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Resumo 

 

Santos DP. Portadores de diabetes mellitus tipo 1 com doença renal apresentam 

menor expressão do receptor 1 de produtos finais de glicação (AGER-1) em 

células linfomononucleares [Dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo; 2015. 

O papel da hiperglicemia na patogênese das complicações crônicas do diabetes mellitus 

tipo 1 (DM1) está bem estabelecido; um dos mecanismos propostos para explicar seus 

efeitos deletérios é o aumento da formação dos produtos finais de glicação avançada 

(AGEs). Os AGEs alteram irreversivelmente a estrutura de macromoléculas, 

comprometendo sua função biológica. Além disso, a interação com receptores para 

AGE (RAGEs) favorece vias de transdução de sinal que culminam na geração de 

espécies reativas de oxigênio (EROs). Um segundo tipo de receptor de AGEs, o AGER1 

contrapõe-se à toxicidade dos AGEs, graças ao estímulo à atividade antioxidante e à 

redução do estresse inflamatório. Uma enzima de potencial interesse é a sirtuína 1, uma 

desacetilase que desempenha importante papel na resposta ao estresse e a compostos 

tóxicos e que parece ter sua atividade diminuída no DM, sendo negativamente 

modulada pelos AGEs. O sistema tiorredoxina (TXN) é um dos principais sistemas 

antioxidantes endógenos; a TXN é capaz de interagir com várias proteínas, tal como a 

TXN interacting protein (TXNIP), implicada na patogênese do DM e de suas 

complicações. Há poucos estudos na literatura abordando a expressão de receptores de 

AGEs e sua associação com complicações crônicas microvasculares no DM1. Os 

objetivos deste trabalho foram avaliar a expressão do mRNA dos genes que codificam o 

RAGE (AGER), o AGER1 (DDOST), a sirtuína 1 (SIRT1) e a TXNIP (TXNIP) pela 

técnica de reação em cadeia da polimerase após transcrição reversa em tempo real (RT-

qPCR) em células linfomononucleares de sangue periférico de portadores de DM1 com 

diferentes graus de comprometimento microvascular (retinopatia diabética [RD], 

neuropatia autonômica cardiovascular [NAC] e nefropatia diabética [ND]). Os 

resultados dos genes-alvo foram normalizados pela média da expressão de dois genes 

controles endógenos (beta 2 microglobulina e beta actina). A expressão dos genes-alvo 

também foi quantificada em uma população de indivíduos controles não diabéticos 

(n=26, 80% do sexo feminino, idade mediana de 30 anos). Um total de 150 portadores 

de DM1 foi classificado em dois grupos distintos: Grupo A: pacientes sem 

complicações crônicas microvasculares e/ou com RD não proliferativa leve (n=68; 

61,7% do sexo feminino; idade de 33 anos; idade ao diagnóstico de 12 anos; duração do 

DM1 de 19 anos; HbA1c de 8,1%; dados expressos em mediana) e Grupo B: pacientes 

com pelo menos uma das complicações microvasculares (RD não proliferativa 

moderada/ grave ou RD proliferativa e/ou NAC e/ou ND; n=82; 66% do sexo feminino; 

idade de 33 anos; idade ao diagnóstico de 11 anos; duração do DM1 de 21 anos; HbA1c 

de 8,2%). Fumantes não foram incluídos no estudo. As diferenças entre os grupos foram 

analisadas por Teste de Mann-Whitney e as correlações entre as variáveis contínuas 



 

foram avaliadas pelo teste de Spearman. Comparando-se o grupo de portadores de DM1 

com o grupo controle, observou-se uma diminuição na expressão de DDOST (p=0,01) e 

um aumento na expressão de TXNIP (p<0,001) no grupo DM1. Nas análises da 

diferença de expressão por complicação microvascular, a expressão relativa de TXNIP 

foi maior nos grupos A e B versus o grupo controle (p=0,01 e p=0,04, respectivamente); 

nos pacientes com a presença de RD não proliferativa moderada/grave e proliferativa 

(n=44) e naqueles com ausência de RD ou com RD não proliferativa leve (n=86)  

(p=0,0012 e p=0,01, respectivamente) em relação ao grupo controle; nos pacientes sem 

NAC (n=104) e com NAC (n=46) (p=0,03 e p=0,04, respectivamente) versus o grupo 

controle e por fim, em relação à taxa de filtração glomerular (TFGe) estimada, tanto os 

pacientes com valores <60 mL/min como aqueles com valores  60 ml/min 

apresentaram maior expressão de TXNIP em relação ao grupo controle (p=0,01 e 

p=0,005, respectivamente). Os pacientes com ND (n=44) também apresentaram menor 

expressão relativa do gene DDOST (p=0,031) quando comparados aos pacientes sem 

ND (normoalbuminúricos, n=107) e ao grupo controle (p=0,011); os pacientes com 

TFGe <60 mL/min também apresentaram menor expressão de DDOST em relação ao 

grupo controle (p=0,03) Observou-se ainda uma correlação positiva da expressão de 

SIRT1 com a do AGER (ρ Spearman=0,51; p<0,0001) e do DDOST (ρ Spearman=0,51; 

p<0,0001). A expresssão de TXN correlacionou-se positivamente com a expressão de 

TXNIP (ρ Spearman=0,65; p<0,0001), de SIRT1 (ρ Spearman=0,41; p<0,0001) e de 

DDOST (ρ Spearman=0,23; p 0,004). Em um subgrupo de 30 portadores de DM1, 

observou-se que aqueles que consomem uma dieta rica em AGE têm maior expressão 

relativa de AGER (RAGE) (p=0,03). A expressão aumentada de TXNIP nas células 

linfomononucleares é afetada pelas anormalidades metabólicas que cursam com o DM1, 

mas não refletem a presença das complicações microvasculares. Por outro lado, a 

expressão do gene que codifica o AGER1 parece refletir o acometimento renal, já que 

está diminuída nos pacientes com ND e naqueles com TFGe <60 mL/min/1,73m
2
. 

Descritores: diabetes mellitus tipo 1; nefropatias diabéticas; retinopatia 

diabética; neuropatias diabéticas; expressão gênica; produtos finais de 

glicosilação; antioxidantes; estresse oxidativo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Santos DP. Lower expression of advanced glycation endproduts receptor-1 

(AGER1) in peripheral blood mononuclear cells is associated with renal disease 

in type 1 diabetes patients [Dissertation]. São Paulo: "Faculdade de Medicina, 

Universidade de São Paulo"; 2015. 

The role of hyperglycemia in the pathogenesis of chronic complications of type 1 

diabetes (T1D) is well established; one of the mechanisms proposed to explain its 

deleterious effects is the increased formation of advanced glycation end products 

(AGEs). AGEs irreversibly alter macromolecule structure, compromising its biological 

function. In addition, AGEs interact with its specific receptor RAGE (encoded by 

AGER) leading to the generation of reactive oxygen species (ROS). The AGER1 

receptor (encoded by DDOST) counteracts RAGE signaling by stimulating cellular 

antioxidants and reducing inflammatory stress. An enzyme of potential interest is sirtuin 

1, a deacetylase that plays an important role in the response to stress and to toxic 

compounds that may have their activity decreased in diabetes, being negatively 

modulated by AGEs. The Thioredoxin (TXN) system is a major endogenous antioxidant 

system; TXN is able to interact with several proteins, such as TXN interacting protein 

(TXNIP), implicated in the pathogenesis of diabetes and its complications. There are 

few studies addressing the expression of AGEs receptor and its association with 

microvascular chronic complications in T1D. The objectives of this study were to 

evaluate mRNA expression of the genes encoding RAGE (AGER), AGER1 (DDOST), 

sirtuin 1 (SIRT1) and TXNIP (TXNIP) (quantitative RT-PCR with the use of TaqMan 

probes) in peripheral blood mononuclear cells (PBMC) of T1D patients with diferent 

degrees of microvascular complications (retinopathy [DR], cardiovascular autonomic 

neuropathy [CAN] and nephropathy [DN]). The results of the target genes were 

normalized by the mean expression of two housekeeping genes (beta 2-microglobulin 

and beta actin). A total of 130 patients with T1D was sorted into two groups: Group A: 

patients without microvascular chronic complications or presenting mild non-

proliferative DR (n = 68; 61.7% female; age 33; age at diagnostic 12; DM1 duration of 

19 years, HbA1c 8.1%, data expressed as median), and Group B: patients with at least 

one of microvascular complication (moderate/severe non-proliferative DR or 

proliferative DR or CAN or ND; n = 82; 66% female; age 33 years; age at diagnosis of 

11 years; duration of T1D of 21 years, HbA1c 8.2%; data expressed as median). 

Smokers were excluded from the study. Differences between groups were analyzed by 

Mann-Whitney test and correlations between continuous variables were assessed using 

Spearman's test. T1D patients presented, respectively, higher and lower relative 

expression of TXNIP (p<0.001) and DDOST (p=0.01) in comparison to the control 

group. In the analyses considering diabetes complications, TXNIP expression was 

higher in Groups A and B (p=0.01 and p=0.04, respectively) versus the control group. 

Patients with proliferative or moderate/severe non-proliferative DR (n=44) and also 

patients with mild non-proliferative DR or without DR (n=86) presented higher TXNIP 

expression versus the control group (p=0.0012 and p=0.01, respectively). Patients 

without (n=104) and with (n=46) CAN presented higher TXNIP expression than the 

control group (p=0.03 and p=0.04, respectively); finally, concerning estimated 

glomerular filtration rate (eGFR), both the group of patients with values <60 mL/min 

and  60 ml/min presented higher TXNIP expression versus the control group (p=0.01 

and p=0.005, respectivamente). Patients presenting DN (n=44) had a lower DDOST 



 

expression in comparison to patients without DN (n=107) (p=0.031) and to the control 

group (p=0.011); patients with eGFR <60 mL/min also presented a lower expression of 

DDOST in comparison to the control group (p=0.03). A positive correlation was 

observed between expression of SIRT1 and AGER (ρ Spearman=0=51; p<0.0001) and 

between expression of SIRT1 and DDOST (ρ Spearman=0,51; p<0.0001). The 

expression of TXN positively correlated with the expression of TXNIP (ρ 

Spearman=0.65; p<0.0001), SIRT1 (ρ Spearman=0.41; p<0.0001) and DDOST (ρ 

Spearman=0.23; p 0.004). In a subgroup of 30 T1D patients, a higher expression of the 

gene encoding RAGE was observed in those patients consuming a diet enriched in 

AGEs (p=0.03). Expression of TXNIP in PBMC is affected by the metabolic 

abnormalities of T1D but does not reflect the presence of microvascular complications 

while expression of the gene encoding AGER1 seems to reflect diabetic kidney 

impairment since it is decreased in patients with DN and in patients with an eGFR < 60 

mL/min/1.73m
2
.  

 

Descriptors: diabetes mellitus, type 1; diabetic nephropathies; diabetic 

retinopathy; diabetic neuropathies; gene expression; glycosylation end 

products, advanced; antioxidants; oxidative stress. 
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1.1  Epidemiologia do Diabetes mellitus 

Estima-se que, em 2014, foram gastos no mundo 612 bilhões de dólares com o 

Diabetes mellitus (DM) (1). A Organização Mundial de Saúde (OMS) afirma que no 

ano de 2012, o DM causou 1,5 milhões de mortes, equivalente a 2,7% da mortalidade 

total. De acordo com a OMS, existem cerca de 387 milhões de pessoas no mundo 

portadoras de DM, sendo que em 2030 ela afetará aproximadamente 592 milhões de 

pessoas e será considerada a sétima causa de morte mundial (2, 3). 

No Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), há 12 milhões 

de indivíduos portadores de DM, número que corresponde a 6,2% da população (1).  

Em 2011, dados do Ministério da Saúde revelaram que a cada 100.000 brasileiros, 30 

morriam especificamente pelo DM (1). Em relação ao DM tipo 1 (DM1), um estudo 

publicado em 2000 estimou a incidência no Brasil na população de zero a 14 anos de 8 

casos por 100.000 habitantes no período entre 1990 a 1992 (4). 

 

1.2  Complicações crônicas do diabetes 

As complicações crônicas do DM estão associadas à morte prematura e a gastos 

que chegam a 10% do orçamento total com saúde em alguns países. O DCCT (Diabetes 

Control and Complications Trial) revolucionou o tratamento para portadores de DM1 

demonstrando a eficácia de um tratamento intensivo na diminuição da incidência das 

complicações crônicas microvasculares (5). 

Praticamente, todas as formas de DM são caracterizadas por hiperglicemia e 

acometimento da microvasculatura da retina (retinopatia), do glomérulo renal 

(nefropatia) e dos nervos (neuropatia). A incapacidade das células endoteliais dos 

capilares da retina, das células mesangiais do glomérulo renal, dos neurônios e das 
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células de Schwann dos nervos periféricos de evitarem a excessiva captação de glicose 

para o meio intracelular durante a hiperglicemia prolongada as tornam susceptíveis às 

altas concentrações de glicose durante a hiperglicemia prolongada, resultando, 

posteriormente, nas complicações crônicas microvasculares diabéticas (6). A retinopatia 

diabética (RD) é caracterizada pela quebra na barreira hemato-retiniana, perda de 

pericitos capilares, formação de microaneurismas, disfunção neuronal e isquemia 

progressiva (7), A RD é diagnosticada pelo aparecimento de lesões na vasculatura da 

retina que, em alguns casos, levam a uma perda irreversível da visão por hemorragias no 

humor vítreo ou por descolamento da retina resultante da retração secundária à fibrose 

(8). Entretanto, há evidências na literatura de que a presença de microaneurismas na 

retina não seja exclusiva de pacientes com RD, uma vez que de 5-10% da população 

não diabética apresenta esse achado ao fundo de olho (9).   

Clinicamente, a RD é dividida em não proliferativa e proliferativa. Ambas são 

caracterizadas por um amplo espectro de lesões na retina, incluindo mudanças na 

permeabilidade, microaneurismas capilares, degeneração capilar, hemorragias e a 

formação de neovasos, esse último específico da RD proliferativa (10). 

A nefropatia diabética (ND) está entre as causas mais comuns de doença renal 

crônica terminal (DRCT) na população, sendo que o primeiro estágio é composto por 

anormalidades na hemodinâmica glomerular resultando em hiperfiltração glomerular e, 

posteriormente, em microalbuminúria. A função glomerular tende a declinar e, na 

maioria dos casos, ocorre a perda concomitante de albumina na urina. Em uma parcela 

dos pacientes, a diminuição da taxa de filtração glomerular pode progredir até a perda 

total da função renal (8).  

A neuropatia diabética é definida como a presença de sinais e sintomas de 

disfunção dos nervos periféricos em pacientes com DM, desde que sejam excluídas 
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outras causas de neuropatia (11). Aproximadamente 50% dos portadores de DM são 

acometidos por algum grau de neuropatia diabética, podendo ser uma poli ou uma 

mononeuropatia (8).  

A neuropatia também pode afetar o sistema nervoso autônomo de diferentes 

sistemas. Apesar do seu impacto significativo sobre a sobrevida e a qualidade de vida 

dos portadores de DM, a neuropatia autonômica no sistema cardiovascular está entre as 

neuropatias menos diagnosticadas. Aqueles pacientes acometidos sofrem primeiramente 

a perda do sistema parassimpático e em estágios mais graves, ocorre a falência do 

sistema nervoso autonômico simpático (12). 

O DM também está associado à doença macrovascular aterosclerótica acelerada, a 

qual afeta as coronárias e as artérias que suprem o cérebro e os membros inferiores 

(macroangiopatia) (13). 

A epidemiologia das complicações diabéticas varia de acordo com a população 

estudada e com o tempo de acompanhamento; por exemplo, a incidência cumulativa de 

microalbuminúria em pacientes com DM1 foi de 12,6% em 7,3 anos, de acordo com o 

estudo European Diabetes Prospective Complications Study Group (EURODIAB) (14), 

enquanto em um estudo com seguimento de 18 anos de pacientes DM1 dinamarqueses 

observou-se uma incidência cumulativa de 33% (15).  

Em relação à RD, em países desenvolvidos, sua incidência em portadores de DM1 

com pelo menos 10 anos de doença é de 80% e aumenta para aproximadamente 95% 

após 20 anos de doença (16). 

No Brasil, o estudo “Estratégias de Rastreamento e Diagnóstico da Retinopatia e 

Neuropatia Diabética e Identificação de Biomarcadores de Complicações Crônicas em 

Pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 Associado à Análise Econômica do 

Tratamento” está sendo realizado com o apoio do CNPq e tem como objetivos avaliar a 
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prevalência das complicações crônicas micro e macrovasculares nos portadores de DM1 

brasileiros. 

O papel da hiperglicemia na patogênese das complicações crônicas do DM foi bem 

estabelecido tanto no DM1 (17) quanto no DM tipo 2 (DM2) (18). Acredita-se que o 

risco de complicações seja modulado por determinantes como idade de início e duração 

do DM, presença de outros fatores de risco (hipertensão arterial, dislipidemia, 

tabagismo e consumo de álcool), bem como pela susceptibilidade genética do indivíduo 

à lesão induzida pelas anormalidades metabólicas desencadeadas pela hiperglicemia 

crônica (19). 

 

1.3  Mecanismos de lesão tecidual desencadeados pela hiperglicemia 

Vários mecanismos são propostos para explicar o dano celular induzido pela alta 

concentração de glicose (glicotoxicidade). Os principais são: aumento da ativação da via 

dos polióis, da ativação da proteína cinase C (PKC) e da via da hexosamina e a 

formação dos produtos finais de glicação avançada. Em 2001, Brownlee propôs que 

existia um elemento unificador para as quatro vias deletérias acimas citadas: maior 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) pela cadeia transportadora de 

elétrons mitocondrial (6) (Figura 1). 
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Figura 1. Estresse oxidativo como elemento unificador das quatro vias bioquímicas 

deletérias.  Adaptado de Brownlee M, 2001 (6).  

 

Na via dos polióis, o aumento da glicose intracelular resulta em sua conversão ao 

sorbitol pela aldose redutase. Essa enzima apresenta uma baixa afinidade (alto Km) para 

a glicose e, em situações de normoglicemia, a metabolização da glicose por essa via 

corresponde a uma porcentagem muito pequena do uso global da glicose. Em condições 

de hiperglicemia, entretanto, o aumento da glicose intracelular resulta em sua conversão 

enzimática para sorbitol que, por sua vez, é oxidado à frutose pela enzima sorbitol 

desidrogenase. A redução da glicose ao sorbitol consome nicotinamida adenina 

difosfato (NADPH), um composto necessário para regeneração da glutationa reduzida 

(GSH) pela enzima glutationa redutase. Em consequência da diminuição das 

concentrações intracelulares de GSH, pode haver exacerbação do estresse oxidativo 

intracelular, mecanismo atualmente considerado o mais importante para explicar os 

efeitos deletérios associados à ativação da via dos polióis (6).  

Já a ativação da PKC, que consiste em pelo menos onze isoformas, das quais nove 

são ativadas pelo segundo mensageiro diacilglicerol (DAG) resulta principalmente na 

alteração do fluxo sanguíneo secundário à diminuição da produção de óxido nítrico 

(NO) e aumento a atividade da endotelina-1; a alteração na permeabilidade vascular 

também ocorre secundariamente ao aumento da expressão de fatores de crescimento, 
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tais como fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) e fator de crescimento 

transformante beta (TGF-β). Esta via também aumenta a expressão do inibidor do 

ativador do plasminogênio 1 (PAI1), contribuindo para oclusão vascular e ativa o fator 

de transcrição NF-kB e a enzima NADPH oxidase, aumentando a resposta pró-

inflamatória e o estresse oxidativo (6). 

A glicose intracelular em excesso também é desviada para a via da hexosamina, 

onde é convertida à frutose-6-fosfato, que por sua vez é transformada a N-

acetilglicosamina-6-fosfato pela enzima glutamina: frutose-6-fosfato aminotransferase 

(GFAT). A N-acetilglicosamina-6-fosfato é, posteriormente, convertida a UDP-N-

acetilglicosamina que modula a expressão de proteínas que funcionam como fatores de 

transcrição e que acabam por alterar a expressão de várias proteínas, tais como o PAI1 e 

o TGF-β, envolvidos na vasculopatia diabética (6). 

A via de formação dos produtos finais de glicação avançada também está associada 

à geração de EROs e a efeitos deletérios que serão abordados a seguir. 

 

1.4 Produtos finais de glicação avançada  

A reação de glicação, Maillard ou de escurecimento é caracterizada pela ligação 

covalente não enzimática entre aldeídos redutores e grupos amino-terminais de cadeias 

polipeptídicas, fosfolípides, ácidos nucléicos e resíduos de lisina e arginina das 

proteínas (20), resultando na formação de uma base de Schiff. Esta, por meio de 

rearranjos moleculares, converte-se a produto Amadori, uma cetoamina mais estável. A 

autoxidação da glicose e a degradação da base de Schiff e do produto Amadori geram 

oxoaldeídos, como metilglioxal (MGO), glioxal (GO), glicolaldeído (GAD) e 3-

deoxiglicosona (3-DG) (21). Estes oxoaldeídos são muito reativos e propagam 
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rapidamente a reação de glicação (Figura 2). Em consequência, forma-se uma gama de 

compostos heterogêneos, denominados produtos finais de glicação avançada (do inglês, 

advanced glycation endproducts, ou AGEs) que alteram irreversivelmente a estrutura de 

macromoléculas, comprometendo a sua função biológica (22).  

 

 

Figura 2. Formação dos produtos finais de glicação avançada. Adaptado de Frye EB e 

cols., 1998 (21). 

 

Os oxoaldeídos (também chamados aldeídos bifuncionais) podem ser gerados a 

partir da via glicolítica (23, 24), no metabolismo da frutose pela via do sorbitol (25) e 

também pela oxidação de certos aminoácidos como serina e treonina, de ácidos graxos 

poliinsaturados (26), metabolização de corpos cetônicos e reações inflamatórias que 

envolvem a ativação de mieloperoxidase (27).  

A reação do GO e do MGO com arginina e lisina dá origem a resíduos protéicos 

bem caracterizados como carboximetil-lisina (CML) e o carboxietil-lisina. Tanto esses 

compostos quanto a pentosidina e a pirralina são os AGEs mais comumente encontrados 

em associação a proteínas circulantes e intracelulares, estando em maiores 

concentrações plasmáticas em portadores de complicações crônicas do DM (28), (29), 
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(30), (31). Não obstante, a grande heterogeneidade destes compostos torna difícil sua 

exata mensuração e, portanto, a determinação precisa de sua atuação na patogênese das 

complicações crônicas microvasculares do DM. 

A formação da CML é irreversível, sendo este composto considerado um 

importante biomarcador do acúmulo do estresse oxidativo sofrido em determinado 

tecido (28). Estudos experimentais demonstram a maior concentração de CML na RD 

(32, 33), Entretanto, pouquíssimos estudos correlacionam a presença de complicações 

crônicas microvasculares do DM1 com as concentrações plasmáticas de CML.  

Em um estudo em portadores de DM1, Miura e cols. não encontraram diferenças 

nas concentrações plasmáticas de CML quando foram comparados pacientes com 

diferentes graus de ND, exceto naqueles pacientes já em hemodiálise, que apresentavam 

maiores concentrações plasmáticas deste composto. No mesmo trabalho, também não 

foram observadas diferenças nas concentrações plasmáticas de pentosidina em pacientes 

com diferentes graus de RD (34).  

Além da formação endógena, o tabaco é uma importante fonte exógena de produtos 

capazes de gerar AGEs. Trabalhos mostram maior quantidade de AGEs plasmático em 

fumantes quando comparados a não fumantes, independentemente do DM (35). Esses 

AGEs do tabaco acumulam-se principalmente nas lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL), elevando o risco de complicações crônicas do DM (36). 

Alimentos preparados em altas temperaturas e com grandes concentrações de 

açúcar são tidos como uma importante fonte exógena de AGEs (37). Apenas 10% dos 

AGEs consumidos são absorvidos no intestino, sendo que dois terços desses encontram-

se na forma bioativa e o um terço restante é excretado em até 48 horas em pacientes 

com a função renal normal (38). Assim, a quantidade de AGEs circulantes é um balanço 
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entre a formação endógena e o consumo oral exógeno versus o catabolismo, incluindo a 

degradação tecidual e a eliminação renal (Figura 3) (39).  

A detoxificação dos AGEs nos tecidos ocorre principalmente pelos sistemas 

antioxidantes endógenos, catalizada por enzimas como a glioxalase, a aldose redutase e 

a aldeído-desidrogenase (40). O tecido renal é um importante sítio de acúmulo de 

AGEs, uma vez que esse tecido é responsável pela depuração dos mesmos (10). Sabe-se 

que as células do túbulo proximal são as responsáveis por absorver e metabolizar os 

AGEs do filtrado glomerular (41). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Fatores que determinam as concentrações circulantes de produtos finais de 

glicação avançada (AGEs) em seres humanos. Adaptado de Uribarri J. e cols, 2005 (39).  

 

Muitos estudos demonstram uma correlação positiva entre o consumo de AGEs na 

dieta e as concentrações plasmáticas desses compostos (38, 39). O índice de massa 

corpórea (IMC) também pode influenciar a quantidade de AGEs circulantes, já que o 

tecido adiposo também é responsável pelo catabolismo e degradação dos AGEs. Existe 

na literatura a descrição de uma correlação inversa entre o IMC e as concentrações 
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plasmáticas de CML (42, 43), já quando se leva em consideração a idade, a correlação é 

positiva (44). 

A concentração de oxoaldeídos encontra-se aumentada na circulação de portadores 

de DM1 e de DM2, especialmente no período pós-prandial (22, 45-47). Além disso, 

esses oxoaldeídos também estão elevados em indivíduos urêmicos não diabéticos, em 

decorrência de falência na depuração renal de intermediários reativos da reação de 

glicação (48-50). 

O acúmulo de AGEs nos tecidos está associado com o aparecimento das 

complicações vasculares diabéticas, tanto as microvasculares quanto as 

macrovasculares, e pelo menos três mecanismos explicariam essa associação: a glicação 

de proteínas da matriz extracelular, levando a alterações estruturais das proteínas com 

consequências tais como a diminuição na elasticidade dos vasos; a glicação de proteínas 

intracelulares, prejudicando a função celular e finalmente a interação dos AGEs com 

seus receptores, ativando vias de sinalização intracelular e, consequentemente, 

modulando a expressão gênica (51).  

 

 

1.5 Receptores de AGEs 

1.5.1  RAGE 

Os AGEs interagem com os receptores para produtos finais de glicação avançada 

(RAGEs), que são receptores multiligantes de superfície da família das 

imunoglobulinas. Esses receptores apresentam peso molecular de 35kDa, são expressos 

em inúmeros tipos celulares, como macrófagos, células mesangiais e endoteliais (52) e 

são codificados pelo gene AGER, que possui 11 éxons intercalados por 10 íntrons e está 
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localizado no cromossomo 6. O receptor RAGE possui três domínios extracelulares: um 

domínio tipo V, que é o sítio de ligação aos AGEs, e dois domínios tipo C. Além dos 

domínios extracelulares, o RAGE possui um domínio transmembrânico e outro 

citosólico C-terminal (3). 

 A internalização do complexo AGE/RAGE favorece vias de transdução de sinal 

que culminam com a geração de EROs (53). A consequente ativação do NF-kB 

promove a transcrição de genes pró-inflamatórios e relacionados ao dano vascular, bem 

como o aumento da expressão do próprio RAGE (54-57). A cronicidade e a intensidade 

do estímulo podem favorecer diferentes vias de sinalização, envolvendo múltiplos 

efetores como p21ras, MAP cinases, PI3 cinase, cdc42/rac, Jak/STAT, NAD(P)H 

oxidase, entre outros (58). Em conjunto, há estímulos para uma resposta inflamatória 

crônica e vasoconstritora, devido ao aumento da expressão de moléculas de adesão (55), 

citocinas (interleucina [IL]-1, IL-6, fator de necrose tumoral- [TNF-]) (59-61) e 

endotelina-1 (62). 

Sabe-se que a expressão de RAGE não é modulada apenas pelas concentrações de 

AGEs, mas também pela hiperlipidemia (63) e está aumentada no DM e na uremia (64). 

Em biópsia renal de portadores de DM2, encontrou-se maior expressão de RAGE nos 

podócitos de pacientes com ND (65). Ainda em portadores de DM2, observou-se que a 

expressão gênica do RAGE em células linfomononucleares correlaciona-se com as 

concentrações plasmáticas de AGEs (66). 

O RAGE é expresso em praticamente todas as células da retina, mas sua maior 

expressão é nas células Müller, relacionadas principalmente com a sustentação. 

Acredita-se que hiperglicemia determine um aumento dos ligantes de RAGEs que, 

quando ativados, aumentam a expressão de citocinas pró-inflamátorias, contribuindo 

para o desenvolvimento da RD (67). 
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Em 2013, Juranek e cols. mostraram que portadores de DM2 com neuropatia 

diabética apresentavam maior expressão da proteína RAGE em biópsia de nervo 

periférico em comparação a com controles saudáveis não portadores de DM, achados 

que sugerem a participação desse receptor no desenvolvimento desta complicação 

microvascular (68). Outro grupo publicado em 2014 encontrou, em biópsia de pele de 

portadores de DM2, maior expressão gênica de RAGE nos pacientes acometidos pela 

forma grave de neuropatia periférica quando comparados aos acometidos pela forma 

leve ou sem neuropatia diabética (69).  

Formas solúveis do RAGE podem ser encontradas na circulação: uma originada da 

clivagem do receptor total (sRAGE) e a outra originada do truncamento da porção C-

terminal do domínio citosólico, dando origem ao RAGE solúvel secretado 

endogenamente (esRAGE). Ambos apresentam o domínio extracelular do receptor 

nativo, embora sejam desprovidos da porção transmembrânica e citoplasmática (70). 

Em decorrência, embora se liguem aos AGEs, são incapazes de transduzir sinal e, por 

isso mesmo, se contrapõem à ação do RAGE nativo, razão pela qual alguns autores 

acreditam que as forma solúveis do RAGE exercem um importante papel protetor no 

surgimento das complicações vasculares diabéticas (71).  

De fato, a expressão de RAGE solúvel já foi descrita como diminuída em 

portadores de DM com complicações, hipertensão e doença arterial coronariana. Na 

doença renal crônica (DRC), a forma solúvel do RAGE encontra-se reduzida, o que teve 

valor preditivo para a doença cardiovascular nestes indivíduos (72). 

 Em portadores de DM tipo 2, observou-se uma maior expressão de RAGEs em 

células linfomononucleares e menores concentrações de RAGE solúvel no plasma em 

comparação a indivíduos controle não diabéticos (73). Em pacientes DM tipo 2, 
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também se observou que aqueles que tinham menores concentrações plasmáticas de 

sRAGE tinham maior tendência a formação de placas ateroscleróticas (74).  

Entretanto, em 2015, Bakker e cols. verificaram que pacientes DM tipo 1 tinham 

maiores concentrações de sRAGE quando comparados a controles saudáveis (75). 

Ainda, pacientes portadores de DM1 sem história de doença cardiovascular foram 

acompanhados por 12 anos e aqueles que tinham maiores concentrações de RAGE 

solúvel tiveram maior incidência de evento cardiovascular. Além disso, o aumento do 

sRAGE correlacionou-se com a presença de ND (76). Deste modo, ainda não está 

totalmente esclarecido se as formas solúveis de RAGE de fato desempenham um papel 

protetor contra as complicações crônicas do DM. 

Em fagócitos mononucleares isolados de pacientes portadores de DM, observou-se 

maior geração de ânion superóxido em relação ao grupo controle não diabético. Tal 

evento foi decorrente do grau de descompensação glicêmica e associado, em sua maior 

parte, com a ativação do RAGE, uma vez que o bloqueio deste receptor suprimiu o 

aumento de EROs (77). 

Em 2014, Tripathi e cols. demonstraram que o acúmulo de AGEs e o aumento da 

expressão de RAGEs em células mononucleares está diretamente relacionado com o 

aparecimento de complicações diabéticas vasculares em portadores de DM tipo 2 (66). 

 

1.5.2 AGER-1 

 

A via de sinalização do RAGE é contraposta pelo receptor AGER-1, codificado 

pelo gene DDOST. O AGER-1 apresenta um peso molecular de 48 kDa e caracteriza-se 

por ser um receptor de membrana com um segmento simples transmembrânico e uma 
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longa cauda intracelular; esse receptor também é conhecido como 

oligosacariltransferase-48 (OST-48) (78). 

O AGER-1 é considerado um receptor protetor, tendo em vista que suas principais 

funções são a de catabolismo dos AGEs para posterior excreção e a ativação de vias 

anti-inflamatórias. Em muitos estudos, ele é tido como o receptor responsável por 

manter a homeostase oxidativa intracelular (79).  

A expressão de AGER-1 encontra-se diminuída em modelos animais de DM. A 

elevação de EROs, induzida pela hiperglicemia e pelos AGEs, favorece a ativação da 

via da AKT/proteína cinase B, a qual promove fosforilação do fator de transcrição 

FKHRL1 (homologue of forkhead family members) inativando-o. Isto culmina com uma 

redução na expressão de antioxidantes celulares, como a superóxido dismutase e a 

catalase, e no aumento da expressão de mediadores inflamatórios. A expressão de 

AGER-1 correlaciona-se inversamente com a toxicidade dos AGEs, graças à inibição da 

fosforilação do FKHRL1 e, portanto, estímulo à atividade antioxidante celular e redução 

de estresse inflamatório (80, 81). 

 A diminuição na expressão de AGER-1 em células mesangiais do córtex renal de 

modelos animais de DM contribui para um atraso na depuração de AGEs e uma 

deposição precoce desses produtos nos tecidos renais (82).  Já o aumento da expressão 

de AGER-1 nessas mesmas células leva à inibição de vias estimuladas pela ligação de 

AGE-RAGE, como a fosforilação da MAPK (mitogen-activated protein kinases) e a 

ativação do NF-kB, sugerindo que este receptor seja capaz de atenuar a toxicidade 

celular induzida pelos AGEs (78).  

O AGER-1 bloqueia outras vias de sinalização, como as do receptor do fator de 

crescimento epitelial (EGF) e da ERK (extracellular signal-regulated kinases), a 

expressão de p66, assim como seus efeitos oxidantes tanto in vitro, quanto in vivo, 
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sugerindo que há um mecanismo de interação entre o AGER-1 e a regulação de genes 

pró-oxidantes (83).  

Outros receptores para AGEs incluem os da família scavenger, como SR-A e SR-

BI, CD-36, FEEL-1 e 2, LOX-1, galectina e receptor toll símile (TLR) (84-86). As vias 

de sinalização suscitadas por tais receptores de superfície, após interação com os AGEs, 

não estão totalmente elucidadas. Não obstante, os AGEs aumentam a expressão de CD-

36 e SR-A, os quais favorecem a captação de lipoproteínas modificadas por macrófagos 

arteriais e por células mesangiais. 

Há poucos estudos na literatura abordando a expressão de receptores de AGEs em 

células de portadores de DM e sua correlação com as complicações crônicas. He e cols. 

demonstraram que portadores de DM1 com ND franca (caracterizada pela presença de 

proteinúria) e RD (background ou proliferativa) apresentavam menor expressão de 

AGE-R1 em células linfomononucleares em comparação a pacientes sem ND 

(normoalbuminúria) e com retinopatia mínima ou ausente. Neste mesmo trabalho, 

correlacionou-se a expressão de AGER-1 com os valores de AGEs no plasma e na urina 

(87).  

Recentemente, Uribarri e cols. (88) demonstraram que portadores de DM tipo 2 

recebendo uma dieta rica em AGEs apresentavam expressão suprimida de AGER-1 e de 

sirtuína em células linfomononucleares e que a restrição de AGEs na dieta reverteu este 

fenômeno, além de melhorar a sensibilidade à insulina, aumentar as concentrações 

plasmáticas de adiponectina e diminuir marcadores de inflamação e de estresse 

oxidativo. Esses resultados não apenas evidenciam o papel dos AGEs consumidos na 

dieta na piora da resistência à insulina e na supressão de mecanismos de proteção 

(AGER-1 e sirtuína-1) (88), como também sugerem que o estudo da expressão de 

moléculas associadas aos efeitos dos AGEs e a mecanismos de proteção celular (como a 
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sirtuína) em células linfomononucleares de portadores de DM pode ser um instrumento 

adicional para mensurar os efeitos deletérios da hiperglicemia e sua resposta à 

intervenções. Este trabalho também foi o primeiro a explorar a relação entre AGEs, 

AGER-1 e sirtuínas. 

O receptor AGER-1 também tem a importante função de inibir vias de supressão da 

nicotinamida fosforibosiltransferase (NAMPT); essa enzima é responsável pela 

produção de nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) intracelular e, desta maneira, 

relaciona-se positivamente com a expressão de sirtuína (89). 

 

1.6 Sirtuína-1 

As sirtuínas são enzimas desacetilases dependentes de NAD, de peso molecular de 

120 kDa que se localizam predominantemente no compartimento nuclear e que 

modulam o silenciamento transcricional de regiões selecionadas do genoma pela 

regulação da via de desacetilação das histonas e de outras proteínas citosólicas. As 

sirtuínas possuem quatro regiões bem estabelecidas: o domínio amino-terminal; o 

domínio carboxi-terminal; o sítio alostérico e o núcleo catalítico (90).  

O silenciamento transcricional promovido por essa enzima ocorre por meio da 

desacetilação de proteínas histônicas e possibilita a modificação na estrutura da 

cromatina, estando envolvida na regulação do metabolismo lipídico e glicêmico, do 

ritmo circadiano, da biogênese mitocondrial e das respostas à apoptose e ao estresse 

(91).  

Yacoub e cols. mostraram que a sirtuína 1 também é capaz de diminuir a expressão 

da p66, que tem um importante papel na promoção do estresse oxidativo, senescência e 

apoptose, por desacetilação da histona H3 do promotor do gene que codifica esta 
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proteína; entretanto a sirtuína 1 tem sua expressão diminuída em condições de estresse 

metabólico crônico, hipóxia, DM, entre outras doenças (92). 

Outros autores também mostraram que a expressão e a ativação da sirtuína 1 

podem ser influenciadas por diversas condições celulares, como: restrição calórica, 

exercício e estresse oxidativo (93). Na restrição calórica ou jejum, por exemplo, ocorre 

o aumento da expressão da sirtuína em alguns tecidos, como: cérebro, músculo e fígado, 

sugerindo que seus efeitos na homeostase glicêmica sejam modulados por fatores 

tecido-específico (94). A sirtuína 1 protege do estresse oxidativo por meio da ativação 

da FOXO (forkhead transcription factors), do aumento da atividade da catalase e da 

inibição da apoptose induzida pelo p53 (95).  

As sirtuínas também desempenham um papel importante em processos de 

envelhecimento e na patogênese de diversas doenças degenerativas (96) e já se 

demonstrou que estão diminuídas em linfócitos de portadores de DM tipo 2, 

concomitantemente ao aumento do estresse oxidativo, embora não se saiba o significado 

dessa alteração (97).  

A atividade da sirtuína 1 relaciona-se com a sensibilidade à insulina. A capacidade 

da sirtuína 1 de melhorar a sensibilidade à insulina em modelos animais de DM tipo 2 

deve-se ao fato dessa enzima inibir a gliconeogênese e fatores inflamatórios (93). 

Longos períodos de hiperglicemia podem ocasionar uma memória metabólica, que 

cursa com diminuição da expressão de sirtuína 1 e resulta em respostas inflamatórias, 

como a ativação da via do NF-kB e aumento da expressão do gene pró-apoptótico Bax, 

ambos ligados às complicações microvasculares diabéticas (98). Portadores de DM tipo 

2 com mau controle glicêmico apresentam menor expressão de sirtuína 1 quando 

comparados àqueles com um bom controle glicêmico, reiterando a importância do bom 
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controle glicêmico na prevenção do desenvolvimento das complicações microvasculares 

(99). 

Um estudo experimental mostrou que a diminuição da expressão da sirtuína pode 

ser um fator de risco para o desenvolvimento de complicações macrovasculares 

diabéticas (100) e, em pacientes com DM tipo 2, a diminuição da expressão desta 

enzima desacetilase correlacionou-se com  maior formação de placas ateroscleróticas 

(101),  

A diminuição da expressão de sirtuina 1 no DM pode ser um fator crucial para o 

desenvolvimento da ND; em estudos experimentais foi visto que essa enzima pode 

aumentar a expressão de claudinas, que são proteínas transmembrânicas que unem os 

podócitos, sendo, portanto, importantes componentes das “tight juctions”. Contudo, a 

superexpressão das claudinas está relacionada ao aumento da permeabilidade 

glomerular, causando albuminúria e desempenhando um papel patogênico na ND.  

Assim, a sirtuína parece participar de respostas epigenéticas que ocorrem no 

desenvolvimento de complicações microvasculares (102).  

Postula-se que a diminuição da expressão do AGER-1 e de sirtuína 1 nas células 

linfomononucleares de portadores de DM esteja relacionada ao aumento do estresse 

oxidativo e que a função normal da sirtuína 1 possa depender da habilidade do AGER-1 

em controlar os AGEs (88). 

 

 

1.7 Proteína de interação com a tiorredoxina (TXNIP) 

A indução de vias pró-oxidantes deletérias pela hiperglicemia já está bem 

estabelecida, assim como o aumento da geração de EROs em pacientes diabéticos (6). 



 

 

44 Introdução 

Neste contexto, a capacidade do indivíduo de ativar fatores de proteção endógenos está 

intimamente relacionada ao desenvolvimento de complicações microvasculares (103).   

Dentre os sistemas antioxidantes endógenos, o sistema da tiorredoxina (TXN) vem 

sendo amplamente estudado e correlacionado com o DM. Este sistema é formado pela 

tiorredoxina 1 (TXN1) que é citosólica, tiorredoxina 2 (TXN2), que é mitocondrial, pela 

tiorredoxina redutase e pela proteína de interação com a tiorredoxina (TXNIP) (104). 

A TXN é uma proteína pequena de 12 kDa com atividade redox, sendo mantida no 

estado reduzido pela tiorredoxina redutase, numa reação dependente de NADPH.  

Quando necessário, ela atua na doação de elétrons, contribuindo assim para atividade 

antioxidante intracelular (Figura 4) (104). 

 

 

Figura 4. Sistema antioxidante endógeno da Tiorredoxina. (TXN). TXNIP: proteína de 

interação com a tiorredoxina. Adaptado de Maulik N e cols., 2008.  

 

A TXNIP é uma proteína inibidora da atividade da TXN que prejudica a função 

antioxidante intracelular e consequentemente, aumenta a geração de EROs (105). 

Entretanto, estudos nesta última década demonstraram funções metabólicas importantes 
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dessa proteína, como a de sensor da glicose plasmática: a hiperglicemia induziria o 

aumento da expressão da TXNIP  o que favoreceria a diminuição da captação de glicose 

intracelular via inibição do GLUT1 (transportador de glicose independente de insulina); 

para contrabalançar, a insulina liberada em resposta às altas concentrações de glicose 

plasmática aumentaria a captação de glicose pelos tecidos dependentes de insulina e 

também diminuiria  a expressão de TXNIP (106, 107).   

Há muitos estudos na literatura que relacionam o papel pró-inflamatório e pró-

apoptótico da TXNIP com o desenvolvimento do DM1 e do DM tipo 2, assim como das 

complicações diabéticas. Nas células β-pancreáticas, o aumento da expressão da TXNIP 

determinado pela hiperglicemia ativa o inflamassomo NLRP3, um complexo 

multiprotéico que contém caspase 1; quando ativado, o NLRP3 resulta no 

processamento da pró-interleucina 1β em interleucina 1β madura e consequente 

apoptose das células . Desta forma, o aumento da TXNIP é considerado o elo entre a 

hiperglicemia e a perda de massa de células β, explicando o fenômeno conhecido como 

glicotoxicidade (108). Ainda, tanto em cultura de podócitos humanos quanto no lisado 

glomerular de ratos diabéticos, a ativação do inflamassomo NLRP3 pela TXNIP 

relacionou-se com o desenvolvimento da ND (109). 

Já foi observado que o aumento da expressão da TXNIP ativa genes pró-

inflamatórios em células endoteliais da retina e sua inibição foi capaz de evitar o 

aparecimento precoce de RD em camundongos (110, 111). 

A TXNIP também é capaz de induzir a expressão de RAGE, mediando a 

inflamação via aumento da expressão de cicloxigenase (Cox), VEGF e ICAM 

desencadeados por pela ativação desse receptor em células endoteliais dos capilares da 

retina. Como a hiperglicemia induz a expressão da TXNIP, se estabelece um ciclo que 

sustenta a expressão de genes pró-inflamatórios responsáveis pela lesão do endotélio e 
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consequentemente, pela progressão das complicações microvasculares do DM (111). 

Por outro lado, a indução de TXNIP pelos RAGEs parece ser importante para o reparo 

de nervos periféricos lesados, pois se observou que logo após uma lesão neuronal há 

liberação da proteína S100, que é ligante do receptor RAGE. Nestas condições, a 

ativação desse receptor promove um aumento transitório na expressão de TXNIP, 

seguido por uma redução aproximadamente 15 dias após a lesão, observado em cultura 

primária de células de Schwann. Neste trabalho os autores sugerem que o papel da 

TXNIP ativada via RAGE é fundamental para o controle da resposta pró-inflamatória 

necessária para o reparo da lesão neural (112).  

Os AGEs são importantes contribuintes das complicações crônicas do DM. Nossa 

hipótese é que a alteração no balanço entre a expressão de seus dois principais 

receptores, RAGE e, AGER-1, bem como a alteração na expressão de TXN, TXNIP e 

de sirtuína 1 em células linfomononucleares, possa refletir o grau de complicações 

crônicas microvasculares. A confirmação desta hipótese abre a possibilidade de 

avaliação da expressão desses marcadores em células de fácil obtenção no 

monitoramento de intervenções que visem retardar a gênese e a evolução das 

complicações crônicas. 
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Avaliar, em portadores de DM1, a associação de três complicações crônicas 

microvasculares (retinopatia, nefropatia e neuropatia autonômica cardiovascular) com: 

- a expressão gênica de AGER, DDOST, TXN, TXNIP e SIRT1 em células 

linfomononucleares de sangue periférico;  

- as concentrações sanguíneas de GSH, um importante antioxidante; 

- as concentrações plasmáticas de um marcador de estresse oxidativo, TBARS 

(Thiobarbituric acid reactive substances, um marcador de peroxidação lipídica) e 

-  as concentrações plasmáticas de CML, um AGE.  
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 3.1 Caracterização clínica e laboratorial dos portadores de DM1 

Todos os portadores de DM1 incluídos nesse estudo são acompanhados no 

Ambulatório de Diabetes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo. Um total de 26 indivíduos controles saudáveis (80% do 

sexo feminino, idade mediana de 30 anos, variando de 23 a 60 anos) também foi 

incluído no estudo. 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (Anexo A) e da assinatura do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo B), os pacientes e controles 

saudáveis foram submetidos à coleta de sangue periférico. Nos indivíduos controles 

saudáveis, o sangue foi utilizado para a extração de RNA, enquanto nos pacientes 

portadores de DM1 o sangue foi utilizado para a extração de RNA e para mensuração 

das seguintes variáveis bioquímicas:  

- glicemia de jejum (método enzimático Hexoquinase); 

- hemoglobina glicada (HbA1c) (cromatografia líquida de alta performance, 

HPLC); 

- colesterol total e colesterol HDL (método enzimático colorimétrico 

automatizado);  

- LDL colesterol (método cinético automatizado); 

- triglicérides (método enzimático colorimétrico automatizado): 

- vitamina B12 (método eletroquimioluminescente); 

- creatinina plasmática (método colorimétrico automatizado). 

 

Clinicamente, os pacientes foram caracterizados quanto ao peso corpóreo, altura, 

índice de massa corpórea (IMC), idade atual, idade ao diagnóstico, tempo de DM, 
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presença de hipertensão arterial, dislipidemias, uso de medicamentos e presença de 

complicações diabéticas microvasculares: RD, ND e neuropatia autonômica 

cardiovascular (NAC).  

Não foram incluídos no estudo portadores de DM1 fumantes. 

As complicações microvasculares foram avaliadas e classificadas conforme 

descrito abaixo: 

Acometimento renal: 

A razão albumina/creatinina urinária (ACR) foi utilizada para definir os estágios de 

ND. Ausência de ND foi definida como ACR <30 mg/g de creatinina 

(normoalbuminúria); ND incipiente foi definida como microalbuminúria persistente 

(ACR 30 – 300 mg/g de creatinina); ND franca foi definida como macroalbuminuria 

atual ou em algum período da vida (ACR >300 mg/g de creatinina). A ACR foi medida 

em amostras isoladas de urina com o uso da metodologia de nefrolometria em ao menos 

duas amostras coletadas nos seis meses prévios à consulta. 

A taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) também foi avaliada nos pacientes, 

calculada pela fórmula CKD-EPI (113).  

Para a análise dos dados, os pacientes foram divididos em: ausência de ND 

(pacientes normoalbuminúricos) versus presença de ND (pacientes com micro ou 

macroalbuminúria). Uma análise adicional foi realizada excluindo-se os pacientes com 

microalbuminúria e considerando apenas pacientes com normoalbuminúria (ausência de 

ND) versus pacientes com macroalbuminúria ou doença renal crônica terminal (DRCT, 

presença de ND). Os pacientes também foram analisados quanto a TFGe, divididos em: 

<60 mL/ min/1,73m
2 

versus ≥60 mL/ min/1,73m
2
.
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Acometimento retiniano: 

A retina dos pacientes foi avaliada com o uso do retinógrafo (TOPCOM TRC-

NW8) após dilatação da pupila com três gotas de colírio de tropicamida (10 mg/mL); 

foram observados e fotografados sete planos (disco ótico, mácula, lateral temporal à 

mácula, súpero-nasal, temporal ao disco ótico, ínfero-temporal e nasal ao disco ótico). 

As imagens da retina foram avaliadas por um único oftalmologista treinado e capacitado 

para classificar a RD conforme a International Clinical Classification of Diabetic 

Retinopathy (114): 

 

 RD não Proliferativa Leve: apenas presença de microaneurismas; 

 RD não Proliferativa Moderada: presença de microaneurismas, exudatos 

e/ou micro hemorragias. Menos eventos que a RD não proliferativa grave; 

 RD não Proliferativa Grave: Presença de mais de 20 hemorragias 

intrarretinianas em cada um dos quatro quadrantes; “ensalsichamento” 

venoso em pelo menos dois quadrantes; anormalidades microvasculares 

intrarretinianas (IRMAs) em pelo menos um quadrante; 

 RD Proliferativa: Presença de neovascularização, hemorragia vítrea ou 

hemorragia pré-retiniana.  

 

Nos casos em que os pacientes apresentavam evidências de procedimento 

oftalmológico que tornou impossível a classificação pelas fotos feitas com o 

retinógrafo, o prontuário oftalmológico foi revisado e o laudo obtido com base nestes 

dados.  
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Para a análise dos dados, os pacientes foram agrupados da seguinte maneira: sem 

RD ou RD não proliferativa leve versus RD não proliferativa moderada, grave ou RD 

proliferativa. 

 

Acometimento do Sistema Nervoso Autônomo Cardiovascular: 

O exame de análise espectral foi realizado para a avaliação do grau de NAC. Três 

índices foram extraídos da análise espectral a partir das variações espontâneas da 

variabilidade da frequência cardíaca de repouso:  

 

 Atividade parassimpática refletida pelo índice HF (alta frequência; 

Variabilidade da frequência cardíaca [VFC] de alta frequência) – 

relacionado com arritmia sinusal;  

 Atividade simpática refletida pelo índice VLF (muito baixa frequência, 

VFC de muito baixa frequência) – relacionado ao controle da 

termorregulação e da sudorese;  

 Controle simpático com a modulação vagal refletida pelo índice LF 

(baixa frequência, VFC de baixa frequência) – relacionado ao reflexo 

barorreceptor.  

 

Em seguida são feitas três manobras para estudo de reflexos cardiovasculares, 

conhecidas como testes de Ewing: manobra de respiração profunda, manobra de 

Valsalva e manobra de levantar-se (teste ortostático).  O sétimo e último índice é a 

medida da queda de pressão arterial sistólica após três minutos em pé, que deve ser 

inferior a 20 mmHg.  
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No caso de alteração de mais de uma análise dentre as sete realizadas, faz-se o 

diagnóstico de NAC; considera-se a NAC incipiente quando dois testes estão alterados, 

NAC instalada quando três testes estão alterados e ainda, caso haja hipotensão 

ortostática além de três testes alterados é diagnosticada NAC grave (Figura 5). Para a 

análise dos dados, os pacientes foram divididos da seguinte maneira: sem NAC versus 

com NAC.  

 

 Sem NAC NAC incipiente NAC instalada NAC grave 

Testes Alterados 0 ou 1 2 3 >3 e/ou HO 

Figura 5. Representação dos critérios para diagnóstico de neuropatia autonômica 

cardiovascular (NAC). HO, hipotensão ortostática. Fonte: Adaptado de Rolim e cols., 

2008c (115). 

 

3.2 Obtenção das células linfomononucleares 

O sangue periférico dos pacientes diabéticos e dos controles foi colhido em um 

tubo contendo EDTA e em quatro tubos BD Vacutainer CPT (BD, Becton Dickinson, 

Franklin Lakes, NJ, USA), específicos para separação de células linfomononucleares, 

que se baseia na extração pelo método do Ficoll, descrito por Boyum (1968) (116).  

Logo após a coleta, o tubo contendo EDTA foi colocado a 4ºC para dosagem de 

glutationa (GSH) e as amostras nos tubos BD Vacutainer CPT foram centrifugadas em 

temperatura ambiente por 30 min a 1.700 RCF a 20°C. O plasma foi separado e 

aliquotado, sendo congelado a -80ºC para as análises de TBARS e de CML. A fase que 

contém os linfócitos e monócitos foi separada em tubo à parte e as células foram 

lavadas quatro vezes com tampão fosfato-salino (PBS) com EDTA, pH 7,4, seguido por 

centrifugação de 10 min a 300 RCF. Foi feita também uma lavagem das células com 
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água destilada para romper as hemácias residuais e a adição de PBS para uma nova 

centrifugação de 300 RCF durante 10 min a 20°C.  As células de cada paciente foram 

separadas para extração de RNA total para estudo da expressão gênica por reação em 

cadeia da polimerase após transcrição reversa (RT-qPCR).   

 

3.3 Avaliação dos marcadores de peroxidação lipídica (TBARS) 

A concentração de TBARS foi determinada como indicativa de peroxidação 

lipídica plasmática, por método colorimétrico. Duzentos microlitros de plasma foram 

diluídos em 800 L de água destilada. Imediatamente, foi adicionado 1 mL de ácido 

tricloroacético (TCA) 17,5%, e, a seguir, 1 mL de ácido tiobarbitúrico 0,6%, pH 2,0. As 

amostras foram colocadas em banho de água fervente por 15 min e a seguir resfriadas. 

Após este procedimento, foi adicionado às amostras 1 mL de TCA 70%, com incubação 

por 20 min. As amostras foram centrifugadas por 15 min a 2.000 rpm e a densidade 

óptica do sobrenadante foi lida em espectrofotômetro em comprimento de onda de 543 

nm contra reagente branco. 

A concentração dos produtos da peroxidação lipídica foi calculada, utilizando-se 

coeficiente de extinção molar equivalente para malonildialdeído (equivalentes de MDA) 

de 1,56 x 10
5
 M

-1
 cm

-1
 (utilizado para o complexo malonildialdeído e ácido 

tiobarbitúrico). A concentração de TBARS no plasma é expressa em nmol/mL. 

 

3.4 Avaliação das concentrações de GSH 

A GSH foi determinada no sangue total colhido no tubo de EDTA pelo método 

descrito por Sedlak e Lindsay (1968) (117). O sangue total foi processado pela adição 

de ácido metafosfórico 5% e centrifugado a 14.000g por 10 min. O ensaio consiste na 
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reação do sobrenadante do sangue total com o reagente de Ellman´s, formando um 

pigmento amarelo que é mensurado no espectrofotômetro em 412 nm. A GSH foi 

quantificada pela média da curva padrão de cisteína e expressa em mol/mL (118).  

 

3.5 Extração, avaliação da integridade e quantificação do RNA total das 

células linfomononucleares 

A extração do RNA total de um quarto das células linfomononucleares foi 

realizada com o uso do reagente Trizol (Life Technologies, Grand Island, EUA) e do 

estojo comercial RNeasy mini kits (Qiagen, Hilden, Alemanha), de acordo com as 

instruções dos fabricantes. O RNeasy mini kit permite a extração de moléculas de RNA 

por meio de sua adesão à membrana de sílica da coluna e dispensa o tratamento com 

DNase, pois a membrana remove eficientemente a maior parte do DNA contaminante.  

Para avaliar a quantidade e a integridade do RNA total foi utilizado o aparelho 

NanoDrop (ND-1000 Spectrophotometer) adotando a relação 260/280 para avaliação da 

pureza do RNA e ainda, foi corrido um gel de agarose a 1% corado com Blue Green 

Loading Dye I (LGC Biotecnologia) para confirmar a integridade do material.  

A concentração média do RNA total obtido das células linfomononucleares de 

sangue periférico dos 150 pacientes incluídos no estudo e dos 26 controles coletados foi 

de 150 ng/L e todas as amostras apresentaram uma relação 260/280 maior que 1,95. 

A confirmação da integridade do material foi feita por corrida em gel de agarose 

com a visualização das bandas correspondentes às frações 28S e 18S do RNA 

ribossomal (Figura 6). 
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Figura 6. Gel de agarose a 1% representativo de amostras de RNA total extraídas de 

células linfomononucleares de sangue periférico de portadores de DM1. 

 

Para validação do método anterior, algumas amostras foram escolhidas ao acaso e 

analisadas com o estojo comercial RNA 6000 Nano da Agilent Technologies 

(Waldbronn, Alemanha) no equipamento Bioanalyser (119), para a confirmação de que 

o processo de extração está realmente adequado para utilização das amostras na 

realização do ensaio de expressão gênica, sem contaminação com DNA genômico. A 

Figura 7 mostra o resultado de uma das amostras verificadas no equipamento 

Bioanalyser; pode-se observar um RIN (RNA integrity number) de 9,4, o que evidencia 

a boa qualidade do método de extração de RNA empregado. 

 

Figura 7. Amostra de RNA de alta qualidade, conforme evidenciado pelo valor do 

RNA integrity number = 9,4 e pela ausência de contaminação com DNA genômico após 

análise no equipamento Bioanalyser. 
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3.6 Avaliação quantitativa da expressão dos genes alvo por RT-qPCR: 

Para a avaliação da expressão dos genes alvo por RT-qPCR, foi feita a conversão 

de RNA em DNA complementar (cDNA) utilizando o estojo comercial High Capacity 

RNA-to-cDNA (Life Technologies) em termociclador Mastercycler (Eppendorf, 

Hamburgo, Alemanha), de acordo com o protocolo do fabricante, numa concentração 

inicial de 500 ng de RNA total/reação. 

O cDNA foi diluído em 100 L de água tratada com dietilpirocarbonato (DEPC) e 

2 l deste cDNA diluído foram utilizados na reação de PCR em tempo real para cada 

gene, em duplicata, no aparelho StepOnePlus Real Time PCR System (Life 

Technologies).  

Para realização dos experimentos de expressão dos genes DDOST (codifica o 

AGER1), AGER (codifica o RAGE), SIRT1 (codifica a sirtuína 1), TXN e TXNIP nas 

células linfomononucleares por RT-qPCR, foram escolhidas sondas marcadas com 

FAM adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays (Life Technologies). As 

sondas para expressão gênica selecionadas foram: Hs00193263_m1 (DDOST), 

Hs00542584_g1 (AGER), Hs01555214_g1 (TXN), Hs01006900_g1 (TXNIP) e 

Hs01009005_m1 (SIRT1). Todas são consideradas pelo fabricante como de melhor 

cobertura, pois amplificam regiões de junções exônicas, a fim de reduzir o impacto da 

contaminação por DNA genômico.  

Após a definição das sondas dos genes-alvo, foi realizado um primeiro estudo 

piloto de expressão quantitativa com os genes DDOST, AGER, TXNIP e SIRT1 e com 

três genes candidatos a controles internos da reação utilizados na literatura: ACTB 

(codifica a -actina, Hs01060665_g1), B2M (codifica a -2 microglobulina, 

Hs00984230_m1) e HPRT1 (codifica a hipoxantina fosforibosiltransferase 1, 

Hs02800695_m1) (120-122).  
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Neste estudo piloto foram avaliadas amostras de RNA obtidas de células 

linfomononucleares de pacientes DM1 (n= 6) e de indivíduos controles não diabéticos 

(n=3) para a verificação de qual dos três genes apresentaria a menor variabilidade. Ao 

analisarmos os resultados da expressão gênica no programa Genorm, encontramos que a 

B2M e o ACTB foram os genes mais estáveis em células linfomononucleares (Figura 8). 

Sendo assim, optamos por utilizar uma média dos valores obtidos para cada um desses 

genes para avaliarmos a expressão dos genes-alvo. 

Os resultados de expressão foram analisados pelo método de quantificação relativa 

(Ct, cycle threshold) com normalização pelo valor médio dos dois genes controle 

interno, utilizando-se a fórmula (123): 

ΔCt = Ct gene-alvo – média do Ct dos genes B2M e ACTB  

Sendo que o Ct gene-alvo e Ct do controle interno correspondem à média dos 

valores de Ct das duplicatas. Após o cálculo, foi feita a fórmula de expressão 

normalizada: 2
-ΔCt

.
 
Antes de realizar as análises estatísticas, a média da expressão dos 

controles saudáveis foi utilizada como sendo a amostra balizadora na expressão 2
-ΔΔCt

 

(124). Os valores de expressão gênica foram transformados em log10. 

As curvas de amplificação dos genes: DDOST, AGER, SIRT1, TXN, TXNIP, B2M e 

ACTB estão apresentadas no Anexo C.  
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Figura 8. Estabilidade dos genes B2M, ACTB e HPRT1 obtida pelo programa Genorm a 

partir dos resultados de expressão gênica de um experimento piloto em seis portadores 

de DM1 e em três controles saudáveis não diabéticos. 

 

3.7 Dosagem das concentrações plasmáticas de CML: 

As concentrações plasmáticas de CML foram obtidas com o uso do estojo 

comercial CircuLex CML/N
ε
-(Carboxymethyl)lysine ELISA seguindo as orientações do 

fabricante. 

Este estojo baseia-se em um teste de Enzyme-Linked Immunosorbent Assay 

(ELISA) por competição, pois os anti-CML das amostras competirão com os anticorpos 

monoclonais anti-CML MK-5A10 do fabricante pelo antígeno CML-BSA que é 

previamente aderido à placa. É necessária a realização de uma curva-padrão de diluição 

com concentrações conhecidas de anti-CML para parear com os valores de absorbância. 

Neste estojo comercial, o valor de absorbância é inversamente proporcional à 

concentração de CML dosada.  

Obtivemos as concentrações plasmáticas de CML depois de “plotar” os valores de 

absorbância e de concentração da curva-padrão de diluição em uma Curva de Lowess. 
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3.8 Avaliação do consumo oral de AGEs 

Em um subgrupo de 30 pacientes, foi realizado o recordatório alimentar dos três 

dias anteriores ao dia da coleta de sangue para a quantificação do AGEs consumido na 

dieta. O cálculo foi baseado no guia de Uribarri e cols. (125). 

 

3.9 Análise Estatística 

As análises foram realizadas no software JMP (SAS Institute). Os resultados estão 

expressos como mediana ± intervalo interquartílico. As variáveis foram testadas com 

relação a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e as diferenças entre os grupos foram 

analisadas pelo Teste de Mann-Whitney. As correlações entre as variáveis contínuas 

foram avaliadas pelos testes de correlação de Spearman. 

O teste de ANCOVA também foi utilizado para comparação dos grupos, sempre 

ajustado para HbA1c, sexo, idade, duração do DM e presença de hipertensão arterial 

sistêmica (HAS). Nas análises por complicação, também se realizou o ajuste para a 

TFGe, exceto nas análises para a ND.  

A curva de característica de operação do receptor (ROC) foi feita no programa 

SPSS, para a avaliação da especificidade e da sensibilidade da expressão normalizada 

dos genes-alvo, e ainda, para obtenção do valor de “cut-off” para posterior realização do 

heatmap.  
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4.1 Caracterização clínica e laboratorial dos portadores de DM1 

Foram coletadas amostras de sangue de 150 portadores de DM1, os quais foram 

classificados em dois grupos distintos: Grupo A, de pacientes sem complicações 

crônicas microvasculares e/ou com RD não proliferativa leve e Grupo B, de pacientes 

com alguma outra forma de complicação microvascular.   

Conforme demonstrado na Tabela 1, as únicas características que diferiram 

significantemente entre os dois grupos foi a maior duração do DM e a maior frequência 

de HAS no Grupo B, o que provavelmente reflete a alta frequência de ND no Grupo B.   
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Tabela  1. Caracterização clínica e laboratorial dos portadores de DM1 incluídos no 

estudo. 

 

 

Variáveis contínuas expressas pela mediana e intervalo interquartílico; variáveis categóricas expressas em 

porcentagem. *diferença significante: IMC: índice de massa corpórea; NAC: neuropatia autonômica 

cardiovascular; n/s – não significante; n/a – não se aplica.  

 

 

 

 

 

 

 Grupo A 

n=68 

Grupo B 

n=82 
p 

Sexo 42M /26H 52M /30H n/s 

Idade (anos) 
33  

(27 – 39) 

34 

 (30 – 42) 
n/s 

IMC (kg/m
2
) 

24,7  

(22,9 – 28,3) 

24,6 

 (21,1 – 27,6) 
n/s 

Duração do DM (anos) 
19  

(15 – 25) 

22  

(16 – 30) 
0,03* 

Idade ao diagnóstico (anos) 
12 

 (9 – 19) 

11 

 (6 – 17) 
n/s 

Hb1Ac média (%) 
8,11  

(7,28 – 8,83) 

8,21 

 (7,18 – 9,78) 
n/s 

Glicemia de jejum (mg/dL) 
195 

 (112 – 261) 

165 

 (132 – 282) 
n/s 

HDL-colesterol (mg/dL) 
59  

(46 – 74) 

56 

 (43 – 68) 
n/s 

LDL-colesterol (mg/dL) 
93  

(80 – 105) 

86 

 (70 – 105) 
n/s 

Colesterol total (mg/dL) 
170 

 (149 – 184) 

162 

 (139 – 188) 
n/s 

Triglicérides (mg/dL) 
75 

 (55 – 94) 

85 

 (57 – 105) 
n/s 

Hipertensão Arterial (%) 20 40 0,03* 

Dislipidemia (%) 20 26 n/s 

Pacientes com nefropatia (%) 0 51 n/a 

Pacientes com retinopatia 

(%) 
48,5 59 n/a 

Pacientes com NAC 

         Incipiente 

         Instalada 

0 

44 

23 

21 

 

n/a 
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4.2 Avaliação da GSH e do TBARS 

As medidas de GSH e de TBARS aferidas no sangue total e no plasma, 

respectivamente, não foram diferentes entre os Grupos A e B. Os valores de GSH e de 

TBARS apresentaram uma correlação inversa, com o ρ de Spearman igual a 0,7984 e 

p<0,0001 (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Correlação entre os valores das Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico 

(TBARS) plasmáticos e de glutationa (GSH) sanguíneos nos pacientes portadores de 

DM1. Valor de ρ Spearman=0,7984 e p<0,0001. 
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4.3  Avaliação da expressão dos genes-alvo por RT- qPCR 

4.3.1 Controles x DM1 

A expressão dos-genes alvo: DDOST, AGER, TXN, TXNIP e SIRT1 foi comparada 

entre o grupo de portadores de DM1 e o grupo controle saudável. Na Figura 9, é 

possível observar a menor expressão relativa do DDOST (AGER1) no grupo de 

portadores de DM1 em relação ao grupo controle (p=0,01).  
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Figura 9. Expressão relativa do RNA mensageiro de DDOST (AGER1) nos portadores 

de DM1 (n=150) versus o grupo controle (n=26). A linha horizontal representa o valor 

da mediana da expressão. 

 

O grupo de portadores de DM1 apresentou uma maior expressão relativa de TXNIP 

e de TXN em relação ao grupo controle (p= 0,01 e p=0,005, respectivamente) (Figuras 

10 e 11, respectivamente). 

 

 

Figura 10. Expressão relativa do RNA mensageiro de TXNIP nos portadores de DM1 

(n=150) versus o grupo controle (n=26). A linha horizontal representa o valor da 

mediana da expressão. 
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Figura 11. Expressão relativa do RNA mensageiro de TXN nos portadores de 

DM1(n=150) versus o grupo controle (n=21). A linha horizontal representa o valor da 

mediana da expressão. 

 

As expressões relativas dos genes AGER (RAGE) e SIRT1 não diferiram entre os 

portadores de DM1 e os controles saudáveis (Figura 12 e 13, respectivamente). 

 
Figura 12. Expressão relativa do RNA mensageiro de AGER (RAGE) nos portadores de 

DM1 (n=150) versus o grupo controle (n=26). A linha horizontal representa o valor da 

mediana da expressão. 

 

 

 
Figura 13. Expressão relativa do RNA mensageiro de SIRT1 nos portadores de DM1 

versus o grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana da expressão. 

Controle DM1 

-1

0

1

2

3

E
x
p

re
ss

ã
o
 r

el
a
ti

v
a

d
e 

m
R

N
A

 T
X

N

p=0,005

Controle DM1 

-2

-1

0

1

E
x

p
re

s
s

ã
o

 r
e

la
ti

v
a

 d
e

 m
R

N
A

d
o

A
G

E
R

 (
R

A
G

E
)

Controle DM1 

-1

0

1

2

E
x

p
r
es

sã
o

 r
el

a
ti

v
a

 d
e 

m
R

N
A

d
e

S
IR

T
1



 

 

68 Resultados 

 

A plotagem dos valores de expressão relativa dos genes-alvo na Curva ROC foi 

realizada para que se pudesse avaliar a especificidade e a sensibilidade da expressão 

relativa de cada gene-alvo na diferenciação de portadores de DM1 de controles 

saudáveis (Figura 14).  

 
Figura 14. Curva ROC da expressão relativa dos genes-alvo: DDOST, AGER, SIRT1, 

TXN e TXNIP no grupo controle versus grupo DM1. A linha amarela representa 50% de 

especificidade e de sensibilidade. Asymptotic Sig = asymtotic significance. 

 

De acordo com a Figura 14, a expressão relativa dos genes-alvo TXNIP, DDOST 

(AGER1), TXN e AGER apresentam um desempenho satisfatório, pois têm significância 

menor que 0,5 (asymtotic significance), ou seja, a expressão relativa desses genes tem 

maior poder de discriminar entre portadores de DM1 e controles saudáveis do que a 

ocorrência do evento ao acaso. Baseado na Curva ROC, foi calculado o valor de cut-off 

da expressão relativa dos genes-alvo (ponto que apresenta maior soma entre 

especificidade e sensibilidade) para a configuração do heatmap apresentado na Figura 
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15, demonstrando a expressão de todos genes-alvo em cada um dos indivíduos 

estudados.  

 

 

Figura 15. Heatmap da expressão relativa dos genes-alvo: DDOST, AGER, SIRT1, 

TXNIP e TXN no grupo de portadores de DM 1 e no grupo controle. Sendo que a cor 

vermelha representa maior expressão relativa e a cor verde representa menor expressão 

relativa dos genes. 

 

4.3.2 Portadores de DM1 

Nas análises de expressão relativa nos portadores de DM1, inicialmente eles foram 

analisados em dois grupos distintos já caracterizados na Tabela 1 (Grupo A - pacientes 

sem nenhuma complicação microvascular e/ou com RD não proliferativa leve (n=70) e 

Grupo B - pacientes com outras formas de RD e/ou outras complicações 

microvasculares (n=80). Posteriormente, os pacientes foram analisados por complicação 

microvascular. 

A expressão relativa de TXNIP foi maior nos Grupos A e B em relação ao grupo 

controle, como se pode observar na Figura 16. 
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Figura 16. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene TXNIP no Grupo A 

(portadores de DM1 sem nenhuma complicação microvascular e/ou com retinopatia não 

proliferativa leve), no Grupo B (pacientes com outras formas de retinopatia e/ou outras 

complicações microvasculares) e no grupo controle. A linha horizontal representa o 

valor da mediana de expressão. 

 

A expressão relativa de TXN foi maior nos Grupos A e B em relação ao grupo 

controle, como se pode observar abaixo. 
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Figura 17. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene TXN no Grupo A 

(portadores de DM1 sem nenhuma complicação microvascular e/ou com retinopatia não 

proliferativa leve), no Grupo B (pacientes com outras formas de retinopatia e/ou outras 

complicações microvasculares) e no grupo controle. A linha horizontal representa o 

valor da mediana de expressão. 

 

Não houve diferenças significantes na expressão relativa dos genes-alvo AGER 

(RAGE), DDOST (AGER1) e SIRT1 na comparação ajustada pela HbA1c, idade, tempo 

de DM e presença de HAS entre os Grupos A, B e grupo controle (Anexo D).  

Os resultados das análises da expressão gênica por complicação diabética 

microvascular estão apresentados a seguir.  
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Retinopatia Diabética (RD) 

Os pacientes DM1 com a presença de RD não proliferativa moderada/grave ou RD 

proliferativa (n=47) e os pacientes com a ausência de RD ou com RD não proliferativa 

leve (n=99) apresentaram maior expressão relativa do gene TXNIP (p=0,01 e p=0,0006, 

respectivamente) e também do gene TXN (p=0,01 e p=0,03, respectivamente) quando 

comparados aos controles (Figura 18 e 19 - respectivamente). Em relação aos genes 

AGER, DDOST, TXN e SIRT1, não houve diferença significante entre os grupos (Anexo 

E). 

 

Figura 18. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene TXNIP nos portadores de 

DM1 com ausência de retinopatia diabética (RD) ou com RD não proliferativa (RDNP) 

leve (n=99), no grupo com a presença de RDNP moderada/grave ou RD proliferativa 

(RDP) (n=47) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de 

expressão. 
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Figura 19. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene TXN nos portadores de 

DM1 com ausência de retinopatia diabética (RD) ou com RD não proliferativa (RDNP) 

leve (n=99), no grupo com a presença de RDNP moderada/grave ou RD proliferativa 

(RDP) (n=47) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de 

expressão. 
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Neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) 

Os portadores de DM1 com ausência de NAC (n=104) e com presença de NAC 

(n=46) apresentaram maior expressão relativa de TXNIP e TXN em comparação ao 

grupo controle (Figura 20 e 21). 

 

Figura 20. Expressão relativa do RNA mensageiro de TXNIP nos portadores de DM1 

com ausência (n=104) ou presença (n=46) de neuropatia autonômica cardiovascular 

(NAC) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de 

expressão. 
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Figura 21. Expressão relativa do RNA mensageiro de TXN nos portadores de DM1 com 

ausência (n=104) ou presença (n=46) de neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) e 

no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 

 

Em relação aos genes DDOST, AGER e SIRT1, não houve diferença significante 

entre os grupos (Anexo F). 
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Nefropatia Diabética (ND) 

Em relação à ND, os portadores de DM1 com a presença de ND (n=44) 

apresentaram menor expressão relativa do gene DDOST (AGER1) quando comparados 

ao grupo controle e ao grupo sem ND (normoalbuminúricos) (n=106) (Figura 22).  

 

Figura 22. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene DDOST (AGER1) nos 

portadores de DM1 com ausência (n=106) ou presença (n=44) de nefropatia diabética 

(ND) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de 

expressão. 

 

 A curva ROC mostra que a expressão relativa do DDOST tem maior poder de 

discriminar entre portadores de DM1 a presença de ND do que a ocorrência do evento 

ao acaso, visto que a curva tem significância menor que 0,5 (asymtotic significance) 

(Figura 23). 
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Figura 23. Curva ROC da expressão relativa do DDOST no grupo ausência de ND 

versus presença de ND. A linha verde representa 50% de especificidade e de 

sensibilidade. 

 

 Os portadores de DM1 sem ND (normoalbuminúricos) apresentaram maior 

expressão relativa do gene TXNIP e do TXN quando comparados ao grupo controle; não 

se observou diferença entre os grupos com e sem ND ou entre o grupo controle e o 

grupo com presença de ND para o gene TXNIP (Figura 24). A expressão do gene TXN 

também foi maior nos pacientes com presença de ND versus o grupo controle (Figura 

25). 

 

Figura 24. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene TXNIP nos portadores de 

DM1 com ausência (n=106) ou presença (n=44) de nefropatia diabética (ND) e no 

grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 
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Figura 25. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene TXN nos portadores de 

DM1 com ausência (n=106) ou presença (n=44) de nefropatia diabética (ND) e no 

grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 

 

 Em relação aos genes AGER e SIRT1, não houve diferença significante entre os 

grupos (Anexo G). 

 A análise dos dados de expressão gênica com a exclusão dos pacientes com ND 

incipiente, uma vez que a microalbuminúria representa uma condição que tanto pode 

evoluir para macroalbuminúria, como regredir para normoalbuminúria, evidenciou uma 

expressão relativa do mRNA do DDOST maior no grupo controle em relação ao grupo 

de portadores de DM1 com macroalbuminúria e DRCT (Figura 26). Na análise dos 

dados de expressão da TXNIP e da TXN com a exclusão dos pacientes com 

microalbuminúria, o grupo controle apresenta menor expressão relativa deste gene em 

relação aos grupos com ausência e presença de ND (Figura 27 e 28). A expressão 

relativa dos genes AGER e SIRT1 não foi diferente entre os grupos. 
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Figura 26. Expressão relativa do gene DDOST (AGER1) nos portadores de DM1 com 

ausência (n=106) ou presença (n=22) de nefropatia diabética (ND; apenas 

macroalbuminúria e doença renal crônica terminal) e no grupo controle. A linha 

horizontal representa o valor da mediana de expressão. 

 

 

Figura 27. Expressão relativa do gene TXNIP nos portadores de DM1 com ausência 

(n=106) ou presença (n=22) de nefropatia diabética (ND; apenas macroalbuminúria e 

doença renal crônica terminal) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor 

da mediana de expressão. 
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Figura 28. Expressão relativa do gene TXN nos portadores de DM1 com ausência 

(n=106) ou presença (n=22) de nefropatia diabética (ND; apenas macroalbuminúria e 

doença renal crônica terminal) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor 

da mediana de expressão. 
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 Na análise realizada quando os portadores de DM1 foram estratificados pelo 

valor da TFGe, o grupo com TFGe < 60 mL/min/1,73m
2
 (n=30) apresentou uma menor 

expressão de DDOST (p=0,03) em relação ao grupo controle (Figura 29). Não 

encontramos diferença entre os grupos de pacientes com a TFGe ≥60 mL/min/1,73m
2
 

(n=120) e os demais. 

 
Figura 29. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene DDOST (AGER1) nos 

portadores de DM1 estratificados de acordo com a taxa de filtração glomerular estimada 

(TFGe) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de 

expressão. 

 

 A expressão relativa de TXNIP e de TXN foi maior tanto no grupo com TFGe 

<60 mL/min/1,73m
2
 (n=30) quanto no grupo de pacientes com TFGe ≥60 

mL/min/1,73m
2
 (n=120) quando comparados ao grupo controle (Figura 30 e 31).  

 

Figura 30. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene TXNIP nos portadores de 

DM1 estratificados de acordo com a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) e no 

grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 

 

Controle Acima de 60 Abaixo de 60

-2

-1

0

1

2

Taxa de Filtração Glomerular

(mL/min/1,73m2
)

p = 0,03

E
x

p
r
e
ss

ã
o

 r
e
la

ti
v
a

d
e
 D

D
O

S
T

(A
G

E
R

-1
)

Controle Acima de 60 Abaixo de 60
-2

0

2

4

6

p = 0,005

p = 0,01

Taxa de Filtração Glomerular

(mL/min/1,73m2
)

E
x
p

r
es

sã
o
 r

el
a
ti

v
a
 d

e

m
R

N
A

 d
e

T
X

N
IP



 

 

78 Resultados 

Controle Acima de 60 Abaixo de 60
-1

0

1

2

3

Taxa de filtração glomerular

(ml/min/1,73m2)

p=0,009

p=0,02

E
x
p

re
s
ã
o

 r
e
la

ti
v
a
 d

o

m
R

N
A

 d
e
 T

X
N

 

Figura 31. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene TXN nos portadores de 

DM1 estratificados de acordo com a taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) e no 

grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 

 

Observou-se uma correlação positiva entre a expressão de mRNA de SIRT1 e de 

DDOST (AGER1) (ρ Spearman=0,30; p<0,0001) (Gráfico 2) e também entre a 

expressão de mRNA de SIRT1 e de AGER (RAGE) (ρ Spearman=0,42; p<0,0001) 

(Gráfico 3). 

 

Gráfico 2. Correlação entre a expressão relativa dos genes SIRT1 e DDOST 

(AGER-1). Valor de ρ Spearman=0,40 e p<0,0001. 
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Gráfico 3. Correlação entre a expressão relativa dos genes SIRT1 e AGER (RAGE). 

Valor de ρ Spearman=0,50 e p<0,0001. 
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 A expressão do mRNA da TXN também correlacionou-se positivamente com a 

expressão gênica de TXNIP (ρ Spearman=0,69; p<0,0001) (Gráfico 4), da SIRT1 (ρ 

Spearman=0,34; p<0,0001) (Gráfico 5) e de DDOST (ρ Spearman=0,23; p<0,0043) 

(Gráfico 6). 

Gráfico 4. Correlação entre a expressão relativa dos genes TXN e TXNIP. Valor de ρ 

Spearman=0,69 e p<0,0001. 
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Gráfico 5. Correlação entre a expressão relativa dos genes TXN e SIRT1. Valor de ρ 

Spearman=0,34 e p<0,0001. 
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Gráfico 6. Correlação entre a expressão relativa dos genes TXN e DDOST (AGER-1). 

Valor de ρ Spearman=0,23 e p=0,00043. 
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4.4 Dosagem das concentrações plasmáticas de carboximetil-lisina (CML) 

A dosagem de CML foi realizada no plasma de 120 pacientes e não foi encontrada 

diferença significante entre os portadores de DM1 agrupados por complicações 

microvasculares. A concentração de CML também não se correlacionou 

significantemente com a média de HbA1c ou com qualquer outra variável clínica ou 

laboratorial.  
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4.5 Avaliação do consumo oral de AGE 

 Na literatura, considera-se que o consumo médio diário de AGEs analisado por 

um recordatorio de três dias seja de aproximadamente 15.000 kU (kilo unidades) para 

pessoas saudáveis e para portadores de DM tipo 2 na população americana (126-128). 

No nosso subgrupo de 30 pacientes diabéticos tipo 1, observamos que a média do 

consumo de AGEs por dia foi de 17.000 kU e a mediana foi de 19.800 kU.  

 Esses pacientes foram divididos em dois grupos distintos tendo como valor de 

corte a mediana do consumo de AGEs: acima ou igual a mediana (n=15) e no outro 

grupo, pacientes com o consumo abaixo da mediana (n=15).  Na análise da expressão 

gênica entre esses dois grupos, observamos um aumento relativo da expressão do AGER 

(RAGE) no grupo com maior consumo de AGE (Figura 32). Não foram observadas 

diferenças na expressão relativa do DDOST, SIRT, TXN e TXNIP entre os dois grupos. 

 

Figura 32. Expressão relativa do gene AGER de acordo com o consumo de AGEs nos 

três dias anteriores à coleta de sangue. A linha horizontal representa o valor da mediana 

de expressão.      
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No presente trabalho, avaliamos se expressão do RNA de proteínas relacionadas à 

sinalização/metabolização de AGEs e ao sistema TXN estariam diferentes nas células 

linfomononucleares de sangue periférico de portadores de DM1 com diferentes graus de 

três complicações microvasculares: ND, RD e NAC. Embora esta abordagem tenha a 

limitação de não estar avaliando a expressão dos genes-alvo nos órgãos-alvo das 

complicações, o achado de diferenças de expressão em células de tão fácil obtenção, 

como as células do sangue periférico, poderia ser útil no monitoramento de intervenções 

que visassem retardar a gênese e a evolução das complicações crônicas do DM. 

Inicialmente, os pacientes foram divididos em dois grupos, que foram 

caracterizados clínica e laboratorialmente: o Grupo A, no qual os pacientes não 

apresentavam nenhuma das complicações, exceto RD não proliferativa leve (presente 

em 48,5% dos pacientes) e o Grupo B, no qual os pacientes apresentavam estágios mais 

avançados de RD e/ou ND e/ou NAC. Optamos por agrupar os pacientes com RD não 

proliferativa leve juntamente com os pacientes sem RD por duas razões: (1), 

consideramos que ter unicamente esse grau de RD após um tempo mediano de DM de 

19 anos com controle glicêmico aquém do ideal (HbA1c mediana de 8,1%)  é quase tão 

positivo quanto não ter nenhuma complicação e (2) a presença de microaneurismas, que 

define a RD não proliferativa leve, ocorre em até 10% da população saudável (9).  

A comparação entre os dois grupos evidenciou que os pacientes no Grupo com 

complicações apresentavam maior tempo de doença e maior frequência de HAS em 

relação ao Grupo sem complicações; a maior frequência de HAS é um reflexo da 

presença de 51% de pacientes com ND no primeiro grupo. Não foram observadas 

diferenças significantes no grau de controle glicêmico, expresso pela HbA1c, entre os 

dois Grupos, o que se deve à homogeneidade da população incluída neste estudo. 
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 Avaliamos a expressão da TXNIP em nossos pacientes, pois estudos recentes 

abordam a participação desta proteína na patogênese das complicações crônicas do DM; 

a disfunção mitocondrial e o estresse oxidativo que se estabelecem nas células expostas 

à hiperglicemia crônica promovem a dissociação do complexo TXN-TXNIP; a TXN 

exerce seus efeitos antioxidantes e, em alguns tipos celulares, como a célula  

pancreática (108) e os podócitos (109), a TXNIP ativa inflamassomos, o que resulta em 

ativação da IL-1β e consequente injúria celular. Na retina exposta à hiperglicemia, 

ocorre um aumento da expressão de TXNIP, que, ao ligar-se a TXN, reduz a capacidade 

antioxidante intracelular, culminando com a piora do estresse oxidativo (106).  

Nossos resultados evidenciaram um aumento da expressão da TXNIP nos pacientes 

portadores de DM1 em relação ao grupo controle. Na estratificação por estágio de RD e 

de NAC, não foram encontradas diferenças entre os pacientes com e sem complicação, 

apenas entre ambos e o grupo controle.  

Na estratificação por estágio de ND, apenas o grupo com ausência de ND 

apresentou maior expressão que o grupo controle na avaliação na qual os pacientes 

microalbuminúricos foram incluídos no grupo com presença de ND. Quando excluímos 

os pacientes microalbuminúricos, tanto o grupo com quanto o grupo sem ND 

apresentaram maior expressão de TXNIP em relação ao controle. Acreditamos que esse 

resultado se deva ao fato dos pacientes com microalbuminúria apresentarem uma menor 

expressão de TXNIP em comparação àqueles com macroalbuminúria e DRCT. Após a 

exclusão dos microalbuminúricos, a mediana da expressão de TXNIP ficaria maior e 

alcançaria diferença estatística em relação ao grupo controle.  

O padrão de expressão observado sugere que a expressão de TXNIP nas células 

linfomononucleares seja afetada pelas anormalidades metabólicas que cursam com o 

DM1, possivelmente a hiperglicemia, mas não reflete a presença das complicações 
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microvasculares. Poderíamos interpretar esse aumento na expressão de TXNIP nos 

portadores de DM1 como mais um achado que reflete o aumento do estresse oxidativo 

na população de DM (129-131). Ele, no entanto, não se mostrou um marcador capaz de 

demonstrar maior extresse oxidativo naqueles pacientes com estágios mais avançados 

de complicações, como alguns estudos mostraram, por exemplo, na progressão da 

nefropatia diabética(132).  

No entanto, outros marcadores de estresse oxidativo mensurados no presente 

estudo, como as concentrações plasmáticas de TBARS e de GSH, também não se 

mostraram maiores nos pacientes com versus sem complicações. Esses resultados talvez 

se devam a uma limitação das metodologias de quantificação de TBARS e de GSH, que 

se mostraram bastante variáveis na população estudada (inclusive em controles não 

diabéticos, dados não mostrados). Contudo, é provável que marcadores de estresse 

oxidativo no sangue e no plasma sofram a influência de diferentes fatores, e não apenas 

do DM, como o próprio conteúdo de AGEs na dieta (133). 

Da mesma forma que a TXNIP, a expressão da TXN nas células linfomononucleares 

também se mostrou maior em portadores de DM1 em relação aos controles não 

diabéticos, não sendo diferente quando os pacientes foram estratificados de acordo com 

as complicações microvasculares. A forte correlação entre a expressão de TXNIP e TXN 

sugere que, nas células linfomononucleares, esses dois genes estejam sendo modulados 

pelas anormalidades metabólicas que cursam com o DM1, o que não ocorre em todos os 

tecidos. Advani e cols., por exemplo, mostraram em um modelo de ND em roedores e 

em biópsias renais de portadores de DM tipo 2 com ND que somente a expressão de 

TXNIP estava aumentada (134). 

Embora o Sistema TXN seja muito conhecido por sua participação nas defesas 

antioxidantes, ele também exerce outras funções celulares. No contexto das 
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complicações crônicas do DM, é importante ressaltar que a TXN regula o transporte de 

histonas desacetilases classe II, juntamente com a TXNIP (135), razão pela qual 

poderiam participar dos mecanismos epigenéticos relacionados à acetilação e 

desacetilação de histonas associados às complicações crônicas do DM. Perrone e cols. 

mostraram que em células endoteliais de capilares retinianos, a indução da via de 

sinalização de RAGE e altas concentrações de glicose aumentam a expressão de TXNIP, 

que é indispensável para o remodelamento de histonas na região promotora do gene que 

codifica a Cox2, ligando a expressão de TXNIP a mecanismos epigenéticos que 

resultam em inflamação na RD (111). 

A avaliação da expressão do RNA de dois receptores de AGE, o RAGE e o 

AGER1 evidenciou apenas a modulação do AGER1: uma diminuição de expressão 

deste receptor em portadores de DM1 em relação aos controles e dentre os pacientes 

com DM1, uma redução nos pacientes com ND em comparação aos pacientes sem ND e 

aos controles. A avaliação de acordo com a TFGe também evidenciou uma diminuição 

da expressão do AGER1 naqueles pacientes com TFGe <60 mL/min em relação aos 

controles. Não foram observadas diferenças quando os pacientes foram estratificados de 

acordo com os estágios de RD e de NAC. 

O AGER1 é o principal responsável por remover os AGEs da circulação para 

posterior degradação destes compostos. Um estudo de He e cols. publicado em 2001 

com 18 portadores de DM1 com RD grave, 11 pacientes sem complicações e 7 

voluntários saudáveis não diabéticos havia demonstrado um aumento da expressão 

desse receptor no grupo sem complicações em comparação ao grupo controle e ao grupo 

com complicações (87), no entanto, esse estudo avaliou a expressão gênica em 

casuística bem menor que a do presente estudo e por metodologia de RT-PCR não 
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quantitativa, razões pelas quais acreditamos que nossos resultados sejam mais 

consistentes.  

Não é possível estabelecer qual a relacão de causa e efeito entre a expressão de 

AGER1 nas células linfomononucleares e a ND, ou seja, a menor expressão seria um 

fator predisponente para essa complicação ou, ao contrário, seria uma consequência da 

redução na função renal. Essa última possibilidade não pode ser excluída, apesar de não 

termos encontramos correlação entre a expressão de AGER1 e a TFGe. Vlassara e cols. 

mostraram a redução da expressão de AGER1 em pacientes com DRC, no entanto, os 

valores de expressão nesses pacientes praticamente normalizaram com a restrição de 

AGEs na dieta (136), o que poderia sugerir que a piora da função renal cursa com 

redução da eliminação de AGEs, que se acumulam no organismo e acabam por diminuir 

a expressão de AGER1. Com a redução na ingestão, os valores plasmáticos de AGEs 

diminuiriam e quase normalizariam a expressão de AGER1.   

Vários estudos já demonstraram que o aumento das concentrações plasmáticas de 

AGEs aumenta a expressão de RAGEs, os receptores que desencadeiam efeitos 

celulares deletérios e cuja ativação está intimamente relacionada ao desenvolvimento 

das complicações crônicas do DM (55, 137, 138). Não encontramos diferenças 

significantes nas concentrações do AGE CML entre pacientes com e sem complicações 

e nem na expressão do mRNA de RAGE entre os portadores de DM1 versus o grupo 

controle ou entre os portadores de DM1 estratificados de acordo com a presença das 

complicações microvasculares. Um estudo em portadores de DM tipo 2 mostrou um 

aumento de quatro e 12 vezes na expressão de RAGE em células linfomonocucleares de 

pacientes sem complicações e com complicações microvasculares, respectivamente, em 

relação a controles não diabéticos (139). Não sabemos se essas diferenças se devem ao 

fato de estarmos avaliando populações de pacientes com diferentes tipos de DM ou se 
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padrões dietéticos muito distintos entre as populações estudadas poderiam justificar 

essas diferenças, uma vez que aquele estudo foi realizado na Índia.  

A única diferença na expressão do RAGE no presente estudo foi observada quando 

um subgrupo de 30 portadores de DM foi dividido de acordo com o consumo de AGEs 

nos três dias anteriores à coleta de sangue, evidenciando uma maior expressão nas 

células linfomononucleares dos pacientes que apresentavam um consumo maior que a 

mediana calculada para todos os pacientes. Esses dados estão de acordo com outros 

estudos que já evidenciaram a diminuição da expressão de RAGE após uma dieta pobre 

em AGEs (140) e evidenciam a importância de se avaliar a expressão dos receptores de 

AGE nas células linfomononucleares levando-se em conta o consumo de AGEs na 

dieta. 

 Não observamos diferenças na expressão de SIRT1 entre controles e portadores 

de DM1 ou neste último grupo estratificado de acordo com as complicações 

microvasculares. A correlação positiva observada entre o mRNA da SIRT-1 e do 

DDOST poderia corroborar a hipótese de Uribarri, de que a função normal da sirtuína-1 

depende do AGER1, proposta após a constatação de que a restrição dietética de AGEs 

aumenta a expressão do mRNA de DDOST e de SIRT-1 em pacientes com DM2 (88). 

No entanto, também observamos uma correlação positiva entre a expressão de AGER e 

SIRT1, enquanto não foi observada correlação entre a expressão de AGER e DDOST. 

Portanto, embora o AGER1 e a sirtuína 1 possam participar conjuntamente da resposta 

celular aos AGEs, a expressão de sirtuína-1 deve ser modulada por inúmeros fatores; 

Lee e cols. encontraram, por exemplo, que a expressão de sirtuína-1 em células 

mononucleares correlaciona-se negativamente com o IMC, com o grau de resistência à 

insulina (mensurado pelo índice HOMA-IR) e com a quantidade de gordura visceral em 

indivíduos adultos japoneses sem história de DM ou doença cardiovascular (141).    
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 Finalmente, assim como vários outros trabalhos na literatura, também não 

observamos correlação entre as concentrações plasmáticas do AGE CML e os valores 

de HbA1c (142), (66, 143), o que provavelmente se deve ao fato das concentrações de 

AGEs no estado de equilíbrio dinâmico não refletirem apenas a glicemia, mas também o 

balanço do consumo oral, da formação endógena e do catabolismo dos AGEs (144).    
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- As expressões gênicas de TXNIP e TXN estão aumentadas e a expressão gênica 

de DDOST está diminuída em células linfomononucleares de portadores de DM1 em 

relação ao grupo controle não diabético; 

- A expressão gênica de DDOST em células linfomononucleares de sangue 

periférico está diminuída em portadores de DM1 com nefropatia diabética;  

- Os valores do marcador de estresse oxidativo TBARS e do antioxidante GSH se 

correlacionaram inversamente, porém não foram diferentes entre os portadores de DM1 

com e sem as complicações microvasculares avaliadas; 

- As concentrações plasmáticas do AGE CML não diferiram entre os portadores de 

DM1 com e sem as complicações microvasculares avaliadas. 
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Anexo A.  Aprovação do Comitê de Pesquisa.   
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Anexo B. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – PACIENTE e CONTROLE 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1.NOME:......................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE nº.: ..............................SEXO :  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO: ..................................................................... nº: ................. APTO: ............. 

BAIRRO:...........................................................CIDADE:........................................... 

CEP:........................................TELEFONE:DDD(......)................................................ 

 

2.RESPONSÁVEL LEGAL: ................................................................................. 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.)......................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE n°.:...................................SEXO:  M □   F □   

DATA NASCIMENTO.: ....../......./...... 

ENDEREÇO: .................................................................... nº: ................... APTO: 

BAIRRO: .............................................. CIDADE:..................................................... 

CEP:.............................................TELEFONE:DDD(....)........................................... 

________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

Estudo da associação entre as complicações microvasculares e a expressão de receptores 

para produtos finais de glicação avançada em células mononucleares de portadores de 

diabetes mellitus tipo 1. 

PESQUISADOR : Dra. Maria Lúcia Cardillo Corrêa-Giannella 
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CARGO/FUNÇÃO: Médica Assistente e Professora Pesquisadora INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL Nº 62926 

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Endocrinologia do Departamento de Clínica 

Médica 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

  

3.DURAÇÃO DA PESQUISA: 01/05/2013 a  30/04/2015 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s)  

O diabetes melito é uma doença que se caracteriza por aumento da glicemia (açúcar no 

sangue) e o seu descontrole por um longo tempo pode levar ao desenvolvimento de 

complicações como diminuição ou perda da visão, problemas nos rins e nos nervos. 

Assim, o/a senhor(a) está convidado(a) a participar da nossa pesquisa que tem como 

objetivo relacionar o aparecimento de complicações diabéticas (na retina, nos nervos e 

nos rins) com a expressão de marcadores expressados nas células do sangue.  

 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros 

Caso o(a) Senhor(a) concorde em participar deste estudo, iremos coletar uma amostra 

de 20 mL de  sangue de uma veia de seu braço com todos os cuidados preconizados de 

coleta sanguínea. Para posteriormente extrair o material genético (RNA e Proteínas) das 

células do seu sangue. Este material será usado no estudo da expressão de genes 

envolvidos na susceptibilidade do aparecimento de complicações do diabetes melito.  

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de sangue 

por punção periférica da veia do antebraço; exames radiológicos 

Somente será realizada a coleta de sangue de uma veia de seu braço para a obtenção de 

material genético.  
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4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3 

O único desconforto que o (a) Sr.(a) sentirá será uma picada no seu braço para a retirada 

do sangue onde será realizada a pesquisa no seu material genético. Os riscos mais 

comuns deste procedimento são: formação de hematomas, pequeno sangramento local e 

dor. Outros menos frequentes que podem ocorrer são punção acidental de uma artéria, 

anemia por sangramento, infecção e lesão nervosa. Esses riscos são raros e são 

minimizados pelos cuidados tomados pelo enfermeiro no momento da punção. Caso 

ocorra algum problema após a coleta do sangue, o (a) Sr (a) será atendido no próprio 

ambulatório médico do Hospital das Clínicas pelo médico responsável pela pesquisa. O 

(a) Sr (a) tem garantia de assistência, acompanhamento e indenização caso ocorra algum 

dano relacionado aos procedimentos efetuados para esta pesquisa conforme a Resolução 

CNS 196/96. 

5 – Benefícios para o participante  

Não há benefício direto para o participante. Existe a possibilidade de que após a 

realização desse estudo, sejam identificados fatores genéticos que aumentam o risco 

para o desenvolvimento das complicações associadas ao diabetes. Com isso, no futuro, 

poderemos diagnosticar e tratar com precisão os portadores de diabetes, identificar em 

familiares os que têm risco de ter diabetes e indicar a prioridade para futuras estratégias 

de prevenção e de controle intensivo dos portadores de diabetes com maior risco de 

desenvolver essas doenças associadas. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar 

Como a retirada do sangue para a pesquisa do material genético não é um procedimento 

para tratamento, não há procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o(a) 

Sr(a), caso o Sr (a) opte por não retirar o sangue. 

7 – Garantia de acesso 

Em qualquer etapa do estudo, o (a) Sr(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. 

Maria Lúcia Cardillo Corrêa-Giannella; Telefone(s) 3061-7253, ramal 13. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – 

tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

8 – O (A) Sr (a) tem liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento e de 

deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência 

médica que o Sr. (a) recebe no Hospital das Clínicas. 

9 – Direito de confidencialidade: Todos os dados obtidos, tais como: resultados de 

exames e testes, bem como do prontuário, somente serão acessíveis aos pesquisadores 

envolvidos e não será permitido o acesso a terceiros (seguradoras, empregadores, 

supervisores hierárquicos etc.), de forma a impedir qualquer tipo de discriminação e/ou 

estigmatização, individual ou coletiva no caso de resultados indicativos de 

desenvolvimento de diabetes ou de suas complicações. As informações obtidas 

serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação 

de nenhum paciente. 

10 – O (A) Sr(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. Todos os procedimentos necessários para o 

estudo serão realizados no dia de sua consulta. Caso haja despesas adicionais com 

transporte e alimentação, por necessidade de comparecimento ao ambulatório fora do 

dia da sua consulta, serão ressarcidas. 

 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado em 

outras pesquisas apenas com autorização do paciente 

A amostra de sangue cedida pelo(a) Sr(a) poderá ser utilizada em outras pesquisas que 

também tenham o objetivo de prevenir ou estudar as complicações decorrentes do 

diabetes. Para que sua amostra possa ser armazenada e usada em outras pesquisas é 

necessária sua autorização. Por favor, informe abaixo se existe a necessidade de 
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consultá-lo(a) para autorizar o uso do seu material biológico  em outras pesquisas 

científicas.  

Há necessidade de consultá-lo para autorizar o uso deste material doado em outras 

pesquisas científicas?  

(.....) SIM. Eu quero ser consultado para autorizar ou não cada pesquisa futura com 

o meu material. 

(....) NÃO. Eu dispenso a autorização para cada pesquisa e estou informado(a) que a 

Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas (CAPPesq) irá 

examinar a nova pesquisa e decidir sobre a utilização ou não do material que eu 

estou doando. 

Se o(a) Sr(a). concordar em doar este material para outras futuras pesquisas científicas 

ele será armazenado no Biorrepositório do Laboratório de Endocrinologia Celular e 

Molecular (LIM/25) da Faculdade de Medicina – Universidade de São Paulo, 

permanecendo sob a responsabilidade institucional da Dra. Maria Lúcia Cardillo Corrêa 

Giannella. 

O prazo de armazenamento do seu material biológico no Biorrepositório do Laboratório 

de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM/25) será de acordo com o cronograma da 

pesquisa, sendo que o prazo máximo é de 10 anos. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o projeto de pesquisa “Estudo da associação entre as 

complicações microvasculares e a expressão de receptores para produtos finais de 

glicação avançada em células mononucleares de portadores de diabetes mellitus tipo 1.” 

Eu discuti com a Dra. Maria Lúcia Cardillo Corrêa Giannella sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também, que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 
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retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou 

no meu atendimento neste Serviço. 

_______________________________________________  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        

 

  

  



 

 

106 Anexos 

HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO-HCFMUSP 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

________________________________________________________________________ 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL 

LEGAL 

1. NOME:............................................................................................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE nº.: ................................ SEXO :  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO:....................................................................... nº: ................. APTO: ............. 

BAIRRO:................................................................. CIDADE:............................................ 

CEP:...................................... TELEFONE: DDD(......)  .................................................... 

 

2. RESPONSÁVEL LEGAL ................................................................................................ 

NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador, etc : ......................................................... 

DOCUMENTO DE IDENTIDADE nº.: ................................ SEXO :  M □   F  □ 

DATA NASCIMENTO: ......../......../......  

ENDEREÇO:....................................................................... nº: ................. APTO: ............. 

BAIRRO:................................................................. CIDADE:............................................ 

CEP:...................................... TELEFONE: DDD(......)  .................................................... 

 

________________________________________________________________________ 

DADOS SOBRE A PESQUISA 

1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA 

Estudo da associação entre as complicações microvasculares e a expressão de receptores 

para produtos finais de glicação avançada em células mononucleares de portadores de 

diabetes mellitus tipo 1. 

PESQUISADOR : Dra. Maria Lúcia Cardillo Corrêa-Giannella 
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CARGO/FUNÇÃO: Médica Assistente e Professora Pesquisadora INSCRIÇÃO 

CONSELHO REGIONAL Nº 62926 

UNIDADE DO HCFMUSP: Serviço de Endocrinologia do Departamento de Clínica 

Médica 

2. AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA: 

     RISCO MÍNIMO □  RISCO MÉDIO □ 

 RISCO BAIXO X  RISCO MAIOR □ 

  

3.DURAÇÃO DA PESQUISA: 01/05/2013 a  30/04/2015 

 

1 – Desenho do estudo e objetivo(s)  

O diabetes melito é uma doença que se caracteriza por aumento da glicemia (açúcar no 

sangue) e o seu descontrole por um longo tempo pode levar ao desenvolvimento de 

complicações como diminuição ou perda da visão, problemas nos rins e nos nervos. 

Assim, o/a senhor(a) está convidado(a) a participar como controle da nossa pesquisa 

que tem como objetivo relacionar o aparecimento de complicações diabéticas (na retina, 

nos nervos e nos rins) com a expressão de marcadores nas células do sangue.  

 

2 – Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e 

identificação dos que forem experimentais e não rotineiros 

Caso o(a) Senhor(a) concorde em participar deste estudo, iremos coletar uma amostra 

de seu sangue de uma veia de seu braço para a extração do material genético (RNA). 

Este material será usado no estudo da expressão de genes envolvidos na 

susceptibilidade do aparecimento de complicações do diabetes melito.  

3 – Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados – coleta de sangue 

por punção periférica da veia do antebraço; exames radiológicos 

Somente será realizada a coleta de sangue de uma veia de seu braço para a obtenção de 

material genético.  
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4 – Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3 

O único desconforto que o (a) Sr.(a) sentirá será uma picada no seu braço para a retirada 

do sangue onde será realizada a pesquisa no seu material genético. Os riscos mais 

comuns deste procedimento são: formação de hematomas, pequeno sangramento local e 

dor. Outros menos frequentes que podem ocorrer são punção acidental de uma artéria, 

anemia por sangramento, infecção e lesão nervosa. Esses riscos são raros e são 

minimizados pelos cuidados tomados pelo enfermeiro no momento da punção. Caso 

ocorra algum problema após a coleta do sangue, o (a) Sr (a) será atendido no próprio 

ambulatório médico do Hospital das Clínicas pelo médico responsável pela pesquisa. O 

(a) Sr (a) tem garantia de assistência, acompanhamento e indenização caso ocorra algum 

dano relacionado aos procedimentos efetuados para esta pesquisa conforme a Resolução 

CNS 196/96. 

5 – Benefícios para o participante  

Não há benefício direto para o participante. Uma vez o (a) Sr (a) sendo um paciente 

saudável, existe a possibilidade de que após a realização desse estudo, sejam 

identificados fatores genéticos que possam predispor ao desenvolvimento do diabetes. 

Com isso, no futuro, poderemos diagnosticar e tratar com precisão os portadores de tal 

doença, identificar em familiares os que têm risco de ter diabetes e indicar a prioridade 

para futuras estratégias de prevenção e de controle intensivo dos portadores de diabetes 

com maior risco de desenvolver doenças a ele relacionadas. 

6 – Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o 

paciente pode optar 

Como a retirada do sangue para a pesquisa do material genético não é um procedimento 

para tratamento, não há procedimentos alternativos que possam ser vantajosos para o(a) 

Sr(a), caso o Sr (a) opte por não retirar o sangue. 

7 – Garantia de acesso 

Em qualquer etapa do estudo, o (a) Sr(a) terá acesso aos profissionais responsáveis pela 

pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. O principal investigador é a Dra. 

Maria Lúcia Cardillo Corrêa-Giannella; Telefone(s) 3061-7253, ramal 13. Se você tiver 

alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
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Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – 

tel: 2661-6442 ramais 16, 17, 18 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br 

8 – O (A) Sr (a) tem liberdade para retirar seu consentimento a qualquer momento e de 

deixar de participar do estudo, sem que isto traga prejuízo à continuidade da assistência 

médica que o Sr. (a) recebe no Hospital das Clínicas. 

9 – Direito de confidencialidade: Todos os dados obtidos, tais como: resultados de 

exames e testes, bem como do prontuário, somente serão acessíveis aos pesquisadores 

envolvidos e não será permitido o acesso a terceiros (seguradoras, empregadores, 

supervisores hierárquicos etc.), de forma a impedir qualquer tipo de discriminação e/ou 

estigmatização, individual ou coletiva no caso de resultados indicativos de 

desenvolvimento de diabetes ou de suas complicações. As informações obtidas 

serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgada a identificação 

de nenhum paciente. 

10 – O (A) Sr(a) tem o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das 

pesquisas; 

11 – Despesas e compensações: não há despesas pessoais para o participante em 

qualquer fase do estudo, incluindo exames e consultas. Também não há compensação 

financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer despesa adicional, ela será 

absorvida pelo orçamento da pesquisa. Todos os procedimentos necessários para o 

estudo serão realizados no dia de sua consulta. Caso haja despesas adicionais com 

transporte e alimentação, por necessidade de comparecimento ao ambulatório fora do 

dia da sua consulta, serão ressarcidas. 

12 - Compromisso do pesquisador de utilizar os dados e o material coletado em 

outras pesquisas apenas com autorização do paciente 

A amostra de sangue cedida pelo(a) Sr(a) poderá ser utilizada em outras pesquisas que 

também tenham o objetivo de prevenir ou estudar as complicações decorrentes do 

diabetes. Para que sua amostra possa ser armazenada e usada em outras pesquisas é 

necessária sua autorização. Por favor, informe abaixo se existe a necessidade de 

consultá-lo(a) para autorizar o uso do seu material biológico  em outras pesquisas 

científicas.  
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Há necessidade de consultá-lo para autorizar o uso deste material doado em outras 

pesquisas científicas?  

(.....) SIM. Eu quero ser consultado para autorizar ou não cada pesquisa futura com 

o meu material. 

(....) NÃO. Eu dispenso a autorização para cada pesquisa e estou informado(a) que a 

Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas (CAPPesq) irá 

examinar a nova pesquisa e decidir sobre a utilização ou não do material que eu 

estou doando. 

Se o(a) Sr(a). concordar em doar este material para outras futuras pesquisas científicas 

ele será armazenado no Biorrepositório do Laboratório de Endocrinologia Celular e 

Molecular (LIM/25) da Faculdade de Medicina – Universidade de São Paulo, 

permanecendo sob a responsabilidade institucional da Dra. Maria Lúcia Cardillo Corrêa 

Giannella. 

O prazo de armazenamento do seu material biológico no Biorrepositório do Laboratório 

de Endocrinologia Celular e Molecular (LIM/25) será de acordo com o cronograma da 

pesquisa, sendo que o prazo máximo é de 10 anos. 

Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que 

foram lidas para mim, descrevendo o projeto de pesquisa “Estudo da associação entre as 

complicações microvasculares e a expressão de receptores para produtos finais de 

glicação avançada em células mononucleares de portadores de diabetes mellitus tipo 1.” 

Eu discuti com a Dra. Maria Lúcia Cardillo Corrêa Giannella sobre a minha decisão em 

participar nesse estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os 

procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de 

confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Ficou claro também, que minha 

participação é isenta de despesas e que tenho garantia do acesso a tratamento hospitalar 

quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste estudo e poderei 

retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem 

penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou 

no meu atendimento neste Serviço. 
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_______________________________________________  

Assinatura do paciente/representante legal Data         /       /        

 

 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura da testemunha Data         /       /        

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou 

portadores de deficiência auditiva ou visual. 

(Somente para o responsável do projeto) 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste paciente ou representante legal para a participação neste estudo. 

-------------------------------------------------------------------------  

Assinatura do responsável pelo estudo Data         /       /        
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Anexo C. Curvas de Amplificação dos genes: DDOST, AGER, SIRT, TXNIP, TXN, 

B2M e ACTB. 

 

 

Figura a. Curva de amplificação do RNA mensageiro do gene ACTB.  

 

 

 

 

Figura b. Curva de amplificação do RNA mensageiro do gene B2M.  
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Figura c. Curva de amplificação do RNA mensageiro do gene AGER (RAGE). 

 

 

Figura d. Curva de amplificação do RNA mensageiro do gene DDOST (AGER-1). 
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Figura e. Curva de amplificação do RNA mensageiro do gene SIRT1. 

 

 

Figura f. Curva de amplificação do RNA mensageiro do gene TXNIP. 

 

 

Figura g. Curva de amplificação do RNA mensageiro do gene TXN. 
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Anexo D.   

Expressão dos genes-alvo: DDOST, AGER e SIRT1 entre os Grupos A (n=70, pacientes 

sem nenhuma complicação microvascular e/ou com RD não proliferativa leve), B 

(n=80, pacientes com outras formas de RD e/ou outras complicações microvasculares 

[ND e NAC]) e Grupo controle. Não houve diferenças significantes entre os três grupos 

para os três genes analisados. 

  

Figura a. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene DDOST (AGER1) no Grupo 

A (portadores de DM1 sem nenhuma complicação microvascular e/ou com retinopatia 

não proliferativa leve), no Grupo B (pacientes com outras formas de retinopatia e/ou 

outras complicações microvasculares) e no grupo controle. A linha horizontal representa 

o valor da mediana de expressão. 

 

 

  

Figura b. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene AGER (RAGE) no Grupo A 

(portadores de DM1 sem nenhuma complicação microvascular e/ou com retinopatia não 

proliferativa leve), no Grupo B (pacientes com outras formas de retinopatia e/ou outras 

complicações microvasculares) e no grupo controle. A linha horizontal representa o 

valor da mediana de expressão. 
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Figura c. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene SIRT1 no Grupo A 

(portadores de DM1 sem nenhuma complicação microvascular e/ou com retinopatia não 

proliferativa leve), no Grupo B (pacientes com outras formas de retinopatia e/ou outras 

complicações microvasculares) e no grupo controle. A linha horizontal representa o 

valor da mediana de expressão. 
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Anexo E.   

Expressão dos genes-alvo: AGER, SIRT e DDOST entre os grupos de portadores de 

DM1 com RD não proliferativa moderada/grave e proliferativa (n=44) quando 

comparados aos pacientes com ausência de RD ou com RD não proliferativa leve 

(n=86).  Não houve diferenças significantes entre os três grupos para os três genes 

analisados. 

  

Figura d. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene AGER (RAGE) nos 

portadores de DM1 com ausência de retinopatia diabética (RD) ou com RD não 

proliferativa (RDNP) leve, no grupo com a presença de RDNP moderada/grave ou RD 

proliferativa (RDP) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da 

mediana de expressão. 

 

  

  

Figura e. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene SIRT1 nos portadores de 

DM1 com ausência de retinopatia diabética (RD) ou com RD não proliferativa (RDNP) 

leve, no grupo com a presença de RDNP moderada/grave ou RD proliferativa (RDP) e 

no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 
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Figura f. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene DDOST (AGER1) nos 

portadores de DM1 com ausência de retinopatia diabética (RD) ou com RD não 

proliferativa (RDNP) leve, no grupo com a presença de RDNP moderada/grave ou RD 

proliferativa (RDP) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da 

mediana de expressão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle Sem RD e RDNP leve RDNP moderada/grave e RDP
-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

E
x
p

re
ss

ã
o
 r

el
a
ti

v
a

d
e 

D
D

O
S

T
(A

G
E

R
-1

)



 

 

119 Anexos 

Anexo F. 

Expressão dos genes alvo: DDOST, AGER e SIRT entre os grupos de portadores de 

DM1 com a presença (n=46) ou ausência (n=104) de NAC e no grupo controle. Não 

houve diferenças significantes entre os três grupos para os três genes analisados. 

 

  

Figura g. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene DDOST nos portadores de 

DM1 com a presença ou ausência de neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) e no 

grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 

 

 

 

 

 

  

Figura h. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene AGER (RAGE) nos 

portadores de DM1 com a presença ou ausência de neuropatia autonômica 

cardiovascular (NAC) e no grupo controle. A linha horizontal representa o valor da 

mediana de expressão. 
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Figura i. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene SIRT1 nos portadores de 

DM1 com a presença ou ausência de neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) e no 

grupo controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 
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Anexo G.   

Expressão dos genes alvo: AGER e SIRT1 entre os grupos de portadores de DM1 com a 

presença (n=44) ou ausência (n=106) de ND (n=106) e no grupo controle. Não houve 

diferenças significantes entre os três grupos para os dois genes analisados. 

 

 

Figura m. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene AGER (RAGE) nos 

portadores de DM1 com a presença ou ausência de nefropatia diabética (ND) e no grupo 

controle. A linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 

 

 

 

Figura n. Expressão relativa do RNA mensageiro do gene SIRT1 nos portadores de 

DM1 com a presença ou ausência de nefropatia diabética (ND) e no grupo controle. A 

linha horizontal representa o valor da mediana de expressão. 
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