo piloso são o foco do estudo.
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2 OBJETIVOS

1- Desenvolver um método de quantificação do RNAm do AR em folículo piloso proveniente
do couro cabeludo.

2- Determinar e comparar a quantidade de RNAm do AR entre as regiões fronto parietal e
occipital.

3- Determinar se há diferença entre o número de repetições CAG do gene do AR em pacientes
e controles

4- Correlacionar a quantificação do RNAm do AR com o número de repetições CAG
presentes no exon 1 do gene do AR.
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3 CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1 Comissão de Ética:
O Projeto foi aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da Irmandade Santa Casa de São
Paulo, número 322/08 (Apêndice 1) sendo que as pacientes assinaram o termo de
consentimento livre e esclarecido.
3.2 Casuística
Foram selecionadas 27 pacientes com manifestação da doença com idade entre 23 a 75
anos e média de 47,3 anos.
O grupo controle constou de 21 mulheres sem alopecia com idade entre 18 a 30 anos e
média de 21,3 anos.
Foram obtidas do mesmo indivíduo amostras do folículo piloso, tanto de regiões
fronto-parietal, quanto da região occiptal.

3.2.1 Critérios de inclusão:

Pacientes do sexo feminino, maiores de 18 anos de idade, com alopecia de padrão
androgênico graus I, II e III de Ludwig (Anexo1).

3.2.2 Critérios de exclusão:

Pacientes menores de idade, pacientes que fizeram uso de medicamentos que
interfiram na secreção ou ação dos esteróides adrenais ou gonadais (flutamida,
espironolactona, acetato de ciproterona, drospirenona ou finasteride) nos três meses que
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precedem à obtenção da amostra. Também foram excluídas pacientes com outras
manifestações clínicas de hiperandrogenismo além da alopecia.

3.3 Coleta das amostras de bulbo capilar

Os cabelos da região fronto parietal e occipital foram coletados numa quantidade
aproximada de 10 pelos por região através de tração manual. As amostras foram selecionadas
em uma área de aproximadamente 1 cm2 , sendo feita uma pré seleção dos cabelos quanto a
resistência dos fios no couro cabeludo a fim de se obter os folículos de preferência na fase
anágena. Feita esta verificação, a obtenção dos cabelos selecionados com os respectivos
folículos foi realizada através de um único movimento de tração. Os cabelos com os folículos
presentes foram armazenados em tubo específico com solução de armazenamento apropriado
(Trizol Reagent Invitrogen) e, em seguida, estes fios foram raspados com lâmina de bisturi a
fim de expor este substrato a solução de armazenamento para minimizar a degradação do
RNA. Em seguida, estas amostras foram armazenadas em Freezer a -80ºC.

3.4 Análise bioquímica

Para dosagem dos hormônios, foram obtidas amostras de sangue periférico para a
quantificação de DHEA-S (quimiofluorescência), androstenediona (RIE), testosterona total
(quimiofluorescência), 17OH Progesterona (RIE) e DHT (radioimunoensáio por extração)
obtidas na primeira fase do ciclo menstrual. Estas dosagens foram realizadas pela
Nuclimagem – Irmandade Santa Casa de Misericórdia de São Paulo.
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3.5 Análise Molecular

As amostras de bulbo piloso foram submetidas à extração de RNA e à transcrição
reversa para a obtenção de DNA complementar (cDNA), o qual foi posteriormente
quantificado por PCR em tempo real.

3.6 Extração do RNA

3.6.1 Bulbo capilar (amostras)

Após descongelamento das amostras, foi adicionado clorofórmio. Após centrifugação,
a fase aquosa contendo o RNA foi precipitada com isopropanol, seguido de etanol 85%. O
RNA foi diluído em água livre de DNase e RNase e sua concentração foi determinada por
meio de espectrofotometria. Foi adicionado um microlitro de enzima inibidora de RNase
(Applied N8080234) com armazenamento a -80ºC, por um período de no máximo duas
semanas, até a realização da transcrição reversa.

3.6.2 Próstata (curva padrão)

A fim de comparar a expressão das amostras do folículo piloso com um tecido que
expressa grandes quantidades do AR, obtivemos uma próstata de doador cadáver.
Este órgão foi fragmentado em pequenos pedaços e armazenado a -80ºC em solução
apropriada. (RNAlater AM 7021).
Para realização da curva padrão, foi realizado o descongelamento de parte deste
material e, posteriormente, foi realizado o rompimento das células por homogeneização
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(Tissue Disruptor Qiagen) sendo, em seguida, este material submetido a extração do RNA
pelo Kit (rNeasy Mini Kit - Cat. No. 74104, Qiagen).

3.7 Reação enzimática de transcrição reversa

Tanto o RNA proveniente de bulbo capilar como o de próstata foram diluídas em 50µl
de água ultra pura (GIBCO) e submetidos a uma reação enzimática modulada pela ação da
transcriptase reversa, permitindo a síntese do DNA complementar (cDNA) à sequência do
RNA extraído. A reação contem tampão, dNTPs, iniciadores aleatórios (Random primers),
transcriptase reversa (Multiscribe reverse transcriptase), enzima inibidora de RNase (RNase
Inhibitor) e o RNA da amostra a ser transcrita.(Tab.1)

TABELA 1 - Componentes para realização da Reação de Transcriptase Reversa (Kit Taq Man Reverse
Transcriptase Reagents N8080234)

Componentes

Volume /tubo µl

Buffer TaqMan RT 10x

5,0 µl

25nM MgCl2

11,0 µl

DeoxyNTP

10.0 µl

Randon Primers

2,5 µl

Inibidor de RNase

1,0 µl

Tanscriptase Reversa MultiScribe

1,25 µl

Total Mix

30,75 µl

RNA

19,25 µl

Total

50,0 µl
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3.8 PCR em tempo real (RT-PCR)

Diversos métodos de quantificação de RNA ou cDNA por PCR foram descritos, tendo
sido sua otimização bastante complexa até o advento da PCR em Tempo Real. Este método
explora a atividade 5´3´exonuclease da Taq polimerase, capaz de clivar uma sonda de
hibridização não-extensível (Sonda TaqMan) durante a fase de extensão da PCR. Esta sonda
de hibridização é marcada com dois fluorocromos. Neste estudo, o fluorocromo utilizado , foi
o FAM (6-carboxi-fluoresceína), servindo este como emissor de fluorescência. Seu espectro
de onda foi absorvido pelo segundo fluorocromo, que neste estudo foi o TAMRA (6-carboxitetrametilrodamina). Enquanto a sonda está intacta, ocorre transferência da energia
fluorescente do emissor, que é absorvida pelo fluorocromo inibidor. Durante a fase de
extensão da PCR, a sonda de hibridização é clivada pela ação nucleolítica 5´ 3´ da Taq
polimerase. Com a quebra da sonda, a emissão fluorescente de FAM já não é mais transferida
eficazmente para o fluorocromo inibidor, resultando em incremento da emissão fluorescente,
que passa a ser detectada a cada ciclo da PCR. (Fig. 2)
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FIGURA 2 – Representação do princípio da PCR em tempo real. A sonda intacta emite apenas fluorescência
basal (Q,“quencher”). Com a atividade da Taq polimerase, a sonda é clivada e o fluorocromo emissor
(R,“reporter”) afasta-se do inibidor (Q,“quencher”), que perde a capacidade de absorver sua energia, permitindo
então o aumento da emissão de fluorescência.

O equipamento para PCR em tempo real possui uma câmara CCD (charged coupled
device) que monitora continuamente a intensidade de fluorescência presente em cada um dos
96 poços do bloco do aparelho. A captação de sinal ocorre durante 25 milisegundos a cada 8,5
segundos, durante a PCR. Um algoritmo computacional calcula a diferença na quantidade de
emissão de fluorescência do emissor (reporter) com a absorção pelo inibidor (quencher),
produzindo um valor chamado ∆Rn (R/Q). Portanto o ∆Rn reflete a quantidade de sonda
hibridizada que foi clivada pela Taq DNA polimerase. O algoritmo calcula a média dos
valores ∆Rn coletados nos três últimos ciclos de extensão, produzindo uma representação
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gráfica (amplification plot), na qual, na abscissa, estão representados os números de ciclos e,
na ordenada, está representado o sinal de fluorescência. (26-28) (Fig. 3)
Durante os ciclos iniciais (1 a 15) da amplificação por PCR, os valores de ∆Rn
permanecem em linha basal (baseline), ou seja, o sinal é acumulado, mas fica abaixo dos
limites de detecção do aparelho. A cada ciclo da reação de PCR durante o qual a Taq DNA
polimerase sintetiza novas cadeias, sondas correspondentes serão clivadas, resultando em
aumento de sinal fluorescente. Os sinais medidos durante os ciclos da PCR são utilizados para
demarcar uma linha de corte (threshold). A linha de corte é calculada pelo programa, sendo
baseada na variabilidade da emissão de fluorescência da linha basal. Isto determina uma linha
de corte que corresponde a dez desvios-padrão, acima da média da emissão dos ciclos iniciais.
Adicionada a linha de corte, forma-se uma intersecção com a curva de amplificação detectada
acima da linha de corte, que corresponde à fase exponencial da reação de PCR. Este ponto é
utilizado para definir o ciclo limite (threshold-cycle ou Ct) de uma amostra. O Ct é definido
como o número do ciclo da PCR, no qual o sinal fluorescente torna-se significativamente
maior do que a fluorescência de base. (Fig. 4) (26-28)
A quantificação real depende ainda do cálculo de expressão ajustado em relação a um
gene normalizador que possui expressão constitutiva, estável e que sirva para corrigir a
expressão do gene em estudo para a quantidade total de RNA extraído. A construção de uma
curva com quantidades conhecidas de RNA, permite criar um padrão que possa ser
repetidamente utilizado para corrigir diferentes ensaios de expressão.
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FIGURA 3 - Esquematização demonstrando as fases das quais a rtPCR é caracterizada. A correlação entre o
número de ciclos ”abscissa” com a fluorescência, ”ordenada ∆Rn” resulta na quantificação de RNA da amostra
analisada.

3.9 Iniciadores e sondas direcionados ao gene AR

Neste estudo, utilizamos iniciadores sense e antisense desenhados na transição dos
exons 4 e 5 do gene AR e sonda marcada com o fluorocromo 6-FAM.
O desenho dos iniciadores da reação, bem como da sonda para AR, foi baseado em
seqüência

depositada

no

NCBI,

disponível

na

página

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/21322251 acessado pelo OMIM (Online Mendelian
Inheritance in Man): Assay ID (Hs00171172_m1);localização (3293); sonda (FAM5NFQ);
sequência (AGGCCTTGCCTGGCTTCCGCAACTT); simbolo do gene (AR); exons alvo (4-
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5); Amplicon (72); NCBI gene reference (NM_000044); NCBI SNP reference (M20132,
M21748, M20260, M23263, L29496); Medline reference (20296868).

3.9.1 Iniciadores e sondas direcionados ao gene utilizado como normalizador da reação
(BCR- Breakpoint Cluster Region)

Uma das principais etapas para a análise da expressão gênica por meio de PCR em
tempo real envolve a escolha de um gene controle ou normalizador, cuja expressão não tenha
variação entre as amostras analisadas. Diversos genes podem ser utilizados para este fim,
como o GAPDH, o G6PD e o ABL. Esta escolha pode ser facilitada pela análise do banco de
dados de SAGE (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/SAGE) ou pelo uso do Kit TaqMan™
endogenous control plate (Applied Biosystems). Em nosso estudo, o gene BCR (22q11.21) foi
escolhido como normalizador, pois sua expressão é praticamente constante ao longo do tempo
e de eficiência de amplificação semelhante ao gene de estudo (AR). A sonda e os iniciadores
para

o

gene

normalizador

BCR

são:

CCTTCGACGTCAATAACAAGGAT;
CCTGCGATGGCGTTCAC;

Iniciador

Iniciador
Sonda

BCR

BCR
BCR:

Sense:
Anti-sense:
6-FAM-

TCCATCTCGCTCATCATCACCGACA-TAMRA; Tamanho do Produto: 67 pb.

3.9.2 A Reação de PCR em tempo real (RT-PCR)

As reações de PCR foram realizadas em tubos de alta claridade óptica (PCR optical
tubes, Applied Biosystems) específicos para PCR em tempo real. No preparo das reações
utilizou-se uma solução-mãe ou mix para cada gene. (Tab. 2)
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Tabela 2 - Componentes da reação de PCR em tempo real somados a 5 µl de cDNA.

COMPONENTE
MASTER MIX 2X
BCR SENSE (30uM)
BCR AS (30uM)
BCR PROBE VIC (25uM)
H20
Volume final

VOL/RX
12.5
0.2
0.2
0.27
6.83
20

COMPONENTE
MASTER MIX 2X
ASSAY AR 20X (FAM)
H20
Volume final

VOL/RX
12.5
1.25
6.25
20

Mix 1

Mix 2

Os tubos foram colocados no termociclador de tempo real (7500, Applied Biosystems).
A programação de temperatura compreende uma ativação inicial da Taq Gold, que ocorre a
95ºC por dez minutos, seguida da amplificação da seqüência em 40 ciclos de dois estágios: 15
segundos a 95ºC para desnaturação das fitas de cDNA, seguidos de 90 segundos a 60ºC para
anelamento e extensão dos iniciadores. Na fase de extensão, a Taq Gold, por meio de sua
atividade 5'-exonuclease, desloca e fragmenta a sonda, que emite fluorescência quando o
fluorocromo inibidor (TAMRA) se afasta do emissor (6-FAM).

3.10 Construção da Curva Padrão

Esta curva é necessária para obtermos um padrão de amplificação para o cálculo do
número absoluto de moléculas das amostras amplificadas. A amostra de cDNA da próstata é
diluída de forma seriada para termos concentrações diferentes, sendo elas a pura, 10-2 ,10-3 e
10-4. Para cada ensaio, são utilizadas amostras de cDNA da próstata e dos indivíduos do
estudo onde são amplificados o gene BCR e o gene AR. Ao realizarmos a reação de PCR
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conseguimos uma quantificação relativa entre os quatro pontos e, assim, atribuir uma unidade
de leitura para as amostras do estudo. (Fig. 4)

FIGURA 4 - Exemplo de curva padrão: curvas de amplificação em quatro concentrações relativas com amostra
em duplicata.

Para cada curva padrão, o software procura o melhor ajuste entre os pontos, calcula a
regressão linear e fornece o R2, inclinação da curva (slope). O R2 nos mostra a correlação
entre a regressão linear e os dados dos pontos da curva onde, quanto mais próximo de 1 mais
fidedigna é a correlação da regressão e os pontos das curvas. (Fig.5)
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FIGURA 5 - Gráfico de regressão linear em função da curva padrão gerada.

3.11 Cálculo da expressão da amostra

A média dos Cts (Cycle threshold) das duplicatas das amostras da região occipital e
fronto parietal é corrigida pela média dos Cts da curva padrão (fig.5). Foi realizada a divisão
das concentrações (Mean Qty) obtidas de ambos os genes para que se possam ser
estabelecidos os valores que representam o número de unidades de expressão de AR de cada
amostra. (Figs 6 e 7)
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FIGURA 6 - Representação de amplificação das duplicatas do gene BCR (A) apresentando um CT aproximado
de 27 e do gene AR (B) apresentando um CT aproximado de 32.

FIGURA 7 - Representação de quadro onde são apresentados os valores dos Cts das duplicatas de cada gene. O
valor de (Qty) de cada amplificação e a média do resultado das duplicatas de cada gene amplificado (Mean Qty).
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3.12 Genotipagem e sequenciamento

Com a finalidade de correlacionar o número de repetições CAG com a expressão do
gene AR, foi realizada a amplificação de um fragmento do exon 1, onde estas repetições estão
presentes. Posteriormente, foi realizada a genotipagem deste produto de PCR o que nos
permitiu determinar os tamanhos dos fragmentos assim como determinar o padrão de
expressão monoalélica e bialélica das amostras. Foram selecionados indivíduos homozigotos
para sequenciamento a fim de se determinar o número de repetições CAG do fragmento
amplificado. (Fig. 8)

FIGURA 8 - Indivíduos homozigotos selecionados para sequenciamento com seus respectivos tamanhos de
fragmentos.
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Estas amostras homozigotas sequenciadas foram utilizadas em todas as corridas de
genotipagem a fim de se estabelecer, através da Regressão Linear, um padrão de repetição das
amostras em cada ensaio. (Fig. 9)

FIGURA 9 - Exemplo de determinação das repetições CAG através de amostras controles homozigotas. Com a
utilização da regressão linear obtivemos, em cada corrida, um padrão qualitativo e quantitativo para
determinação do número de repetições das amostras avaliadas. Neste exemplo, estes padrões foram (R²=0,9949)
e (14, 19, 21, 25 e 28) respectivamente.

3.12.1 Genotipagem:
Reação em cadeia da polimerase (PCR)

Foi realizada por meio da PCR a amplificação do fragmento que inclui a região de
repetições CAG sendo que o primer sense foi marcado na extremidade 5’ com o corante
fluorescente FAM (Invitrogen™ Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). Na reação, foram
adicionados 5 pmoles do primer marcado (GGGTAAGGGAAGTAGGTG) e 20 pmoles do
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primer anti-sense não marcado (ACTGCGGCTGTGAAGGTT), em conjunto com 200
µmoles de cada dNTP, tampão da enzima 1X (Tampão 10X: Tris-HCl 100mM, pH 8,3; KCl
500 mM; MgCl2 15 mM; gelatina 0,01% w/v , 0,5U de Taq DNA polimerase (Biotools B&M
Labs. S.A., Madrid, Spain) e água deionizada estéril, completando o volume para 25 µL.
Todos os primers, inclusive o marcado, foram sintetizados pela Invitrogen™ Life
Technologies (Carlsbad, CA, USA).
A reação de PCR foi padronizada segundo as seguintes características: 35 ciclos de
desnaturação inicial a 95°C por 1 minuto, anelamento a 61°C por 1 minuto e extensão a 72°C
por 1 minuto, além de uma desnaturação inicial a 95ºC por 5 minutos e extensão final a 72ºC
por 1 hora, em aparelho ciclador de temperatura (GeneAmp® PCR System 9700 Applied
Biosystem, Foster City, CA, USA).

Análise de fragmentos

Depois de realizada a amplificação, adicionou-se a 1 µL do produto da PCR, este
diluído 1:7 em ddH2O, mais 0,5 µL do marcador interno de peso molecular (GeneScan™
500ROX™ Size Standard - Applied Biosystems, Warrington, UK) e 23,5 µL de formamida
deionizada (Hi-Di™ Formamide - Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Esta mistura
foi desnaturada a (95°C) por dois minutos e mantida em gelo até ser submetida à eletroforese
capilar no analisador automático de DNA (ABI PRISM 310 Applied Biosystems, Foster City,
CA, USA). Os parâmetros da eletroforese capilar foram: temperatura de 60°C e tempo de
corrida de 30 minutos por amostra. O resultado foi analisado através do software Gene Scan
(ABI Prism® GeneScan Analysis Software version 3.7 for the Windows NT® Plataform –
Applied Biosystem, Foster City, CA, USA) e Genotyper (ABI Prism® Genotyper® 307 NT
Software - Applied Biosystem, Foster City, CA, USA). (Fig. 10)
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3
4

FIGURA 10 - Padrão de corrida de dois indivíduos com expressão monoalélica 1 e 2, e dois indivíduos com
expressão bialélica, 3 e 4.

3.13. Sequenciamento automático

Indivíduos homozigotos analisados pelo software Gene Scan foram selecionados para
sequenciamento a fim de se determinar o número de repetições e assim estabelecer uma
referência para a análise dos fragmentos. (anexo 5)
Realizou-se por meio da PCR a amplificação de um fragmento cujo tamanho variou
segundo o n° de repetições CAG. (Fig. 11)
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FIGURA 11 - Sequenciamento de dois indivíduos homozigotos sendo o primeiro com 21 repetições e o segundo
com 28 repetições.

Na reação, foram adicionados 20 pmoles de cada primer em conjunto com 200 µmoles
de cada dNTP, tampão da enzima 1X (Tampão 10X: Tris-HCl 100mM, pH 8,3; KCl 500 mM;
MgCl2 15 mM; gelatina 0,01% w/v), 0,5 U de Taq DNA polimerase (Invitrogen, Carlsbad,
CA, USA) e água deionizada estéril, completando o volume para 25 µl. Todas as amostras
foram submetidas a um ciclo inicial de desnaturação a 95°C por 1 minuto e,
subsequentemente, a 35 ciclos de desnaturação a 94°C por 1 minuto, anelamento a 60°C por 1
minuto e extensão a 72°C por 1 minuto, seguidos por 1 ciclo de extensão final a 72°C por 7
minutos. Após a reação de PCR, o produto foi purificado por incubação a 37°C por 15
minutos e 80°C por 15 minutos pela exonuclease (EXOSAP, GE Healthcare). Para a
quantificação do produto amplificado, 2 µl do material purificado foram aplicados em gel de
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agarose 1,5% corado com brometo de etídeo, submetidos à eletroforese e examinados sob luz
ultravioleta (UV). A concentração de DNA da amostra purificada foi estimada a partir da
comparação com a intensidade da banda do marcador de peso e massa molecular (Low DNA
Mass Ladder GIBCO-BRL, Gaithersburg, MD, EUA).
Para a reação de sequenciamento, foram utilizados de 3 a 10 ng do produto purificado
para um volume final de reação de 10 µL, contendo 1 µL de “Big Dye Terminator Ready
Reaction v2.0” (ABI PRISM Big Dye terminator Cycle Sequencing kit, Applied Biosystems
Foster City, CA, USA), 3µL do tampão de sequenciamento 5X (Applied Biosystems Foster
City, CA, USA) e 1,6 pmol de um dos primers (sense ou antisense) utilizados na PCR, sendo o
volume final completado com água deionizada estéril.
As condições da reação de sequenciamento foram as seguintes: 25 ciclos a 96ºC por
10 segundos, a 50ºC por 5 segundos e a 60ºC por 4 minutos. Após esta reação, as amostras
foram novamente purificadas para eliminação dos nucleotídeos não incorporados. As
amostras foram ressuspensas em 15 µL de Formamida Hi-Di (Applied BioSystems,Foster
City, CA, USA), desnaturadas a (95ºC) por 3 minutos, colocadas em gelo e submetidas à
eletroforese capilar no analisador automático “ABI PRISM 310” (Applied BioSystems, Foster
City, CA, USA).
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA
As análises estatísticas foram realizadas empregando-se o software SigmaStat for
Windows, v.3.5 (SPSS, Chicago, Il; USA).
As correlações entre o grau de alopecia e a unidade de expressão dos receptores
androgênicos foram realizadas através do teste de regressão linear e cálculo do coeficiente de
correlação de Pearson. A comparação entre a expressão do gene do AR da área afetada com a
área controle do mesmo indivíduo foi feita pelo teste t-pareado ou Wilcoxon, de acordo com a
distribuição das amostras, e a análise entre os grupos (pacientes x controles) pelo teste T para
amostras com distribuição paramétrica ou Mann- Whitney para amostras com distribuição não
paramétrica. Foram considerados valores com nível de significância <0,05.
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5. RESULTADOS
De um grupo inicial de 30 mulheres com alopecia, uma foi excluída por não apresentar
quantidades significantes de RNA para análise após a extração e duas foram excluídas por
apresentarem, ao quadro clínico, outros sinais de virilização. Portanto, os dados são referentes
a 27 pacientes com alopecia. Desse grupo, três apresentaram problemas na genotipagem.
Alguma falha na amplificação ou na aplicação das amostras no momento de sua avaliação
acabou resultando na ausência de resultados nestas amostras em particular. (Tab. 3)
Das 21 mulheres do grupo controle, duas apresentaram problemas na análise na rtPCR
por não amplificarem a região fronto parietal, três por não apresentarem amplificação na
região occipital e uma por não apresentar resultado em ambas as regiões analisadas. (Tab. 3)

Tabela 3 - Total de participantes do estudo cujos resultados foram passíveis de analise, tanto para a expressão do
AR quanto para genotipagem.

Número

Avaliados quanto a
expressão da região
occipital

Avaliados quanto a
expressão da região
fronto parietal

Indivíduos
genotipados

Indivíduos afetados

27

27

27

24

Indivíduos controles

21

17

19

21
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5.1 Análise da expressão do gene AR:

Nas mulheres com alopecia, houve diferença entre a expressão da região fronto
parietal em comparação à região occipital (Teste t pareado, p=0,046). (Fig.12)

FIGURA 12 – Gráfico da comparação entre as regiões occipital e fronto parietal quanto à expressão do gene AR
nos indivíduos afetados.

Nas mulheres do grupo controle, não houve diferença da expressão do AR quanto às
regiões fronto parietal e occipital (Mann Whitney, p=0,326). (Fig.13)

FIGURA 13 - Gráfico da comparação entre as regiões occipital e fronto parietal quanto à expressão do gene AR
nos indivíduos controle.

39

Não houve diferença na avaliação com relação à expressão do AR da região fronto
parietal dos indivíduos controle e indivíduos afetados (Mann Whitney, p=0,672). (Fig. 14)

FIGURA 14 – Gráfico da comparação entre indivíduos afetados e indivíduos controle quanto à expressão do
gene AR na região fronto parietal.

Não houve diferença na avaliação com relação à expressão do AR da região occipital
dos indivíduos controle x indivíduos afetados (Mann Whitney, p=0,754). (Fig.15)

FIGURA 15 - Gráfico da comparação entre indivíduos afetados e indivíduos controle quanto à expressão do
gene AR na região occipital.

Não houve diferença na avaliação com relação à expressão do AR entre as regiões
occipital e fronto parietal entre todos os indivíduos do estudo. (Mann Whitney, p=0,143)
(Fig.16)

40

FIGURA 16 - Gráfico da comparação da expressão do gene AR entre as regiões fronto parietal e occipital de
todos os indivíduos do estudo.

Houve correlação de expressão do gene entre as regiões fronto parietal e occipital
tanto no grupo de pacientes (Regressão linear, r=0,777; p<0,05), (Fig.17) quanto no grupo
controle (Regressão linear, r=0,912; p<0,05) (Fig.18)

FIGURA 17- Gráfico da regressão linear da expressão do AR entre as regiões fronto parietal e occipital dos
indivíduos afetados.
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FIGURA 18 – Gráfico de regressão linear das regiões fronto parietal e occipital dos indivíduos controle.
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5.2 Análise do número de repetições CAG do exon 1 do gene do AR

No grupo das pacientes com alopecia, foi possível realizar a genotipagem de 24 delas,
sendo observada expressão monoalélica em 11 (anexo 3) e bialélica em 13 (anexo 4).
No grupo controle, encontramos expressão monolalélica em 14/ 21 (anexo 6) e
bialélica em 7/21

(anexo7), não

sendo encontrada diferença entre os grupos (teste z,

p=0,268).
No grupo de indivíduos com alopecia, o número médio de repetições foi de 21 para o
menor alelo e 24 para o maior alelo. No grupo controle, foi de 22 para o menor alelo e 24 para
o maior alelo, sendo que não houve diferença entre o número de repetições do grupo afetado
em relação ao controle (Mann Whitney p=0,317). (Fig. 19)

FIGURA 19 - Comparação do número de repetições CAG entre o grupo alopecia e o grupo controle

Ao avaliarmos o número de repetições do alelo 1 (alelo de menor repetição) entre os
indivíduos afetados e indivíduos controle, não encontramos diferença (Mann Whitney, p=
0,078).(Fig. 20)
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FIGURA 20 - comparação entre os grupos de indivíduos afetados e induvíduos controle quanto ao número de
repetições CAG do menor alelo.
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5.3. Correlação entre a expressão do gene do AR e o número de repetições CAG

Houve correlação negativa entre a expressão do AR e o número de repetições CAG
nas mulheres com alopecia, quando a avaliação foi feita para a média do número de repetições
(Regressão linear, r= 0,510; p=0,013) (Fig.21), porém quando avaliamos em relação ao alelo
de menor repetição CAG, não houve correlação (regressão linear, r=0,281; p=0,184). (Fig. 22)

FIGURA 21 - Gráfico de regressão linear entre a média das repetições CAG e a expressão do AR nos indivíduos
afetados.

FIGURA 22 – Gráfico de regressão linear entre o número de repetições CAG do menor alelo e a expressão do
AR nos indivíduos afetados.
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Não houve correlação entre a expressão do AR e o número de repetições CAG no
grupo incluindo todos os indivíduos do estudo para a média do número de repetições
(Regressão linear, r=0,173; p=0,268) (Fig. 23) Quando avaliamos o alelo de menor repetição
CAG de todos os indivíduos do estudo, com a expressão do AR encontramos correlação
negativa. (regressão linear, r=0,312; p=0,042) (Fig. 24)

FIGURA 23 – Gráfico de regressão linear entre média das repetições CAG e a expressão do AR, na soma dos
indivíduos afetados e indivíduos controle.

FIGURA 24 – Gráfico de regressão linear entre o número de repetições CAG do menor alelo e a expressão do
AR encontrado em todos os indivíduos do estudo.

46

Não houve diferença entre a expressão do AR nos indivíduos afetados com expressão
monoalélica e os de expressão bialélica (Mann Whitney, p=0,051). (Fig.25)

FIGURA 25 – Comparação da expressão do AR entre pacientes com expressão monoalélica e bialélica.
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6. DISCUSSÃO
Vários estudos realizados anteriormente demonstraram que a AGA é mediada por
andrógenos, porém na maioria dos pacientes, não se observa elevação das concentrações
séricas de testosterona total ou livre ou de dihidrotestosterona, fazendo com que a expressão
do gene do AR possa ter papel importante na gênese do processo. (09)
Com relação à proposta inicial de nosso estudo que foi buscar uma forma capaz de
quantificar a expressão do gene AR existente no folículo piloso através de uma forma de
coleta de material genético aparentemente simples (tração capilar manual), observamos que a
metodologia foi eficaz. A forma como foi realizada a obtenção do folículo, armazenamento e
extração do RNA se mostrou satisfatória visto que, conseguimos de uma mesma amostra,
quantificar um gene normalizador consagrado na literatura (BCR) e também o gene AR. Além
disso, a amostra de cDNA obtida através da próstata de doador cadáver apresentou uma
expressão significante do AR, fazendo com que tivéssemos uma ferramenta eficaz para a
quantificação deste gene nas amostras de folículo piloso nos indivíduos do estudo através da
metodologia da rt PCR.
A avaliação da expressão do gene AR por RT PCR foi realizada de maneira efetiva
nos indivíduos afetados, visto que, apenas uma paciente não apresentou amplificação do gene,
provavelmente por alguma falha no processo de extração do cDNA. Quando comparada a
métodos semi quantitativos como northern blot e southern blot, esta metodologia mostrou a
possibilidade de realizarmos a quantificação da expressão do gene e a genotipagem, partindo
de uma mesma amostra de material genético.
Ao analizarmos as mulheres do grupo controle, quanto às regiões fronto parietal e
occipital, não encontramos diferença de expressão. No entanto, no grupo das mulheres
afetadas, encontramos maior expressão do AR na região fronto parietal reforçando que a
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expressão do AR está de certa forma relacionada à miniaturização dos folículos antecipando a
queda do cabelo.
Vários autores têm associado o número de repetições CAG presente no exon 1 do gene
AR à sua maior ou menor expressão, conforme a quantidade dessas repetições.(13,

16, 29)

Alguns estudos comparando o número de repetições CAG a resposta ao tratamento em
pacientes com AGA mostraram que a finasterida foi eficiente em retardar a queda de cabelo
em indivíduos com menor número de repetições

(30)

porém, outros autores não encontraram a

mesma associação. (31)
Nas nossas pacientes com AGA, houve correlação negativa entre a média da expressão
do AR e o número de repetições CAG, sugerindo que, quanto maior o número de repetições
menor a expressão.
Kaupert e colaboradores,(32) em estudo realizado em 58 mulheres normais,
submeteram amostras de diferentes regiões (folículo piloso de pelos pubianos, folículo piloso
de cabelos e leucócitos de um mesmo indivíduo) a digestão pela enzima HPAII com posterior
amplificação da região de repetições CAG do gene AR. Estas amostras foram genotipadas e
foi encontrada semelhança quanto ao padrão de metilação entre as amostras provenientes do
folículo piloso dos cabelos e dos leucócitos.
Em nosso estudo, quando realizada a genotipagem, a frequência de indivíduos homozigotos
foi significantemente maior que a encontrada na literatura, no qual esta incidência é de
aproximadamente 10%.

(33, 34)

No entanto, como a genotipagem foi realizada com cDNA

obtido a partir do RNAm do folículo, o que observamos foi uma incidência de 66% de
expressão monoalélica nos indivíduos controle e 45,8% nas afetadas, ou seja, o que parecia
ser um indivíduo homozigoto era a representação do alelo predominantemente ativo deste
tecido (expressão monolélica) e o que se apresentava como um indivíduo heterozigoto, na
verdade, representava uma amostra com padrão de expressão bialélica.
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Em nível celular, um dos cromossomos X é metilado, portanto inativo. No entanto,
com o passar dos anos, podem ocorrer alterações no padrão de metilação e os 2 cromossomos
X passam a ser ativos. (35,36)
Baseado nos achados do trabalho(32) com o intuito de determinar se o padrão de
expressão monoalélica ou bialélica encontrados em nossas amostras poderiam indicar
alteração de metilação, coletamos amostras de sangue periférico de 5 mulheres do grupo
controle com padrão de expressão monoalélica para extração do DNA de leucócitos, com
propósito de genotipar e comparar os resultados com nossas amostras genotipadas de cDNA
provenientes de bulbo capilar.
Destas cinco amostras com expressão monoalélica em bulbo capilar, quando analizado
o DNA de leucócitos do sangue periférico, quatro se apresentaram como heterozigotas e
apenas uma como homozigota. Estes resultados podem indicar que, nas mulheres normais, o
padrão de metilação exclusivo de um alelo seja possível.
Como citado anteriormente, quanto maior a idade das mulheres, maiores são as
chances de ocorrer alterações no padrão de metilação.(35) Nesta referência em particular, a
partir de amostras de DNA provenientes de sangue periférico, foi detectado um desvio de
metilação intenso, (superior 90:10) em 16% das mulheres acima de 60 anos enquanto em
mulheres com idade abaixo de 25 anos o desvio de metilação intenso foi observado em 7%.
Em nossos achados, através da análise do RNAm extraídos do folículo piloso,
encontramos padrão de expressão monoalélica do gene AR (que representa uma expressão de
100% de apenas 1 alelo) em 54,2% das mulheres afetadas e 33% do grupo controle. Embora
parte desta diferença possa estar relacionada às alterações de metilação induzidas pela idade,
nosso grupo de pacientes afetadas apresenta média de idade de 47,3 anos e com apenas 5
pacientes com idade igual ou maior que 60 anos e o grupo controle, média de idade de 21,3
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anos. Portanto, o fator idade não deve ser o predominante nesta situação de maior expressão
monoalélica observada em pacientes com AGA.
Considerando que nossos resultados se baseiam na determinação da expressão
monoalelica ou bialélica a partir da análise do RNAm, podemos supor que esta metodologia
que mede diretamente o alelo expresso seja mais específica e sensível que os métodos que
utilizem a digestão enzimática do alelo não metilado, visto que esta atividade enzimática sofre
diversas influências metodológicas que podem induzir a resultados variáveis no
reconhecimento do padrão de metilação. Portanto, a quantificação direta do RNAm pode ser
mais conclusiva quanto ao padrão de metilação encontrado no gene.
Estudos futuros utilizando quantificação direta do RNAm do AR devem comparar o
padrão de metilação em leucócitos com o padrão de metilação em folículos pilosos dos
cabelos de mulheres com alopecia. Isto permitirá identificar em heterozigotos se a expressão
monoalélica é diferente entre os diferentes tecidos nesta doença.
A determinação do número de repetições CAG do gene AR, o padrão mono ou
bialélico de expressão, bem como o resultado final da quantificação do RNAm expresso nas
células do bulbo piloso, representam marcadores potencialmente úteis no diagnóstico e
prognóstico de pacientes com AGA.
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7. CONCLUSÃO
1) A quantificação do RNAm do AR em células provenientes do folículo piloso do couro
cabeludo pode ser determinada de forma precisa e reprodutível utilizando-se a PCR em tempo
real.
2) Houve diferença entre a quantidade de RNAm do AR entre regiões fronto parietal e
occipital.
3) A análise do número de repetições CAG do exon 1 do AR realizada a partir de cDNA
provenientes de células do folículo piloso do couro cabeludo identificou um predomínio de
expressão monoalélica em relação ao esperado.
4) Houve correlação negativa entre a expressão do AR e o número de repetições CAG nas
mulheres com alopecia.
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8. ANEXOS
Anexo 1.

Classificação dos diferentes níveis de alopecia androgenética (37)
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Anexo 2.

PROTOCOLO ALOPECIA ANDROGÊNICA FEMININA
PROTOCOLO NO._______
NOME: __________________________________________
REGISTRO:_____________
IDADE:__________________ COR:__________ ESTADO
CIVIL:__________________
NATURAL: ______________________________
PROCEDÊNCIA:_________________
DURAÇÃO DA
ALOPECIA:_________________________________________________
ANTECEDENTES FAMILIARES
ALOPECIA:__________________________________
MENARCA:____________________________MENOPAUSA:__________________
____
MENSTRUAÇÕES REGULARES: ( ) SIM

( ) NÃO

USO ACO: ( ) SIM ( ) NÃO
QUAL:_________________________________________
USO DE OUTRAS MEDICAÇÕES ANTIANDROGÊNICAS: ( ) SIM ( ) NÃO
(ESPIRONOLACTONA, FLUTAMIDA, ACETATO DE CIPROTERONA)
___________________________________________________________________
______
TRATAMENTO PRÉVIOS:
_________________________________________________
USO TÓPICOS: ( ) SIM ( ) NÃO
QUAL:_____________________________________
ANTECEDENTE GESTACIONAL: ( )G ( ) P ( ) A
OUTRAS DOENÇAS SISTÊMICAS:
__________________________________________
___________________________________________________________________
______
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OUTRAS MEDICAÇÕES
SISTÊMICAS:_______________________________________
___________________________________________________________________
______
EXAME DERMATOLÓGICO:
TIPO DE ALOPECIA ( ) FRONTAL ( ) FRONTO- PARIETAL ( ) DIFUSA
( ) OCCIPITAL
LUDWIG:____________________________________________________________
____
FOTOGRAFIA: ____/____/______
HIRSUTISMO: ( ) SIM ( ) NÃO
ACNE: ( ) SIM ( ) NÃO
OBESIDADE: ( ) SIM ( ) NÃO
SEBORREIA: ( ) SIM ( ) NÃO
EXAMES HORMONAIS
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Anexo 3.

Pacientes com alopecia que apresentaram expressão monoalélica quanto ao número de
repetições CAG

Repetições (genótipo)

Número de pacientes

15

1 (9,09%)

17

1 (9,09%)

18

1 (9,09%)

19

1 (9,09%)

20

1 (9,09%)

21

1 (9,09%)

23

3 (27,27%)

24

1 (9,09%)

27

1 (9,09%)

Total pacientes

11
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Anexo 4.

Pacientes com alopecia que apresentaram expressão bialélica quanto ao número de repetições
CAG
Repetições genótipo

Número de pacientes

17/20

1 (7,7%)

18/21

1 (7,7%)

20/23

1 (7,7%)

20/24

1 (7,7%)

21/22

1 (7,7%)

21/23

2 (15,37%)

21/24

1 (7,7%)

21/25

1 (7,7%)

22/24

1 (7,7%)

22/26

2 (15,37%)

25/28

1 (7,7%)

Total pacientes

13
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Anexo 5.

Correlação entre o número de repetições e o tamanho dos fragmentos encontrados no
sequenciamento e genotipagem
Repetições

Tamanho do fragmento

14

363,93

19

377,13

21

382,41

25

394,01

28

405,19
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Anexo 6.
Indivíduos controle que apresentaram expressão monoalélica quanto ao número de repetições
CAG
Repetições genótipo

Número de indivíduos controle

14

1 (7,14%)

21

1 (7,14%)

22

2 (14,28%)

23

8 (57,14%)

24

1 (7,14%)

27

1 (7,14%)

Total

14
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Anexo 7.
Indivíduos controle que apresentaram expressão bialélica quanto ao número de repetições
CAG

Repetições genótipo

Número de indivíduos controle

18/24

1 (14,28%)

20/23

2 (28,57%)

20/24

1 (14,28%)

21/25

1 (14,28%)

22/24

1 (14,28%)

23/25

1 (14,28%)

Total

7
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Anexo 8.
Dados clínicos dos indivíduos afetados pela alopecia e resultados quanto à expressão do gene
AR e número de repetições.
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Anexo 9.
Idade dos indivíduos controle e resultados quanto à expressão do gene AR e número de
repetições.
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Apêndice 2

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Você está sendo convidado a participar de um estudo de pesquisa cujo título é:
DETERMINAÇÃO DA EXPRESSÃO DO RECEPTOR ANDROGÊNICO POR REAÇÃO
DE POLIMERASE EM CADEIA EM TEMPO REAL (RT-PCR) EM MULHERES COM
SÍNDROMES ANDROGÊNICAS MANIFESTAS POR ALOPECIA.
“Este trabalho foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Santa Casa de
Misericórdia de São Paulo, projeto nº 322/08”.
Os objetivos deste estudo são: Avaliar a diferença da sensibilidade ao hormônio
masculino da raiz dos cabelos.
Se você estiver tomando algum medicamento, você deve informar ao seu médico quais
seriam eles antes de assinar este termo de consentimento.
Serão coletadas de sua cabeça amostras de cabelo (mais ou menos 10 fios com o
bulbo)
Os resultados dos testes podem vir a nos mostrar a melhor forma de tratamento de
acordo com as diferenças hormonais de cada paciente.
É importante que você entenda que nenhuma garantia nem certezas podem ser dadas
em relação ao resultado do estudo. É importante também que você entenda que se você optar
por não participar, esta decisão não afetará o tratamento que você está recebendo.
Você não será pago por sua participação neste estudo.
Seus dados relativos a esta pesquisa são confidenciais. Seu nome ou outras
informações de identificação pessoal não serão usados em nenhum relato nem publicações
que venham a resultar deste estudo.
Você não deve assinar este formulário de consentimento a menos que você tenha tido
a oportunidade de fazer todas as perguntas e ter esclarecido todas as suas dúvidas. Quaisquer
dúvidas que eventualmente possam ocorrer, você poderá entrar em contato com o pesquisador
Prof. Dr. Carlos Alberto Longui no telefone (0xx11) 3222-0628.
Consentimento
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Li as informações fornecidas neste formulário de consentimento. Tive a oportunidade de fazer
perguntas e todas elas foram respondidas satisfatoriamente. Assino voluntariamente este
consentimento informado, que afirma minha concordância em participar deste estudo, até que
eu decida em contrário. Não estou renunciando a nenhum de meus direitos legais ao assinar
este consentimento. Recebi uma cópia assinada desta para referência futura.
Paciente
Nome:___________________________________ Data:____________
Assinatura:___________________
Pesquisador
Nome:___________________________________ Data:____________
Assinatura:___________________
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RESUMO
A alopecia androgenética (AGA) acomete cerca de 40% das mulheres. Os prováveis
mecanismos envolvidos incluem o aumento da concentração de andrógenos, aumento da
atividade da 5 alfa redutase, aumento da expressão do receptor androgênico (AR) ou
polimorfismos do gene do AR. Como a maioria das mulheres com AGA apresentam
concentrações de andrógenos normal, acredita-se que outros mecanismos tenham papel
importante em sua manifestação. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi desenvolver uma
metodologia capaz de avaliar a expressão tecido-específica do gene do AR em mulheres com
alopecia bem como correlacionar a expressão ao número de repetições CAG no exon 1 do
gene AR. Foram analisadas 27 pacientes com alopecia e 22 mulheres controle sendo que,
foram obtidas do mesmo indivíduo, amostras de RNA do folículo piloso das regiões fronto
parietal e occipital. As amostras foram submetidas a RT PCR e genotipagem a fim de se
estabelecer a expressão do gene AR e o numero de repetições CAG respectivamente. Houve
diferença quanto à expressão do AR da região fronto parietal com a occipital nos pacientes,
(p= 0,046) sendo que a mesma diferença não foi observada nas mulheres do grupo controle.
Houve correlação negativa entre a expressão do AR e a média do número de repetições CAG
nas mulheres com alopecia.( r= 0,510; p=0,013). Não houve diferença entre a expressão do
AR nos indivíduos afetados com expressão monoalélica e os de expressão bialélica
(p=0,051), porém esse dado necessita ser comprovado através do aumento da casuística. Não
houve diferença do número de repetições entre os pacientes e controles Concluímos que a
metodologia desenvolvida é eficiente e reprodutível para a avaliação a expressão do AR no
folículo piloso, e que o aumento da expressão do gene do AR nessa região seja importante
fator para a manifestação da AGA.
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ABSTRACT
Androgenetic alopecia (AGA) affects about 40% of women. It can be caused by greater
androgen secretion, augmented action of 5 alpha reductase, overexpression of androgen
receptor gene and polymorphisms of AR gene. Because of no correlation between AGA and
serum androgens levels, phatogenic basis of AGA is likely to be mediated though others
factors. Therefore, the aim of this study was to develop a methodology capable of assessing
tissue-specific expression of AR gene in women with AGA as well as to correlate the
expression to the number of CAG repeats in exon 1 of the AR gene. We analyzed 27 patients
with alopecia and 22 control women of which were obtained from the same individual RNA
samples of hair follicle of fronto parietal and occipital regions. All samples underwent to RTPCR and genotyping in order to establish AR gene expression and the number of CAG repeats
respectively. We found a significant difference of AR expression between fronto parietal and
occipital region in patients (p = 0.046) but it was not observed in control subjects. There was
a negative correlation between the expression of AR and the average number of CAG repeats
in women with alopecia (r = 0.510, p = 0.013). There was no difference between the
expression of AR expression in individuals affected with monoallelic and bialellic expression
(p = 0.051), probably because of the number of our sample. There was no difference in
number of CAG repeats between patients and controls. We conclude that the methodology is
efficient and reproducible for evaluating the expression of AR in hair follicle, suggesting that
the AR is involved with AGA development in women.

