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RESUMO 

Estudos relatam que o mecanismo fisiopatológico das complicações do diabetes está 

associado ao aumento na produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) induzido pela 

hiperglicemia persistente e alterações na capacidade de defesa do sistema antioxidante. 

Nesse sentido, o presente estudo teve como objetivo avaliar alterações na capacidade de 

defesa do sistema antioxidante, através da avaliação do status antioxidante, expressão 

gênica e pesquisa de polimorfismos nos genes da GPx1, SOD1 e SOD2 de crianças, 

adolescentes e adultos jovens com Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1). Foram estudados 101 

indivíduos com diabetes tipo 1 (DM1) e 106 indivíduos normoglicêmicos (NG) com idade 

entre 6 e 20 anos. Os indivíduos com DM1 foram avaliados como um grupo total e 

subdivididos de acordo com o controle glicêmico em DM1NC – diabético não-

compensado e DM1C – diabéticos compensados. Para avaliar o controle glicêmico e 

metabólico foram realizadas as dosagens de glicose sérica, hemoglobina glicada, 

triglicerídeos, colesterol total e frações (HDL e LDL). A função renal foi avaliada pelas 

dosagens de ureia e creatinina séricas e a relação albumina/creatinina (RAC) urinária. Os 

parâmetros antioxidantes avaliados foram o conteúdo da glutationa reduzida (GSH) em 

sangue total e a atividade eritrocitária das enzimas glutationa peroxidase (GPx) e 

superóxido dismutase (SOD). Também foi avaliada a expressão gênica e a pesquisa dos 

polimorfismos dos genes GPx1 (rs1050450), SOD1(rs17881135) e SOD2 (rs4880) pela 

técnica da PCR em tempo real (Taqman®). A maioria dos indivíduos com DM1 (70,3%) 

apresentou controle glicêmico insatisfatório (hemoglobina glicada >8%). Em relação ao 

perfil lipídico, indivíduos com DM1 apresentaram valores significativamente elevados de 

colesterol total (p<0,001) e LDL (p<0,000) em relação ao NG; para os triglicerídeos só o 

grupo DM1NC apresentou aumento significante em relação ao NG. Observou-se o 

aumento na uréia sérica e na RAC dos indivíduos com DM1 em relação ao NG. Nove dos 

indivíduos com DM1 apresentaram microalbuminúria (RAC> 30 µg/mg). Houve  

diminuição no conteúdo de GSH (p=0,006) e aumento na atividade eritrocitária da GPx 

(p<0,001) e SOD (p<0,001) do grupo DM1 em relação ao NG. Não foi observada 

diferença significante na expressão de GPx1 (p=0,305), SOD1 (0,365) e SOD2 (0,385) 

entre NG e DM1. As freqüências genotípicas e alélicas dos polimorfismos estudados não 

mostraram diferença estatisticamente significante entre os grupos DM1 e NG. Porém o 

polimorfismo da GPx1 mostrou influência na atividade eritrocitária da enzima, 

observando-se diminuição da atividade nos indivíduos com DM1 que possuíam a variante 



 

 

polimórfica T (p=0,012). Já para o polimorfismo Ala16Val da SOD2 observou-se  elevação 

da RAC para aqueles indivíduos diabéticos que possuíam o alelo G (p<0,05). O conjunto 

dos dados sugere que o controle glicêmico parece ser o fator predominante para o 

surgimento de alterações no perfil lipídico, função renal e no sistema antioxidante, porém a 

presença dos polimorfismos estudados possam, pelo menos em parte, contribuir para o 

aparecimento de complicações.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus tipo 1, enzimas antioxidantes, expressão gênica, 

polimorfismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Studies report that the pathophysiological mechanism of diabetes complications is 

associated with increased production of Reactive Oxygen Species (ROS)-induced by 

hyperglycemia and changes in the capacity the antioxidant defense system. In this sense, 

the aim of this study was to evaluate changes in the capacity of antioxidant defense 

system, by evaluating antioxidant status, gene expression and polymorphisms in the 

genes of GPx1, SOD1 and SOD2 in children, adolescents and young adults with type 1 

diabetes. We studied 101 individuals with type 1 diabetes (T1D) and 106 

normoglycemic individuals (NG) aged between 6 and 20 years. Individuals with type 1 

diabetes were evaluated as a whole group and subdivided according to glycemic control 

in DM1G – good glycemic control and DM1P – poor glycemic control.  Glycemic and 

metabolic control was evaluate by serum glucose, glycated hemoglobin, triglycerides, 

total cholesterol and fractions (HDL and LDL). Renal function was assessed by 

measurement of serum urea and creatinine and albumin-to-creatinine ratio (ACR) in 

spot urine. Antioxidant status was evaluate by content of reduced glutathione (GSH) in 

whole blood and the activity of erythrocyte enzymes glutathione peroxidase (GPx) and 

superoxide dismutase (SOD). We also analyzed gene expression and gene 

polymorphisms of GPx1 (rs1050450), SOD1 (rs17881135) and SOD2 (rs4880) by the 

technique of real-time PCR (Taqman®). Most individuals with DM1 (70.3%) had poor 

glycemic control (glycated hemoglobin> 8%). Regarding the lipid profile, individuals 

with type 1 diabetes had significantly elevated total cholesterol (p <0.001) and LDL (p 

<0.000) compared to NG; for triglycerides only DM1NC group showed significant 

increase compared to NG. There was an increase in serum urea and RAC of individuals 

with DM1 compared to NG. Nine individuals with type 1 diabetes showed 

microalbuminuria (ACR> 30 mg / mg). There was a decrease in GSH content (p = 

0.006) and increased erythrocyte GPx activity (p <0.001) and SOD (p <0.001) in DM1 

group compared to NG. There was no significant difference in the expression of GPx1 

(p = 0.305), SOD1 (.365) and SOD2 (0.385) between NG and DM1. The allele and 

genotype frequencies of the polymorphisms studied showed no statistically significant 

difference between the groups DM1 and NG. However, the GPx1 polymorphism 

showed the influence of erythrocyte enzyme activity. There was a decrease in GPx 

activity in individuals with type 1 diabetes who had a polymorphic variant T (p = 

0.012). DM1 patients with the polymorphic variant G (AG + GG) for polymorphism of 

SOD2 (rs4880) showed an increase in the RAC (p <0.05). The combined data suggest 

that glucose control seems to be the predominant factor for the emergence of changes in 

lipid profile, renal function and antioxidant system, but the presence of the 

polymorphisms studied may partly contribute to the onset of complications. 

 

KEY – WORDS: Type 1 diabetes, antioxidant enzymes, gene expression, 

polymorphism 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1  Diabetes Mellitus: Epidemiologia, classificação e fisiopatologia. 

O Diabetes Mellitus (DM) tem sido considerado uma das grandes epidemias 

mundiais do século 21 e um importante problema de saúde pública nos países 

desenvolvidos e, em especial, nos países em desenvolvimento (BOSI et al., 2009).  

Em 1985, estimava-se que existissem 30 milhões de adultos diabéticos no mundo; 

esse número cresceu para 135 milhões em 1995, atingindo 173 milhões em 2000, com 

projeção de chegar a 366 milhões no ano 2030. Cerca de dois terços desses indivíduos 

com DM vivem nos países em desenvolvimento onde a epidemia tem maior intensidade, 

com crescente proporção de pessoas afetadas em grupos etários mais jovens (BOSI et 

al., 2009; WILD et al., 2004). O envelhecimento da população, a urbanização crescente 

e a adoção de estilo de vida pouco saudável como sedentarismo, dieta inadequada e 

obesidade, além do aumento da sobrevida dos pacientes com DM são os grandes 

responsáveis por esse crescimento (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). 

A prevalência do DM na população americana com mais de 20 anos, de 1999 à 

2004 foi estimada em 7,8%, sendo maior na população feminina e nos indivíduos com 

idade entre 40 e 59 anos (ONG et al., 2008). Em estudo mais recente realizado pelo 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2011), verificou-se que existem 

25,8 milhões de indivíduos com DM nos Estados Unidos, com uma prevalência de 

8,3%, que aumenta na faixa etária acima de 65 anos (26,9%).  

No Brasil ao final dos anos 80, um estudo multicêntrico avaliando a população 

urbana de 30 a 69 anos, estimou a prevalência de DM em 7,6% incidindo igualmente 

nos dois sexos, mas aumentando com a idade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2009). Dados mais recentes apontam prevalências mais elevadas, como 

12,1% no estudo de Ribeirão Preto, SP (TORQUATO et al., 2003) e 13,5% em São 

Carlos (SP) (BOSI et al., 2009).  

O DM apresenta alta morbidade e mortalidade sendo uma importante causa de 

morte, seja diretamente ou devido às suas complicações. As conseqüências humanas, 

sociais e econômicas são devastadoras: quatro milhões de mortes por ano relativas ao 

diabetes e suas complicações, o que representa 9% da mortalidade mundial. Estudos 

brasileiros sobre mortalidade por DM, analisando as causas múltiplas de morte, ou seja, 
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quando existe menção ao DM na declaração de óbito, mostram que a taxa de 

mortalidade por essa enfermidade aumenta até 6,4 vezes (SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE DIABETES, 2009).  

No Brasil, o DM é a sexta causa mais freqüente de internação hospitalar e 

representa aproximadamente 40% dos pacientes internados em Unidades Coronarianas 

Intensivas e 46% dos pacientes que ingressam em tratamento de diálise. Esta síndrome é 

capaz de aumentar significativamente o acidente vascular cerebral e hipertensão arterial. 

Além disso, o DM é considerado a principal causa de amputações de membros 

inferiores e de cegueira adquirida devido a problemas de microvascularização 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006) 

Os custos diretos para o atendimento ao diabetes variam de 2,5% a 15% dos 

gastos nacionais em saúde, dependendo da prevalência local de diabetes e da 

complexidade do tratamento disponível. Além dos custos financeiros, o diabetes 

acarreta também outros custos associados à dor, ansiedade, inconveniência e menor 

qualidade de vida que afeta doentes e suas famílias. O diabetes representa também carga 

adicional à sociedade, em decorrência da perda de produtividade no trabalho, 

aposentadoria precoce e mortalidade prematura (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2009). 

O DM é definido como um grupo de desordens metabólicas caracterizada por 

hiperglicemia resultante de defeitos na secreção e/ou ação da insulina. O DM é 

classificado em quatro categorias clínicas: diabetes tipo 1, resultante da destruição das 

células beta pancreáticas, geralmente levando à deficiência absoluta de insulina; 

diabetes tipo 2, resultante de uma deficiência progressiva na secreção de insulina; outros 

tipos específicos de diabetes, resultante de defeitos genéticos nas células beta 

pancreáticas, no gene da insulina e devido à doenças do pâncreas exócrino; e diabetes 

gestacional, diagnosticado durante a gravidez (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2012). 

O diabetes tipo 1 (DM1) representa de 5-10% dos casos de diabetes, sendo uma 

das doenças crônicas mais comuns em crianças e adolescentes (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 2012). A incidência do DM1 demonstra acentuada 

variação geográfica, apresentando taxas por 100 mil indivíduos com menos de 15 anos 

de idade de 38,4 na Finlândia, de 0,1/100.000 indivíduos na China e Venezuela e de 

23,4 nos Estados Unidos na população entre 0-19 anos (EVERTESEN; ALEMZADEH; 
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WANG, 2009). Atualmente sabe-se que a incidência do DM1 vem aumentando, 

particularmente na população infantil com menos de cinco anos de idade (MAAHS et 

al., 2010).  

A etiologia do DM1 é complexa e poligênica, e dentre os fatores que conferem 

susceptibilidade à doença o mais bem descrito é a influência do antígeno leucocitário 

humano (HLA), localizado no cromossomo 6, onde dois haplótipos principais da 

molécula HLA II são reconhecidos como importantes marcadores de susceptibilidade 

para o DM1 (MAAHS et al., 2010).  

O DM1 é uma doença crônica em que, na maioria das vezes, a destruição das 

células beta é mediada por um processo autoimune, porém existem casos em que não há 

evidência de autoimunidade, sendo referida como a forma idiopática do DM1 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). O DM1 de origem autoimune é 

caracterizado pela resposta inflamatória nas células  pancreáticas produtoras de 

insulina, onde ocorre uma falha no mecanismo imuno-regulatório, acarretando assim a 

auto-reatividade das células , ativação das células T, expansão clonal e o 

desencadeamento da cascata do processo imune e inflamatório na ilhota pancreática, 

culminando com a destruição das células  através de um infiltrado de linfócitos do tipo 

mononuclear, caracterizando o quadro denominado insulite (GORODEZKY et al., 

2006;  PASQUALI et al., 2008). Como resultado desse processo, instala-se um quadro 

de hiperglicemia devido à deficiência absoluta da secreção de insulina. 

A instalação do DM1 cursa com o aparecimento das manifestações agudas 

clássicas do diabetes: poliúria, polidpsia e perda de massa corporal, podendo ser 

observadas polifagia e visão turva (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2012). 

Essas alterações podem ser explicadas pelo estado hiperglicêmico que causa glicosúria, 

induzindo a diurese osmótica e, conseqüentemente, poliúria, causando intensa perda de 

água e eletrólitos. Essa perda de água através de eliminação renal associada com a 

hiperosmolaridade, devido à alta concentração de glicose sanguínea, ativa receptores da 

sede cerebrais, causando a polidipsia. Finalmente, a polifagia resulta do catabolismo de 

proteínas e lipídeos, como resultado do comprometimento da insulina (BUI & 

DANEMAN, 2006; DUARTE et al., 2005). 
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A exposição prolongada das células à hiperglicemia também é responsável pelas 

conseqüências a longo prazo do DM, as chamadas complicações crônicas, que decorrem 

de alterações micro e macrovasculares levando à disfunção, dano ou falência de vários 

órgãos (ROLO & PALMEIRA, 2006). As principais complicações do diabetes incluem 

retinopatia, com potencial perda de visão; neuropatia periférica, com risco de úlceras e 

amputação de membros; neuropatia autônoma, causando sintomas gastrintestinais, 

geniturinários e cardiovasculares, disfunções sexuais, osteopenia e também 

apresentando uma maior predisposição à hipertensão, anormalidades no metabolismo de 

lipoproteínas e doenças vasculares (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2012; 

DUARTE, V. et al., 2005).   

A relação causal entre hiperglicemia crônica e o desenvolvimento de 

complicações microvasculares têm sido demonstrada em vários estudos e foi 

definitivamente estabelecida pelos dados provenientes do Diabetes Control and 

Complications Trial (DCCT) que constatou que uma melhora no controle glicêmico, 

obtida através da insulinoterapia intensiva, reduzia os riscos de desenvolver 

complicações. Nesse estudo, o subgrupo de 13 a 17 anos que recebeu tratamento 

intensivo apresentou redução na hemoglobina A1c de aproximadamente 2% e redução 

de 10% na incidência de microalbuminúria (DCCT, 1993). 

O mecanismo fisiopatológico das complicações do DM está associado ao 

aumento na produção de Espécies Reativas de Oxigênio (ERO) induzido pela 

hiperglicemia persistente e alterações na capacidade de defesa do sistema antioxidante, 

estando esses eventos relacionados com a instalação, progressão e conseqüências 

patológicas do diabetes (CHOI et al., 2008; ROLO & PALMEIRA, 2006).  
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1.2 Diabetes e Estresse Oxidativo: Fisiopatologia das complicações 

 Evidências apontam que o estado hiperglicêmico eleva a produção de ERO, as 

quais são substâncias altamente reativas capazes de interagir com substratos biológicos 

ocasionando danos à macromoléculas como DNA, RNA, proteínas e lipídeos 

(SCHRADER & FAHIMI, 2006).  

As ERO incluem radicais livres como o ânion superóxido (•O2 
-), os radicais 

hidroxil (•HO), peroxil (•RO2) e hidroperoxil (•HRO2
-) bem como espécies não-

radicalares como o peróxido de hidrogênio (H2O2). Em condições fisiológicas, essas 

espécies desempenham várias atividades como, moléculas sinalizadoras, participando da 

transdução de sinais; atuando na defesa contra microorganismos nos fagócitos e no 

processo de relaxamento vascular, dentre outros. Porém, quando ocorre um 

desequilíbrio entre a formação dessas espécies e/ou uma remoção insuficiente, instala-se 

um quadro de estresse oxidativo, potencialmente prejudicial ao organismo 

(JOHANSEN et al., 2005)  

No diabetes, a hiperglicemia parece induzir o aumento na produção de ERO 

devido à maior redução de equivalentes pela cadeia transportadora de elétrons 

mitocondrial. Por sua vez, a superprodução de ERO ativa mecanismos bioquímicos 

responsáveis pelo dano celular (PALMEIRA et al., 2007). Em vista disso, muitos 

estudos têm buscado unificar esses dois eventos, relacionando o quadro hiperglicêmico 

como causa para o estresse oxidativo que conseqüentemente levaria ao aparecimento 

das complicações macro e microvasculares do diabetes. 

Brownlee (2005) postulou que o excesso de ânion superóxido poduzido pela 

cadeia transportadora de elétrons mitocondrial induzido pela hiperglicemia, ativaria 

mecanismos bioquímicos responsáveis pelo aparecimento das complicações decorrentes 

do diabetes, que são eles: (1) aumento do influxo pela via dos polióis; (2) aumento na 

formação dos produtos finais da glicação avançada (AGEs); (3) ativação da proteína 

quinase C (PKC) e suas isoformas; e (4) aumento do fluxo pela via da hexosamina. 

A ativação da via dos polióis pela hiperglicemia foi o primeiro dos quatro 

mecanismos bioquímicos propostos a ser descoberto, tendo sido descrito em 1966. A 

via dos polióis consiste de duas enzimas: a primeira é a aldose redutase (AR) e a 

segunda é a sorbitol desidrogenase (SDH). Em condições normais, a função da aldose 

redutase é converter aldeídos tóxicos em alcoóis inativos. Porém quando a concentração 
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de glicose intracelular está elevada a AR converte a glicose à sorbitol, utilizando o 

NADPH como cofator. Posteriormente o sorbitol é oxidado à frutose pela ação da SDH 

utilizando como cofator o NADH. O aumento do influxo pela via dos polióis tem como 

conseqüência o consumo do NADPH, um cofator essencial para a regeneração de um 

antioxidante intracelular crítico, a glutationa reduzida (GSH). A diminuição do 

conteúdo de GSH aumenta a susceptibilidade das células ao dano oxidativo 

(BROWNLEE, 2005; CHUNG et al., 2003). Além disso, o aumento da relação 

NADH/NAD+ está associado à elevação na formação do ânion superóxido (O2
-) via 

redução de prostaglandina 2 (PG2)  a PGH2 pela enzima prostaglandina hidroperóxido 

redutase que tem o NADH como cofator. Outra conseqüência é o estresse osmótico 

favorecido pelo acúmulo do sorbitol, que parece ser o fator mais importante para o 

desenvolvimento da catarata em diabéticos (ROCHA et al., 2006).  

O segundo mecanismo bioquímico proposto é a formação dos AGEs. Os AGEs 

são um grupo complexo de moléculas, formados via reações não enzimáticas entre 

açúcares redutores e resíduos de aminoácidos de proteínas, lipídeos e ácidos nucléicos 

(GOH & COOPER, 2008). Acredita-se que os AGEs acumulem-se no meio intracelular 

interagindo com proteínas, principalmente aquelas envolvidas na regulação gênica. Os 

AGEs também podem se difundir para o meio extracelular modificando moléculas da 

matriz extracelular, especialmente proteínas da membrana basal, como o colágeno tipo 

IV  interferindo na sinalização entre a matriz e a célula, provocando disfunção celular 

(LINDSEY et al., 2009; REIS et al., 2008).  

Os AGEs também interagem com receptores de membrana, os RAGEs, que são 

membro da superfamília das imunoglobulinas. A interação RAGE/AGE ativa vias de 

segundo mensageiros, como a da PKC. Também ocorre a ativação de fatores de 

transcrição, principalmente o fator nuclear κB (NF-κB), que é translocado para o núcleo, 

ativando a expressão de várias proteínas, incluindo citocinas inflamatórias, como as 

interleucinas 1 e 6, fator de crescimento I, fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), 

prostaglandinas e moléculas de adesão endotelial, como selectina-E e molécula de 

adesão intercelular-1. Os AGEs também acumulam-se em vários órgãos que geralmente 

são acometidos pelo diabetes, como rim e retina, e ainda nas placas aterocleróticas 

(GOH & COOPER, 2008; LINDSEY et al., 2009; VASHISHTH et al., 2001). 
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O acúmulo de glicose no meio intracelular favorece a síntese de novo 

diacilglicerol (DAG), uma molécula crítica para a ativação das várias isoformas da 

PKC, que são serina-treonina quinases envolvidas na transdução de sinais. Uma vez 

ativada, a PKC exerce uma variedade de efeitos na expressão de genes, resultando no 

aumento da produção de matriz extracelular e citocinas, enrijecimento vascular, 

aumento da permeabilidade e proliferação celular, dentre outros, tendo como 

conseqüência o surgimento de várias anormalidades nos tecidos renal, cardiovascular e 

na retina. Além disso, a PKC também ativa a NADPH oxidase, levando ao aumento na 

produção de ERO (BROWNLEE, 2005; ROCHA et al., 2006). 

A via da hexosamina é ativada pelo acúmulo intracelular de frutose 6-fosfato, 

decorrente do aumento do fluxo de glicose pela via glicolítica. A frutose 6-fosfato é 

metabolizada pela enzima GFAT (glutamina frutose 6-fosfato aminotransferase) 

gerando uridina difosfato (UDP) N-acetilglucosamina. Esse composto provoca 

alterações patológicas na expressão gênica, aumentando a produção de citocinas 

inflamatórias e fatores de transcrição (PALMEIRA et al., 2007; REIS et al., 2008). 

Recentemente, alguns autores tem postulado que esses quatro mecanismos 

bioquímicos responsáveis pelos danos oxidativos induzidos pela hiperglicemia na 

verdade estão interligados. O mecanismo que parece ser comum a todas as células 

afetadas, como conseqüência da hiperglicemia, é a superprodução do ânion superóxido 

pela cadeia transportadora de elétrons mitocondrial, sendo esta hipótese capaz de 

unificar todas as vias (BROWNLEE, 2005; ROCHA et al., 2006). Assim, o aumento na 

produção de ERO deve-se à elevação do gradiente de prótons pela membrana 

mitocondrial interna, sendo este aumento gerado pela hiperglicemia. A energia gerada 

pela transferência de elétrons através dos complexos mitocondriais é aproveitada para 

produzir um gradiente de prótons (voltagem) na membrana mitocondrial, e essa energia 

é usada pela enzima ATP sintetase para a síntese de ATP. Quando o gradiente de 

prótons atinge um ponto crítico, a transferência de elétrons é bloqueada à altura do 

complexo III, sendo estes devolvidos à coenzima-Q, que então doa um elétron a uma 

molécula de oxigênio molecular, formando o ânion superóxido (CHOI et al., 2007; 

FORBES et al., 2008). Esse mecanismo é descrito na Figura 1. 
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FIGURA 1- Produção de superóxido pela cadeia transportadora de elétrons 

mitocondrial induzido pela hiperglicemia. Adaptado de Brownlee (2005). 

O excesso do ânion superóxido promove danos nas moléculas de DNA, que 

resultam na ativação da PARP (poli-ADP ribose polimerase), uma enzima envolvida no 

reparo de danos ao DNA (PACHER;SZABÓ, 2005). A PARP promove modificações na 

GAPDH (gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase), uma enzima citosólica crítica da via 

glicolítica, diminuindo sua atividade, e como consequência, desencadeando os 

mecanismos bioquímicos propostos para explicar como a hiperglicemia atua na 

patogênese do diabetes (BROWNLEE, 2005). 

A hiperglicemia não só aumenta a produção de ERO como também pode 

promover alterações na capacidade de defesa do sistema antioxidante, gerando um 

desequilíbrio entre oxidantes/antioxidantes denominado estresse oxidativo. Assim, os 

mecanismos envolvidos na patogênese das complicações do diabetes provavelmente se 

relacionam ao estresse oxidativo e processos metabólicos, sendo importante investigar 

os mecanismos implicados na defesa antioxidante. 

1.2.1 Sistema de defesa antioxidante: Implicações no desenvolvimento das 

complicações diabéticas   

As ERO podem ser eliminadas do organismo por uma variedade de mecanismos 

que envolvem a ação de antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos. As principais 

enzimas antioxidantes são a superóxido dismutase (SOD), a glutationa peroxidase 

(GPx) e a catalase (CAT). Dentre os antioxidantes não-enzimáticos, destacam-se a 
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glutationa reduzida (GSH), vitaminas A, C e E; elementos traços como selênio, cobre e 

zinco e cofatores como o ácido fólico, ácido úrico e algumas vitaminas do complexo B 

(JOHANSEN et al. 2005; HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2007). 

A superóxido dismutase pertence a uma família de enzimas cuja função é 

catalizar a conversão do ânion superóxido a peróxido de hidrogênio nos diferentes 

compartimentos celulares. Nas células dos mamíferos são descritos três isoformas de 

SOD: CuZnSOD ou SOD1 localizada no citosol; MnSOD ou SOD2, presente nas 

mitocôndrias e a SOD3 no meio extracelular (ecSOD ou SOD3) (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 2007; ZELKO et al., 2002).  

A glutationa peroxidase é uma selenoproteína que está envolvida na remoção do 

peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos lipídicos, utilizando como substrato a 

glutationa reduzida (GSH). Em humanos, foram descritas pelo menos três isoformas da 

GPx: a GPx1, a forma citosólica da enzima, sendo a mais abundante e encontrada nos 

mais variados tipos celulares; a GPx2, que é encontrada em células do trato 

gastrintestinal; a GPx3 encontrada nos fluidos intracelulares como leite, plasma, fluido 

seminal, humor aquoso e liquído amniótico; e a GPx4 também chamada de fosfolipídeo 

hidroperóxido redutase, devido a sua habilidade única de neutralizar hidroperóxidos 

lipídicos formados na membrana celular (IIDA et al., 2009). 

Dentre os antioxidantes não-enzimáticos a glutationa reduzida (GSH) destaca-se 

devido ao seu grande potencial redutor, sendo o principal antioxidante intracelular 

endógeno (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 2007). A GSH pode atuar detoxificando 

as ERO de forma direta, através da doação do hidrogênio do grupo sulfidrila (-SH), ou 

servindo de cofator para a ação da GPx (JOHANSEN et al. 2005). A Figura 2 

esquematiza a atuação do sistema antioxidante na detoxificação das ERO. 
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FIGURA 2 - Mecanismos de defesa antioxidantes envolvidos na eliminação de ERO. 

Adaptado de Johansen et al. (2005). 

 Alterações na atividade de enzimas antioxidantes em indivíduos diabéticos e em 

modelos experimentais têm sido demonstradas (BHOR et al., 2004). Devido à elevação 

da produção de ERO induzido pela hiperglicemia, vários estudos têm demonstrado que 

pacientes diabéticos apresentam diminuição na capacidade de defesa antioxidante, o que 

os tornam mais susceptíveis à ação dessas espécies (FIROOZIRAI et al., 2008; 

MARTÍN-GALLÁN et al., 2007). 

 Alguns estudos têm mostrado que a atividade e expressão das enzimas 

antioxidantes é geneticamente determinada e que alterações genéticas, como a presença 

de polimorfismos nos genes que codificam estas enzimas podem afetar a sua atividade e 

contribuir para o desenvolvimento de complicações em indivíduos diabéticos 

(DUTKIEWICZ et al., 2010; FLEKAC et al., 2008).  

Estudando um modelo experimental de nefropatia diabética Derubertis et al. 

(2007) comprovou que a superexpressão da SOD1 foi capaz de proteger o tecido renal 

contra o dano oxidativo. Por outro lado, a deleção do gene da SOD2 apresentou uma 

contribuição significante para o desenvolvimento das complicações do diabetes 

(HINERFELD et al., 2004). Já para a GPx-1, foi observado em camundongos que a 

deficiência dessa enzima não aumentou o risco para desenvolver doença microvascular, 
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o que pode ser explicado pela existência de outras isoformas dessa enzima no tecido 

renal, particularmente a GPx3 (HAAN et al., 2005). Estes estudos sugerem o papel do 

sistema de defesa antioxidante no desenvolvimento das complicações decorrentes do 

diabetes. 

A maior susceptibilidade para o desenvolvimento de complicações também pode 

estar relacionada à existência de polimorfismos nos genes que codificam as enzimas 

antioxidantes. O polimorfismo Pro198Leu do gene da GPx1 (rs1050450) é um dos mais 

bem estudados e descritos dessa isoforma. A substituição da citosina (C) pela timina (T) 

na posição 198 promove a troca do aminoácido prolina pela leucina. O genótipo 

leucina/leucina (TT) têm sido associado à redução na atividade da GPx1 e relacionado 

ao desenvolvimento de câncer de mama e pulmão (IIDA et al., 2009). Em estudo 

realizado em japoneses com DM2, foi visto uma associação da variante polimórfica (T) 

com o desenvolvimento de alterações macrovasculares (HAMANISHI et al., 2004). 

 A variante rs17881135 da SOD1, localizada na região 3’ desse gene mostrou-se 

significativamente correlacionada com o desenvolvimento de nefropatia severa e 

microalbuminúria persistente em estudo realizado em pacientes com DM1 do Diabetes 

Control and Complications Trial (DCCT) (AL-KATEB et al., 2008).   

Para o gene da SOD2, um dos polimorfismos mais estudados é o Ala16Val 

(rs4880). A substituição da adenina (A) pela guanina (G) no éxon 2 do gene, promove a 

troca do aminoácido alanina pela valina, provocando uma mudança conformacional na 

proteína, que passa de folha- β para α-hélice, prejudicando o transporte da enzima do 

citosol para o interior da mitocôndria, reduzindo em 30-40% a atividade da SOD2 no 

compartimento mitocondrial daqueles indivíduos portadores do alelo mutado (MIAO & 

CLAIR, 2009). 

O polimorfismo Ala16Val da SOD2 tem sido relacionado a uma maior 

susceptibilidade em desenvolver complicações microvasculares, especialmente a 

nefropatia diabética, em estudos conduzidos em pacientes com DM1 e DM2 

(DUTKIEWICZ et al., 2010; ; FLEKAC et al., 2008; LEE et al., 2006; MÖLLSTEN et 

al., 2009). 
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Tendo em vista que o estresse oxidativo possui um papel chave no 

desenvolvimento e progressão das complicações decorrentes do diabetes e que a 

produção dessas espécies oxidantes aumenta progressivamente durante o curso da 

doença, estando relacionada com o controle glicêmico, alterações na capacidade de 

defesa do sistema antioxidante podem aumentar o risco de desenvolver essas 

complicações.  

Assim, o presente estudo tem como objetivo avaliar alterações na capacidade de 

defesa do sistema antioxidante, através da avaliação da atividade, expressão de mRNA e 

pesquisa de polimorfismos nos genes da GPx1, SOD1 e SOD2 de crianças, adolescentes 

e adultos jovens com DM1. A identificação destas alterações de forma precoce, antes 

que as complicações se manifestem, tem um caráter preventivo, pois intervenções 

podem ser realizadas, visando diminuir e /ou retardar o aparecimento das complicações 

decorrentes do diabetes, como a nefropatia diabética. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

 Avaliar alterações na capacidade de defesa do sistema antioxidante, através da 

avaliação da atividade, expressão de RNAm e pesquisa de polimorfismos nos genes da 

GPx1, SOD1 e SOD2 de crianças, adolescentes e adultos jovens com DM1. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Avaliar as características gerais dos indivíduos estudados tais como, gênero, 

idade, tempo e idade ao diagnóstico;  

 Avaliar o controle glicêmico dos indivíduos diabéticos através da glicemia de 

jejum e hemoglobina glicada; 

 Avaliar marcadores de função renal, como uréia e creatinina séricas e relação 

albumina/creatinina urinária e o perfil lipídico de pacientes diabéticos e indivíduos 

normoglicêmicos; 

 Avaliar o perfil antioxidante através da daterminação do conteúdo de 

glutationa reduzida (GSH) em sangue total e da atividade enzimática da superóxido 

dismutase e glutationa peroxidase em eritrócitos de pacientes diabéticos e indivíduos 

normoglicêmicos; 

 Estudar a expressão do mRNA dos genes GPx1, SOD1, SOD2 em células 

mononucleares do sangue periférico;  

 Determinar as freqüências genotípica e alélica dos polimorfismos dos 

genes GPx1 (rs10545), SOD1 (rs17881135), SOD2 (rs4880); 

 Correlacionar o status antioxidante, expressão e polimorfismos dos genes 

GPx1, SOD1, SOD2 com as variáveis de controle glicêmico e metabólico. 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Tipo de Estudo 

 Trata-se de um estudo de caráter comparativo (caso-controle, não-pareado) que 

visa avaliar alterações na capacidade de defesa do sistema antioxidante, através da 

avaliação da atividade, expressão de mRNA e pesquisa de polimorfismos nos genes da 

GPx1, SOD1 e SOD2 de crianças, adolescentes e adultos jovens com DM1. Todos os 

indivíduos foram convidados a participar do estudo de forma aleatória.  

3.2 Aspectos Éticos e Financeiros 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UFRN, 

obedecendo às diretrizes regulamentadas da pesquisa envolvendo seres humanos, que 

constam na Resolução do CNS nº 196/96, sob parecer consubstanciado nº 327/09 

(Anexo 1). 

Para que fosse possível a realização deste estudo dentro da estrutura do Hospital 

de Pediatria Prof. Heriberto Bezerra da UFRN (HOSPED), o estudo foi avaliado e 

aprovado pela direção do Hospital e pela Comissão de Pesquisa sendo cadastrado sob 

parecer consubstanciado nº 60/2009 (Anexo 2). 

O Termo de Consentimento por escrito foi obtido por parte dos participantes, 

pais e/ou responsáveis, após os mesmos terem recebido informações detalhadas e exatas 

sobre riscos e benefícios da pesquisa (Apêndice A). 

O presente trabalho recebeu financiamento através do Edital CNPq 16/2008 

Casadinho, Processo 620099/2008-9. 

 

3.3 Casuística 

Grupo diabético – DM1 

 Foram estudados 101 pacientes diabéticos e 106 indivíduos normoglicêmicos, de 

ambos os gêneros, com idade entre 6 a 20 anos. Os indivíduos normoglicêmicos foram 

selecionados aleatoriamente em escolas da rede pública da cidade de Natal/RN. Os 

pacientes diabéticos selecionados para a pesquisa foram atendidos no Ambulatório de 
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Endocrinologia do Hospital de Pediatria Prof. Heriberto Ferreira Bezerra 

(HOSPED)/CCS /Universidade Federal do Rio Grande do Norte, os quais foram triados 

pelo Prof. Dr. Ricardo Fernando Arrais, médico responsável pelo Ambulatório e 

colaborador do presente projeto, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 

abaixo discriminados: 

Critérios de Inclusão: 

 Pacientes, de ambos os gênero, com idade entre 6 a 20 anos; 

 Diagnóstico clínico de diabetes tipo 1; 

Critérios de Exclusão: 

 Etilistas; 

 Fumantes; 

 Grávidas; 

 Que não colaboraram devidamente com os pesquisadores. 

Todos os pacientes foram submetidos a uma triagem pelos pesquisadores, e 

responderam aos questionamentos da ficha de cadastro dos pacientes (Apêndice B), 

onde se investigou dados da história familiar em relação aos antecedentes patológicos e 

hábitos saudáveis de vida. Toda avaliação clínica foi realizada no ambulatório de 

Endocrinologia HOSPED/UFRN. 

Grupo Normoglicêmico – NG  

Foram selecionados indivíduos NG com idade entre 6 a 20 anos, com as mesmas 

características sócio-econômicas do grupo DM1. Estes indivíduos foram recrutados em 

escolas da rede pública de ensino da cidade de Natal-RN. Aqueles que apresentaram 

glicemia de jejum  99 mg/dL foram incluídos no estudo.  

3.4 Amostras Biológicas 

 Foram coletados 19 mL de sangue, após jejum de no mínimo 12 horas, de todos 

os pacientes para a realização da extração de DNA genômico e RNA total,  

determinação da glicemia de jejum, hemoglobina glicada, colesterol total e frações, 

uréia, creatinina e dos parâmetros antioxidantes (conteúdo da glutationa reduzida e 

atividade das enzimas glutationa peroxidade e superóxido dismutase). O sangue foi 
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fracionado em quatro alíquotas, sendo uma sem anticoagulante (determinação dos 

parâmetros séricos), um com heparina para a determinação do conteúdo de glutationa 

reduzida e a determinação da atividade eritrocitária da GPx e SOD e dois tubos 

contendo EDTA (avaliação genética e hemoglobina glicada).  

 Além da amostra de sangue, foi coletada amostra da primeira urina da manhã 

para a realização das dosagens bioquímicas de creatinina e albumina para o cálculo da 

relação albumina/creatinina (RAC).  

 

3.5  Determinação dos Parâmetros Bioquímicos 

As concentrações séricas de glicose, colesterol total e frações, triglicerídeos, 

uréia e creatinina foram determinadas utilizando kits LABTEST, (Lagoa Santa, Minas 

Gerais, Brasil) de acordo com a metodologia descrita pelos fabricantes. As dosagens 

foram realizadas no Laboratório Integrado de Análises Toxicológicas e Clínicas – 

LIATEC / Natal/RN, utilizando o analisador bioquímico LABMAX PLENNO (Labtest, 

Lagoa Santa, Minas Gerais, Brasil). 

As concentrações de creatinina e albumina urinárias foram quantificadas a 

partir de kits BioSystems Reagents and Instruments (Barcelona, Espanha). As leituras 

foram efetuadas no espectrofotômetro RA 50 (Chemistry System Bayer Diagnostic, 

Dublin, Irlanda) no Laboratório Multidisciplinar - LABMULT do PPgCF / UFRN. 

 

3.6 Determinação dos Marcadores Antioxidantes 

3.6.1 Obtenção dos Eritrócitos  

 Os eritrócitos foram obtidos a partir do sangue periférico coletado com 

heparina. O plasma foi separado após centrifugação a 3000 rpm, à 4ºC por 10min 

(Sigma Laborzentrifugem, modelo 2k15, Alemanha). Os eritrócitos obtidos foram 

lavados três vezes, nas mesmas condições de centrifugação, com 2 mL de tampão 

fosfato de potássio 0,1 M pH 7,4. Os eritrócitos foram armazenados em freezer -80ºC 

até as análises.    

3.6.1.1 Determinação do conteúdo de glutationa reduzida (GSH) em sangue total 

A glutationa foi determinada em sangue total conforme descrito por Beutler et 

al. (1963). O método baseia-se na reação de redução do 5,5'ditiobis ácido 2- 
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nitrobenzóico (DTNB) com a glutationa (GSH), gerando o ânion tiolato (TNB) de cor 

amarela e estável sob refrigeração. A concentração de glutationa foi expressa em 

mmol/GSH L-1 e calculada a partir da absorbância em 412 nm (Spectrophotometer UV-

Visible; Mod. UV-1650 PC Shimadzu, Tokio, Japão) utilizando o coeficiente de 

extinção molar de 14,1. As análises foram realizadas até 4 horas após a coleta. 

 

3.6.1.2 Determinação da atividade da glutationa peroxidase  

A atividade da glutationa peroxidase foi determinada em eritrócitos utilizando 

kits disponíveis comercialmente (Ransel®, Randox, Antrim, Irlanda, Reino Unido). O 

método baseia-se na medida do decréscimo de absorbância promovido durante a 

oxidação do NADPH cuja absorbância é mensurada a 340 nm (Spectrophotometer UV-

Visible; Mod. UV-1650 PC Shimadzu, Tokio, Japão). A atividade foi expressa em U/g 

de hemoglobina. 

3.6.1.3 Determinação da atividade da superóxido dismutase  

A atividade da enzima superóxido dismutase (SOD) foi determinada em 

eritrócitos do sangue periférico colhido com heparina. Foi utilizado o kit Ransod 

(Randox, Antrim, Irlanda, Reino Unido) cujo princípio da reação baseia-se na inibição 

da formação do vermelho de formazan pela captura do ânion superóxido pela 

superóxido dismutase, cuja diminuição da absorbância a 505nm foi verificada 

espectrofotometricamente (Spectrophotometer UV-Visible; Mod. UV-1650 PC, 

Shimadzu, Tokio, Japão). A atividade foi expressa em U/g de hemoglobina. 

3.7 Análise da expressão de mRNA dos genes GPx1, SOD1 e SOD2 em 

células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) 

3.7.1 Extração do RNA total de sangue periférico 

O RNA total foi obtido a partir de células mononucleares de sangue periférico, 

previamente separadas por gradiente descontínuo de Ficoll-Hipaque (Sigma-Aldrich, 

MO, EUA) densidade específica de 1,070 g/mL, a temperatura ambiente. A extração do 

RNA total foi realizada utilizando o kit Illustra Triple Prep® (GE Healthcare, Little 

Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido) imediatamente após a separação das células 

mononucleares. O material obtido foi armazenado no freezer - 80C até a análise.  
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O RNA total extraído foi quantificado (A260nm) e teve seu grau de pureza 

(A260/A280) avaliado através de espectrofotometria no ultravioleta utilizando o 

espectrofotômetro espectrofotômetro ND-1000 (NANODROP technologies Inc, 

Wilmington, DE, EUA).  

 

3.7.2 Obtenção do cDNA 

 A síntese do cDNA a partir do RNA total foi realizada utilizando-se o High 

Capacity cDNA Reverse Transcription Kit  fornecido pela Applied Biosystems® (Foster 

City, CA, EUA), de acordo com a metologia descrita pelo fabricante em termociclador 

MyCiclerTM (Bio Rad, Hercules, CA, EUA). O cDNA obtido foi armazenado a –20°C 

até a realização da PCR em tempo real. 

 

3.7.3 Padronização do gene de referência 

Os cDNAs dos genes 18S (número genbank de acesso NM_003286.2), 

ubiquitina C (UBC número genbank de acesso NM_021009.4), β-actina (número 

genbank de acesso NM_001101.3) e gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH, 

número genbank de acesso NM_002046.3) foram amplificados pela PCR em tempo 

real, no aparelho ABI 7500 fast (Applied Biosystem, Foster City, CA, EUA). Para a 

amplificação pela PCR em tempo real dos genes de referência testados foram utilizados 

iniciadores e sondas, marcadas com fluoróforos, selecionados com o auxílio do 

programa Primer Express® (Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA) com base nas 

seqüências gênicas disponíveis no banco de dados do NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov) 

(Tabela 1).  

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/


31 

 

TABELA 1 – Iniciadores e sondas utilizados para a padronização do gene de referência. 

Genes   Iniciadores  Fragmentos 

18S 5’ GGCGTCCCCCAACTTCTTA 3’ 

5’ GGGCATCACAGACCTGTTATTG 3’ 

5’ FAM TGGCGTTCAGCCACCCGAGATT TAMRA3’ 

76 pb 

UBC 5’ ATTTGGGTCGCAGTTCTTG 3’ 

5’ TGCCTTGACATTCTCGATGGT 3’ 

5’ FAM GTGATCGTCACTTGACAA TAMRA3’ 

133 pb 

Β-actina 5’ TGGCACCACACCTTCTACAATG 3’  

5’ TCTCAAACATGATCTGGGTCATCT 3’  

5’ FAM CACCCCGTGCTGCTGACCGA TAMRA3’    

121 pb 

GAPDH 5’GGAAGGTGAAGGTCGGAGTCA3’ 

5’CTGGAAGATGGTGATGGGATTTC3’ 

5’VIC CATGGCACCGTCAAGGCTGAGAACG 

TAMRA3’ 

229 pb 

 

 As condições de PCR foram ajustadas em laboratório. Foram selecionados 

aleatoriamente 5 indivíduos por grupo (NG e DM1) para a determinação da expressão 

gênica destes genes. Posteriormente os valores de Ct obtidos foram testados com o 

auxílio do programa NormFinder (MDL, Aarhus, Dinamarca) e, assim, estabelecido o 

melhor gene de referência para a população de estudo. 

O gene β-actina foi selecionado pelos programas NormFinder (MDL, Aarhus, 

Dinamarca) e Genorm (http://medgen.ugent.be/~jvdesomp/genorm/) como o melhor 

gene de referência para a população estudada, pois ele apresenta os menores valores de 

estabilidade e de M (Tabela 2); e quanto mais próximo de zero forem esses valores, 

melhor é o gene de referência para a população. 
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TABELA 2 - Estabilidade dos genes de referência testados na população de estudo, 

utilizando os programas NormFinder e o Genorm. 

Gene Valor de Estabilidade 

Normfinder 

Valor de M 

Genorm 

β-actina 0,354 0,156 

18S 0,497 0,272 

GAPDH 1,042 0,183 

Ubiquitina-C 1,808 0,179 

 

3.7.4 Análise da expressão de mRNA dos genes GPx1, SOD1 e  SOD2 pela PCR em 

Tempo Real 

 Para a amplificação pela PCR em tempo real foram selecionados os iniciadores 

e as sondas dos genes alvo com o auxílio do programa Primer Express® (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) com base nas seqüências gênicas disponíveis no 

banco de dados do NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov). Os seguintes iniciadores e sondas, 

marcadas com fluoróforo estão descritos nas tabelas abaixo: 

TABELA 3 – Iniciadores e sondas utilizados para a avaliação da expressão dos genes 

de estudo. 

Genes Iniciadores Fragmentos 

SOD1  5’ CCTGTCTTTGTACTTTCTTCATTTCCA3’ 

5’ TCTCAGGAGACCATTGCATCAT3’ 

5’FAM – CCGCACACT GGTGGT CCATGA AAA TAMRA3’ 

116 pb 

 

SOD2 

 

5’GTTGGCTTGGTTTCAATAAGGAA3’ 

5’TCCCCAGCAGTGGAATAAGG3’ 

5’FAMCTTGTCCAAATCAGGATCCACTGCAAGGTAMRA

3’ 

 

101 pb 

GPx1  5’-CAT CAG GAG AAC GCC AAG AAC-3’ 

5’-GCA TGA AGT TGG GCT CGA A-3’ 

5’FAM ATT CTGAATTCCCTCAAGTACGTCCG 

CTAMRA3’ 

98 pb 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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As condições da PCR foram ajustadas no laboratório. Foram realizadas 

amplificações conjuntas, em duplicata, de cada um dos genes de estudo e do gene 

constitutivo. A expressão relativa dos genes GPx1, SOD1 e SOD2 foi calculada usando 

o método do 2-ΔΔCt (LIVAK & SCHMITTGEN, 2001) e expressa como  o número de 

vezes (folder change) em que o gene é expresso em relação à média dos valores dos 

indivíduos normoglicêmicos normalizado pela β-actina. 

 

3.8 Análise de Polimorfismos nos genes GPx1, SOD1 e SOD2  

3.8.1 Extração do DNA genômico 

O DNA genômico foi obtido a partir de células mononucleares de sangue 

periférico, previamente separadas por gradiente descontínuo de Ficoll-Hipaque (Sigma-

Aldrich, MO, EUA) desnsidade específica de 1,070 g/mL, à temperatura ambiente. A 

extração do DNA foi realizada utilizando o kit Illustra Triple Prep® (GE Healthcare, 

Little Chalfont, Buckinghamshire, Reino Unido) imediatamente após a separação das 

células mononucleares. O material obtido foi armazenado no freezer - 20C até a 

análise. A integridade das amostras de DNA foi avaliada por separação eletroforética 

em gel de agarose 0,8% em tampão TBE pH 8,0 corado com gel Red e 

fotodocumentadas em sistema de captura de imagem Gel Logic 100 Imaging System 

(Carestream Health Inc., Rochester, NY, EUA) utilizando o programa Molecular 

Imaging (KODAK, Rochester, NY, EUA). A quantificação de DNA foi realizada por 

espectrofotometria a 260 nm e a pureza do DNA foi determinada pela relação A260/A280 

em espectrofotômetro ND-1000 (NANODROP technologies Inc, Wilmington, DE, 

EUA). 

3.8.2 Pesquisa de Polimorfismos nos genes GPx1, SOD1e  SOD2 utilizando a PCR 

em tempo real 

 A pesquisa dos polimorfismos nos genes GPx1, SOD1e SOD2 foi realizada 

através de PCR em tempo real, no aparelho ABI 7500 fast (Applied Biosystem, Foster 

City, CA, EUA), através da técnica de discriminação alélica (sistema TaqMan®) 

utilizando ensaios fornecidos pela Applied Biosystems (Foster City, CA, EUA), à 

exceção do polimorfismo rs1050450 do gene da GPx1, que teve os iniciadores e sondas 

selecionados com o auxílio do programa Primer Express® (Applied Biosystems, Foster 
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City, CA, EUA) com base nas sequências gênicas disponíveis no banco de dados do 

NCBI (www.ncbi.nlm.nih.gov).  

TABELA 4 - Informações sobre os polimorfismos estudados usando ensaios prontos 

obtidos da Applied Biosystems, sondas e iniciadores desenhados para o ensaio da GPx1. 

Gene Código Ensaio Alelos 

SOD2 

(5482A>G) 

rs4880 C_8709053_10 Alelo 1- A 

Alelo 2- G 

SOD1 

(10714T>G) 

rs 17881135 C__61101355_10 Alelo 1-G 

Alelo 2-T 

Gene Código Iniciadores e Sondas 

GPx1 

(599 C>T) 

rs1050450 5' GGAAACACCCTCATAGATGAAAACC 3' 

5' GGAAACACCCTCATAGATGAAAACC 3' 

5’FAM TGTCTCAAGGGCTCA MGB 3’ 

5’ VIC TGTCTCAAGGGCCCA MGB 3’ 

 

A PCR foi realizada de acordo com as recomendações do fabricante. Foram 

repetidos 10% de todas as amostras para todos os polimorfismos como controle de 

qualidade da técnica utilizada.  

4.0 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Inicialmente, foi realizado o teste de Kolmogorov-Smirnov para avaliar a 

normalidade da distribuição das variáveis contínuas. De acordo com os resultados deste 

teste foram realizados os testes paramétricos (teste T e correlação de Pearson) ou não-

paramétricos (Mann-Whitney e correlação de Spearman) para as comparações e entre os 

grupos estudados e correlações entre variáveis. Para a avaliação da distribuição dos 

genótipos e alelos estudados foi realizado o teste qui-quadrado. Os programas utilizados 

nesta avaliação foram o SIGMASTAT versão 3.5 (SYSTAT software, Erkrath, 

Alemanha) e o SPSS versão 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, EUA). Foram considerados 

estatisticamente significantes os resultados cujos níveis descritivos (valores de P) foram 

inferiores a 0,05. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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5.0 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

5.1  Caracterização da população de estudo 

Foram estudados 101 pacientes com diagnóstico clínico de DM1 e 106 

indivíduos normoglicêmicos na faixa etária dos 6 aos 20 anos. Os pacientes diabéticos 

foram subdivididos em dois grupos usando como critério o controle glicêmico, sendo 

assim divididos em: diabéticos compensados (DM1C), aqueles indivíduos com 

hemoglobina glicada ≤ 8% e diabéticos não-compensados (DM1NC), àqueles com 

valores de hemoglobina glicada > 8%. A Tabela 5 mostra as características clínicas da 

população de estudo e seus respectivos subgrupos. 

TABELA 5 - Características clínicas dos grupos estudados. 

 NG DM1 DM1C DM1NC 

N 106 101 30 71 

Gênero (M/F) 60/46 58/43 16/14 42/29 

Idade (anos) 11,7 ± 4,2 11,7 ± 3,9 10,9 ± 4,3 11,9 ± 3,7 

Tempo de diagnóstico (anos) - 4,9 ± 3,5 4,5 ± 3,6 5,4 ± 3,6 

Idade ao diagnóstico (anos) - 7,3 ± 3,7 6,6 ± 4,0 7,4 ± 3,6 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. N (número de indivíduos); NG (grupo 

normoglicêmico); DM1 (grupo diabético tipo 1); DM1C (diabéticos compensados); DM1NC (diabéticos 

não compensados). Realizado teste qui-quadrado para avaliar diferenças na distribuição dos gênero entre 

os grupos estudados. Para demais variáveis contínuas foi aplicado Teste T. Não houve diferença 

estatisticamente significante para nenhuma das variáveis.   

Os grupos normoglicêmico e diabético foram homogêneos em relação ao gênero 

(p= 0.920) e à idade (p= 0.981), não havendo diferenças estatisticamente significantes, 

assim como foi observado para os subgrupos em relação ao controle glicêmico. A média 

de idade de 11,7 anos para os indivíduos diabéticos está de acordo com a média de 

idade relatada em outros estudos com crianças e adolescentes com DM1 (SHAMIR et 

al., 2008; URURAHY et al., 2011).  

Ao realizar a subdivisão dos indivíduos diabéticos em relação ao controle 

glicêmico, observa-se que 70,3% (71/101) deles apresentaram valores de hemoglobina 
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glicada acima de 8%. A ADA (2012) estabelece em suas diretrizes que um bom controle 

glicêmico para a faixa etária de 6-12 anos, que é a faixa etária média dos pacientes deste 

estudo, deve possuir valores de hemoglobina glicada inferior a 8%. Um controle 

glicêmico insatisfatório é um achado comum em crianças e adolescentes com 

DM1(MARTÍN-GALLÁN et al., 2007; URURAHY et al., 2011). A não aceitação da 

doença, problemas sócio-econômicos, diminuição da sensibilidade à insulina 

relacionada à maturidade sexual e crescimento são fatores que contribuem para um 

pobre controle glicêmico nessa faixa etária (BUI & DANEMAN, 2006). 

Em relação ao tempo de diagnóstico, observa-se que em média, os indivíduos com 

DM1 tiveram cinco anos de diagnóstico, não havendo diferença estatisticamente 

significante entre os subgrupos DM1C e DM1NC (p= 0.388). O tempo de diagnóstico é 

um fator de risco importante para o desenvolvimento das complicações decorrentes do 

diabetes. De uma maneira geral, essas complicações comumente aparecem após dez 

anos de doença, porém estudos mais recentes têm demonstrado que alterações 

patológicas ocorrem logo após o diagnóstico, e que sinais clínicos precoces destas 

alterações são detectáveis após 2-5 anos de duração da doença (BOGDANOVIĆ, 2008; 

CHO et al., 2011).  

No tocante à idade ao diagnóstico, a média do presente estudo foi de sete anos, 

não havendo diferença estatisticamente significante entre DM1C e DM1NC (p= 0.799). 

Alguns estudos mostram que quanto mais cedo ocorre a instalação do diabetes, maior 

será o tempo decorrido para que as complicações apareçam; porém a instalação da 

doença durante a puberdade parece acelerar o desenvolvimento das complicações 

microvasculares decorrentes do diabetes (MÖLLSTEN et al., 2009). Nessa perspectiva, 

os pacientes do presente estudo estariam na faixa de menor risco para o 

desenvolvimento de complicações precoces, porém, estudo realizado por Olsen et al. 

(2004), encontrou associação entre a duração pré-puberal do diabetes e o 

desenvolvimento de retinopatia diabética em que a média de idade ao diagnóstico desses 

pacientes foi de 6,6 anos, mostrando que o desenvolvimento da doença durante o 

período pré-púbere não exclui o risco para o desenvolvimento de complicações.  

Em relação à naturalidade dos indivíduos normoglicêmicos e diabéticos arrolados 

neste estudo, podemos observar, segundo a Figura 3, que a maioria deles é proveniente 

da mesorregião Leste do Rio Grande do Norte, pertencendo principalmente aos 
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municípios de Natal e região metropolitana, mostrando a homogeneidade da amostra em 

relação ao local de origem dos pacientes. Alguns indivíduos diabéticos foram 

provenientes de regiões do interior do estado, o que pode ser explicado pelo fato do 

HOSPED ser uma unidade de referência em endocrinologia pediátrica no Rio Grande do 

Norte, captando a demanda de assistência especializada por parte de municípios do 

interior.   

 

 

FIGURA 3- Distribuição dos indivíduos normoglicêmicos e diabéticos totais de acordo 

com sua naturalidade. 

 

Os dados provenientes desta população de estudo contribuirão para a literatura 

científica, pois no Brasil e principalmente na região Nordeste, estudos sobre o perfil 

metabólico e genético de crianças e adolescentes com DM1 são escassos. 

 

5.2 Avaliação do controle glicêmico, perfil lipídico e função renal 

O controle glicêmico é o principal fator no desenvolvimento e severidade das 

complicações do DM1, e um bom controle da glicemia pode reduzir e/ou retardar o 

aparecimento destas complicações (DCCT, 1993). Porém, outros fatores metabólicos, 

como a presença de alterações no perfil lipídico desempenham um papel importante na 

patogênese de complicações macro e microvascular (MARTÍN-GALLÁN, et al., 2007).  
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Uma das principais complicações microvasculares decorrentes do diabetes é a 

nefropatia diabética (ND), que apesar de ser bastante incomum na infância ou 

adolescência, tem seus estágios iniciais de desenvolvimento, como a hipertrofia renal e 

aumento na taxa de filtração glomerular, nos primeiros cinco anos de doença 

(BOGDANOVIC, 2008). Além disto, a microalbuminúria, definida como uma relação 

albumina-creatinina (RAC) acima de 30 µg/mg (ADA, 2012) é o achado anormal mais 

comum durante os primeiros anos após a instalação do diabetes, já tendo relatos deste 

achado em indivíduos com apenas dois anos de diagnóstico (CHO et al., 20011). 

As diretrizes propostas pela ADA (2012) e pela SBD (2009) propõem que o 

controle glicêmico deve ser avaliado através de dosagens periódicas da glicose de jejum 

e hemoglobina glicada. As metas a serem atingidas por crianças e adolescentes com 

DM1 são estabelecidas pela faixa etária da seguinte forma: glicose de jejum de 100 a 

180 mg/dL e hemoglobina glicada entre 7,5-8,5% para menores de 6 anos; glicose entre 

90-180 mg/dl  e hemoglobina glicada menor que 8% para crianças entre 6 e 12 anos e 

glicose de jejum entre 90-130 mg/dL e hemoglobina glicada entre 7-7,5% para 

indivíduos entre 13-19 anos. No presente estudo foi adotado o valor de hemoglobina 

glicada ≤ 8% para dividir os indivíduos diabéticos em compensados e não 

compensados, uma vez que a média de idade dos indivíduos diabéticos foi de 11,7 anos. 

Além do controle glicêmico, a ADA (2012) recomenda a avaliação do perfil 

lipídico em crianças pré-puberes com mais de dois anos de doença se há histórico 

familiar de hipercolesterolemia. No caso de histórico desconhecido essa avaliação deve 

ser feita em todas as crianças acima de 10 anos. Como meta foram estabelecidos valores 

de LDL <100 mg/dL, com a repetição das dosagens a cada 5 anos. Outra recomendação 

é a investigação de microalbuminúria através da relação albumina-creatina (RAC) que 

deve ser realizada em crianças a partir de dez anos de idade ou com diagnóstico de DM1 

há pelo menos cinco anos. 

Seguindo estas recomendações, no presente estudo foi realizada uma avaliação do 

controle glicêmico dos indivíduos com DM1, além da avaliação do perfil lipídico como 

também a investigação de alterações da função renal, onde além da RAC foram avaliadas 

as concentrações séricas de ureia e creatinina. Os resultados obtidos são descritos na 

Tabela 6 . 
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TABELA 6 - Parâmetros de controle glicêmico, perfil lipídico e função renal de acordo 

com os grupos de estudo 

 NG  DM1 DM1C DM1NC 

Glicose (mg/dL) 81 (48-99) 218 (59-540)* 135 (83-416)* 252 (65-240)*/# 

Hemoglobina glicada (%) 5,4 (3-6,5) 9,5 (4,8–18)* 6,8 (4,8-7,6)* 10,6 (7,8-18)*/# 

Colesterol total (mg/dL) 152,3 ± 28 178 ± 49* 158 ± 32 188 ± 53*/# 

HDL (mg/dL) 43 (30–63) 41 (29-63) 38 (29-61) 41 (30-65) 

LDL (mg/dL) 90 (21-262) 110 (30-300)* 98 (30-165) 115 (37-300)* 

Triglicerídeos (mg/dL) 91 (19-270) 84 (34-474) 74 (34-338) 96 (37-474)# 

RAC (µg/mg) 6,7 (1,8-15) 7,9 (2,1-320)* 7,5 (4,6-53)* 8,0 (3-315)* 

Ureia (mg/dL) 22 (9-49) 29 (16-106)* 26 (18-38)* 30 (16-106)* 

Creatinina (mg/dL) 0,7 (0,5-1,5) 0,7 (0,5-2,2) 0,7 (0,5-1,0) 0,7 (0,5-2,2) 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartílico). Os 

grupos foram comparados usando teste T ou Mann-Whitney dependendo da normalidade na distribuição 

das variáveis. NG (grupo normoglicêmico); DM1 (grupo diabético tipo 1); DM1C (diabéticos 

compensados); DM1NC (diabéticos não compensados); HDL (lipoproteína de alta densidade); LDL 

(lipoproteína de baixa densidade); RAC (relação albumina-creatinina). *p< 0,05 em relação ao grupo NG; 

# p<0,05 em relação ao grupo DM1C.  

Como pode ser observado, houve aumento estatisticamente significativo nos 

valores de glicose e hemoglobina glicada nos indivíduos diabéticos totais (DM1) e 

também dos subgrupos DM1C e DM1NC em relação aos normoglicêmicos. A maioria 

dos pacientes diabéticos (70,3%) apresentou valores de glicose de jejum e hemoglobina 

glicada superiores aos preconizados como um bom controle glicêmico (hemoglobina 

glicada <8%) pela ADA.  

Resultados semelhantes são relatados na literatura em estudos com crianças e 

adolescentes com DM1. Mahmud et al. (2008) avaliando indivíduos diabéticos tipo 1 

com idade entre 12-18 anos;  Ceriello et al (2010)  estudando indivíduos com DM1 com 

idade entre 19-23 anos e Ururahy et al. (2011) estudando pacientes com DM1 com 

média de idade de 12,2 anos, relatam dificuldade em obter um bom controle glicêmico 

nessa faixa etária, evidenciado pelos altos valores de hemoglobina glicada. 
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Os resultados obtidos deixam claro que os pacientes desse estudo apresentam um 

controle glicêmico insatisfatório que se deve tanto aos fatores próprios da idade, como a 

dificuldade de aceitar a doença, comprometendo à adesão ao tratamento, sensibilidade 

prejudicada à insulina devido as flutuações hormonais durante a puberdade, a 

incapacidade de promover o auto-cuidado, e o maior risco de episódios de hipoglicemia, 

especialmente em crianças com menos de seis anos, que pode levar à sequelas 

neurológicas e até a morte (ADA, 2012).  

Em nosso caso particular, identificamos através das entrevistas e levantamento de 

prontuários (dados não mostrados) uma forte contribuição dos fatores sócio-

econômicos, que dificultam o acesso a uma dieta adequada, falhas no tratamento devido 

à falta de recursos financeiros para adquirir os medicamentos e aparelhos de 

automonitorização, essenciais para acompanhar as flutuações diárias de glicose e assim 

possibilitar o ajuste das doses de insulina e até mesmo a dificuldade em conseguir 

acompanhamento de uma equipe multidisciplinar em saúde especializada em diabetes, 

pois no Rio Grande do Norte o HOSPED é o único serviço de referência, e não 

consegue atender a demanda, o que gera um intervalo de até 6 meses entre as consultas. 

Assim, dada a correlação entre um pobre controle glicêmico e o desenvolvimento 

das complicações do diabetes, os pacientes desse estudo são fortes candidatos a 

desenvolvê-las precocemente, se nenhuma intervenção for realizada.  

Em relação ao perfil lipídico, para o colesterol total, observou-se aumento 

significante nos indivíduos diabéticos totais em relação aos normoglicêmicos (p= 

0,000). Essa significância foi perdida ao compararmos os indivíduos DM1C aos 

normoglicêmicos (p=0,932). Porém, observa-se que para os indivíduos do grupo 

DM1NC essa significância em relação aos normoglicêmicos é recuperada (p=0,000) 

como também houve um aumento estatisticamente significante nos níveis séricos de 

colesterol em relação ao grupo DM1C (p=0,01). À exceção dos diabéticos 

compensados, os demais apresentaram valores médios de colesterol acima dos valores 

de referência preconizados para crianças e adolescentes não-diabéticos (ANEXO 3). 

Para o HDL não foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos 

estudados. Em relação ao LDL, observa-se que os indivíduos diabéticos totais 

apresentaram aumento estatisticamente significante em relação aos indivíduos 

normoglicêmicos (p=0,000). Quando avaliamos a influência do controle glicêmico, 
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observa-se que os indivíduos do grupo DM1C apresentam redução em relação aos 

diabéticos totais, havendo perda de significância (p=0,259) em relação ao grupo NG. 

Porém o grupo DM1NC, apresenta um aumento no LDL, que recupera a significância 

em relação ao grupo NG, demonstrando a influência do controle glicêmico nos níveis 

dessa fração do colesterol. Ainda, pôde-se observar que a mediana de LDL para os 

grupos DM1NC (115 mg/dL) foi o mais elevado dentre os indivíduos diabéticos, 

estando acima da meta estabelecida pela ADA (>100 mg/dL).  

Para os triglicerídeos, apenas o grupo DM1NC apresentou um aumento 

significativo em relação ao grupo DM1C. Apesar de significante, a mediana da 

concentração de triglicerídeos para o grupo DM1NC (96 mg/dL) está dentro dos valores 

de referência preconizados para a faixa etária (<150 mg/dL). 

Alterações no perfil lipídico de crianças e adolescentes com DM1 também foram 

relatados por Martin-Gallán et al. (2003), Skrivarhaug et al. (2006) e por Martin-Gallán 

et al. (2007).  

Um dado interessante do presente estudo é que o aumento nas concentrações 

séricas de colesterol total e da fração LDL parece sofrer influência do controle 

glicêmico. Esta associação entre hipercolesterolemia e controle glicêmico vem sendo 

relatada na literatura (LADEIA et al., 2006; MARTÍN-GALLÁN et al. 2007). Um 

estudo realizado por Shamir et al. (2008), em adolescentes com DM1, observou que a 

implementação de um controle glicêmico mais rígido, com uma diminuição em 0,5% 

nos valores de hemoglobina glicada, foi capaz de provocar uma redução 

estatisticamente significante nos níveis de colesterol e triglicerídeos.   

A fim de avaliar melhor a influência do controle glicêmico no perfil lipídico dos 

indivíduos diabéticos, análises de correlação entre a hemoglobina glicada, colesterol 

total, LDL e triglicerídeos foi realizada. Observou-se uma correlação significativamente 

positiva para todos os parâmetros correlacionados (Figura 4).   
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FIGURA 4 - Correlações entre a hemoglobina glicada e o perfil lipídico para o grupo diabético 

total. A: Relação Colesterol total x Hemoglobina glicada; B: Relação LDL x Hemoglobina glicada; 

C: Relação Triglicerídeos x Hemoglobina glicada. 

 A presença de dislipidemias no DM1 parece aumentar o risco para o 

desenvolvimento de complicações macrovasculares e microvasculares, como a 

retinopatia e a nefropatia diabética (MATHEUS et al., 2008). Estudo realizado pelo 

DCCT em conjunto com o Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications 

(EDIC) demonstrou que altos níveis de colesterol total, LDL e triglicerídeos estão 

associados com o desenvolvimento de microalbuminúria (JENKINS, 2003).  

Portanto, podemos observar que a nossa população de estudo apresenta um pobre 

controle glicêmico, que por sua vez contribuiu para o quadro de hipercolesterolemia, 

observado principalmente naqueles indivíduos descompensados. Assim, esses pacientes 

tornam-se mais susceptíveis ao desenvolvimento precoce de complicações 

microvasculares, como a nefropatia diabética, e devem realizar exames de rotina para 

avaliar se estão ocorrendo alterações na função renal.  

A ADA (2012) recomenda que seja realizada anualmente, após os dez anos de 

idade ou cinco anos de diagnóstico, a pesquisa de microalbuminúria em amostras 

isoladas de urina, a fim de identificar alterações precoces da função renal. Portanto, no 

C 
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presente estudo, a avaliação da função renal foi realizada através da dosagem da 

albumina e creatinina urinárias, expressa como a relação albumina/creatinina (RAC), 

além das dosagens de uréia e creatinina séricas. Os resultados obtidos são mostrados na 

Tabela 6. 

A relação albumina/creatinina (RAC) mostrou-se significativamente aumentada 

no grupo diabético total em relação aos normoglicêmicos. Ao avaliar a influência do 

controle glicêmico, pôde-se observar elevação da RAC tanto no grupo diabético 

compensado como no não-compensado em relação aos indivíduos normoglicêmicos. 

Em relação à uréia sérica, observou-se aumento significativo nos indivíduos 

diabéticos totais, e nos subgrupos compensado e não-compensado em relação ao grupo 

normoglicêmico. Para a creatinina sérica não foi observada nenhuma diferença 

estatisticamente significante entre os grupos estudados.  

Apesar da nefropatia diabética (ND) ser bastante incomum na infância ou 

adolescência, alterações iniciais da função renal como hipertrofia e aumento na taxa de 

filtração glomerular estão presentes em 25-50% dos pacientes com DM1 nos estágios 

iniciais da doença. Além disto, a microalbuminúria (RAC>30 µm/mg) é o achado 

anormal mais comum nessa faixa etária (BOGDANOVIC, 2008).  

A elevação da RAC e da uréia sérica são indícios de alterações iniciais da função 

renal. Dados semelhantes aos nossos foram relatados por Hernandez-Marco et al. 

(2009), que estudando crianças e adolescentes com DM1 com média de idade de 13,9 

anos e tempo de diagnóstico de 4,9 anos, observou a presença de hiperfiltração e 

microalbuminúria. Ururahy et al. (2011) também encontraram um aumento na RAC e na 

uréia sérica de crianças e adolescentes com DM1 com média de idade de 11,9 anos.  

No estudo de Amin et al (2008) observou-se que os indivíduos que desenvolveram 

microalbuminúria apresentaram controle glicêmico insatisfatório e um tempo médio de 

diagnóstico superior a 5 anos. 

Dos 101 indivíduos diabéticos estudados, nove apresentaram microalbuminúria 

(RAC entre 30-299 µg/mg creatinina), resultando numa prevalência de 9%. Ainda, 

analisando apenas os pacientes com microalbuminúria, observa-se uma média de idade 

de 15,5 anos, tempo de diagnóstico de 10,5 anos e idade ao diagnóstico em torno de 6,4 

anos. A maioria desses indivíduos (sete dos nove) apresentou um controle glicêmico 

insatisfatório (hemoglobina glicada >8%). Dados sobre a prevalência de 
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microalbuminúria em crianças e adolescentes é variável na literatura. Amin et al. (2008) 

relata uma prevalência de 12-25% após 5-10 anos de diagnóstico; já Cho et al. (2011) 

mostraram uma prevalência de 3% em pacientes com DM1 com menos de 5 anos de 

diagnóstico. Essa variação na prevalência de microalbuminúria deve-se ao fato de que 

vários fatores de risco podem influenciar seu aparecimento, como o controle glicêmico, 

a duração da doença, a idade ao diagnóstico, a influência da puberdade, a presença de 

dislipidemias, fatores genéticos e familiares dentre outros (BOGDANOVIC, 2008).  

Como na nossa população de estudo observamos a presença de alguns destes 

fatores, como o pobre controle glicêmico e hipercolesterolemia, foram realizadas 

análises de correlação entre a RAC e os parâmetros de controle glicêmico e perfil 

lipídico dos indivíduos com DM1. Foi observada uma correlação significativamente 

positiva, evidenciando a influência destas variáveis para o aparecimento de 

microalbuminúria (Figura 5). 
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FIGURA 5 - Correlações entre a RAC urinária e parâmetros de controle glicêmico e perfil 

lipídico no grupo diabético total. A: RAC x Hemoglobina glicada; B: RAC x Colesterol total e 

C: RAC x LDL. 

A correlação entre pobre controle glicêmico e microalbuminúria também foi 

obeservada por Amin et al. (2008) e Ururahy et al. (2011). Dada a correlação entre 

microalbuminúria e controle glicêmico, a implementação de uma terapêutica mais rígida 

B 

C 



47 

 

como foi demonstrado pela coorte do DCCT (1993) é necessária e diminui em 10% o 

risco de desenvolver a nefropatia diabética.  

Já a influência de alterações no perfil lipídico foi demonstrada por Raile et al. 

(2007), que avaliou numa coorte o efeito de fatores de risco no desenvolvimento da 

nefropatia diabética, sendo observado correlação positiva entre os níveis de LDL e 

triglicerídeos e presença de microalbuminúria persistente. 

O mecanismo que relaciona altos níveis de LDL e o desenvolvimento da 

nefropatia pode ser explicado pelo fato de que as células mesangiais expressam 

receptores para a LDL oxidada, que uma vez ligada, induz a proliferação das células 

mesangiais e deposição de matriz extracelular (HERNANDEZ-MARCO, 2009). Além 

disso, os lipídeos são os melhores alvos para o ataque oxidativo de ERO e, condições de 

hiperlipidemia, favorecem a peroxidação lipídica devido ao excesso de susbstratos 

lipídicos, contribuindo então para o desenvolvimento de complicações microvasculares 

(MARTIN-GALLÁN, 2007). 

Além da contribuição do controle glicêmico e das dislipidemias, estudos 

evidenciam que as ERO desempenham um papel chave no desenvolvimento e na 

progressão da nefropatia diabética (FORBES et al., 2008). Nesse contexto, a avaliação 

do perfil antioxidante foi considerada indispensável uma vez que falhas nesse sistema 

de defesa favorecerão o acúmulo de espécies reativas e, por conseguinte, podem 

aumentar a susceptibilidades para o desenvolvimento de complicações.  

5.3  Avaliação dos Parâmetros Antioxidantes 

A hiperglicemia é reconhecida como um fator crítico para o desenvolvimento das 

complicações macro e microvasculares decorrentes do diabetes (CHOI et al., 2007). O 

dano celular induzido pela hiperglicemia é mediado pelo aumento na produção de ERO, 

que desencadeia a ativação de vias bioquímicas patológicas e também por influenciar o 

status antioxidante, podendo causar um desequilíbrio entre a formação e a detoxificação 

de ERO, favorecendo o acúmulo destas espécies (GIL-DE-VALLE et al., 2005; 

HERNANDEZ-MARCO et al., 2009). Assim, os mecanismos envolvidos na patogênese 

das complicações do diabetes provavelmente se relacionam ao estresse oxidativo, sendo 

importante investigar a capacidade antioxidante de indivíduos com DM1. 
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No presente estudo, a capacidade antioxidante foi avaliada como uma medida 

indireta do estresse oxidativo no qual os indivíduos com DM1 possam estar submetidos. 

Para tal, foi realizada a dosagem do conteúdo da glutationa reduzida (GSH) em sangue 

total e a avaliação da atividade eritrocitária das enzimas glutationa peroxidase e 

superóxido dismutase. Os resultados obtidos são mostrados na Tabela 7. 

TABELA 7 - Parâmetros antioxidantes avaliados nos grupos de estudo. 

 NG DM1 DM1C DM1NC 

GSH (mmol/L) 1,36 ± 0,27 1,24 ± 0,25* 1,28 ± 0,33  1,24 ± 0,25* 

GPx (U/g Hb) 52,7 ± 28,5 70,3 ± 28,7* 74,5 ± 28,2* 69,9 ± 29,2* 

SOD (U/g Hb) 1832 (928-5657) 4362 (1360-

21373)* 

5710 (4031-

10329)* 

8758 (3308-

17158)* 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartílico) para cada 

grupo de estudo. NG (normoglicêmico); DM1 (diabéticos totais); DM1C (diabéticos compensados); 

DM1NC (diabéticos não compensados); GSH (glutationa reduzida); GPX (glutationa peroxidase); SOD 

(superóxido dismutase). *p <0,05 em relação ao grupo NG. # p <0,05 em relação ao grupo DM1C. 

Para o conteúdo de glutationa reduzida (GSH), observou-se uma diminuição 

significante nos pacientes diabéticos em relação aos normoglicêmicos. Avaliando o 

grupo de controle glicêmico, apenas os pacientes diabéticos não compensados 

apresentaram uma diminuição significativa do GSH em relação aos normoglicêmicos.  

A depleção do conteúdo de GSH em indivíduos com DM1 observada no presente 

estudo é consistente com relatos prévios da literatura (FIROOZRAI et al., 2007; GIL-

DE-VALLE et al., 2005; LIKIDLILID et al., 2007; MARTIN-GALLÁN et al., 2003; 

MONTESA et al., 2009).  O GSH é a principal molécula antioxidante encontrada no 

meio intracelular atuando em vários mecanismos celulares, principalmente na 

detoxificação do peróxido de hidrogênio, atuando como cofator da glutationa 

peroxidase, interagindo de forma direta com as ERO através da doação do hidrogênio 

presente no radical sulfidrila e na regeneração de outras moléculas antioxidantes como a 

vitamina E (HALIWELL & GUTERIDGE, 2007; MARITIM;SANDERS;WATKINS, 

2003). 

A diminuição no conteúdo de GSH em indivíduos diabéticos pode ser explicada 

pelo aumento na formação de ERO induzido pela hiperglicemia, que aumenta a 

oxidação dessa molécula, como também por uma depleção do NADPH devido à 

ativação da via dos polióis, diminuindo a regeneração desse antioxidante, que requer o 

NADPH como cofator. Como resultado desse desequilíbrio, há diminuição do conteúdo 
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de GSH, prejudicando o sistema de defesa antioxidante, podendo acelerar o dano 

oxidativo provocado pelas ERO (FIROOZIRAI et al., 2007). 

Em relação à atividade eritrocitária da enzima glutationa peroxidase (GPx), foi 

observado que os pacientes diabéticos apresentaram um aumento na atividade em 

relação aos indivíduos normoglicêmicos. Ao avaliar os diabéticos agrupados quanto ao 

controle glicêmico, tanto os compensados como os não-compensados apresentaram 

aumento significante na atividade enzimática em relação aos normoglicêmicos.  

O impacto do diabetes sobre a atividade da GPx tem mostrado resultados 

conflitantes. Alguns estudos relatam aumento na atividade dessa enzima em eritrócitos 

de pacientes com DM1 (LIKIDLILID et al., 2009; NIEDOWICZ & DALEKE, 2005), 

enquanto outros não observam diferença estatística (FIROOZIRAI et al., 2007; 

HERNANDEZ-MARCO et al., 2009) e ainda outros relatam diminuição na atividade da 

GPx (MARTIN-GALLÁN et al., 2003). 

Em relação à atividade eritrocitária da enzima superóxido dismutase (SOD), foi 

observado aumento significativo da atividade desta enzima em todos os grupos de 

pacientes diabéticos em relação aos indivíduos normoglicêmicos, independente do 

controle glicêmico. Martin-Gallán et al. (2003) e Gil-del Valle et al. (2005) também 

relataram uma atividade aumentada da SOD em crianças e adolescentes com DM1.  

Ceriello et al. (2000), estudando a expressão de enzimas antioxidantes em resposta à 

hiperglicemia em fibroblastos de pele obtidos de pacientes com DM1 com e sem 

nefropatia, relatou aumento na expressão da isoforma CuZnSOD (ou SOD1) em 

resposta à hiperglicemia. 

A explicação para o aumento na atividade eritrocitária da GPx e SOD pode residir 

no fato dessas enzimas serem induzíveis e sensíveis à ação das ERO (HALIWELL & 

GUTERIDGE, 2007). O aumento na formação dessas espécies pode promover 

adaptação na atividade da enzima, fazendo com que sua atividade seja elevada para 

responder ao dano provocado pelos seus substratos (LIKIDLILID et al., 2009). Assim, o 

aumento observado na atividade da GPx e SOD nos indivíduos diabéticos pode indicar 

um aumento na produção de ERRO desencadeado pela hiperglicemia persistente, uma 

vez que a maioria desses pacientes possui controle glicêmico pobre.  



50 

 

Para avaliar a influência do controle glicêmico na atividade eritrocitária da GPx e 

SOD, foi realizada análises de correlação, observando-se uma correlação 

significativamente positiva entre as atividades da GPx e SOD e a hemoglobina glicada 

nos indivíduos diabéticos (Figura 4). 

 

 

FIGURA 6 -  Análise da correlação entre A: Atividade da GPX x Hemoglobina glicada 

e B: Atividade eritrocitária da SOD x Hemoglobina glicada no grupo diabético total. 
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Nossos achados sugerem a hipótese de que a hiperglicemia ativa mecanismos de 

dano celular através do aumento na geração de ERO. O excesso dessas espécies pode 

provocar alterações no sistema de defesa antioxidante, evidenciado pela diminuição no 

conteúdo de GSH e aumento na atividade das enzimas antioxidantes GPx e SOD 

possivelmente como um mecanismo de defesa em resposta ao aumento na produção de 

espécies reativas induzida pela hiperglicemia.   

Uma vez que a presença de polimorfismos nos genes que codificam enzimas 

antioxidantes pode afetar a atividade das mesmas bem como promover alterações na 

expressão gênica, também foi objeto deste estudo, como parte da avaliação do sistema 

antioxidante de indivíduos com DM1, análises da expressão gênica e de polimorfismos 

nos genes da GPx1, SOD1 e SOD2. 

5.4   Avaliação da expressão dos genes da GPx1, SOD1 e SOD2 

 Alguns estudos têm sugerido que indivíduos diabéticos apresentam expressão 

anormal de enzimas antioxidantes em resposta à hiperglicemia, e que essas alterações 

podem contribuir para o aparecimento das complicações decorrentes do diabetes 

(CERIELLO et al., 2000).  

 Porém, são raros os relatos na literatura de trabalhos em humanos que procurem 

avaliar alterações no sistema antioxidante em nível de expressão gênica. Portanto, como 

parte da avaliação do sistema antioxidante dos indivíduos diabéticos e 

normoglicêmicos, no presente estudo foi avaliada a expressão gênica da GPx1, SOD1 e 

SOD2 nas células mononucleares do sangue periférico (PBMCs) de indivíduos 

normoglicêmicos e diabéticos. Os resultados são mostrados na Tabela 8. 
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TABELA 8 – Expressão de mRNA dos genes GPx1, SOD1 e SOD2 em PBMCs de 

indivíduos normoglicêmicos e diabéticos.  

 NG DM1 DM1C DMNC 

mRNAGPx1/β-actina 
0,74 (0,26-

7,28) 
1,09 (0,26-5,9) 1,14 (0,26-4,0) 0,97 (0,27-5,9) 

mRNASOD1/β-

actina 
0,98 (0,37-2,7) 

0,84 (0,27-

3,18) 

0,86 (0,47-

3,18) 
0,84 (0,27-2,85) 

mRNASOD2/β-

actina 
1,13 ± 0,57 1,05 ± 0,49 0,95 ± 0,43 1,1 ± 0,52 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão ou mediana (intervalo interquartílico) para cada 

grupo de estudo. NG (normoglicêmico); DM1 (diabéticos totais); DM1C (diabéticos compensados); 

DM1NC (diabéticos não compensados); GPx1 (glutationa peroxidase 1); SOD1 (superóxido dismutase 

1); SOD2 (superóxido dismutase 2). A expressão de mRNA para os genes foi calculado como o número 

de vezes em que o gene é expresso em relação à média dos valores dos indivíduos NG (folder change), 

normalizado pela β-actina. *p <0,05 em relação ao grupo NG. # p <0,05 em relação ao grupo DM1C. 

Não foram observadas diferenças estatisticamente significantes na expressão dos 

genes GPx1 (p=0.305), SOD1(0.365) e SOD2 (p=0,385) em PBMCs de indivíduos 

diabéticos comparados aos normoglicêmicos. Também não foram observadas diferenças 

estatisticamente significantes entre os subgrupos de diabéticos em relação ao controle 

glicêmico (DM1C e DM1NC) em relação ao grupo normoglicêmico. 

Dados sobre a expressão de enzimas antioxidantes em indivíduos diabéticos são 

escassos na literatura. Dois estudos, um realizado por Ceriello et al. (2000) e outro por 

Hodgkinson et al. (2003), abordaram esta temática, porém utilizaram uma metodologia 

de estudo ex vivo, onde células obtidas da pele, no primeiro caso e PBMCs, no segundo, 

de indivíduos diabéticos, com e sem nefropatia, foram mantidos num meio de cultura 

em concentração normal de glicose e em condições de hiperglicemia, sendo avaliada a 

variação na expressão das enzimas GPx1, SOD1 e SOD2 nesses meios. Foi visto que os 

indivíduos diabéticos sem complicações responderam ao estímulo hiperglicêmico 

aumentando a expressão da GPx1 e SOD1, enquanto a SOD2 manteve-se inalterada. Já 

os indivíduos diabéticos com complicações, parecem ter perdido esse mecanismo de 

defesa, pois não houve aumento na expressão dessas enzimas.  
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 Em vista da possível associação de alterações na expressão de enzimas 

antioxidantes com a presença de complicações microvasculares, procuramos também 

avaliar a expressão da GPx1, SOD1 e SOD2 nos indivíduos diabéticos com 

normoalbuminúria (RAC < 30 µg/mg) comparados com àqueles com microalbuminúria 

(RAC entre 30-299 µg/mg), porém não foram observadas diferenças estatísticas para a 

expressão da GPx1 (p=0.131), SOD1 (p=0.933) e SOD2 (0.094). A diferença no número 

de indivíduos com normoalbuminúria (n=92) e microalbuminúria (n=9) torna difícil a 

observação de alterações na expressão de enzimas antioxidantes em condições de 

alcançar um nível de significância.  

 Outro ponto importante são os dados provenientes de estudos experimentais, que 

mostram que há variação na expressão de enzimas antioxidantes de acordo com o tecido 

e até mesmo de tipo celular (HALIWELL & GUTERIDGE, 2007). Estudando a 

expressão de enzimas antioxidantes no fígado de animais, Sadi et al. (2008) encontrou 

diminuição estatisticamente significante na expressão da SOD1 e catalase nos animais 

diabéticos, porém a expressão da GPx1 e SOD2 permaneceu inalterada, quando 

comparou-se animais controles e diabéticos (SADI et al. 2009). Bhor et al. (2004), não 

observou alterações na expressão de RNAm dos genes GPx1 e SOD1, mesmo tendo 

observado um aumento na atividade destas enzimas no intestino de ratos diabéticos, 

sugerindo que a regulação da atividade destas enzimas, pelo menos no tecido estudado 

não ocorreu através de processos transcricionais. 

 O fato dos resultados encontrados no presente estudo não revelarem alterações 

no perfil de expressão das enzimas antioxidantes em indivíduos diabéticos em relação 

aos normoglicêmicos, mostra que eventuais modificações na expressão dessas enzimas 

ainda não puderam ser observadas de uma maneira sistêmica, já que foram utilizadas 

células do sangue periférico, que refletiriam a situação do organismo como um todo. 

Porém, isso não exclui a possibilidade de que alterações na expressão de enzimas 

antioxidantes possam estar ocorrendo em tecidos específicos.  

 Assim, mesmo que alterações na expressão gênica ainda não tenham sido 

observadas nos indivíduos diabéticos é importante identificar outros fatores genéticos, 

como a presença de polimorfismos nos genes de enzimas antioxidantes, que somados à 
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fatores ambientais, como o pobre controle glicêmico e dislipidemias, podem levar  ao 

aparecimento, nos próximos anos, de alterações na expressão gênica.   

5.5  Avaliação dos polimorfismos nos genes da GPx1, SOD1 e SOD2 

 A presença de polimorfismos nos genes que codificam enzimas antioxidantes 

pode resultar na redução de sua atividade e conseqüente acúmulo de ERO (IIDA et. al. 

2009). Em indivíduos diabéticos, a presença de polimorfismos nesses genes tem sido 

relacionada à maior susceptibilidade ao desenvolvimento das complicações decorrentes 

do diabetes (ARSOVA-SARAFINOVSKA et al., 2009; MÖLLSTEN et. al., 2007). 

Em vista disso, no presente estudo, foi avaliado o polimorfismo Pro198Leu no 

gene da GPx1 (rs1050450), a variante rs17881135 no gene da SOD1 e o polimorfismo 

Val16Ala no gene da SOD2 (rs4880). Foi observado que as frequências genotípicas 

encontradas para os polimorfismos estudados estão de acordo com o equilíbrio de 

Hardy-Weinberg. Posteriormente, foi realizado o estudo da associação destes 

polimorfismos com os grupos estudados. Os resultados obtidos para a análise dos 

genótipos e alelos estão descritos na Tabela 9. 
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TABELA 9 - Frequências genotípica e alélica dos polimorfismos GPX1 (rs10545), 

SOD1 (rs17881135) e SOD2 (rs4880) nos grupos estudados. 

 

 

NG DM1 P 

GPx1 (rs10545)    

CC 56 (62%) 41 (53%) 0.729 

CT 30 (33%) 32 (41%) 

TT 5 (5%) 4 (6%) 

C 142 (68%) 114 (74%) 0.480 

T 65 (32%) 40 (26%) 

SOD1 

(rs17881135) 

   

TT 83 (94%) 74 (93%) 0.880 

GT 5 (6%) 5 (7%) 

GG 0 (0%) 0 (0%) 

T 171 (97%) 153 (97%) 0.882 

G 5 (3%) 5 (3%) 

SOD2 (rs4880)    

AA 25 (26%) 18 (22%) 0.770 

AG 50 (53%) 47 (57%) 

GG 20 (21%) 17 (21%) 

A 100 (53%) 83 (51%) 0.785 

G 90 (47%) 81 (49%) 

Dados expressos por número de pacientes e freqüência (%) dos genótipos e alelos. As variáveis 

categóricas foram avaliadas pelo teste qui-quadrado. NG (grupo normoglicêmico); DM1 (grupo diabetes 

tipo 1); GPx1 (glutationa peroxidase 1); SOD1 (superóxido dismutase 1); SOD2 (superóxido dismutase 

2). Foram considerados significantes valores de p<0.05. 
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Em relação ao polimorfismo estudado no gene da GPx1 não  foi observada 

diferença na distribuição genotípica e alélica entre indivíduos normoglicêmicos e 

diabéticos. O polimorfismo Pro198Leu (rs1050450) do gene da GPx1 é um dos mais 

frequentes dessa isoforma da GPx e mais bem estudados na literatura, sendo associado 

com o aumento do risco de desenvolver câncer de mama e pulmão e problemas 

cardiovasculares em indivíduos com diabetes tipo 2 (ARSOVA-SARAFINOVSKA et 

al., 2009; SHUVALOVA et al., 2010). O interesse de estudar esse polimorfismo em 

indivíduos com DM1 advém do fato de alguns estudos relatarem que a troca da citosina 

(C) pela timina (T), que resulta na substituição do aminoácido prolina pela leucina na 

posição 198 estaria associada à diminuição da atividade da GPx (BASTAKI et al., 2006; 

SHUVALOVA et al., 2010). Essa alteração em indivíduos diabéticos, onde ocorre um 

aumento da produção de ERO, favoreceria o acúmulo dessas espécies e 

consequentemente o desenvolvimento de complicações. Para avaliar esta hipótese, 

verificamos a influência dos genótipos na atividade eritrocitária da GPx, tanto para os 

indivíduos normoglicêmicos quanto para os diabéticos. Os resultados são mostrados na 

Tabela 10. 

TABELA 10 - Influência dos genótipos do polimorfismo da GPx1 (rs10545) na 

atividade eritrocitária da GPx nos grupos estudados. 

 NG DM1 

Genótipos CC CT+TT CC CT+TT 

N (44) (26) (30) (33) 

GPx (U/g Hb) 56,4 ± 25 48,7 ± 24 79,4 ± 25,7 62,4 ± 22,6# 

Os resultados foram expressos em média ± desvio padrão. As diferenças entre os grupos foram avaliadas 

usando o teste T de student. NG (grupo normoglicêmico); DM1 (grupo diabético tipo 1); GPX 

(glutationa peroxidase). *p< 0,05 em relação ao genótipo CC do grupo NG. # p< 0,05 em relação ao 

genótipo CC do grupo DM1.  

Observou-se que apenas os indivíduos diabéticos portadores do alelo mutado 

(CT+TT) apresentaram uma diminuição significante (p=0.012) na atividade eritrocitária 

da GPx quando comparado aos indivíduos diabéticos com genótipo selvagem (CC). Não 

foi observada diferença entre os genótipos para os indivíduos normoglicêmicos 

(p=0.324).  A associação do alelo T (leucina) do polimorfismo da GPx1 (rs1050450) 

com menor atividade enzimática da GPx foi demostrada em três estudos de grande porte 

e em outros dois com menor número de pacientes (TAKATA et al., 2012). Um desses 
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estudos, realizado por Shuvalova et al. (2010), estudando 69 indivíduos com 

cardiopatia, verificou diminuição em 17% na atividade eritrocitária da GPx dos 

indíviduos portadores do alelo T (CT+TT). A redução na atividade da GPx nos 

portadores do alelo T (codificante para o aminoácido leucina), pode se dever à menor 

capacidade de incorporação do selênio, cofator mineral necessário à atividade dessa 

enzima (LUBOS et al., 2011).   

Esses resultados sugerem que os indivíduos diabéticos portadores do alelo T 

para o polimorfismo da GPx1 (rs1050450) possuem uma menor capacidade de 

detoxificar o peróxido de hidrogênio, favorecendo assim o seu acúmulo nos tecidos, o 

que pode levar ao aparecimento de complicações. 

 Para o polimorfismo da SOD1 (rs17881135) não foi encontrada diferença 

estatisticamente significante na proporção da distribuição genotípica e alélica entre os 

indivíduos diabéticos e normoglicêmicos. Em estudo com pacientes do DCCT/EDIC, 

observou-se uma associação da variante rs17881135 da SOD1 com a presença de 

microalbuminúria persistente e retinopatia em 1411 indivíduos com diabetes tipo 1 (AL-

KATEB et. al., 2008). Não foi possível no presente estudo verificarmos a influência 

desse polimorfismo para o desenvolvimento na nefropatia, pois apenas nove indivíduos 

diabéticos já apresentaram RAC elevada, gerando um desequilíbrio entre os grupos e 

consequentemente resultados estatisticamente não significantes. 

No tocante ao polimorfismo da SOD2 (rs4880) também denominado Val16Ala, 

também não encontramos diferença estatisticamente significante na distribuição 

genotípica e alélica entre os indivíduos diabéticos e normoglicêmicos. Esse 

polimorfismo está localizado no éxon 2 do gene da SOD2 e a troca do alelo A pelo alelo 

G resulta na substituição do aminoácido valina na posição 16 da proteína pela alanina, 

provocando uma mudança conformacional de β-folha para α-hélice, gerando um 

transporte menos eficiente da SOD2 para a matriz mitocondrial (MIAO & CLAIR, 

2009). 

Na literatura são descritos estudos dessa variante associadas ao diabetes 1 e 2 

como também ao desenvolvimento de complicações, como retinopatia, nefropatia e 

neuropatia. Contudo os resultados permanecem controversos (TIAN et. al., 2010). 
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Apesar de não ter sido observada uma associação do polimorfismo da SOD2 

(rs4880) com o diabetes tipo 1, devido a relatos da associação desse polimorfismo com 

o desenvolvimento da nefropatia diabética, avaliamos a RAC de acordo com os 

genótipos para esse polimorfismo em indivíduos normoglicêmicos e diabéticos. Os 

resultados são mostrados na Tabela 11. 

TABELA 11 - Influência dos genótipos do polimorfismo da SOD2 (rs4880) na relação 

albumina/creatinina (RAC) urinária nos grupos de estudo.  

 NG DM1 

Genótipos AA AG+GG AA AG+GG 

N 25 70 18 64 

RAC (µg/mg) 6,2 (1,8-8,0) 7,1 (1,9-11,9) 5,9 (2,1-9,1) 8,9 (3,2-135,6)# 

Os resultados foram expressos em mediana (intervalos interquartílicos). Para avaliar as diferenças entre 

os grupos foi realizado o teste de Mann-Whitney. NG (grupo normoglicêmico); DM1 (grupo diabético 

tipo 1); RAC (relação albumina/creatinina). #p< 0,05 em relação ao genótipo AA do grupo DM1.  

 

Observou-se que os indivíduos diabéticos portadores da variante polimórfica G 

(AG + GG) apresentaram valores de RAC significativamente aumentados quando 

comparados aos indivíduos diabéticos com genótipo homozigoto selvagem (AA). 

Estudo realizado por Möllsten et al. (2007) com cerca de 1500 indivíduos com DM1 de 

origem finlandesa e sueca mostrou aumento no risco para o desenvolvimento da 

nefropatia para aqueles pacientes portadores do alelo G (codificante para valina). Outro 

estudo realizado com pacientes com DM1 na população dinamarquesa mostrou que a 

presença do alelo G está associado ao risco aumentado de desenvolver nefropatia, 

observando-se que a frequência desse alelo é significativamente maior em indivíduos 

com nefropatia comparados aqueles com normoalbuminúria  (MÖLLSTEN et al., 

2009). 

Uma vez que a mitocôndria é a principal fonte de ânions superóxido e a defesa 

primária contra essas espécies é a ação da SOD2, e que a presença da variante 

polimórfica Valina (alelo G) diminui a concentração dessa enzima no interior da 

mitocôndria, os indivíduos portadores desse alelo possuem uma menor resistência à 

ação deletéria das ERO, levando à alterações patológicas em diversos órgãos, como o 

tecido renal (FLEKAC et al., 2008; TIAN et al., 2010). Outra possível implicação do 
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polimorfismo Ala16Val da SOD2 na patogênese das complicações do diabetes, foi 

reportada por Duarte M. et al. (2010), que mostrou que os indivíduos portadores de 

alelo G apresentaram níveis elevados de colesterol total e colesterol LDL, sugerindo um 

possível papel desse polimorfismo no desenvolvimento de hipercolesterolemia. 

Apesar de isoladamente não determinarem o aparecimento do diabetes e/ou de 

suas complicações, a presença de polimorfismos nos genes que codificam enzimas 

antioxidantes podem contribuir, associados à presença de outros fatores ambientais, 

como o controle glicêmico e metabólico, para a susceptibilidade em desenvolver 

complicações. Assim é importante a identificação destas alterações genéticas, 

principalmente em indivíduos ainda sem complicações evidentes, para que medidas 

preventivas sejam adotadas a fim de evitar, ou pelo menos prolongar, o aparecimento 

das complicações decorrentes do diabetes. 

Assim, os dados obtidos mostraram que apesar do controle glicêmico ser o fator 

mais importante para o surgimento de anormalidades metabólicas e da função renal, as 

alterações observadas na capacidade de defesa do sistema antioxidante, especialmente a 

presença de polimorfismos nos genes da GPx1 (rs1050450) e SOD2 (rs4880) mostraram 

ter influência na atividade enzimática e no desenvolvimento de microalbuminúria nas 

crianças e adolescentes estudados. 

Os dados provenientes do presente estudo têm relevância no âmbito científico e 

clínico, uma vez que estudos sobre alterações genéticas em enzimas antioxidantes e sua 

influência no desenvolvimento de complicações em crianças e adolescentes ainda são 

escassos no Brasil, principalmente na região Nordeste e especificamente no Rio Grande 

do Norte, onde provavelmente este é o primeiro estudo nesse sentido.  

  

 

 

 

 



60 

 

6.0 CONCLUSÕES  

 

 O controle glicêmico insatisfatório teve influência nas alterações observadas para o 

perfil lipídico e função renal; 

 A elevação da RAC e da uréia nos indivíduos com DM1 demonstram um quadro 

inicial de comprometimento da função renal; 

 A diminuição no conteúdo de GSH e aumento na atividade eritrocitária da GPx e 

SOD demonstram alteração no sistema de defesa antioxidante que teve influência 

do controle glicêmico; 

 A expressão de RNAm das enzimas antioxidantes nos indivíduos com DM1 

manteve-se inalterada, mostrando que não houve alterações na regulação da 

expressão gênica de forma sistêmica; 

 A presença do alelo T para o polimorfismo Pro198Leu do gene da GPx1 promoveu 

diminuição na atividade eritrocitária em indivíduos com DM1; 

 Os indivíduos com DM1 portadores do alelo G do polimorfismo Ala16Val da 

SOD2 apresentaram elevação da RAC; 

  O conjunto dos dados sugere que o controle glicêmico parece ser o fator 

predominante para o surgimento de alterações no perfil lipídico, função renal e no 

sistema antioxidante, porém as presenças dos polimorfismos estudados possam em 

parte, contribuir para o aparecimento de complicações.  
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE - UFRN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Projeto de pesquisa:  Associação da Expressão e Polimorfismos dos genes SOD1, 

SOD2 e GPx-1  com o  Desenvolvimento da Nefropatia Diabética. 

Meu nome é Maria das Graças Almeida, sou professora do programa de Pós-Graduação 

em Ciências Farmacêuticas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e estou 

convidando seu filho (a) para participar do projeto de pesquisa que estou desenvolvendo com a 

equipe de Hospital de Pediatria Professor Heriberto Bezerra (HOSPED) e colaboração com 

pesquisadores da Faculdade Ciências Farmacêuticas/USP. Esta pesquisa tem como objetivo 

avaliar alterações  no DNA, que é uma substância que está dentro da célula e que herdamos de 

nossos pais e transmitimos aos nossos filhos, onde estudaremos determinados “pedacinhos” 

desse DNA (cientificamente chamados de genes) que podem estar relacionados com o 

surgimento do Diabetes tipo 1 e suas complicações. Determinaremos também, através do estudo 

do RNA e proteínas (substâncias produzidas a partir da molécula de DNA), a expressão destes 

genes (ou seja, avaliaremos os compostos produzidos por estes pedacinhos de DNA). Caso 

você, responsável legal, e também a própria criança/adolescente aceitem que ela participe desta 

pesquisa, vamos coletar uma amostra de sangue (19 mL)  e a amostra da primeira urina da 

manhã dessa criança/adolescente para realização dos testes genéticos (DNA e RNA) e de 

dosagens bioquímicas. Além de seu filho (a), outras cento e noventa e nove 

crianças/adolescentes também participarão da pesquisa. Também será necessário que você, 

responsável legal, responda algumas perguntas sobre doenças existentes nos seus familiares, 

medicamentos que a criança/adolescente está tomando e outras informações relacionadas com a 

pesquisa. Após os testes, o paciente poderá ter acesso aos resultados dos exames, de forma 

gratuita, através dos pesquisadores envolvidos. O material biológico (DNA, RNA, proteína, 
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soro e urina) obtido será armazenado no Laboratório de Biologia Molecular da Faculdade de 

Farmácia da UFRN sob a minha responsabilidade e para isto pedimos sua autorização.  

 Caso haja interesse de realizarmos futuras pesquisas entraremos em contato com você, 

e somente com sua autorização e a de seu filho (a), e a aprovação dos novos projetos no Comitê 

de Ética em Pesquisa realizaremos os estudos.  

Serão assegurados: 

Confidencialidade do estudo: Os registros da participação no estudo serão mantidos 

confidenciais. Eles serão guardados e somente os pesquisadores do Projeto terão acesso. Cada 

pessoa participante receberá um número para ser utilizado na pesquisa. Se qualquer relatório ou 

artigo resultar deste trabalho, a identificação não será revelada. 

Dano decorrente da pesquisa: Em qualquer momento, se o paciente tiver algum problema de 

saúde decorrente da pesquisa, será garantido atendimento médico na instituição, bem como terá 

direito à indenizações legalmente estabelecidas. 

Riscos inerentes da coleta: O risco a saúde será mínimo, por causa da coleta de sangue que 

pode formar uma mancha roxa (hematoma) no local da picada da agulha. Riscos esses que serão 

minimizados através de procedimentos de coleta cuidadosos. 

Ressarcimento de despesas: O pesquisador será responsável pelo ressarcimento de eventuais 

despesas decorrentes da pesquisa. 

A participação neste estudo é totalmente voluntária, podendo recusar-se fazer parte do 

mesmo ou interromper se julgar conveniente, sem prejuízo para a sua assistência no serviço. 

Caso você tenha alguma dúvida em relação à pesquisa pode entrar em contato com a Profa. 

Dra. Maria das Graças Almeida ou com o Dr. Ricardo Fernando Arrais, dentro da estrutura 

médico-hospitalar da HOSPED/UFRN a qualquer hora do dia (telefone:3215-4377). 

Este projeto foi avaliado pelo Comitê de ética em pesquisa do HUOL/UFRN. 

Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3202-3719 ramal 276. 

Consentimento para participação 

Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos 

e benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da mesma. 

Natal, ____de ____________de 20____________ 

    

                                                                                                                   

                                                                                 

Polegar Direito 

Responsável Legal do Participante 

Pesquisador Responsável 



70 

 

APÊNDICE B – FICHA PARA COLETA DE DADOS 

INDIVIDUAIS 

 

 Dados do paciente 

Paciente Nº: 

Nome completo: 

Registro ambulatorial Nº: 

Documento de identidade Nº: 

Sexo:  

Data de nascimento: 

Endereço:                                                                                            Nº 

Bairro:                                                                                                Cidade: 

CEP:                                                                                                   Telefone: 

Descendência: 

Há quanto tempo é diabético? 

1) Possui alguma doença além do Diabetes mellitus tipo 1? 

     1. Sim ( )  Qual:__________________            2. Não ( ) 

2) Toma medicamentos? Quais?  

     1. Sim ( )              2. Não ( ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    3) Pratica exercício aeróbico?  

     1. Sim ( )             2. Não ( ) 

 

Naturalidade 

Paciente: 

Pai: 

Mãe: 
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 Qual freqüência? 

1. Mínima ( )        2. Leve ( )         3. Moderada ( )          4. Intensa ( ) 

 Histórico familiar 

1) Possui algum parente com: 

     1. Diabetes mellitus ( )              2. Obesidade ( )              3. Hipertensão ( ) 

     4. Doença cardiovascular ( )           5. Hipercolesterolemia ( )        6. Tireóide ( ) 

  7. Doença Óssea ( )     8. Não tem ( )                        9. Não sabe ( )  

2) Quem? ____________________________ 

 Exames físicos 

Peso (Kg):                                              Altura (m):                                 IMC: 

Pressão arterial (mmHg): 

Dosagem de insulina:                                                   Classificação de Tanner: 

 Classificação Econômica 

Posse de itens Não tem TEM (quantidade) 

1 2 3 4 

Televisores em cores 0 1 2 3 4 

Videocassete/DVD 0 2 2 2 2 

Rádios 0 1 2 3 4 

Banheiros 0 4 5 6 7 

Automóveis 0 4 7 9 9 

Empregadas mensalistas 0 3 4 4 4 

Máquinas de lavar 0 2 2 2 2 

Geladeira 0 4 4 4 4 

Freezer (*) 0 2 2 2 2 
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      (*) Independente ou a 2ª porta da geladeira 

Grau de Instrução do chefe da família 

Nomenclatura antiga Pontos Nomenclatura atual 

Analfabeto/Primário incompleto 0 Analfabeto/até 3ª série fundamental 

Primário completo 1 4ª série fundamental 

Ginasial completo 2 Fundamental completo 

Colegial completo 4 Médio completo 

Superior completo 8 Superior completo 

Pontuação:_______________________       Classificação:_______________________ 
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ANEXO 1 - PARECER CONSUBSTANCIADO FINAL DA 

AVALIAÇÃO DO PROJETO PELO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA UFRN     
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ANEXO 2 - PARECER CONSUBSTANCIADO DA COMISSÃO DE 

ÉTICA EM PESQUISA DO HOSPED                
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ANEXO 3 – VALORES DE REFERÊNCIA PARA AS 

DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS 
 
 

PARÂMETROS VALORES DE REFERÊNCIA 

Glicose 70 a 99 mg/dL* 

Hemoglobina glicada (%) 4,5 a 6,5* 

Uréia 15 a 39 mg/dL 15 a 39 mg/dL# 

Creatinina 0,9 a 1,3 mg/dL (sexo masculino)# 

0,6 a 1,1 mg/dL (sexo feminino)# 

Relação albumina/creatinina (RAC) < 30 µg/g 

Colesterol total < 170 mg/dL (2-19 anos)** 

HDL > 40 mg/dL (2-10 anos)** 

>35 mg/dL (10-19 anos)** 

LDL <110 mg/dL (2- 19 anos)** 

Triglicerídeos <150 mg/dL (2-19 anos)** 

*Valores preconizados pela American Diabetes Association; 

# Valores de referência encontrados nos prospectos dos kits; 

** Sociedade Brasileira de Cardiologia 
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Study of Pro198Leu polymorphism of GPx1 and activity of glutathione peroxidase 

in children and adolescents whit type 1 diabetes 

Yonara M.C. Oliveiraa, Karla S.C. Souzaa, Heglayne P.V. Silvaa, Melina B. Loureiroa, 

Marcela A.G. Ururahya, Rosário D.C. Hiratab, Mário H. Hiratab, Dulcinéia S.P. 

Abdallab, José B. Netoa; Adriana A. Rezendea, Maria das Graças Almeidaa 

a Department of Clinical and Toxicological Analysis, Federal University of Rio Grande do 

Norte, Natal, RN 59012570, Brazil 
b Department of Clinical and Toxicological Analysis, University of São Paulo, São Paulo, SP, 

05508900, Brazil 

 

Abstract 

Objective: To study the influence of GPx1 polymorphism (rs1050450) in the activity of 

GPx in children and adolescents whit type 1 diabetes compared to normoglycemic 

subjects to be the knowledge base for understanding the progression of pathogenic 

mechanism of microvascular complication in DM1. 

Methods: One hundred and one type 1 diabetic patients, aged between 6 and 20 years 

old, were recruited at Endocrinology Clinics at Pediatrics Hospital of Federal University 

of Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN, Brazil. Normoglycemic (NG) subjects (n= 

106) with similar age and gender rates were recruited in public schools of the city. 

Glycated hemoglobin, serum glucose, urea, creatinine, triglyceride, cholesterol total, 

HDL cholesterol and LDL cholesterol were determined. Urinary albumin-to-creatinine 

ratio (ACR) was calculated. GSH content and erythrocyte GPx activity was evaluated. 

GPx1 Pro198Leu (rs1050450) polymorphism were identified by allelic discrimination 

technique in NG and DM1 groups. 

Results: DM1 patients showed significantly increased (p<0.001) of glycated 

hemoglobin, serum glucose, urea, ACR, total cholesterol and LDL cholesterol 

compared NG group. GSH content was lower in DM1 patients (p=0.006) and 

erythrocyte GPx activity was higher (p<0.001) in DM1 compared to NG. There were no 

significant differences in distribution of genotypes (p=0.729) and alleles (p=0.480) of 

GPx1 polymorphism between DM1 and NG groups. However, analyzing the influence 

of GPx1 (rs1050450) polymorphism in erythrocyte activity of GPx, we observed that in 

DM1 patients who carries the polymorphic variant T (genotype CT+TT) presented 

lower erythrocyte activity of GPx (p=0.012) compared to DM1 patients whit wild allele 

homozygote (CC).  

Conclusions: Results suggest that diabetic individuals carrying the T allele for the 

polymorphism of the GPx1(rs1050450) have a lower capacity to detoxify hydrogen 

peroxide, thus favoring its accumulation in the tissues. Along the presence of other 

factors such as poor glycemic and metabolic control, this polymorphism may contribute 

to the onset of complications such as diabetic nephropathy. 

Key words: oxidative stress, glutathione peroxidase, GPx-1 polymorphism, type 1 

diabetes. 
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Introduction 

Diabetes mellitus is one of the most common metabolic disorders in the world. Type 1 

diabetes (DM1) represents 5-10% of cases of diabetes, one of the most common chronic 

diseases in children and adolescents [ADA, 2012]. Several studies in clinical as well as 

experimental models of diabetes suggest that oxidative stress plays an important role in 

the pathogenesis of the long-term complications of diabetes [Hodgkinson et al., 2003]. 

Brownlee has recently pointed to an excess of superoxide anion, a reactive species, in 

the mitochondria of the cells in response to hyperglycaemia trigger four keys 

biochemical pathways (increase poliol pathway flux, increase advanced glycation end-

product (AGE) formation, activation of protein kinase C and increase hexosamine 

pathway flux) involved in the development of diabetes complications [Browlee, 2005]. 

The action of ROS can be prevented by the antioxidant defense system composed by 

antioxidant enzymes and non-enzymatic antioxidant. The cellular antioxidant status 

determines the susceptibility to oxidative damage and is usually altered in response to 

oxidative stress [Halliwell and Gutteridge, 2007]. Glutathione peroxidase, one of the 

major antioxidants enzymes, is a selenocysteine-containing protein involved in 

scavenging hydrogen peroxide and organic (lipid) hydroperoxides produced during 

normal metabolism or after oxidative insult using reduced glutathione (GSH) as an 

essetial co-substrate [Iida et al., 2009]. GPx1 isoform is known as the classical or 

cytosolic antioxidant enzyme and is ubiquitously expressed [Chen et al., 2011]. The 

GPx1 gene (locus 3p21.3) contains a polymorphism that results in a Pro198Leu amino 

acid substitution [Bastaki et al. 2006]. Pro198Leu GPx1 polymorphism (rs1050450) is 

one of the most frequente and best studied polymorphism in the gene encoding GPx 

[Shuvalova et al. 2010]. The substitution of cytosine (C) by thymine (T) at position 198 

promotes the exchange of the amino acid proline by leucine. The genotype leucine / 

leucine (TT) have been associated with a reduction in GPx1 activity and related to the 

development of breast cancer and lung [Iida et al. 2009]. 

Therefore, the aim of this study was evaluate the influence of GPx1 polymorphism 

(rs1050450) in the activity of GPx in children and adolescents whit type 1 diabetes 

compared to normoglycemic subjects to be the knowledge base for understanding the 

progression of pathogenic mechanism of microvascular complication in DM1.  
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Methods 

Subjects 

One hundred and one children and adolescents whit type 1 patients, aged between 6 and 

20 years old, were recruited at Endocrinology Clinics at Pediatrics Hospital of Federal 

University of Rio Grande do Norte (UFRN), Natal, RN, Brazil. Normoglycemic (NG) 

subjects (n = 106) with similar age and gender rates were recruited in public schools of 

the city. Exclusion criteria were: history of alcohol intake, smoking, other inflammatory 

diseases, infections or pregnancy. Written informed consent, which was approved by 

the Ethics in Research Committee of UFRN (protocol number 327/09), was obtained 

from participants and/or their parents. After taking medical history and performing 

physical examination, fasting blood and spot urine samples were obtained for 

biochemical analyses, determination of content of GSH and activity of GPx and 

isolation of genomic DNA for the study of GPx1 polymorphism (rs1050450). 

Biochemical measurements 

Serum glucose, urea, creatinine, triglyceride, cholesterol total, HDL cholesterol and LDL 

cholesterol were determined using kits Labtest (Lagoa Santa, Minas Gerais, Brazil). To 

performed the analysis was used a routine automated laboratory procedures LABMAX 

PLENNO (Labtest, Lagoa Santa, Minas Gerais, Brazil). Albumin-to-creatinine ratio 

(ACR) was performed in spot urine samples to evaluate renal function using Biosystems 

Reagents and Instruments kits (Barcelona, Spain). Glycated hemoglobin in total blood 

was measured using Labtest kits (Lagoa Santa, Minas Gerais, Brazil). RA 50 

spectrophotometer (Bayer Diagnostics, Dublin, Ireland) was used to perform the last 

two biochemical tests. 

Reduced glutathione content and glutathione peroxidase activity 

The GSH content was determined in whole blood as described by Beutler et al [1963 ]. 

In this method, dithiobis-(2-nitrobenzoic acid) (DTNB) solution is used, which develops 

a yellow color complex whit GSH, whit maximum absorption at 412 nm. Erythrocyte 

GPx activity was measured according using a commercial kit (Ransel, Randox 

Laboratories Ltd, Ireland, United Kingdon) and expressed as U/g Hb. 

Spectrophotometer UV-Visible (Mod. UV-1650 PC, Shimadzu, Tokio, Japan), was used 

to perform the analyses. 

Gpx1 (rs1050450) genotyping 

Genomic DNA was isolated from peripheral blood mononuclear cells (PBMC),  

previously isolated by discontinuous gradient of Ficoll (Hystopaque-1077, Sigma-

Aldrich, MO, EUA), using kit Illustra Triple Prep® (GE Healthcare, Little Chalfont, 

Buckinghamshire, United Kingdon) soon after sample collection. GPx1 Pro198Leu 

(rs1050450) polymorphism were identified by allelic discrimination technique 

(Taqman® Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). Primers and probes labeled 
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with fluorophores were previously selected with the aid of the Primer Express® 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) with based on gene sequences available in 

NCBI database (www.ncbi.nlm.nih.gov).  PCR was performed in a reaction volume of 

10 µL containing approximately 20 ng DNA, 600 nM forward primer 5'- 

GGAAACACCCTCATAGATGAAAACC-3' and reverse primer 5'- 

GGAAACACCCTCATAGATGAAAACC -3' (Prodimol Biotecnology, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, Brazil) and 1X TaqMan® GTXpress™ Master Mix (Applied Biosystems, 

Foster City, CA, USA). The reaction also contained 250 nM of probes specific for the 

polymorphic region of the GPx1. The probe specific for the C allele (5′- 

TGTCTCAAGGGCTCA -3′) was labeled with fluorophore FAM and the probe specific 

for the T allele (5'-GTCTCAAGGGCCCA -3') was labeled with fluorophore VIC. All 

samples were genotyped using the Applied Biosystems 7500 FAST Real-Time PCR 

instrument. Cycling conditions were as follows: 95°C for 10 min; 40 cycles of 92°C for 

15 sec and  60°C for 90 sec. Fluorescence was detected during the 60°C extension step 

of each PCR  cycle. This equipament uses auto-scaling for the allelic discrimination 

plot. 

 

Statistical analysis 

Distribution of variables was analyzed by Kolmogorov-Smirnov test. Comparisons of 

these variables were carried out by Mann-Whitney’s test or Student-t test. The 

distribution of GPx1 (rs1050450) polymorphism was verified using Hardy-Weinberg 

equilibrium. Allelic and genotypes frequencies were compared using chi-square test. 

Statistical analysis was performed by SPSS 15.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, USA). A 

probability of p<0.05 was considered significant. 

 

Results 

Clinical and biochemical data of each group are listed in Table 1. Serum glucose and 

glycated hemoglobin values were significantly higher in DM1 patients compared to NG 

(p<0.05). From 101 diabetic patients studied seventy (70%) showed poor glycemic 

control (glycated hemoglobin value >8%). 

As observed in Table 1, ACR and serum urea values were significantly increased in 

DM1 group in comparison to the NG. However the values of creatinine concentration 

were not significantly different between DM1 and NG groups. From the DM1 group 

(n=101), 9 patients presented values of ACR > 30 µg/mg, characterizing 

microalbuminuria. Seven from nine DM1 subjects with microalbuminuria had poor 

glycemic control. The average age of these patients was 15.5 yr, had more than 10 yr of 

disease and the age at diagnoses was 6.4 yr. Serum total cholesterol and LDL 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
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cholesterol were significantly higher in DM1 group as compared to NG. No difference 

was found in triglyceride and HDL cholesterol values between DM1 and NG groups.  

Our results showed that GSH content was significantly lower in DM1 patients 

compared whit NG (p=0.006) while erythrocyte glutathione peroxidase activity was 

significantly higher in DM1 compared to NG (p<0.001) (Table 2). 

The distribution of GPx1 (rs1050450) genotypes and alleles in normoglycemic and type 

1 diabetes individuals is presented in Table 3. There were no significant differences in 

distribution of genotypes (p=0.729) and alleles (p=0.480) of GPx1 polymorphism 

between DM1 and NG groups. However, analyzing the influence of GPx1 (rs1050450) 

polymorphism in erythrocyte activity of GPx, we observed that in DM1 patients who 

carries the polymorphic variant T (genotype CT+TT) presented lower erythrocyte 

activity of GPx (p=0.012) compared to DM1 patients whit wild allele homozygote 

(CC).  

 

Discussion 

In diabetes, several biochemical pathways associated whit hyperglycemia increase ROS 

production that causes oxidative stress and, furthermore, diabetes-associated 

dyslipidemia could contribute to cell oxidative damage and development of diabetes 

complications [MARTÍN-GALLÁN, 2007]. In this study we observed that DM1 

patients presented poor glycemic and metabolic control and this may accelerate vascular 

disease seen in diabetes. Children and adolescent whit DM1 may have an increase risk 

of developing microvascular complications like diabetic nephropathy because this 

complication is linked to disease duration, poor glycemic control and hyperlipidemia. 

Our results show that 9 from 101 DM1 patients presented microalbuminuria (ACR > 30 

µg/mg) and this patients presented poor glycemic control, average age (15.5 yr)  and 

disease duration (10.5 yr) higher than DM1 whit normoalbuminuria.   

Several studies show that diabetic patients presented changes in the antioxidant defense 

system [FIROOZRAI et al., 2007; HERNANDÉZ-MARCO et al., 2009; MARTÍN-

GALLÁN et al.]. We observed lower GSH content in DM1 subjects compared to NG 

and this finding are consistent whit reports of other investigators [GIL-DE-VALLE et 

al., 2005; LIKIDLILID et al., 2007; MONTESA et al., 2009]. The reduced GSH content 

can be explained by the increased formation of ROS induced by hyperglycemia, which 

increases the oxidation of this molecule, as well as by a depletion of NADPH due to the 



81 

 

activation of polyol pathway reducing the regeneration of antioxidant which requires 

NADPH as a cofactor. As a result of this imbalance, there is a decreased content of 

GSH, impairing the antioxidant defense system, accelerating the oxidative damage 

caused by ROS [FIROOZRAI ET AL., 2007]. 

In this study, erythrocyte GPx activity of DM1 patients was higher than NG individual. 

The impact of diabetes on the activity of GPX has shown conflicting results. Some 

studies have reported increases in activity of this enzyme in erythrocytes of patients 

with DM1 [NIEDOWICZ and DALEKE, 2005; LIKIDLILID et al., 2009] while others 

do not observe a statistical difference [FIROOZIRAI et al. 2007; HERNANDEZ-

MARCO et al., 2009] and still others report a decrease in GPx activity (MARTIN-

GALLÁN ET AL., 2003). Increase in the activity of GPX can reside in the fact that this 

enzyme is inducible and sensitive to the action of ROS [HALIWELL; GUTERIDGE, 

2009]. The increase in the formation of these species can promote adaptation in the 

activity of enzyme, so that its activity is elevated in response to damage caused by their 

substrates [LIKIDLILID et al., 2009]. 

Mutations in the genes of antioxidants enzymes like GPx can result in reduction of their 

antioxidant potential [IIDA et al., 2009]. Pro198Leu GPx1 polymorphism (rs1050450) 

is one of the most frequent and best studied polymorphism in the gene encoding GPx 

[SHUVALOVA et al., 2010] which is associated in literature the risk of lung cancer [5 

Iida], breast cancer [6,9 Iida] and peripheral vascular disease in type 2 diabetes [8 Iida]. 

In the present study, we don’t observe significant differences in distribution of 

genotypes (p=0.729) and alleles (p=0.480) of GPx1 polymorphism between DM1 and 

NG groups. However, DM1 patients who carries the polymorphic variant T (genotype 

CT+TT) presented lower erythrocyte activity of GPx (p=0.012) compared to DM1 

patients whit wild allele homozygote (CC). The susceptibility to several disease in 

carries of the variant T-allele are considered to result from a reduction of GPx activity 

caused by Pro (C allele) to Leu (T allele) substitution at the 198 position of the GPx1 

[ARSOVA-SARAFINOVSKA et al., 2009]. In agreement whit our results, three larger 

studies showed lower erythrocyte GPx1 activity for the T allele (leucine) [Takata et al. 

2012]. In smaller study, Shuvalova et al. evaluate 69 patients with heart disease, found a 

17% decrease in erythrocyte GPx activity of individuals carrying the T allele (CT + 

TT).  
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These results suggest that diabetic individuals carrying the T allele for the 

polymorphism of the GPx1(rs1050450) have a lower capacity to detoxify hydrogen 

peroxide, thus favoring its accumulation in the tissues. Along the presence of other 

factors such as poor glycemic and metabolic control, this polymorphism may contribute 

to the onset of complications such as diabetic nephropathy. 
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Table 1. Clinical and biochemical characteristics of normoglycemic and type 1 diabetes 

individuals. 

 NG (106) DM1 (101) p-value 

Gender (M/F)  60/46 58/43 0.920 

Age (years) 11.73 ± 4,2 11.72 ± 3,9 0.981 

Time of diagnosis (years) - 4.9 ± 3,5 - 

Age at diagnosis (years) - 7.3 ± 3,7 - 

Glucose (mg/dL) 81 (48-99) 218 (59-540) <0.001 

Glycated Hemoglobin 
(%) 

5.4 (3-7,5) 9.5 (4.8-17.8) <0.001 

ACR (mg/g) 6.7 (1,8-14,7) 7.88 (2.1-319.6) <0.001 

Urea (mg/dL) 22 (9-49) 29 (16-106) <0,001 

Creatinine (mg/dL) 0.7 (0,5-1,5) 0.7 (0.5-2.2) 0.323 

Triglyceride (mg/dL) 91 (19-270) 84 (34-474) 0.732 

Total cholesterol (mg/dL) 152.3 ± 28,2 178 ±49.7 <0.001 

HDL cholesterol (mg/dL) 41 (30-63) 41 (29-67) 0.560 

LDL cholesterol (mg/dL) 89.9 (21,2-262,6) 109.6 (30-300) <0.001 

Date are means ± standard deviation or median (interquartile range). NG, normoglycemic group; DM1, 

type 1 diabetes group; ACR, albumin-to-creatinine ratio; HDL, high-density lipoprotein, LDL, low 

density lipoprotein. p<0.05 was considered statistically significant. 

Table 2. Red blood cell GSH and GPx erythrocyte activity in normoglycemic and type 

1 diabetes individuals. 

 NG (106) DM1 (101) p-value 

GSH (mmol/L) 1,36 ± 0,27 1,24 ± 0,25 0.006 

GPX (U/g Hb) 52,75 ± 28,5 70,3 ± 28,7 <0.001 

Date are means ± standard deviation. GSH, glutathione; GPx, glutathione peroxidase. p<0.05 was 

considered statistically significant. 
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Table 3. Genotypic and allelic frequencies of GPX1 (rs1050450) in normoglycemic and 

type 1 diabetes groups. 

 

Genotypes or alleles 

NG DM1 p-value 

GPx1 (rs10545)    

CC 56 (62%) 41 (53%) 0.729 

CT 30 (33%) 32 (41%) 

TT 5 (5%) 4 (6%) 

C 142 (68%) 114 (74%) 0.480 

T 65 (32%) 40 (26%) 

Data are number of patients and (%) for genotypes and allele frequency. NG, normoglycemic group; 

DM1, type 1 diabetes group. Allele and genotype frequencies were compared using the chi-square test. 

p<0.05 was considered statistically significant. 

 

Table 4. Influence of the genotypes of the GPx1 polymorphism (rs1050450) in 

erythrocyte GPx activity normoglycemic and type 1 diabetes groups. 

 NG DM1 

Genotype (dominant inheritance) CC CT+TT CC CT+TT 

N (44) (26) (30) (33) 

GPx (U/g Hb) 56,4 ± 25 48,7 ± 24 79,4 ± 25,7 62,4 ± 22,6* 

Date are means ± standard deviation. NG, normoglycemic group; DM1, type 1 diabetes group. GPx, 

glutathione peroxidase. Differences between groups were evaluated using the Student t test. * p<0.05 as 

compared to CC genotype of DM1 group. 

 

 


