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RESUMO 

 

ANSELMI, G. B. O papel dos genes DDAH1 e DDAH2 sobre o risco para 
desenvolvimento de disfunção erétil. 2018. 97 f. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem Psiquiátrica) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
Uma das principais causas da disfunção erétil (DE) pode ser relacionada com o 
déficit de óxido nítrico (NO) no corpo humano. O principal componente para a 
produção do NO é o aminoácido L-arginina que é utilizado pelas enzimas óxido 
nítrico sintase neuronal (nNOS), endotelial (eNOS) e induzida (iNOS) para sua 
produção. A dimetilarginina assimétrica (ADMA) atua como inibidor endógeno dos 
três subtipos de NOS citadas acima e é metabolizada pelas enzimas dimetilarginina 
dimetilaminohidrolase 1 e 2 (DDAH1 e DDAH2). Diversos estudos têm relacionado a 
alteração na expressão ou atividade das enzimas DDAH bem como alterações em 
seus genes, com distúrbios onde a sinalização de NO é prejudicada. Os objetivos 
deste estudo foram investigar a associação de variantes genéticas dos genes 
DDAH1 (rs1554597 e rs18582) e DDAH2 (rs805304 e 805305) com a predisposição 
à disfunção erétil (DE), scores de função erétil e concentrações plasmáticas de 
nitrito e ADMA. Também verificar se estes marcadores bioquímicos estão 
relacionados aos scores de função erétil. Foram selecionados 130 pacientes com 
DE clínica e 98 participantes controles saudáveis sem DE. A função erétil dos 
voluntários foi avaliada através do questionário Índice Internacional de Função Erétil 
(IIEF). Os genótipos dos rs1554597, rs805304 e rs805305 foram obtidos através da 
técnica de reação em cadeia da polimerase (PCR) seguida de digestão enzimática, 
e do rs18582 apenas por técnica de PCR alelo específica. No grupo Pacientes, 
foram encontradas associações do gene DDAH1 com as concentrações plasmáticas 
de ADMA: o rs1554597 teve os genótipos TT e TC associados positivamente (TT: β 
0,13 e P = 0,008; TC: β 0,09 e P = 0,016;) e o genótipo CC associado negativamente 
(β -0,22 e P <0,001); já o rs18582 teve o genótipo GG associado positivamente (β 
0,22 e P <0,001) e o genótipo AA associado negativamente (β -0,16 e P = 0,001); o 
haplótipo TG foi associado positivamente (β 0,12 e P = 0,016) e o haplótipo CA 
negativamente (β -0,18 e P = 0,002). Com relação ao nitrito, associações dos 
haplótipos do gene DDAH2 foram encontradas, o haplótipo CC foi associado 
negativamente (β -0,03 e P = 0,045) e o haplótipo AG foi associado positivamente (β 
0,03 e P = 0,045).O rs18582 teve o genótipo GG associado positivamente com as 
concentrações plasmáticas de nitrito, no modelo aditivo (β 0,15 e P = 0,009) e no 
modelo dominante (β 0,08 e P = 0,009), e os genótipos GA ou AA associados 
negativamente com as concentrações plasmáticas de nitrito, apenas no modelo 
dominante (β -0,08 e P = 0,009). Não foi encontrada nenhuma outra associação 
significativa no estudo.  

 
Palavras-chave: Disfunção erétil. Dimetilarginina assimétrica. Polimorfismos 
genéticos. Óxido nítrico. 

 

 

 



 



ABSTRACT 

 

ANSELMI, G. B. The role of the DDAH1 and DDAH2 genes on the risk for 
developing erectile dysfunction. 2018. 97 f. Dissertação (Mestrado em 
Enfermagem Psiquiátrica) – Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade 
de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018. 
 
One of the main causes for erectile dysfunction (ED) is related to nitric oxide (NO) deficiency 
in human body. The main substrate for NO synthesis is the amino acid L-arginine, which is 
processed by NO synthases (NOS) from three subtypes for its production: neuronal (nNOS), 
endothelial (eNOS) and inducible (iNOS). Asymmetric Dimethylarginine (ADMA) acts as an 
endogenous inhibitor of the three subtypes of NOS and is metabolized by enzymes 
dimethylarginine dimethylaminohydrolase types 1 and 2 (DDAH1 and DDAH2). Several 
studies associate the altered expression or activity of DDAH enzymes, as well as their 
genes, with diseases with hampered NO signaling. The objectives of this study were to 
investigate the association of genetic variants of DDAH1 (rs1554597 and rs18582) and 
DDAH2 (rs805304 and 805305) with vulnerability to develop ED, with altered scores of 

erectile function and with altered plasma concentrations of nitrite and ADMA. We also 
investigated whether these biochemical markers associated with erectile function scores and 
ED risk. We selected 130 patients with clinical ED and 98 healthy controls without ED. 
Erectile function was assessed through the International Index for Erectile Function (IIEF) 
questionnaire. Genotypes for rs1554597, rs805304 and rs805305 were obtained with 
polymerase chain reaction (PCR) followed by enzyme restriction (RFLP), while rs18582 was 
determined using Allele-Specific oligonucleotide PCR (ASO-PCR). At patients group, we 
found association of variants in DDAH1 gene with plasma ADMA levels: TT and TC 

genotypes of rs1554597 were associated with increases in ADMA (TT: β 0.13 e P = 0.008; 
TC: β 0.09 e P = 0.016;), while CC genotype was associated with decreases in ADMA (β -
0.22 e P <0.001); regarding rs18582, GG genotype associated with increases in ADMA (β 
0.22 e P <0.001), while AA genotype associated negatively (β -0.16 e P = 0.001); besides, 
haplotype TG was also associated with ADMA increases (β 0.12 e P = 0.016), while CA 

haplotype associated negatively with ADMA levels (β -0.18 e P = 0.002). Regarding nitrite, 
associations of the haplotypes of the DDAH2 gene were found, the haplotype CC 
was negatively associated (β -0,03 and P = 0,045) and the haplotype AG was 
positively associated (β 0,03 and P = 0,045) .O rs18582 had the GG genotype 
positively associated with plasma nitrite concentrations in the additive model (β 0.15 
and P = 0.009) and in the dominant model (β 0.08 and P = 0.009), and negatively 
associated genotypes GA or AA with plasma nitrite concentrations, only in the 
dominant model (β -0.08 and P = 0.009). We found no further significant associations in 

our study.  
 
Key-Words: Erectile dysfunction. Asymmetric dimethylarginine. Genetic 
polymorphisms. Nitric oxide.  

 

 

 



RESUMEN 

 

ANSELMI, G. B. El papel de los genes DDAH1 y DDAH2 sobre el riesgo para el 
desarrollo de la disfunción eréctil. 2018. 97 f. Disertación (Maestría en Enfermería 
Psiquiátrica) - Escuela de Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, 
Ribeirão Preto, 2018. 
 
Una de las principales causas de la disfunción eréctil (DE) puede estar relacionada 
con el déficit de óxido nítrico (NO) en el cuerpo humano. El principal componente 
para la producción del NO es el aminoácido L-arginina que es utilizado por las 
enzimas óxido nítrico sintase neuronal (nNOS), endotelial (eNOS) e inducida (iNOS) 
para su producción. La dimetilarginina asimétrica (ADMA) actúa como inhibidor 
endógeno de los tres subtipos de NOS citadas anteriormente y es metabolizada por 
las enzimas dimetilarginina dimetilaminohidrolasa 1 y 2 (DDAH1 y DDAH2). Diversos 
estudios han relacionado la alteración en la expresión o actividad de las enzimas 
DDAH así como alteraciones en sus genes, con disturbios donde la señal de NO es 
perjudicada. Los objetivos de este estudio fueron investigar la asociación de 
variantes genéticas de los genes DDAH1 (rs1554597 y rs18582) y DDAH2 
(rs805304 y 805305) con la predisposición a la disfunción eréctil (DE), puntuaciones 
de función eréctil y concentraciones plasmáticas de nitrito y ADMA. También 
comprobar si estos marcadores bioquímicos están relacionados con las 
puntuaciones de función eréctil. Se seleccionaron 130 pacientes con DE clínica y 98 
participantes controles sanos sin DE. La función eréctil de los voluntarios fue 
evaluada a través del cuestionario Índice Internacional de Función Eréctil (IIEF). Los 
genotipos de los rs1554597, rs805304 y rs805305 se obtuvieron mediante la técnica 
de reacción en cadena de la polimerasa (PCR) seguida de la digestión enzimática, y 
del rs18582 sólo por técnica de PCR alelo específica. En el grupo Pacientes, se 
encontraron asociaciones del gen DDAH1 con las concentraciones plasmáticas de 
ADMA: el rs1554597 tuvo los genotipos TT y TC asociados positivamente (TT: β 
0,13 y P = 0,008; TC: β 0,09 y P = 0,016; y el genotipo CC asociado negativamente 
(β -0,22 y P <0,001); ya que el rs18582 tuvo el genotipo GG asociado positivamente 
(β 0,22 y P <0,001) y el genotipo AA asociado negativamente (β -0,16 y P = 0,001); 
el haplótipo TG se asoció positivamente (β 0,12 y P = 0,016) y el haplotipo CA 
negativamente (β -0,18 y P = 0,002). En cuanto al nitrito, las asociaciones de los 
haplotipos del gen DDAH2 fueron encontradas, el haplotipo CC fue asociado 
negativamente (β -0,03 y P = 0,045) y el haplótipo AG fue asociado positivamente (β 
0,03 y P = 0,045). rs18582 genotipo GG se asoció positivamente con las 
concentraciones plasmáticas de nitrito en el modelo aditivo (ß 0,15 y P = 0,009) y el 
modelo dominante (ß 0,08 y P = 0,009), y GA o genotipos AA negativos asociados 
con las concentraciones plasmáticas de nitrito, sólo en el modelo dominante (β -0,08 
y P = 0,009). No se encontró ninguna otra asociación significativa en el estudio. 
 
Palabras clave: Disfunción eréctil. Dimetilarginina asimétrica. Polimorfismos 
genéticos. Óxido nítrico. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A disfunção erétil: definição, prevalência e classificação 

A função erétil normal pode ser compreendida como a capacidade do homem 

em manter a ereção peniana por tempo suficiente para permitir sua satisfação 

sexual e a penetração vaginal. A satisfação sexual é em grande parte responsável 

por reduzir o estresse, melhorar aspectos da vida pessoal em um relacionamento e 

também autoconfiança. 

A disfunção erétil (DE) é definida como a incapacidade de manter o pênis 

ereto para uma relação sexual satisfatória.1 A disfunção sexual no homem pode 

incluir também além da dificuldade de ereção do pênis, fatores como a ejaculação 

anormal e a diminuição da libido.  

O problema sexual mais comum no homem é a DE. Diversos estudos 

transversais e longitudinais sugerem uma alta prevalência de DE na população 

geral.2; 3; 4; 5; 6  

Um estudo multinacional em 27.839 homens de oito países (Estados Unidos, 

Reino Unido, Alemanha, França, Itália, Espanha, México e Brasil) foi realizado com o 

mesmo instrumento de pesquisa.7 As idades variaram de 20 a 75 anos e a 

prevalência geral de DE foi de 16%. Foi constatado também 8% em homens de 20 a 

30 anos de idade e 37% em homens de 70 a 75 anos de idade.  

Uma pesquisa de 1994 do Massachusetts Male Aging Study revelou que a DE 

surge como um problema comum em homens com 40 anos e aumenta com o 

avançar da idade. Aos 40 anos, por exemplo, 40% dos participantes reconheceram 

algum nivel de comprometimento da função sexual e outros 10% reconheceram uma 

diminuição da proeza sexual ou interesse.4  Outro estudo longitudial de nove anos 

do mesmo instituto confirmou os declinios associados à idade na maioria dos 

dominios da função sexual como: relação sexual, frequencia de ereção, desejo 

sexual e satisfação com sexo e orgasmo.3  

Tambem foi confirmada a alta prevalência de problemas sexuais por dados 

derivados do National Health and Social Life Survey,2 no qual um grupo de jovens 

com idade entre 18 e 59 anos, 31% sofriam de disfunção sexual.  

Cerca de 2% a 9% de homens com idade entre 40 e 49 anos apresentam DE, 

essa estatística aumenta ainda mais em homens com idade entre 60 e 69 onde essa 

prevalência sobe para 20% a 40% dos casos podendo variar de 50% a 100% em 
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homens com mais de 70 anos.8; 9 Existe uma série de mudanças associadas à idade 

na função sexual em homens, incluindo  atraso na ereção, diminuição da intensidade 

e duração do orgasmo e duração do orgasmo e diminuição da força de emissão 

seminal.10 A frequência de atividade sexual então diminui com a idade tanto em 

homens quanto em mulheres e os problemas sexuais tornam-se mais comuns com o 

envelhecimento.10; 11 

Um estudo mostrou que a pratica de exercícios físicos está associado a um 

menor risco de disfunção erétil, enquanto a obesidade, tabagismo, o estilo de vida 

sedentário e a presença de comorbidades foram associadas a um maior risco.5 A 

menor prevalência de DE foi observada em homens sem problemas médicos 

crônicos que se adaptaram a comportamentos de vida mais saudáveis. Em homens 

obesos com DE, a perda de peso e o aumento da atividade física estão associados 

a uma melhora na função erétil em cerca de 1/3 dos pacientes.12 

Quando falamos sobre a função sexual masculina, quatro fatores principais estão 

envolvidos neste processo: são as interações entre os sistemas vascular, neurológico, 

hormonal e psicológico. A DE então pode ser classificada como orgânica, psicogênica ou 

mista.9; 13 Quando falamos sobre as causas orgânicas da DE, as doenças vasculares se 

destacam, pois são cerca de 70% dos casos.14 A disfunção erétil de origem orgânica 

(vasculogênica) pode ser causada pelo mau funcionamento do mecanismo de vaso 

dilatação e sendo neste caso uma disfunção endotelial.15  

A Disfunção Erétil e doenças vasculares geralmente coexistem16 e por conta 

disso a DE é atualmente utilizada para identificar doenças cardiovasculares 

silenciosas.14; 17  Além disso, homens que apresentam sintomas cardíacos e que 

possuem anomalias vasculares penianas possuem maior risco de ocorrência para 

acidente vascular cerebral e infarto do miocárdio.13 

Hipertensão arterial, hipogonadismo, hiperplasia benigna da próstata, uso de 

tabaco, disfunções endócrinas, Diabetes mellitus entre outros, podem ser 

considerados fatores de risco para a DE18 bem como o uso de algumas classes de 

medicamentos que são comumente prescritos, podem estar associados com o 

surgimento de DE.18  

A DE masculina tem se tornado cada vez mais comum nos dias de hoje. Com 

o conhecimento da função sexual masculina normal e as causas de sua disfunção, 

tratamentos mais eficazes estão sendo disponibilizados. 
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O Índice Internacional de Função Erétil (IIEF) é um questionário que avalia 

aspectos da vida sexual de um paciente. Ele é composto por um conjunto de 15 

questões que avaliam aspectos diferentes sobre a vida sexual do paciente. Neste 

instrumento, cada 5 questões avaliam um domínio de acordo com a somatória da 

pontuação, os domínios são: função erétil, função orgástica, desejo sexual, 

satisfação no intercurso e satisfação geral. Temos então que o presente teste foi 

desenvolvido com o objetivo de criar uma medida confiável e auto administrável da 

função erétil que fosse culturalmente válida e psicometricamente sólida com 

sensibilidade e especificidade para detectar alterações relacionadas ao diagnóstico 

e tratamento da disfunção erétil. Cada domínio possui uma pontuação que varia de 1 

a 5, dependendo da resposta assinalada, e quanto menor a pontuação nos domínios 

do IIEF pior é a qualidade de vida sexual do paciente.19; 20 

O IIEF então é a medida diagnóstica da gravidade da DE utilizada por grande 

parte de médicos e pesquisadores para avaliar a eficácia e efetividade de 

intervenções em ensaios clínicos e terapêuticos e já foi validada em 32 línguas. 19; 21  

Desde então este instrumento tem sido adotado como a medida padrão-ouro e 

usado como desfecho primário em mais de 50 ensaios clínicos. 21 

Conforme apresentado na Tabela 1, Capelleri et al. descrevem a relação da 

pontuação obtida no domínio função erétil (FE) do IIEF com o grau de disfunção 

erétil de pacientes com vida sexual ativa.22  

 

Tabela 1 – Classificação do grau de DE segundo a pontuação no domínio função 
erétil do questionário IIEF 

Categoria Pontuação 

  

Severa 1 a 10 

Moderada 11 a 16 

Leve para Moderada 17 a 21 

Leve 22 a 25 

Sem disfunção erétil 26 a 30 

Fonte: Azevedo (2017). 

 

1.2 Relação da disfunção erétil com o óxido nítrico 
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A função sexual normal é descrita como um processo biopsicossocial, 

envolvendo a coordenação de sistemas psicológico, endócrino, vascular e 

neurológico. 9 

O órgão sexual masculino é constituído de tecidos eréteis chamados corpos 

cavernosos e um corpo esponjoso que suporta e delineia a uretra.13 Para que ocorra 

a atividade sexual masculina, a aquisição e a manutenção da ereção peniana, 

primeiramente ocorre um fenômeno vascular desencadeado por sinais neurológicos 

e facilitado na presença de um meio hormonal apropriado e mentalidade psicológica. 

9 

Basicamente as ereções psicogênicas são desencadeadas por impulsos 

neurais que acontecem em lugares específicos do sistema nervoso central e 

periférico.23 Imagens sexuais podem se originar em resposta a estímulos eróticos 

auditivos ou visuais ou também serem gerados via fantasia. Este fenômeno 

sensorial é percebido e retransmitido por sinais neurais para um centro específico 

localizado no crânio e na região sacral, o centro de ereção crânio / sacral. A partir 

disso, os impulsos neurais fluem para o leito vascular pélvico, redirecionando o 

sangue para os corpos cavernosos. Agentes vasodilatadores são liberados nas 

terminações nervosas cavernosas que causam uma vasodilatação das arteríolas 

aferentes do pênis aumentando o fluxo sanguíneo; as células musculares lisas dos 

corpos cavernosos se relaxam; células endoteliais do corpo cavernoso liberam 

vasodilatadores capazes de manter esse fluxo; e o fluxo sanguíneo venoso peniano 

é obstruído, aumentando a pressão intra-cavernosa e levando o intumescimento do 

pênis.13 

A ereção peniana, então, é um processo neurovascular muito complexo tendo 

início pela estimulação sexual que pode ser por fenômenos físicos e psicológicos e é 

mediado por substancias que atuam no endotélio vascular. Os três principais fatores 

para a ereção peniana são: relaxamento do musculo liso do corpo cavernoso, 

aumento do fluxo arterial peniano e a restrição do fluxo venoso de saída. 

Um número significativo de casos de DE, psicogênica ou mista, estão 

envolvidas com fatores psicológicos. A ansiedade do desempenho na hora do ato 

sexual e o medo de falhar durante a relação são condições psicogênicas 

importantes relacionadas à DE. Aspectos psicológicos como o desenvolvimento 

interpessoal, cognitivo, afetivo, traumas, entre outros fatores, podem predispor os 

homens à DE.9 Doenças neurológicas como epilepsia, Parkinson, Alzheimer e lesão 
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da medula espinal estão frequentemente associadas à DE. Pacientes que foram 

submetidos a cirurgias radicais como prostatectomia possuem risco elevado de 

adquirir lesões nas estruturas que inervam o pênis e desenvolver DE. Atualmente os 

avanços nas técnicas cirúrgicas reduziram a incidência de DE pós-cirurgia pélvica.9 

Altos níveis de óxido nítrico (NO) dentro do pênis atuam como um mediador 

químico local para facilitar o relaxamento das trabéculas intracavernosas, 

maximizando assim o fluxo sanguíneo e o enrijecimento do pênis. O NO é formado 

sob a influência da enzima óxido nítrico sintase, (NOS) que em conjunto com a 

nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) e oxigênio, transforma o 

substrato aminoácido L-arginina em citrulina e NO. 13 O óxido nítrico é o principal 

agente relaxante vasoativo e é essencial para o controle da pressão arterial e para a 

fisiologia erétil. No pênis, o NO é produzido principalmente por duas isoformas de 

NO sintases, a endotelial (eNOS) e neuronal (nNOS). Ambas são importantes para o 

início e manutenção da ereção peniana. 24 

Os pré-requisitos para a atividade erétil do pênis são um influxo arterial 

adequado para fornecer uma fonte constante de oxigênio intracavernoso e NOS 

suficiente para gerar NO, que atua promovendo a geração de monofosfato de 

guanosina cíclico (GMPc). A perda da ereção acontece quando a vasodilatação 

induzida pelo óxido nítrico desaparece devido ao metabolismo do GMPc, que é 

primariamente mediado pela enzima fosfodiesterase tipo 5.  

O papel do NO pode ter implicações terapêuticas importantes para pacientes 

com disfunção erétil, baixos níveis intracavernosos de NOS são encontrados em 

fumantes de cigarro, diabéticos e pacientes com deficiência de testosterona o que 

pode explicar porque esses fatores estão associados a uma alta frequência de DE. 

Exemplos incluem a diminuição do fluxo sanguíneo e níveis inadequados de 

oxigênio intracavernoso em casos de aterosclerose25, e diabetes mellitus, que está 

associada à baixa atividade da enzima NOS.26 

A interferência com a entrega de oxigênio ou com síntese de NO (disfunção 

endotelial) pode impedir que a pressão arterial intracavernosa aumente em um nível 

suficiente para impedir o fluxo venoso, levado a uma incapacidade de adquirir ou 

manter uma ereção. A disfunção endotelial é definida pela incapacidade do endotélio 

de produzir relaxamento da musculatura lisa adjacente através do NO, sendo um 

fator comum entre diversas doenças cardiovasculares e a disfunção erétil. Várias 

evidências já nos mostraram relação entre a redução na produção de NO pelo 
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endotélio que levam à DE.27 A disfunção erétil vasculogênica é causada pela 

incapacidade do relaxamento do musculo liso vascular e das demais estruturas do 

pênis, prevalecendo então os efeitos contráteis que deixam o órgão sexual 

masculino flácido.13 

1.3 A dimetilarginina assimétrica (ADMA), sua metabolização e a relação com a 

disfunção erétil 

 

ADMA (Figura 1) é um substrato formado após a proteólise de proteínas 

contendo resíduos de arginina metilados. O processo de metilação é denominado como 

a ligação ou substituição de um grupo metila sobre vários substratos. A ADMA age 

como um inibidor endógeno dos três subtipos de óxido nítrico sintase (NOS) a eNOS, 

nNOS e iNOS.28; 29 Maiores concentrações presentes de ADMA acarretam numa 

redução da produção de óxido nítrico pelas enzimas acima citadas, e está relacionada 

na patogênese de doenças cardiovasculares por conta da redução desta síntese.30 

Estudos nos mostram que existe o aumento dos níveis plasmáticos de ADMA 

em pacientes com doenças cardiovasculares. 31; 32; 33; 34 Também foi comprovado 

que os níveis plasmáticos de ADMA podem prever eventos deletérios e mortalidade 

cardiovascular.28  A ADMA surge a partir do processo de degradação (digestão) de 

proteínas por enzimas, denominadas proteases. As enzimas chamadas proteína-

arginina metiltransferases (protein arginine methyltransferases, PRMTs) do tipo I 

atuam sobre resíduos de arginina modificando este aminoácido de uma forma pós-

traducional através da metilação.28; 35  

 

Figura 1 – Arginina e suas formas metiladas 
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L-NMMA, monometilarginina; ADMA, dimetilarginina assimétrica; SDMA, dimetilarginina simétrica. 
Fonte: Masuda (2008). 

Várias proteínas diferentes são alvos das PRMTs , existindo pelo menos cinco 

PRMTs do tipo I capazes de gerar estas metilações que dão origem à ADMA. 35 

Existe então uma complexidade no processo de formação deste substrato 

denominado ADMA, porém em contrapartida a ADMA é metabolizada através das 

enzimas dimetilarginina dimetilaminohidrolase 1 e 2 (DDAH1 e DDAH2). 36 

As enzimas DDAH1 e DDAH2 metabolizam a ADMA em citrulina e 

dimetilamina36; 37 e suas concentrações plasmáticas são mantidas pela degradação 

enzimática e pela excreção renal.38; 39 

As duas formas de dimetilarginina dimetilaminohidrolase possuem ampla 

distribuição nos tecidos, porém diferem quanto à localização.  A DDAH2 pode ser 

encontrada principalmente do endotélio vascular, que expressa eNOS nos tecidos 

imunes (medula óssea, nódulos linfáticos, baço, entre outros), e também que 

expressam iNOS, na placenta, medula espinhal, no coração, rins e tecidos fetais. 40; 

41; 42 A DDAH1 pode ser encontrada principalmente no fígado e rins que são 

considerados os principais locais para o metabolismo da ADMA43; 44, e também no 

cérebro, células endoteliais, células do musculo liso vascular, adipócitos e também 

em tecidos que expressam a nNOS. 40; 41; 42; 45 Estudos também demonstraram que a 

expressão dessas enzimas ocorre no corpo cavernoso de ratos.46; 47; 48 

O fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) pode ser aumentado 

pela DDAH2, tendo um papel na promoção da angiogênese, mecanismo de 
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crescimento de novos vasos sanguíneos a partir dos já existentes.49  Outros estudos 

a partir do silênciamento ou supressão de genes em roedores demonstraram que os 

níveis plasmáticos de ADMA são regulados pelas enzimas DDAH1, ao passo que a 

DDAH2 desempenha um papel importante na preservação da função endotelial nos 

vasos de resistência e parece ser necessária para a vasodilatação dependente de 

acetilcolina.16; 41; 50; 51 Uma forma então de melhorar a saúde vascular, é a ação 

terapêutica com alvo na atividade da expressão destas enzimas.52; 53 

Inibidores endógenos da NOS, como a ADMA e outros, podem ser um fator 

importante na diminuição da produção de óxido nítrico.46; 54; 55 Várias desordens 

associadas a disfunção da NOS estão associados a elevados níveis de ADMA, tais 

como DE arteriogênica,56 diabetes tipo 1 não complicada, 57 hipertensão, 58 

hipertensão pulmonar, 59 entre outros.  

São complexas as diversas vias de síntese de ADMA, porém existe um 

pequeno número de proteínas capaz de controlar e eliminar tal substrato. Como já 

citado a ADMA é metabolizada pelas duas isoformas da enzima DDAH,37; 42 e é 

possível que fatores que alteram a atividade ou a expressão de tais enzimas estejam 

associados à disfunção erétil. 

Considerando que o NO tem sido mostrado com o principal fator para o 

relaxamento do musculo liso cavernoso e da ereção peniana, a hipótese do parágrafo 

anterior torna-se plausível. .60; 61; 62; 63 Um estudo demonstrou a relação entre a fumaça de 

cigarro com a redução da expressão da enzima DDAH1 no tecido cavernoso de coelhos, 

aumentando as concentrações de ADMA e prejudicando a função erétil. 46 É comprovado 

também, que níveis aumentados de ADMA estão presentes em pacientes com DE, 

principalmente nos casos de etiologia vascular.56 As concentrações plasmáticas de 

ADMA nestes pacientes se correlacionaram inversamente à pontuação da função erétil 

determinados pelo IIEF. 56 Fatores de risco cardiovasculares foram relacionados com as 

concentrações circulantes de ADMA em pacientes com DE. 64   

Estudos já foram realizados, em modelos animais e humanos, demonstrando 

alterações na expressão e/ou atividade das enzimas DDAHs em doenças nas quais 

a sinalização comprometida de NO tem sido implicada na fisiopatologia. 65; 66; 67 

 

1.4 Polimorfismos genéticos e haplótipos 
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O ácido desoxirribonucleico (DNA) pode apresentar mutações que levam a 

variação genética em todo o genoma humano. Essas variações podem ser transmitidas 

através de gerações, caso não resultem em graves alterações. Quando a frequência de 

uma variante atinge mais de 1% em uma população é denominada polimorfismo. 

Atualmente existem alguns tipos de polimorfimos diferentes, os mais estudados são 

inserções/deleções, variantes de número de cópias e por fim os polimorfismos de base 

única ou nucleotide polymorphisms (SNPs). Os SNPs possuem duas ou mais alternativas 

denominadas alelos em um locus específico de um gene. Minor allele frequency (MAF) é 

o nome dado a frequência do alelo menos frequente de um SNP em uma população. 68 

Haplótipos são diferentes polimorfismos em um mesmo cromossomo que podem 

ser herdados em conjuntos, cada haplótipo combina diferentes alelos destes diferentes 

polimorfismos. O material genético passa dos pais para os filhos englobando não 

apenas a combinação de haplótipos mas também o processo de recombinação, onde 

um cromossomo de um genitor troca parte de seu material genético com outro 

cromossomo do mesmo genitor, essa transmissão dos haplótipos de pais para filhos 

ocorre de forma não óbvia. No cromossomo, existem regiões que o processo de 

recombinação ocorre mais favoravelmente e com mais frequência, e também existem 

outras regiões que a recombinação acontece raramente, formando blocos onde existe 

com maior certeza, a passagem de toda uma combinação de alelos de polimorfismos 

próximos de pais para filhos. Esse conceito é denominado de bloco de haplótipos. Outra 

propriedade importante é chamada de desequilíbrio de ligação (Linkage Disequilibrium, 

LD), onde existe a associação não-aleatória de alelos em dois ou mais loci, não 

necessariamente no mesmo cromossomo. Com isto, podemos prever o genótipo de 

outro SNP se a associação do LD for alta entre estes dois polimorfismos. O LD 

descreve uma situação em que algumas combinações de alelos ou marcadores 

genéticos ocorrem com maior ou menor frequência numa população. 69  

 

1.5 Polimorfismos genéticos nos genes DDAH1 e DDAH2 

 

A enzima DDAH1 é “produzida” através do gene DDAH1, que fica localizado no 

braço curto do cromossomo 1 (região 1p22). A enzima DDAH2 é codificada pelo gene 

DDAH2 (Figura 2), localizado no braço curto do cromossomo 6 (região 6p21.3). 70  
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Figura 2 – Mapa do gene DDAH2 

 

Esquema que exemplifica a estrutura do gene DDAH2, sendo os introns representados pelas linhas e 
os exons pelas caixas. As setas indicam a posição dos polimorfismos selecionados para este estudo. 
Fonte: Azevedo (2017). 

 

Polimorfismos nos genes DDAH1 e DDAH2 são capazes de alterar os níveis 

plasmáticos de ADMA, 71; 72; 73 estes níveis quando aumentados, proporcionam um 

risco maior para desfecho cardiovasculares 74; 75; 76. Para este estudo foram 

selecionados dois polimorfismos do gene DDAH1 (rs1554597 e rs18582) e dois do 

gene DDAH2 (rs805304 e rs805305), que estão associados a alterações nas 

concentrações circulantes de ADMA. Em um estudo prévio, foi demonstrado que os 

polimorfismos rs1554597 e rs18582 podem alterar as concentrações plasmáticas de 

ADMA em pacientes com DE de perfil vasculogênico e que os polimorfismos 

rs805304 e rs805305 estão associados a alterações na resposta ao tratamento com 

sildenafil de pacientes com DE decorrente de prostatectomia. Portanto, estes 

polimorfismos podem ser considerados bons candidatos para a investigação da 

predisposição à DE. 24 A frequência dos polimorfismos selecionados é relativamente 

alta (acima de 27%, Tabela 2), o que nos permite fazer análises de associação sem 

necessitar de um grande número de pacientes. 

Na literatura atual, ainda não existem estudos que investiguem se bases 

genéticas relacionadas ao metabolismo do ADMA estão associadas ao risco para DE. 

Considerando a enorme relevância do ADMA sobre a produção de NO, o principal 

mediador envolvido no processo da ereção peniana, é provável que SNPs que 

modifiquem a atividade das enzimas DDAHs possuam impacto real sobre o surgimento 

da disfunção erétil, sendo este o principal objeto de estudo do presente trabalho. 

 

Tabela 2 – Evidências clínicas e funcionais dos polimorfismos dos genes DDAH1 e 
DDAH2 selecionados para o estudo 

SNP Alelos (MAF) 
Localização 

no gene 
Fenótipos associados 
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DDAH1    

rs1554597 T/C (C=0.41) Intron 1  Pessoas com o alelo C têm maiores 
concentrações circulantes de ADMA.72; 77 

rs18582 G/A (G=0.40) Intron 1  Genótipo GG associado a maior 
concentração plasmática de ADMA;77; 

78 está em LD (r2<0,88) com os outros 
polimorfismos associados à ADMA.77 

DDAH2    

rs805304 C/A (C=0.27) Região 
promotora 

 Polimorfismo associado com 
hipertensão,79 e risco cardiovascular;80; 

81 portadores do alelo C têm maior 
concentração circulante de ADMA.82 

rs805305 C/G (C=0.32) Intron 2  SNP associado a doença 
cardiovascular,80 hemorragia cerebral83 
e hipertensão;79 alelo G associado a 
alterações da concentração plasmática 
de ADMA.84; 85; 86 

SNP, single nucleotide polymorphism; MAF, minor allele frequency – dados obtidos a partir da plataforma dbSNP 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/) usando a população CEU (caucasianos). Fonte: Azevedo (2017).  



 O NO é o principal responsável pelo relaxamento do musculo liso envolvido na 

ereção peniana. A ADMA é uma molécula que possui a capacidade de inibir a 

síntese de NO e pode causar DE em modelos animais. As principais enzimas 

responsáveis pela metabolização de ADMA dentro das células são a DDAH1 e a 

DDAH2. Polimorfismos genéticos podem alterar a funcionalidade e a capacidade de 

metabolização destas enzimas fazendo com que haja uma mudança na 

concentração de ADMA intracelular e consequentemente uma alteração na 

produção de NO.  

Desta forma, a hipótese do presente estudo é que polimorfismos genéticos 

dos genes DDAH1 (rs1554597 e rs18582) e DDAH2 (rs805304 e rs805305) estejam 

associados com o risco para DE, sendo que portadores dos alelos relacionados a 

menores concentrações plasmáticas de ADMA (i.e., T do rs1554597, A do rs18582, 

A do rs805304 e G do rs805305) apresentem menor risco para DE, melhor função 

erétil avaliada pelo IIEF, menores concentrações plasmáticas de ADMA e maiores 

concentrações plasmáticas de nitrito. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos gerais 

 

Investigar a associação de variantes genéticas com a predisposição à 

disfunção erétil, diferenças no grau de função erétil, e influência sobre marcadores 

bioquímicos. Ainda, verificar se estes marcadores bioquímicos estão relacionados a 

alterações na função erétil. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Investigar se polimorfismos dos genes DDAH1 (rs1554597 e rs18582) e 

DDAH2 (rs805304 e rs805305) estão associados com o risco para DE, 

diferenças nas pontuações do domínio FE do IIEF e as concentrações 

plasmáticas de ADMA e nitrito; 

b) Investigar se haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2 (que incluem os 

polimorfismos acima mencionados) estão associados com o risco para DE, 

diferenças nas pontuações do domínio FE do IIEF e as concentrações 

plasmáticas de ADMA e nitrito; 

c) Verificar a relação entre as concentrações plasmáticas de ADMA e 

diferenças nas pontuações do domínio FE do IIEF; 

d) Verificar a relação entre as concentrações plasmáticas de nitrito e 

diferenças nas pontuações do domínio FE do IIEF. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1 Seleção dos participantes 

 

Para este estudo, foram selecionados 228 participantes, sendo 130 com DE 

clínica (DEC), do Ambulatório de Urologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto (HCFMRP), sob a coordenação do Prof. Dr. Sílvio Tucci 

Junior da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo 

(FMRP-USP) e 98 participantes controles saudáveis sem DE. Os participantes 

controles foram abordados dentro do campus da Universidade de São Paulo de 

Ribeirão Preto e convidados a participar da pesquisa de forma voluntária. 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (EERP-USP) 

(número do processo: 51399015.3.0000.5393). 

Os critérios de inclusão do grupo paciente no estudo foram: idade entre 18 e 

80 anos; queixas envolvendo a atividade sexual; diagnóstico médico de DE; e 

resultado do questionário IIEF com pontuação < 26 no domínio FE. Já os critérios de 

exclusão foram: presença de hipogonadismo; hipotireoidismos; bexiga neurogênica; 

ejaculação precoce; implantes penianos; acidentes cerebrovasculares; traumas no 

sistema nervoso central; e anormalidades anatômicas, como a doença de Peyronie. 

Os pacientes que foram submetidos à prostatectomia foram excluídos. 

Os critérios de inclusão do grupo controle no estudo foram: idade entre 18 e 

80 anos; não possuir diagnóstico médico de DE; e resultado do questionário IIEF 

com pontuação ≥ 26 no domínio FE. Os critérios de exclusão para o grupo controle 

foram os mesmos apresentados do grupo paciente acima.  

Os pacientes seguiram o esquema diagnóstico e terapêutico da rotina habitual 

de manejo clínico empregada no Ambulatório de Urologia do HCFMRP. Cada 

voluntário assinou um termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE). Após a 

assinatura do TCLE, o paciente permaneceu em repouso por cerca de 20 minutos e, 

então, sua pressão arterial foi aferida três vezes, obtendo-se um valor médio das 

três aferições para as pressões arteriais sistólica e diastólica. Em seguida, foi 

aplicado o questionário traduzido do IIEF19 e coletado sangue por punção venosa 

em tubos a vácuo de ácido etileno diamino tetra acético (EDTA), gel e heparina de 

sódio, utilizando procedimentos adequados, para obtenção de sangue total, soro e 
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plasma. As amostras foram armazenadas em freezers - 20 °C (sangue total) e - 80 

°C (soro e plasma). Os mesmos procedimentos de coleta e armazenamento foram 

realizados no grupo controle. 

 

3.2 Avaliação da função erétil 

 

A função erétil de pacientes e controles foi avaliada pela pontuação no 

domínio FE do IIEF (score FE). Este domínio é composto pelas perguntas de 

número 1 a 5 e a questão número 15 (anexo C) do questionário. Neste domínio, 

pode-se atingir uma pontuação que variar de 0 a 30 pontos, a qual é utilizada para 

classificar o grau de DE dos indivíduos (tabela 1; item 1.1). 

 

3.3 Análises laboratoriais 

 

A partir das amostras de sangue dos pacientes, foram utilizados kits 

comercialmente disponíveis (Lab Test, Brasil) com técnicas padronizadas para 

dosagem de lipoproteína de alta densidade (HDL), colesterol total, triglicérides, 

uréia, creatinina e níveis de glicemia de jejum. A concentração de lipoproteína de 

baixa densidade foi calculada de acordo com a fórmula Friedwald's. 

 

3.4 Extração de DNA genômico  

 

A partir de 500 µL de sangue total das amostras dos pacientes, foram feitas 

as extrações do DNA genômico. Foi acrescentado ao sangue 1,5 mL de solução A 

(Triton X 1%, MgCl2 5 mM, sacarose 0,32 M e Tris-HCl 10 mM pH 8), seguido por 

homogeneização e incubação em gelo por 15 minutos. Em seguida as amostras 

foram centrifugadas por 5 minutos a 13.000 rpm a 4ºC. Após a centrifugação, os 

sobrenadantes foram descartados e os tubos foram completados com solução A, 

homogeneizados e centrifugados novamente. Estes passos foram repetidos 4 vezes 

ou mais, até o sobrenadante ficar límpido e obterem-se pellets (leucócitos), que 

possuem uma cor branca, dentro dos tubos. Nos pellets foram adicionados 100 µL 

de solução B 2X (Na2EDTA 20 mM, NaCl 20 mM e Tris-HCl 20 mM) e de 50 µL de 

solução C (preparada no momento do uso - SDS 5%, 25 µL de solução B 2X, 12,5 

µL de água milli-Q e 2,5 µL de solução de proteinase K 20 mg/mL). Após esse 
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procedimento os tubos foram deixados em repouso em banho-maria à 37°C 

overnight. 

Após o overnight, foram adicionados aos tubos 50 µL de tris-ácido etileno 

diamino tetra acético (TE) e 300 µL de fenol, com posterior homogeneização por 

inversão durante 5 minutos, centrifugação por 15 minutos a 13.000 rpm a 4ºC, e 

coleta da fase superior (aquosa) de cada amostra, que foi transferida para novo 

tubo. Aos novos tubos foram adicionados 150 µL de fenol e 150 µL de solução 

clorofórmio / álcool isoamílico (24:1), seguindo os mesmos passos da etapa anterior 

descrita acima. Seguiu-se com adição de 300 µL de solução clorofórmio / álcool 

isoamílico (24:1) e, novamente, os passos de homogeneização, centrifugação e 

transferência da fase aquosa das amostras para novos tubos. Após, observou-se o 

volume obtido de fase aquosa para cada amostra e adicionou-se 1/10 deste volume 

de acetato de sódio 3 M pH 5,4 e duas vezes o volume de etanol absoluto gelado (-

20ºC) em cada tubo, que foram armazenados em freezer a - 20ºC por 2 horas. 

Em sequência, as amostras foram centrifugadas por 15 minutos em 14.000g a 

4°C e os sobrenadantes foram descartados. Adicionou-se 500 µL de etanol 70% 

gelado, com posterior agitação e centrifugação (15 minutos em 14.000g a 4°C) e, em 

seguida, descarte dos sobrenadantes. Os tubos contendo DNA foram deixados 

abertos e deitados de lado (na capela de exaustão com a janela fechada) por uma 

hora para evaporação do etanol e, depois, foram adicionados 100 µL de TE. As 

amostras foram homogeneizadas e deixadas em repouso no banho-maria à 37 ºC 

overnight. 

Posteriormente, as amostras de DNA genômico foram quantificadas no 

espectrofotômetro NanoDrop™ 1000 (Thermo Fisher Scientific Inc.), diluídas 

(quando necessário) a 300 ng/µL e armazenadas em freezer a - 20ºC. Partindo das 

amostras concentradas, foram feitas soluções de DNA genômico a 5 ng/µL para as 

análises, que foram armazenadas em geladeira. 

O nome do processo utilizado para a extração do dna genômico que foi 

descrito neste tópico é salting-out. 

 

3.5 Genotipagens 

 

Os quatro SNPs foram genotipados através de técnicas de Reação em 

Cadeia da Polimerase (PCR) seguida ou não de digestão enzimática, que foram 
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padronizadas em nosso laboratório conforme protocolo previamente descrito.69 Para 

o desenho dos primers das PCRs de cada polimorfismo foram utilizados a 

ferramenta Primer-BLAST da NCBI e o software Gene Runner 5.0. Posteriormente, 

os primers foram sintetizados pela empresa Sigma-Aldrich®.69 Os resultados das 

genotipagens foram analisados por eletroforese em gel de agarose a 1,5% 

preparado com GelRed™, aplicando-se 3 μL da solução de cada PCR por poço. O 

tempo de corrida de cada eletroforese foi de 1 hora e 30 minutos a 150 W, 300 V e 

100 mA. Os produtos das digestões enzimáticas (fragmentos de DNA) foram 

analisados por eletroforese em gel de agarose a 3%, também preparado com 

GelRed™. Foram aplicados 10 μL de cada produto digerido por poço. O tempo de 

corrida da eletroforese foi de 1 hora e 30 minutos a 150 W, 300 V e 150 mA. A 

seguir, descrevem-se as particularidades das técnicas utilizadas nas genotipagens 

de cada SNP. 

 

3.5.1 rs1554597 do gene DDAH1 (T/C) 

 

Este SNP foi genotipado por PCR seguida de digestão enzimática. O par de 

primers utilizados nesta PCR foi desenhado conforme: 

 Primer forward: 5’-ACAGTTGACAGTGAGGCAGG-3’; e  

 Primer reverse: 5’- AGACAGAAGGACAGCACAGC-3’. 

Foi utilizada uma solução para esta PCR com o volume final de 15 µL para 

cada amostra, contendo: tampão 1X; cloreto de magnésio 1,5 mM; deoxynucleotide 

solution mix (dNTP) 0,2 mM; primers forward e reverse 0,1 µM cada; 0,5 U de 

enzima Taq polimerase; e 40 ng de DNA genômico. O produto de interesse 

amplificado nesta reação é de 300 pares de base (pb) (Figura 3A). No processo de 

digestão enzimática foi preparada uma solução com volume final de 10 µL por 

amostra, contendo: tampão 1X; 1 U da enzima de restrição Hpy188III (BioLabs Inc.); 

e 1 µg do produto da PCR. Após este processo, as digestões foram incubadas a 37 

°C por uma hora e meia, com posterior aquecimento a 65°C por 20 minutos para 

inativação da enzima. A enzima corta o produto da PCR que contém o alelo C em 

dois fragmentos de 210 pares de base e 90 pares de base. O produto da PCR 

contendo o alelo T não é cortado pela enzima, ficando com seu tamanho original de 

300 pares de base (Figura 3B). 
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Figura 3 – Genotipagem do rs1554597 

 
A) Produtos da PCR possuem tamanho de 300 pb. B) Produtos da digestão enzimática – a banda de 
300 pb indica presença do alelo T e a banda de 210 pb indica a presença do alelo C – em branco são 
apresentados os genótipos de controles positivos e em amarelo as amostras de pacientes. B, branco 
da PCR; L, ladder (padrão de peso molecular); pb, pares de base; TT, genótipo homozigoto ancestral; 
TC, genótipo heterozigoto; CC, genótipo homozigoto variante. Fonte: Azevedo (2017). 
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3.5.2 rs18582 do gene DDAH1 (G/A) 

 

A genotipagem deste SNP foi feita apenas pela técnica de PCR alelo 

específica. Os primers utilizados nessa PCR foram desenhados conforme: 

 Primer forward específico A: 5’-CGGAGGTGACTACAAAGCAA-3’;  

 Primer forward específico G: 5’-CGGAGGTGACTACAAAGCAG-3’; 

 Primer forward controle: 5’-GCAGTCAGAACTGGACGGTCA-3’; e 

 Primer reverse: 5’- TGAGATGGGCACAACCTTGG-3’.  

Nesta reação de PCR, foram preparadas duas soluções com volume de 15 µL 

cada, sendo uma para a PCR específica do alelo A e outra para a PCR específica do 

alelo G, contendo: tampão 1X; cloreto de magnésio 1,5 mM; dNTP 0,2 mM; primer 

forward específico A ou G 0,3 µM; primer reverse 0,3 µM; primer forward controle 

0,047 µM; 0,5 U de enzima Taq polimerase; e 20 ng de DNA genômico. As reações 

de PCR para os alelos A e G de cada paciente ocorreram ao mesmo tempo no 

termociclador. Em ambas as PCRs (A e G) sempre é amplificado um produto que 

serve como controle positivo, o qual é delimitado pelo primer reverse e pelo primer 

forward controle e tem 677 pb. Um segundo produto de 135 pb, que é delimitado 

pelo primer reverse e pelo primer forward especifico (A ou G), deve ser amplificado 

em apenas uma ou em ambas as reações, determinando assim a presença do alelo. 

Sendo assim, pacientes que possuem o genótipo GA, apresentam este produto nas 

duas reações; pacientes com o genótipo GG apresentam este produto apenas na 

reação especifica do alelo G; e pacientes que possuem genótipo AA apresentam 

este produto apenas a reação específica do alelo A (Figura 4).  
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Figura 4 – Genotipagem do rs18582 

 

Produtos da PCR alelo específica – a banda de 677 pb indica o funcionamento da PCR (controle interno). A banda de 135 pb indica a presença do produto 
alelo específico – na figura, as letras em azul claro indicam a ordem de aplicação da PCR específica de cada alelo, colchetes em branco apresentam os 
genótipos de controles positivos, colchetes em amarelo as amostras de pacientes. B, branco da PCR; L, ladder (padrão de peso molecular); pb, pares de 
base; GG, genótipo homozigoto ancestral; AG, genótipo heterozigoto; AA, genótipo homozigoto variante. Fonte: Azevedo (2017).  
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3.5.3 rs805304 do gene DDAH2 (C/A) 

 

Este SNP foi genotipado por PCR seguida de digestão enzimática. O par de 

primers utilizados nesta PCR foi desenhado conforme: 

 Primer forward: 5’-CATTGTCTAAGCGGGACGG-3’; e  

 Primer reverse: 5’-TGGTGGGGCTGCTATGTTTC-3’. 

Foi utilizada uma solução para a PCR com volume final de 15 µL por amostra, 

contendo: tampão 1X; cloreto de magnésio 1,5 mM; dNTP 0,2 mM; primer forward 

0,2 µM; primer reverse 0,2 µM; 0,5 U de enzima Taq polimerase; e 20 ng de DNA 

genômico. O produto de interesse amplificado nesta reação é de 239 pb (Figura 5A). 

A digestão enzimática foi preparada com uma solução contendo volume final 

de 10 µL por amostra que possuía: tampão 1X; 2,5 U da enzima BstUI (BioLabs 

Inc.); e 1 µg do produto de PCR. As digestões foram incubadas a 60 °C por uma 

hora e meia. A enzima BstUI cliva o produto da PCR que contém o alelo C em dois 

fragmentos de 176 pb e 63 pb. O produto da PCR contendo o alelo A não é clivado 

pela enzima, mantendo seu tamanho de 239 pb (Figura 5B). 
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Figura 5 – Genotipagem do rs805304 

 

A) Produtos da PCR com tamanho de 239 pb. B) Produtos da digestão enzimática – a banda de 239 
pb indica presença do alelo A e a banda de 176 pb a presença do alelo C – em branco são 
apresentados os genótipos de controles positivos e em amarelo as amostras de pacientes. B, branco 
da PCR; L, ladder (padrão de peso molecular); pb, pares de base; CC, genótipo homozigoto 
ancestral; CA, genótipo heterozigoto; AA, genótipo homozigoto variante. Fonte: Azevedo (2017). 
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3.5.4 rs805305 do gene DDAH2 (C/G) 

 

Este SNP foi genotipado por PCR seguida de digestão enzimática. O par de 

primers utilizados nesta PCR foi desenhado conforme: 

 Primer forward: 5’-AAGAGGAGCCTGAGGAACAA-3’; e  

 Primer reverse: 5’-GCGGAGAGAGGATGCTTAAC-3’. 

As reações de PCR do rs805305 seguiram as mesmas condições descritas 

para o rs805304. O produto de interesse amplificado nesta reação é de 340 pb 

(Figura 6A). 

A digestão enzimática foi preparada com uma solução contendo volume final 

de 10 µL por amostra que possuía: tampão 1X; 2U da enzima BstUI; e 1 µg do 

produto de PCR. As digestões foram feitas com incubação a 60 °C por uma hora e 

meia. A enzima BstUI cliva o produto da PCR que contém o alelo G em dois 

fragmentos de 190 pb e 150 pb. O produto da PCR contendo o alelo C não é clivado 

pela enzima, mantendo seu tamanho de 340 pb (Figura 6B).  
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Figura 6 – Genotipagem do rs805305 

 

A) Produtos da PCR com tamanho de 340 pb. B) Produtos da digestão enzimática – a banda de 340 
pb indica presença do alelo C, as bandas de 190 pb e 150 pb indicam a presença do alelo G – em 
branco são apresentados os genótipos de controles positivos e em amarelo as amostras de 
pacientes. B, branco da PCR; L, ladder (padrão de peso molecular); pb, pares de base; CC, genótipo 
homozigoto ancestral; CG, genótipo heterozigoto; GG, genótipo homozigoto variante. Fonte: Azevedo 
(2017). 
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3.6 Quantificação de ADMA 

 

A dimetilarginina assimétrica foi quantificada utilizando um kit de ensaio 

imunoenzimático (ELISA) de princípio competitivo da Elabscience (cat# E-EL-0042, 

Wuhan, China), seguindo as instruções do fabricante, conforme descrito em estudo 

prévio. 24 A absorbância foi medida a 450 nm usando um espectrofotômetro de placa 

μQuant (BioTek, Winooski, EUA). Foram utilizadas amostras diluídas de plasma 

EDTA (1:10, v / v) e as curvas padrão foram ajustadas usando um modelo de 4 

parâmetros por meio de uma ferramenta online disponível gratuitamente 

(www.elisaanalysis.com). 

 

3.7 Quantificação de nitrito 

 

O nitrito foi quantificado em amostras de plasma heparina, conforme descrito 

em estudos prévios. 24; 87 Resumidamente, 300 μL de amostras de plasma foram 

injetados em uma câmara preenchida com 8 mL de solução de triiodeto acidificada, 

a qual é borbulhada por fluxo constante de nitrogênio e conectada a um analisador 

de óxido nítrico (Sievers 280i Boulder, CO, EUA). O nitrito no plasma reage com a 

solução de triiodeto formando gás NO, que é transportado pelo fluxo de nitrogênio 

para uma câmara do aparelho, onde o NO entra em contato com ozônio, gerando 

uma reação quimioluminescente que é detectada e quantificada pelo analisador. 

 

3.8 Inferência de haplótipos e análises estatísticas 

 

A inferência dos haplótipos de cada gene estudado foi realizada pelo 

programa PHASE 2.1. Para os dois SNPs do DDAH1, os possíveis haplótipos foram: 

TG, TA, CG e CA. Para os dois SNPs do DDAH2, os possíveis haplótipos foram: CC, 

CG, AC e AG. Haplótipos com frequência <2% nos dois grupos foram excluídos das 

análises estatísticas. 

A análise estatística não corrigida compreendeu a comparação das variáveis 

categóricas pelo teste qui-quadrado (características clínicas dos grupos; 

distribuições genéticas para o equilíbrio de Hardy-Weinberg; frequências dos 

genótipos nos modelos de herança aditivo, dominante e recessivo dos polimorfismos 

estudados entre os grupos; e frequências dos haplótipos de cada gene estudado 
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entre os grupos). Quando uma variável categórica com dois níveis foi comparada a 

uma variável quantitativa, usamos o teste T de Student para variáveis contínuas 

paramétricas (características clínicas e laboratoriais entre os grupos; concentrações 

plasmáticas de ADMA e nitrito entre os genótipos nos modelos dominante e 

recessivo e entre os haplótipos do gene DDAH2) ou o teste de Mann-Whitney para 

variáveis não paramétricas (scores FE entre os genótipos nos modelos dominante e 

recessivo e entre os haplótipos do gene DDAH2). Quando variáveis categóricas com 

três ou mais níveis foram comparadas a uma variável quantitativa, utilizou-se 

ANOVA seguida de pós-teste de Tukey para variáveis contínuas paramétricas 

(concentrações plasmáticas de ADMA e nitrito entre os genótipos no modelo aditivo 

e entre os haplótipos do gene DDAH1) ou de Kruskal-Wallys seguido de pós-teste 

de Dunn para variáveis não paramétricas (scores FE entre os genótipos no modelo 

aditivo e entre os haplótipos do gene DDAH1). As correlações de duas variáveis 

quantitativas foram realizadas pelo teste de correlação de Pearson para variáveis 

contínuas paramétricas (concentrações plasmáticas de nitrito versus concentrações 

plasmáticas de ADMA) ou teste de correlação de Spearman para variáveis não 

paramétricas (scores FE versus concentrações plasmáticas de ADMA ou nitrito). 

Além disso, foram realizados modelos estatísticos corrigidos por fatores de 

confusão, utilizando o programa JMP 5.1.2 (SAS Institute). Modelos multivariados 

foram construídos por meio de uma análise sequencial de cada variável 

independente, avaliando se estavam associados a cada variável dependente. Além 

disso, também foi realizada uma análise bivariada para avaliar o potencial de 

confusão de cada variável independente na relação entre os genótipos (nos modelos 

aditivo, dominante e recessivo), haplótipos, concentrações plasmáticas de ADMA e 

nitrito com as variáveis dependentes. Na análise multivariada, a fim de obter uma 

distribuição normal, as concentrações plasmáticas de ADMA foram transformadas 

logaritmicamente. O modelo final selecionado foi com o maior R2 e menor erro 

quadrático médio possível. As variáveis independentes incluídas em todos os 

modelos finais foram idade, diabetes e tabagismo. Alguns modelos incluíram 

genótipos, haplótipos ou concentrações plasmáticas de ADMA (transformadas 

logaritmicamente) e nitrito como variáveis independentes. Para as análises de 

regressão linear multivariada, as variáveis dependentes foram as concentrações 

plasmáticas de ADMA (transformadas logaritmicamente) e nitrito ou os scores FE. 

Para a regressão logística multivariada, a inclusão dos voluntários no grupo 
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Pacientes ou Controles foi considerada como variável dependente. Foi observado 

um forte desequilíbrio de ligação entre o rs805304 e o rs805305, não poderíamos 

incluir simultaneamente ambos os polimorfismos em qualquer modelo multivariado, 

uma vez que não eram independentes. Portanto, quando aplicável, incluímos 

apenas o rs805304. Valores de P foram considerados significativos se < 0,05, exceto 

quando a análise global não foi significativa. 
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4 RESULTADOS 

 

A Tabela 3 resume as caraterísticas clínicas e laboratoriais dos 228 indivíduos que 

participaram do estudo e que foram divididos em dois grupos: Pacientes, com 130 

indivíduos com diagnóstico de disfunção erétil; e Controles, com 98 indivíduos saudáveis. 

As características clínicas dos dois grupos foram similares em partes. Houve diferença 

significativa entre os grupos para: idade; tabagismo; PAS; dosagens de colesterol (total, 

HDL e LDL), glicose e creatinina; número de hipertensos e diabéticos; pontuação do IIEF 

relacionada ao domínio função erétil (score FE); e concentrações plasmáticas de ADMA e 

nitrito (todos P <0,05; Tabela 3). A maior média de idade para o grupo Pacientes já era 

esperada, tendo em vista que a prevalência de DE aumenta com a idade. Além disso, ao 

longo das coletas para o estudo, foi difícil encontrar indivíduos idosos e saudáveis ou 

jovens e com DE. Em relação à pressão arterial sistólica (PAS) e à dosagem de glicose, 

as diferenças nas médias entre os grupos são devidas ao grande número de pacientes 

hipertensos e diabéticos em relação aos controles. Curiosamente, os controles 

apresentaram maiores valores médios de colesterol total e LDL e menor valor médio de 

HDL em relação aos pacientes. A maioria dos pacientes faz tratamento com 

medicamentos para controle do colesterol, desta forma, essa diferença pode indicar 

casos de dislipidemia não conhecida nem tratada nos indivíduos controles. Quanto ao 

score FE, a grande diferença entre os grupos na pontuação média no domínio função 

erétil do IIEF já era esperada, visto que esse domínio é usado para classificar o grau de 

DE (vide Tabela 1, item 1.1), e mostra o quanto é prejudicada a função erétil dos 

pacientes em relação à dos controles. Conforme mostra a tabela, a concentração 

plasmática de ADMA foi quantificada para 87 indivíduos controles e 84 pacientes, já a de 

nitrito foi quantificada para 92 controles e 112 pacientes. As concentrações plasmáticas 

médias de ADMA e nitrito obtidas para o grupo Pacientes foram menor e maior, 

respectivamente, em relação às médias encontradas para o grupo Controle. Esse não era 

um fato esperado e este achado será discutido mais à frente. 

Após realizar as quantificações de nitrito e ADMA no plasma dos voluntários 

incluídos no estudo, verificou-se se haveria correlação entre esses dois fatores em cada 

grupo (Figura 7). Para os pacientes, observou-se uma correlação negativa (r = - 0,37; P < 

0,001; Figura 7). Este resultado resistiu após correção por regressão linear multivariada (β 

-0,57; P <0,001; R2 = 0,22). Entretanto, não foi encontrada uma correlação entre as 

concentrações plasmáticas de nitrito e ADMA para os controles. (r = 0,05; P = 0,679; 

Figura 7). Este resultado foi mantido após correção por regressão linear multivariada (β 

0,02; P = 0,878; R2 = 0,04). 
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Tabela 3 – Características clínicas e laboratoriais dos grupos estudados 

Características Controles (n = 98)  Pacientes (n = 130) 

   

Idade (anos) 47 ± 9 55 ± 11* 

Etnia (brancos/não brancos) 52/46 68/62 

IMC (Kg/m2) 27,7 ± 4,3 28,1 ± 4,8 

Praticam atividade física (n) 59 72 

Tabagismo (n)   

Fumantes 15 19 

Ex-fumantes 23 62* 

Não fumantes 60 49 

Etilismoa (%) 11 10 

PAS (mmHg) 130 ± 19 138 ± 19* 

PAD (mmHg) 88 ± 13 89 ± 13 

Colesterol total (mg/dL) 201 ± 42 181 ± 38* 

Colesterol HDL (mg/dL) 36 ± 11 41 ± 9* 

Colesterol LDL (mg/dL) 127 ± 38 112 ± 35* 

Triglicerídeos (mg/dL) 175 ± 106 161 ± 111 

Glicose (mg/dL) 100 ± 41 128 ± 55* 

Ureia (mg/dL) 35 ± 9 33 ± 12 

Creatinina (mg/dL) 1,0 ± 0,3 1,1 ± 0,3* 

Hipertensos (n) 0 62* 

Diabéticos (n) 5 52* 

Score FE 29 ± 1 10 ± 7* 

ADMA (μM) 0,90 ± 0,33 (n = 87) 0,81 ± 0,32 (n = 84)* 

Nitrito (μM) 134 ± 73 (n = 92) 192 ± 172 (n = 112)* 

IMC, índice de massa corporal; PAS, pressão arterial sistólica; PAD, pressão arterial diastólica; HDL, 
lipoproteína de alta densidade; LDL, lipoproteína de baixa densidade; Score FE, pontuação referente 
ao domínio função erétil do questionário Índice Internacional de Função Erétil. a Consumo de etanol 
>30 g/dia. Dados expressos como média ± desvio padrão, valores absolutos (n) ou frequências 
relativas (%). * P <0,05 versus Controles. 

 

Em seguida, foi investigado se os scores FE de pacientes e controles 

correlacionavam-se com as concentrações plasmáticas de ADMA ou nitrito (Figura 

8). No grupo Pacientes, foi encontrada uma correlação negativa dos scores FE com 

as concentrações plasmáticas de nitrito (r = - 0,23; P = 0,015; Figura 8). Porém, este 

resultado não se manteve após correção por análise de regressão linear multivariada 

(β -5,04; P = 0,152; R2 = 0,16).  Todas as outras correlações não foram significativas 

(todas P >0,05; Figura 8), mesmo após a correção (todas P >0,05; dados não 

mostrados). 
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Figura 7 – Análise de correlação entre as concentrações plasmáticas de nitrito e 
ADMA nos grupos Pacientes e Controles 

 

Resultados não normalizados. Correlação de Pearson, valores de r e P fornecidos no canto direito de 
cada gráfico. A linha contínua representa análise de regressão linear, já a linha tracejada representa 
o intervalo de confiança de 95%. * P <0,05 significativo. 
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Figura 8 – Análise de correlação entre os scores FE e as concentrações plasmáticas 
de nitrito ou ADMA nos grupos Pacientes e Controles 

 

Resultados não normalizados. Correlação de Spearman, valores de r e P fornecidos no canto direito 
de cada gráfico. A linha contínua representa análise de regressão linear, já a linha tracejada 
representa o intervalo de confiança de 95%.* P <0,05 significativo. 
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Em seguida, foram obtidos os genótipos de Controles e Pacientes para os 

polimorfismos dos genes DDAH1 e DDAH2 selecionados para o estudo. As Tabelas 

4 e 5 mostram as distribuições dos genótipos e haplótipos, respectivamente, nos 

grupos Controles e Pacientes. As frequências observadas dos genótipos de cada 

polimorfismo nos dois grupos não apresentaram desvios em relação ao equilíbrio de 

Hardy-Weinberg (todas P >0,05; Tabela 4). 

Coincidentemente, as frequências observadas para os genótipos de cada 

polimorfismo do DDAH2 (rs805304 e rs805305) foram muito próximas em ambos os 

grupos. A partir da comparação visual dos resultados das genotipagens, foi 

observada uma associação quase completa (mais de 99%) entre os alelos 

ancestrais (C e C) e entre os alelos variantes (A e G) dos dois SNPs em todas as 

amostras estudadas. Sendo assim, é possível inferir que estes polimorfismos estão 

em forte desequilíbrio de ligação (r2 ≈ 1) na amostra da população estudada, sem 

necessidade análise estatística específica.  

Não foram encontradas associações significativas dos genótipos no modelo 

de herança aditivo nem dos haplótipos com os grupos de controles e pacientes. 

Estes resultados se mantiveram mesmo após as análises de regressão logística 

multivariada (todos P >0,05; Tabelas 4 e 5). Também, foram analisadas associações 

dos genótipos com os dois grupos nos modelos de herança dominante e recessivo, 

porém não foram encontrados dados significativos, mesmo após a correção (dados 

não mostrados). 
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Tabela 4 – Regressão logística multivariada mostrando a distribuição dos genótipos dos polimorfismos estudados entre os grupos 
Controles e Pacientes 

SNP Genótipo 
Controles  

(n = 98) 

Pacientes  

(n = 130) 
Pnc

 ORnc (IC) Pc ORc (IC) 

DDAH1        

rs1554597 TT 40 (0,41) 60 (0,46) - 1,00 (referência) - 1,00 (referência) 

 TC 46 (0,47) 52 (0,40) 0,325 0,75 (0,43 – 1,32) 0,217 0,46 (0,13 – 1,57) 

 CC 12 (0,12) 18 (0,14) 1,000 1,00 (0,44 – 2,30) 0,993 1,01 (0,14 – 7,04) 

  PHW = 0,971 PHW = 0,713     

  
Pnc Geral = 0,578 

Pc Geral = 0,332 
    

rs18582 GG 12 (0,12) 17 (0,13) - 1,00 (referência)  1,00 (referência) 

 GA 46 (0,47) 62 (0,48) 0,907 0,95 (0,41 – 2,19) 0,164 2,39 (0,71 – 8,41) 

 AA 40 (0,41) 51 (0,39) 0,807 0,90 (0,39 – 2,10) 0,110 0,26 (0,05 – 1,31) 

  PHW = 0,971  PHW = 0,979     

  
Pnc Geral = 0,965 

Pc Geral = 0,133 
    

       (continua) 

 

 

 

 

 

 

 

  

    



Resultados  |  54 

(conclusão)        

SNP Genótipo 
Controles  

(n = 98) 

Pacientes  

(n = 130) 
Pnc

 ORnc (IC) Pc ORc (IC) 

DDAH2        

rs805304 CC 25 (0,26) 33 (0,25) - 1,00 (referência) - 1,00 (referência) 

 CA 48 (0,49) 60 (0,46) 0,868 0,95 (0,50 – 1,80) 0,681 1,20 (0,51 – 2,82) 

 AA 25 (0,25) 37 (0,29) 0,758 1,12 (0,54 – 2,32) 0,902 1,06 (0,40 – 2,82) 

  PHW = 0,997 PHW = 0,855     

  
Pnc Geral = 0,872 

Pc Geral = 0,874 
    

rs805305b CC 25 (0,26) 34 (0,26) - 1,00 (referência)  1,00 (referência) 

 CG 48 (0,49) 59 (0,45) 0,757 0,90 (0,48 – 1,72) - - 

 GG 25 (0,25) 37 (0,29) 0,819 1,09 (0,53 – 2,25) - - 

  PHW = 0,997 PHW = 0,758     

  Pnc Geral = 0,843     

R²=0,25. SNP, single nucleotide polymorphism; Pnc, valor de P referente a estatística não corrigida; Pc, valor de P referente a estatística corrigida; ORnc, valor 
de odds ratio referente a estatística não corrigida; ORc, valor de odds ratio referente a estatística corrigida; IC, intervalo de confiança de 95%; PHW, valor de P 
referente ao equilíbrio de Hardy-Weinberg. Dados mostrados como n (frequências relativas). b Devido ao forte desequilíbrio de ligação, os dois polimorfismos 
do DDAH2 não são independentes entre si e não podem ser incluídos nos mesmos modelos multivariados; portanto, incluímos apenas o rs805304 e 
consideramos que ele marca os genótipos do rs805305, sendo: CC/CC, CA/CG e AA/GG. Modelo corrigido para idade, tabagismo e diabetes. 
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Tabela 5 – Regressão logística multivariada mostrando a distribuição dos haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2 entre os grupos 
Controles e Pacientes 

SNP Haplótipo 
Controles  

(n = 196) 

Pacientes 

 (n = 260) 
Pnc

 ORnc (IC) Pc ORc (IC) 

DDAH1        

 TG 9 (0,04) 15 (0,06) - 1,00 (referência) - 1,00 (referência) 

 TA 117 (0,60) 157 (0,60) 0,621 0,81 (0,34 – 1,90) 0,802 1,13 (0,44 – 2,91) 

 CG 61 (0,32) 81(0,21) 0,617 0,80 (0,33 – 1,94) 0,242 1,83 (0,67 – 5,10) 

 CA 9 (0,04) 7 (0,13) 0,243 0,47 (0,13 – 1,69) 0,142 0,22 (0,03 – 1,57) 

  
Pnc Geral = 0,693 

Pc Geral = 0,402 
    

DDAH2        

 CC 97 (0,49) 126 (0,48) - 1,00 (referência) - 1,00 (referência) 

 CG 1 (0,01) 0 (0,00) - - - - 

 AC 2 (0,01) 1 (0,01) - - - - 

 AG 96 (0,49) 133 (0,51) 0,735 1,07 (0,74 – 1,55) 0,749 1,08 (0,68 – 1,61) 

R²=0,24. SNP, single nucleotide polymorphism; Pnc, valor de P referente a estatística não corrigida; Pc, valor de P referente a estatística corrigida; ORnc, valor 
de odds ratio referente a estatística não corrigida; ORc, valor de odds ratio referente a estatística corrigida; IC, intervalo de confiança de 95%. Dados 
mostrados como n (frequências relativas). Haplótipos CG e AC do gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. 
Modelo corrigido para idade, tabagismo e diabetes. Uma vez que não entraram na análise mais de dois níveis da variável “haplótipos”, os valores de P 
apresentados nas colunas Pnc e Pc correspondem aos valores de Pnc Geral e Pc Geral. 
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Resolveu-se, então, examinar a influência dos genótipos e haplótipos dos 

SNPs estudados sobre as concentrações plasmáticas de ADMA. As Figuras 9 e 10 

mostram as comparações das médias das concentrações plasmáticas de ADMA 

entre os portadores dos diferentes genótipos de cada polimorfismo (modelo aditivo) 

nos grupos Controles e Pacientes, respectivamente. 

 

Figura 9 – ADMA vs genótipos dos polimorfismos estudados - grupo Controles 

 

Valores de concentração plasmática de ADMA expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 
seguida de pós-teste de Tukey. 
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Figura 10 – ADMA vs genótipos dos polimorfismos estudados - grupo Pacientes 

 

Valores de concentração plasmática de ADMA expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 
seguida de pós-teste de Tukey. 
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Na análise estatística não corrigida, não foram observadas associações 

significativas entre os genótipos no modelo aditivo dos polimorfismos estudados e as 

concentrações plasmáticas de ADMA em nenhum dos grupos (todas P >0,05; 

Figuras 9 e 10). Também, foram analisadas associações dos genótipos nos modelos 

dominante e recessivo com as concentrações plasmáticas de ADMA nos dois 

grupos, porém não foram encontrados dados significativos (dados não mostrados). 

No entanto, após análise de regressão linear multivariada, foram encontradas 

associações significativas dos polimorfismos do DDAH1 com as concentrações 

plasmáticas de ADMA no grupo Pacientes. No modelo aditivo, o rs1554597 teve os 

genótipos TT e TC associados positivamente (TT: β 0,13 e P = 0,008; TC: β 0,09 e P 

= 0,016; Tabela 6) e o genótipo CC associado negativamente (β -0,22 e P <0,001; 

Tabela 6) com as concentrações plasmáticas de ADMA. Também no modelo aditivo, 

o rs18582 teve o genótipo GG associado positivamente (β 0,22 e P <0,001; Tabela 

6) e o genótipo AA associado negativamente (β -0,16 e P = 0,001; Tabela 6) com as 

concentrações plasmáticas de ADMA. Já no modelo recessivo, os genótipos TT ou 

TC do rs1554597 apresentaram uma tendência de associação positiva (β 0,05 e P = 

0,082; Tabela 6) e o genótipo CC uma tendência de associação negativa (β -0,05 e 

P = 0,082; Tabela 6) com as concentrações plasmáticas de ADMA. Ainda no modelo 

recessivo, o rs18582 teve os genótipos GG ou GA associados positivamente (β 0,04 

e P = 0,032; Tabela 6) e o genótipo AA associado negativamente (β -0,04 e P = 

0,032; Tabela 6) com as concentrações plasmáticas de ADMA. No grupo Controles, 

não foram encontradas associações significativas. 
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Tabela 6 – Regressão linear multivariada mostrando o efeito dos genótipos dos polimorfismos estudados sobre os valores de 
concentração plasmática de ADMA nos grupos Controles e Pacientes 

  Controles (n = 87) Pacientes (n = 84) 

Modelo 

Aditivo Dominante Recessivo Aditivo Dominante Recessivo 

R2 = 0,12 

RMSE = 0,16 

R2 = 0,10 

RMSE = 0,16 

R2 = 0,11 

RMSE = 0,16 

R2 = 0,21 

RMSE = 0,16 

R2 = 0,04 

RMSE = 0,17 

R2 = 0,09 

RMSE = 0,16 

β P β P β P β P β P β P 

Idade  -0,01 0,080 -0,01 0,119 -0,01 0,081 -0,01 0,538 -0,01 0,754 -0,01 0,518 

Tabagismo              

Fumante  -0,07 0,032 -0,07 0,030* -0,07 0,034* -0,03 0,401 -0,02 0,568 -0,03 0,338 

Ex-fumante  0,06 0,072 0,05 0,086 0,05 0,081 -0,01 0,657 -0,01 0,608 -0,01 0,969 

Não fumante  0,02 0,378 0,02 0,326 0,02 0,386 0,04 0,153 0,03 0,243 0,03 0,237 

Ser diabético  0,03 0,404 0,03 0,371 0,03 0,410 0,01 0,475 0,01 0,752 0,01 0,527 

DDAH1              

rs1554597 TT -0,01 0,750 0,01 0,613 
0,01 0,583 

0,13 0,008* -0,01 0,664 
0,05 0,082 

 TC 0,02 0,613 
-0,01 0,613 

0,09 0,016* 
0,01 0,664 

 CC -0,01 0,943 -0,01 0,583 -0,22 < 0,001* -0,05 0,082 

  P Geral = 0,850    P Geral = 0,002*     

           

         (continua) 
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(conclusão) 
  

  Controles (n = 87) Pacientes (n = 84) 

Modelo 

Aditivo Dominante Recessivo Aditivo Dominante Recessivo 

R2 = 0,12 

RMSE = 0,16 

R2 = 0,10 

RMSE = 0,16 

R2 = 0,11 

RMSE = 0,16 

R2 = 0,21 

RMSE = 0,16 

R2 = 0,04 

RMSE = 0,17 

R2 = 0,09 

RMSE = 0,16 

β P β P β P β P β P β P 

rs18582 GG -0,04 0,438 -0,02 0,401 
-0,02 0,218 

0,22 < 0,001* 0,03 0,326 
0,04 0,032* 

 GA -0,01 0,690 
0,02 0,401 

-0,06 0,097 
-0,03 0,326 

 AA 0,05 0,214 0,02 0,218 -0,16 0,001* -0,04 0,032* 

  P Geral = 0,446    P Geral =  0,002*     

DDAH2              

rs805304 

CC -0,01 0,670 -0,01 0,817 
-0,01 0,693 

-0,01 0,958 0,01 0,897 
0,01 0,709 

CA -0,01 0,948 
0,01 0,817 

0,01 0,804 
-0,01 0,897 

AA 0,01 0,650 0,01 0,693 -0,01 0,882 -0,01 0,709 

  P Geral = 0,891    P Geral = 0,968     

rs805305b  - - - - - - - - - 

R2, parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE, erro quadrático médio. Os valores de concentração plasmática de ADMA foram logaritmicamente 
transformados. b Devido ao forte desequilíbrio de ligação, os dois polimorfismos do DDAH2 não são independentes entre si e não podem ser incluídos nos 
mesmos modelos multivariados; portanto, incluímos apenas o rs805304 e consideramos que ele marca os genótipos do rs805305, sendo: CC/CC, CA/CG e 
AA/GG. * P <0,05 significativo. 
. 
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As Figuras 11 e 12 mostram as comparações das médias das concentrações 

plasmáticas de ADMA entre os portadores dos diferentes haplótipos de cada gene 

nos grupos Controles e Pacientes, respectivamente. 

 

Figura 11 – ADMA vs haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2 - grupo Controles 

 

Valores de concentração plasmática de ADMA expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 
seguida de pós-teste de Tukey para o DDAH1; e teste T de Student para o DDAH2. Haplótipos CG e 
AC do gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. 
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Figura 12 – ADMA vs haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2 - grupo Pacientes 

 

Valores de concentração plasmática de ADMA expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 
seguida de pós-teste de Tukey para o DDAH1; e teste T de Student para o DDAH2. Haplótipos CG e 
AC do gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. * P 
<0,05 significativo. 

 

No grupo Controles, não foram observadas associações significativas entre os 

haplótipos de nenhum dos genes e as concentrações plasmáticas de ADMA (todas 

P >0,05; Figura 11), mesmo após correção por análise de regressão linear 

multivariada (todas P >0,05; Tabela 7). No grupo Pacientes, foram encontradas 

associações significativas dos haplótipos do gene DDAH1 com as concentrações 
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plasmáticas de ADMA (P = 0,039; Figura 12), sendo observados maiores valores de 

ADMA plasmático para os portadores do haplótipo TG e menores valores para os 

portadores do haplótipo CA (P <0,05; Figura 12). Após análise de regressão linear 

multivariada, estes resultados foram mantidos, verificando-se associação positiva do 

haplótipo TG (β 0,12 e P = 0,016; Tabela 7) e negativa do haplótipo CA (β -0,18 e P 

= 0,002; Tabela 7) com as concentrações plasmáticas de ADMA. 

 

Tabela 7 – Regressão linear multivariada mostrando o efeito dos haplótipos dos 
genes DDAH1 e DDAH2 sobre os valores de concentração plasmática de ADMA nos 
grupos Controles e Pacientes 

Modelo 

Controles (n = 171) Pacientes (n = 168) 

R2 = 0,11 RMSE = 0,15 R2 = 0,09 RMSE = 0,16 

β P β P 

     

Idade -0,01 0,012 -0,01 0,638 

Tabagismo     

Fumante -0,07 0,001 -0,02 0,236 

Ex-fumante 0,05 0,009 -0,01 0,575 

Não fumante 0,02 0,017 0,04 0,056 

Ser diabético 0,04 0,158 0,01 0,487 

     

DDAH1 
  

TG -0,01 0,768 0,12 0,016* 

TA 0,01 0,866 0,01 0,594 

CG -0,04 0,089 0,05 0,082 

CA 0,05 0,230 -0,18 0,002* 

 P Geral = 0,240 P Geral = 0,008* 

DDAH2   

CC -0,01 0,442 0,01 0,401 

CG - - - - 

AC - - - - 

AG 0,01 0,442 -0,01 0,401 

R2, parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE, erro quadrático médio. Os valores de 
concentração plasmática de ADMA foram logaritmicamente transformados. Haplótipos CG e AC do 
gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. * P <0,05 
significativo. 
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Também, foi verificada a influência dos genótipos e haplótipos dos SNPs 

estudados sobre as concentrações plasmáticas de nitrito. As Figuras 13 e 14 

mostram as comparações das médias das concentrações plasmáticas de nitrito entre 

os portadores dos diferentes genótipos de cada polimorfismo (modelo aditivo) nos 

grupos Controles e Pacientes, respectivamente. 

 

Figura 13 – Nitrito vs genótipos dos polimorfismos estudados - grupo Controles 

 

Valores de concentração plasmática de nitrito expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 
seguida de pós-teste de Tukey para o modelo aditivo; e teste T de Student para o modelo dominante. 
* P <0,05 significativo. 
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Figura 14 – Nitrito vs genótipos dos polimorfismos estudados - grupo Pacientes 

 

Valores de concentração plasmática de nitrito expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 
seguida de pós-teste de Tukey. 

 

No grupo Controles, portadores do genótipo GG do rs18582 obtiveram 

maiores concentrações plasmáticas de nitrito em relação aos portadores dos outros 

dois genótipos (GA e AA), tanto no modelo aditivo (P = 0,002; Figura 13) quanto no 

modelo dominante (P <0,001; Figura 13). Também, foram analisadas associações 

dos genótipos com as concentrações plasmáticas de nitrito no modelo dominante 

para os outros 3 polimorfismos estudados e no modelo recessivo para os quatro 

polimorfismos estudados, mas não foram encontrados dados significativos (dados 

não mostrados). Após análise de regressão linear multivariada, estes resultados 

foram mantidos, o rs18582 teve o genótipo GG associado positivamente com as 

concentrações plasmáticas de nitrito, no modelo aditivo (β 0,15 e P = 0,009; Tabela 

8) e no modelo dominante (β 0,08 e P = 0,009; Tabela 8), e os genótipos GA ou AA 

associados negativamente com as concentrações plasmáticas de nitrito, apenas no 

modelo dominante (β -0,08 e P = 0,009; Tabela 8).  
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No grupo Pacientes, não foram observadas associações significativas entre 

os genótipos no modelo aditivo dos polimorfismos estudados e as concentrações 

plasmáticas de nitrito (todas P >0,05; Figura 14). Também, foram analisadas 

associações dos genótipos nos modelos dominante e recessivo com as 

concentrações plasmáticas de nitrito, entretanto não foram encontrados dados 

significativos (dados não mostrados). Estes resultados persistiram após análise de 

regressão linear multivariada (todos P >0,05; Tabela 8). 
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Tabela 8 – Regressão linear multivariada mostrando o efeito dos genótipos dos polimorfismos estudados sobre os valores de 
concentração plasmática de nitrito nos grupos Controles e Pacientes 

  Controles (n = 92) Pacientes (n = 112) 

Modelo 

Aditivo Dominante Recessivo Aditivo Dominante Recessivo 

R2 = 0,13 

RMSE = 0,18 

R2 = 0,12 

RMSE =0,18 

R2 = 0,06 

RMSE = 0,19 

R2 = 0,09 

RMSE = 0,25 

R2 = 0,08 

RMSE = 0,25 

R2 = 0,08 

RMSE = 0,25 

β P β P β P β P β P β P 

Idade  -0,00 0,426 -0,00 0,384 -0,00 0,566 0,00 0,382 0,00 0,298 0,00 0,437 

Tabagismo              

Fumante  -0,02 0,686 -0,02 0,530 -0,03 0,469 0,04 0,410 0,04 0,406 0,03 0,516 

Ex-fumante  -0,01 0,765 -0,01 0,886 -0,00 1,000 0,04 0,326 0,03 0,370 0,04 0,270 

Não fumante  0,03 0,355 0,03 0,301 0,03 0,321 -0,07 0,051 -0,07 0,061 -0,07 0,066 

Ser diabético  -0,05 0,285 -0,05 0,295 -0,05 0,301 0,01 0,816 0,01 0,800 0,00 0,884 

DDAH1              

rs1554597 TT 0,04 0,390 0,00 0,902 
-0,03 0,410 

-0,01 0,879 0,02 0,415 
-0,03 0,450 

 TC 0,02 0,532 
-0,00 0,902 

-0,05 0,338 
-0,02 0,415 

 CC -0,06 0,272 0,03 0,410 0,06 0,449 0,03 0,450 

  P Geral = 0,544    P Geral = 0,593     

           

         (continua) 
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(conclusão)   

  Controles (n = 92) Pacientes (n = 112) 

Modelo 

Aditivo Dominante Recessivo Aditivo Dominante Recessivo 

R2 = 0,13 

RMSE = 0,18 

R2 = 0,12 

RMSE =0,18 

R2 = 0,06 

RMSE = 0,19 

R2 = 0,09 

RMSE = 0,25 

R2 = 0,08 

RMSE = 0,25 

R2 = 0,08 

RMSE = 0,25 

β P β P β P β P β P β P 

rs18582 GG 0,15 0,009* 0,08 0,009* 
0,02 0,479 

-0,04 0,561 0,01 0,872 
-0,03 0,297 

 GA -0,07 0,080 
-0,08 0,009* 

0,01 0,769 
-0,01 0,872 

 AA -0,09 0,061 -0,02 0,479 0,03 0,651 0,03 0,297 

  P Geral = 0,031*    P Geral = 0,844     

DDAH2              

rs805304 

CC -0,00 0,933 0,00 0,915 
-0,01 0,546 

-0,06 0,151 -0,04 0,169 
-0,04 0,165 

CA -0,01 0,750 
-0,00 0,915 

0,00 0,905 
0,04 0,169 

AA 0,01 0,717 0,01 0,546 0,05 0,166 0,04 0,165 

  P Geral = 0,920    P Geral = 0,294     

rs805305b  - - - - - - - - - 

R2, parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE, erro quadrático médio. Os valores de concentração plasmática de ADMA foram logaritmicamente 
transformados. b Devido ao forte desequilíbrio de ligação, os dois polimorfismos do DDAH2 não são independentes entre si e não podem ser incluídos nos 
mesmos modelos multivariados; portanto, incluímos apenas o rs805304 e consideramos que ele marca os genótipos do rs805305, sendo: CC/CC, CA/CG e 
AA/GG. * P <0,05 significativo. 
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As Figuras 15 e 16 mostram as comparações das médias das concentrações 

plasmáticas de nitrito entre os portadores dos diferentes haplótipos de cada gene 

nos grupos Controles e Pacientes, respectivamente. 

 

Figura 15 – Nitrito vs haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2 - grupo Controles 

 

Valores de concentração plasmática de nitrito expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 
seguida de pós-teste de Tukey para o DDAH1; e teste T de Student para o DDAH2. Haplótipos CG e 
AC do gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. 
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Figura 16 – Nitrito vs haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2 - grupo Pacientes 

 

Valores de concentração plasmática de nitrito expressos como média ± desvio padrão. ANOVA 
seguida de pós-teste de Tukey para o DDAH1; e teste T de Student para o DDAH2. Haplótipos CG e 
AC do gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. 

 

No grupo Controles, foi encontrada uma tendência de associação dos 

haplótipos do gene DDAH1 com as concentrações plasmáticas de nitrito (P = 0,051; 

Figura 15), mas esse resultado não foi confirmado após análise de regressão linear 

multivariada (P >0,05; Tabela 9). No grupo Pacientes, não foi encontrada nenhuma 

associação dos haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2 com as concentrações 
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plasmáticas de nitrito (todas P >0,05; Figura 16). No entanto, após correção por 

regressão linear multivariada, foram encontradas associações dos haplótipos do 

gene DDAH2 com as concentrações plasmáticas de nitrito: o haplótipo CC foi 

associado negativamente (β -0,03 e P = 0,045; Tabela 9) e o haplótipo AG foi 

associado positivamente (β 0,03 e P = 0,045; Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Regressão linear multivariada mostrando o efeito dos haplótipos dos 
genes DDAH1 e DDAH2 sobre os valores de concentração plasmática de nitrito nos 
grupos Controles e Pacientes 

Modelo 

Controles (n = 182) Pacientes (n = 224) 

R2 = 0,06 RMSE = 0,18 R2 = 0,08 RMSE = 0,25 

β P β P 

     

Idade -0,00 0,515 0,00 0,181 

Tabagismo     

Fumante -0,02 0,482 0,03 0,385 

Ex-fumante -0,01 0,751 0,04 0,116 

Não fumante 0,03 0,171 -0,06 0,011* 

Ser diabético -0,06 0,093 0,01 0,745 

     

DDAH1 
  

TG 0,06 0,272 -0,05 0,438 

TA -0,01 0,833 0,06 0,120 

CG 0,04 0,189 0,02 0,556 

CA -0,09 0,071 -0,03 0,705 

 P Geral = 0,179 P Geral = 0,454 

DDAH2   

CC -0,00 0,858 -0,03 0,045* 

CG - - - - 

AC - - - - 

AG 0,00 0,858 0,03 0,045* 

R2, parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE, erro quadrático médio. Haplótipos CG e AC 
do gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. * P <0,05 
significativo. 
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Por último, foi investigada a influência dos genótipos e haplótipos dos SNPs 

estudados sobre os scores FE dos pacientes. Esta investigação não foi feita para os 

controles pois, neste grupo, as diferenças nos scores de função erétil não refletem 

em mudança no quadro de saúde dos indivíduos (eles continuam sem DE). As 

Figuras 17 e 18 mostram as comparações das médias dos scores FE entre os 

portadores dos diferentes genótipos de cada polimorfismo (modelo aditivo) e dos 

diferentes haplótipos de cada gene, respectivamente. 

 

Figura 17 – Score FE vs genótipos dos polimorfismos estudados - grupo Pacientes 

 

Valores de concentração plasmática de nitrito expressos como média ± desvio padrão. Teste de 
Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn. 
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Figura 18 – Score FE vs haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2 - grupo Pacientes 

 

Valores do score de função erétil expressos como média ± desvio padrão. Teste de Kruskal-Wallis 
com pós-teste de Dunn para o DDAH1; e Teste de Mann Whitney para o DDAH2. Haplótipos CG e 
AC do gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. 

 

Não foram observadas associações significativas entre os genótipos no 

modelo aditivo dos polimorfismos estudados e os scores FE (todas P >0,05; Figura 

17). Estes resultados persistiram após análise de regressão linear multivariada 

(todos P >0,05; Tabela 10). Também, foram analisadas associações dos genótipos 

nos modelos dominante e recessivo com scores FE, entretanto não foram 
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encontrados dados significativos, mesmo após correção (dados não mostrados). 

Para os haplótipos dos genes DDAH1 e DDAH2, também não foram encontradas 

associações significativas com os scores FE (todas P >0,05; Figura 18), mesmo 

após análise de regressão linear multivariada (todas P >0,05; Tabela 11). 

 

Tabela 10 – Regressão linear multivariada mostrando o efeito dos genótipos dos 
polimorfismos estudados sobre os valores de score FE no grupo Pacientes 

Modelo 

Pacientes (n = 130) 

R2 = 0,17 RMSE = 6,63 

β P 

   

Idade -0,21 <0,001* 

Tabagismo   

Fumante -1,33 0,244 

Ex-fumante 1,26 0,152 

Não fumante 0,08 0,932 

Ser diabético -1,15 0,066 

   

DDAH1   

rs1554597            

TT -1,03 0,490 

TC 1,12 0,330 

CC -0,08 0,962 

rs18582 P Geral = 0,503 

GG 0,154 0,937 

GA -0,292 0,797 

AA 0,138 0,930 

 P Geral = 0,964 

DDAH2   

rs805304  

CC -0,625 0,510 

CA -0,165 0,838 

AA 0,790 0,381 

 P Geral = 0,672 

rs805305b - - 

R2, parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE, erro quadrático médio. b Devido ao forte 
desequilíbrio de ligação, os dois polimorfismos do DDAH2 não são independentes entre si e não 
podem ser incluídos nos mesmos modelos multivariados; portanto, incluímos apenas o rs805304 e 
consideramos que ele marca os genótipos do rs805305, sendo: CC/CC, CA/CG e AA/GG. * P <0,05 
significativo. 
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Tabela 11 – Regressão linear multivariada mostrando o efeito dos haplótipos dos 
genes DDAH1 e DDAH2 sobre os valores de score FE no grupo Pacientes 

Modelo 

Pacientes (n = 259) 

R2 = 0,15 RMSE = 6,51 

β P 

   

Idade -0,21 <0,001* 

Tabagismo   

Fumante -1,31 0,093 

Ex-fumante 1,18 0,052 

Não fumante 0,13 0,826 

Ser diabético -1,25 0,003* 

   

DDAH1 
 

TG -0,44 0,757 

TA -0,77 0,371 

CG -0,17 0,859 

CA 1,38 0,472 

 P Geral = 0,786 

DDAH2  

CC -0,28 0,507 

CG - - 

AC - - 

AG 0,28 0,507 

R2, parte da variabilidade explicada pelo modelo; RMSE, erro quadrático médio. Haplótipos CG e AC 
do gene DDAH2 foram excluídos das análises estatísticas por possuírem frequência <2%. * P <0,05 
significativo. 
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5 DISCUSSÃO 

 

No presente estudo, foi encontrada uma maior média da concentração 

plasmática de nitrito para o grupo Pacientes em relação à média encontrada para o 

grupo Controles. Este achado não era esperado, pois, a DE é uma doença 

relacionada com a sinalização deficiente de óxido nítrico, tendo em vista que o NO é 

um dos principais mediadores envolvidos na ereção peniana.88 Os principais 

metabólitos do NO são nitrito e nitrato, no entanto, o nitrito serve como um marcador 

para a atividade recente de NOs, uma vez que sua meia vida plasmática é muito 

curta (cerca de 5 minutos).89 Portanto, os níveis de nitrito podem ajudar a prever a 

saúde das células endoteliais.89 O grupo controle deste estudo tem níveis de nitrito 

que estão dentro dos níveis médios da literatura89. É possível que as altas 

concentrações plasmáticas de nitrito dos pacientes (acima do grupo Controle) 

possam envolver uma ativação da iNOS devido a processos inflamatórios, fato que 

tem sido demonstrado na literatura.89 Isso é consistente com artigos publicados 

anteriormente, mostrando que a responsividade do Sildenafil foi melhor em 

pacientes de DE com níveis reduzidos de nitrito. 24; 90; 91 

Em relação à ADMA, foi encontrada uma menor média da concentração 

plasmática deste metabólito para o grupo Pacientes em relação à média encontrada 

para o grupo Controles. Este achado não era esperado também, uma vez que a 

ADMA é um inibidor endógeno dos três subtipos existentes de NO sintases e já foi 

relacionada à função erétil prejudicada, à DE arteriogênica e a diversas doenças 

relacionadas com a DE (hipertensão, DM e doenças cardiovasculares). 24; 56; 92  Além 

disso, o aumento dos estados inflamatórios na verdade reduz a expressão de 

DDAH1 e, portanto, era esperado um aumento nos níveis de ADMA em vez da 

diminuição que foi encontrada. 93 No entanto, a ADMA reduzida implicará no 

aumento da produção de NO, por exemplo, pela enzima iNOS. 

 

Os principais resultados deste estudo serão apresentados e discutidos abaixo 

em forma de perguntas que estão agrupadas de letras A até G: 

 

A. As concentrações plasmáticas de ADMA afetam as concentrações 

plasmáticas de nitrito? 
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Os resultados obtidos através das análises nos mostram uma correlação 

negativa no grupo Pacientes, sendo assim quanto menor a concentração plasmática 

de ADMA maior será a concentração circulante de nitrito (biomarcador da produção 

de NO). A redução causal da produção de NO pela ADMA já foi mostrada em 

estudos com modelos animais 94, e também observada em humanos com pré-

eclâmpsia. 95 Por outro lado, outros estudos (envolvendo mulheres após a 

menopausa e pacientes com transplante de rim) não relataram essa correlação entre 

ADMA e NO. 96;97 No grupo Controle, não foi encontrada nenhuma correlação entre 

ADMA e nitrito. 

 

B. As concentrações plasmáticas de nitrito afetam a disfunção erétil (score 

FE)? 

 

Através das análises estatísticas deste estudo não foi encontrada nenhuma 

correlação entre os níveis plasmáticos de nitrito e a função erétil. Apesar deste 

resultado não ter se apresentado significativo neste estudo, a literatura nos mostra 

que o NO é o principal agente no processo de vasodilatação e essencial no 

processo do controle da pressão arterial e para a fisiologia erétil. 98; 99; 100 Outro 

estudo também nos sugere que polimorfismos genéticos comuns no gene da eNOS 

contribuem para o risco de disfunção erétil por causarem impacto sobre a atividade 

desta enzima e a disponibilidade de NO. 101 Além disso, um estudo demonstrou que 

as concentrações plasmáticas de nitrito podem alterar as respostas ao tratamento 

com sildenafil (avaliadas por diferenças nos scores FE do IIEF) em pacientes com 

DE vasculogênica. 24 É possível que existam outros fatores não considerados em 

nossa análise de regressão multivariada que tenham influenciado os dados 

bioquímicos. Ainda, é possível que o nitrito plasmático (sistêmico) não reflita bem o 

que ocorre no ambiente do corpo cavernoso. As amostras do estudo foram 

coletadas na fossa antecubital (braço) e não no corpo cavernoso. Além disso, os 

pacientes não se encontravam em teste de função erétil durante a coleta. Portanto, é 

possível que os níveis plasmáticos de nitrito coletados dessa forma reflitam mais o 

estado de função endotelial como um todo do paciente, e não o que ocorre 

diretamente no corpo cavernoso durante a ereção. 
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C. As concentrações plasmáticas de ADMA afetam a função erétil (score 

FE)? 

 

Os resultados obtidos neste estudo não demonstraram correlação entre estes 

fatores tanto no grupo Pacientes quanto para os Controles. Apesar do resultado 

negativo, a literatura nos mostra que a ADMA está associada a maior risco 

cardiovascular 102 e pior função erétil em casos de DE vasculogênica. 103 Ainda, um 

estudo demonstrou que as concentrações plasmáticas de ADMA podem alterar as 

respostas ao tratamento com sildenafil (avaliadas por diferenças nos scores FE do 

IIEF) em pacientes com DE vasculogênica. 24 Aqui, pode-se considerar as limitações 

apontadas anteriormente sobre a forma de coleta das amostras biológicas. 

 

D. Os SNPs afetam as concentrações plasmáticas de ADMA? 

 

Foram encontradas associações significativas dos polimorfismos do DDAH1 

com as concentrações plasmáticas de ADMA no grupo Pacientes. O rs1554597 teve 

os genótipos TT e TC associados positivamente e o genótipo CC associado 

negativamente com as concentrações plasmáticas de ADMA. O rs18582 teve os 

genótipos GG e GA associados positivamente e o genótipo AA associado 

negativamente com as concentrações plasmáticas de ADMA. Além disso, haplótipos 

formados por estes dois polimorfismos também foram capazes de alterar as 

concentrações plasmáticas de ADMA (associação positiva do haplótipo TG e 

negativa do haplótipo CA). 

Sabe-se que alelo variante C do rs1554597 foi fortemente relacionado a 

maiores concentrações plasmáticas de ADMA em pacientes com diabetes tipo 2 72 e 

em um estudo de associação pangenômica (genome-wide association study, 

GWAS). 77 Apesar destes dados não estarem de acordo com a associação negativa 

do genótipo CC com as concentrações plasmáticas de ADMA encontradas no 

presente estudo, um outro estudo em pacientes com DE vasculogênica também 

associou o genótipo CC do rs1554597 a menores concentrações plasmáticas de 

ADMA.24 Já as associações negativas do genótipo AA e positiva dos genótipos GG e 

GA do rs18582 com as concentrações plasmáticas de ADMA que relatamos aqui, 

são condizentes com a literatura. Portadores do alelo G tendem a mostrar 
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progressivamente maiores concentrações plasmáticas de ADMA se eles tiverem 1 

ou 2 alelos de acordo com um estudo do tipo genome-wide association (GWAS). 77  

Os polimorfismos do DDAH2 (rs805304 e rs805305) não apresentaram 

associações significativos com o ADMA plasmático, na literatura os dados de 

associação destes SNPs com as concentrações circulantes de ADMA são 

conflitantes.105;84;85;86 No entanto, a enzima DDAH1 é a principal isoforma que 

controla o metabolismo de ADMA sistêmico e não a DDAH2, o que pode justificar a 

falta de associação encontrada neste estudo. 16; 104  

 

E. Os SNPs afetam os níveis plasmáticos de nitrito? 

 

No grupo Controles, foi encontrada uma associação dos genótipos do 

rs18582 do gene DDAH1 com os níveis de nitrito. Portadores do genótipo GG do 

rs18582 obtiveram maiores concentrações plasmáticas de nitrito em relação aos 

portadores dos outros dois genótipos (GA e AA). Conforme citado na pergunta 

anterior, o genótipo GG foi associado a maiores concentrações plasmáticas de 

ADMA77, sendo assim, esperava-se que ele fosse associado a menores 

concentrações plasmáticas de nitrito. Porém, nos controles, não foi encontrada uma 

correlação entre as concentrações plasmáticas de nitrito e ADMA nem mesmo 

associações dos polimorfismos estudados com alterações das concentrações 

plasmáticas ADMA.  

No grupo Pacientes, os haplótipos DDAH2 foram associados concentrações 

plasmáticas de nitrito, tendo sido o haplótipo CC associado negativamente e o 

haplótipo AG associado positivamente. Esse resultado é condizente com a literatura, 

pois, em estudos anteriores, o alelo ancestral C de ambos os polimorfismos do 

DDAH2 (rs805304 e rs805305) foram associados a maiores concentrações 

plasmáticas de ADMA105;85, o que poderia culminar em uma menor produção de NO. 

Como já citado acima, a enzima DDAH1 é a principal isoforma que controla o 

metabolismo de ADMA sistêmico,16; 104 já a DDAH2 é encontrada, principalmente, 

em tecidos que expressam a enzima eNOS, como o endotélio vascular 40; 42. É 

possível que a ADMA dentro do compartimento endotelial possa ser mais importante 

na determinação da produção de NO do que a ADMA circulante. Entretanto, mais 

estudos são necessários para verificar essa hipótese.  

 



Discussão  |  81 

F. Os SNPs afetam a função erétil (score FE) ? 

 

Não foi encontrada nenhuma associação dos polimorfismos estudados dos 

genes DDAH1 e DDAH2 com a função erétil dos participantes. No entanto, um outro 

estudo associou os polimorfismos do DDAH2 com alterações nas respostas ao 

tratamento com sildenafil (avaliadas por diferenças nos scores FE do IIEF) em 

pacientes com DE decorrente de prostatectomia. 24  Ainda, a literatura mostra que a 

ADMA está associada a uma pior função erétil em casos de DE vasculogênica 103. 

Apesar disso, acredita-se que esse resultado é condizente com os resultados 

bioquímicos encontrados aqui. Uma vez que não houve correlação entre os níveis 

plasmáticos de ADMA e a FE, as variações sutis que os polimorfismos causaram 

nos níveis de ADMA provavelmente também não seriam suficientes para causar 

alterações da FE. 

 

G. Os SNPs estão associados ao risco para a disfunção erétil? 

 

Não foi encontrada associação entre os polimorfismos estudados com o risco 

para a disfunção erétil. Porém, estes polimorfismos já foram associados a outras 

doenças intimamente relacionadas à DE como hipertensão, diabetes e outras 

doenças cardiovasculares. 94; 77; 78; 79; 103; 104; 109; 105; 134. Na amostra do estudo, essa 

associação ausente condiz com os dados bioquímicos mais uma vez. Os SNPs 

podem alterar as concentrações plasmáticas de ADMA, porém se a variação desses 

níveis não se associou à função erétil nos pacientes do estudo, era de se esperar 

um resultado negativo em relação à associação entre SNPs e doença.  

 

O presente estudo teve como um dos objetivos, verificar se marcadores 

genéticos podem estar associados ao risco para disfunção erétil. Os pacientes com 

DE deste estudo compreendem aqueles cuja doença possui um perfil vasculogênico, 

que, geralmente, está associado a fatores de risco como doenças vasculares, 

diabetes, hipertensão e outros, os quais têm a disfunção endotelial como 

denominador comum. Dentre as possíveis causas para DE, foram excluídas as 

psicológicas, endócrinas, neurológicas e anatômicas. No entanto, não se pode 

afirmar que a disfunção erétil de todos os pacientes incluídos no estudo é de origem 

vasculogênica exclusivamente, uma vez que não foram verificados exames 
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específicos para determinar a causa da doença e não excluímos pacientes 

diabéticos, os quais apresentam alterações vasculogênicas e neurogênicas que 

ocorrem concomitantemente. Isso pode ser visto como uma limitação deste estudo. 

No grupo Pacientes, a DE foi avaliada clinicamente por um urologista, os voluntarios 

tiveram a função erétil avaliada por meio da pontuação no dominio FE do 

questionario IIEF, uma importante ferramenta para classificação do grau de DE e 

que tem sido adotado como a medida padrão-ouro para a avaliação da eficácia em 

ensaios clinicos de DE. Outra virtude foi com as análises corrigidas pelas variáveis 

de confusão, que auxiliaram a evitar associações inexistentes ou a observação de 

resultados significativos falsos. Conforme citado no trabalho, é sabido que o 

envelhecimento, a diabetes e o tabagismo podem aumentar o risco para a DE 18; 106; 

107; 108. A fim de corrigir a influência exercida por essas variáveis, e as diferenças 

clínicas entre os grupos caso e controle, análises de regressão linear multivariada e 

regressão logística multivariada foram feitas. De forma geral, tais modelos permitem 

confirmar os principais achados deste estudo e permitem encontrar um valor de P 

significativo em algumas análises que estavam com valores de P marginais. 

Uma possivel limitação do estudo é que foram avaliados polimorfismos que 

carecem de evidências funcionais diretas em afetar a expressão gênica do DDAH1 e 

DDAH2. Os polimorfismos estudados apresentam correlação clínica com 

concentrações plasmáticas alteradas de ADMA, porém podem não ser funcionais 

pela hipótese de estar em desequilíbrio de ligação com outros polimorfismos 

conhecidos ou desconhecidos. Vale ressaltar também que a população estudada 

possui uma estrutura miscigenada (origem de diversos grupos étnicos diferentes 

com diferentes backgrounds genéticos), e que pode explicar o fato de haver 

discrepância entre os resultados aqui obtidos e parte dos dados publicados na 

literatura. Fatores como a interação de tratamentos farmacológicos, como o uso de 

omeprazol, podem influenciar as concentrações plasmáticas de ADMA inibindo a 

enzima DDAH1109, fator este que não foi considerado no presente estudo. Destaca-

se ainda, que em se tratando de um estudo de associação genética, parte dos 

resultados negativos obtidos devem ser considerados com cuidado, pois algumas 

análises são suscetíveis ao erro tipo 1 em função do número relativamente pequeno 

de participantes. 
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6 CONCLUSÃO 

 

A partir dos resultados apresentados, conclui-se que os polimorfismos 

genéticos dos genes DDAH1 e DDAH2 possuem influência sobre a bioquímica, 

afetando os níveis plasmáticos de ADMA ou nitrito. Também observamos que os 

níveis plasmáticos de ADMA afetam os níveis plasmáticos de Nitrito em pacientes 

com DE. Apesar disto, as variações nestes dois parâmetros não se relacionaram 

com a função erétil, nem com a predisposição para a DE. Além disso, no presente 

estudo não foi observada a associação dos polimorfismos genéticos estudados com 

o risco para DE, nem a associação com variações da função erétil avaliada pelo 

IIEF.   
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