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Resumo 

Bezerra DPS. Identificação de fatores epigenéticos associados às complicações 

crônicas em portadores de diabetes mellitus tipo 1 [tese]. São Paulo: Faculdade de 

Medicina, Universidade de São Paulo; 2018. 

INTRODUÇÃO: Fatores associados à etiopatogenia das complicações diabéticas, 

incluindo hiperglicemia e estresse oxidativo, podem causar alterações epigenéticas que 

modificam a expressão de genes em células-alvo, sem alterar sua sequência de DNA. 

São considerados mecanismos epigenéticos: (1) as modificações pós-traducionais das 

histonas; (2) a metilação do DNA e (3) a ação dos micro-RNAs (miRNAs); todos já 

foram reconhecidos na patogênese da “memória metabólica”, situação na qual a 

hiperglicemia continua a exercer efeitos deletérios prolongados mesmo depois de ser 

normalizada. A sirtuína-1 é uma enzima que causa modificações pós-traducionais das 

histonas por sua atividade de histona desacetilase, silenciando a transcrição gênica. O 

silenciamento gênico também pode ocorrer pela ação da DNA metiltransferase 1 

(DNMT1), enzima que adiciona um grupamento metil (CH3) na posição 5 de resíduos 

de citosina localizadas em ilhas CpG presentes nas regiões promotoras dos genes. Os 

miRNAs constituem uma classe de pequenos RNAs não codificadores com cerca de 19 

a 25 nucleotídeos que controlam a expressão gênica por meio da repressão da tradução 

ou da degradação do RNA mensageiro-alvo. As hipóteses do presente estudo são (1) 

que exista um perfil sérico de miRNAs associado à presença ou ausência de 

complicações crônicas e (2) que existam variantes em genes relacionados à 

desacetilação das histonas e à metilação de citosinas que poderiam predispor ao 

aparecimento das complicações diabéticas, o que se constituiria na “genética da 

epigenética”. OBJETIVOS: (1) caracterizar e comparar o perfil de miRNAs sérico de 

pacientes com diabetes mellitus tipo 1 (DM1) sem nenhuma complicação microvascular 

versus aqueles com três complicações microvasculares: retinopatia diabética (RD), 

doença renal diabética (DRD) e neuropatia diabética, para identificar vias 

epigeneticamente moduladas nesses dois grupos de pacientes e (2) avaliar a frequência 

de polimorfismos de um único nucleotídeo nos genes que codificam as enzimas 

DNMT1 e sirtuína-1 e suas associações com cada uma das complicações 

microvasculares em pacientes com DM1. MÉTODOS: O perfil sérico de 381 miRNAs 

foi avaliado com o uso do estojo comercial Taqman® Human MicroRNA Array A em 10 

pacientes bem caracterizados clínica e laboratorialmente divididos em dois grupos: 

Pacientes com DM1 sem complicações [sem DRD (Clearance de creatinina > 90 

ml/min/1,73 m
2
 e excreção urinária de albumina < 20 mg/g de creatinina), sem 

polineuropatia sensitivo-motora distal (ausência de sintomas sugestivos de neuropatia, 

sensibilidade térmica e dolorosa e reflexo aquileu normais), sem neuropatia autonômica 

cardiovascular (NAC) e sem RD] e Pacientes com DM1 com complicações [DRD 

(Clearance de creatinina < 60 ml/min/1,73 m
2
 e excreção urinária de albumina > 200 

mg/g de creatinina), com polineuropatia sensitiva-motora distal, com NAC instalada e 

RD moderada ou grave]. Os cinco miRNAs mais diferencialmente expressos foram 



 
 
 

validados em uma casuística bem caracterizada de 20 pacientes com DM1 sem nenhuma 

complicação e 27 com todas as complicações microvasculares, com o emprego do 

estojo comercial TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis. A avaliação da 

frequência de polimorfismos de um único nucleotídeo nos genes que codificam as 

enzimas DNMT1 (rs8112895, rs7254567, rs11085721, rs17291414, rs10854076) e 

sirtuína-1 (rs10997870; rs12766485) foi realizada após a genotipagem por reação em 

cadeia da polimerase em tempo real, em uma casuística composta por 466 pacientes 

com DM1. RESULTADOS: Do total de 377 miRNAs-alvo avaliados no soro dos 

pacientes com DM1, um total de 21 miRNAs estava superexpresso no grupo com 

complicações. Dos 5 miRNAs para os quais foi realizada a validação na casuística de 47 

pacientes com DM1, dois foram confirmados como superexpressos na população com 

complicações (hsa-miR-518d-3p e hsa-miR-618). O polimorfismo rs11085721 no gene 

que codifica a DNMT1 associou-se à presença de NAC no sexo feminino, sendo o alelo 

raro C considerado de risco e conferindo um odds ratio (intervalo de confiança de 95%) 

de 2,44 (1,26-5,28). Nenhum polimorfismo da sirtuína-1 associou-se às complicações 

microvasculares avaliadas. CONCLUSÃO: o perfil de miRNAs séricos difere entre 

pacientes com DM1 com e sem complicações. O achado de uma variante em um gene 

que codifica a enzima de uma via epigenética conferir suscetibilidade a uma 

complicação crônica sugere que também exista a “genética da epigenética” modulando 

o desenvolvimento das complicações.  

Descritores: diabetes mellitus tipo 1; nefropatias diabéticas; neuropatias diabéticas; 

retinopatia diabética; repressão epigenética; polimorfismo de nucleotídeo único;  

sirtuína 1; DNA (Citosina-5-) metiltransferase;       microRNAs               

 

 



 
 
 

Abstract 

Bezerra DPS. Identification of epigenetic factors associated with chronic complications 

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

Universidade de São Paulo"; 2018. 

INTRODUCTION: Factors associated with the etiopathogenesis of diabetic 

complications, including hyperglycemia and oxidative stress, may cause epigenetic 

changes that modify the expression of genes in target cells without altering their DNA 

sequence. The following mechanisms are considered epigenetics: (1) post-translational 

modifications of histones; (2) methylation of DNA and (3) action of micro-RNAs 

(miRNAs); all have already been recognized in the pathogenesis of "metabolic 

memory", a situation in which hyperglycemia exerts prolonged deleterious effects even 

after its normalization. Sirtuin-1 is an enzyme that causes post-translational 

modifications of histones by their histone deacetylase activity, silencing gene 

transcription. Gene silencing may also occur through the action of DNA 

methyltransferase 1 (DNMT1), an enzyme that adds a methyl group (CH3) at position 5 

of cytosine residues located in CpG islands from gene-promoter regions. miRNAs are a 

class of small non-coding RNAs with about 19 to 25 nucleotides that control gene 

expression by promoting translation repression or degradation of target messenger 

RNAs. The hypotheses of the present study are (1) there is a serum profile of miRNAs 

associated with the presence or absence of chronic complications and (2) there are 

variants in genes related to histone deacetylation and cytosine methylation that could 

predispose to diabetes complications, which would constitute the "genetics of 

epigenetics". OBJECTIVES: (1) to characterize and compare the serum miRNA profile 

of patients with type 1 diabetes mellitus (T1D) without any microvascular 

complications versus those with three microvascular complications: diabetic retinopathy 

(DR), diabetic kidney disease (DKD) and diabetic neuropathy to identify signaling 

pathways epigenetically modulated in these two groups of patients and (2) to assess the 

frequency of single nucleotide polymorphisms in the genes encoding DNMT1 and 

sirtuin-1 and their associations with each of the microvascular complications in T1D 

patients. METHODS: The serum profile of 381 miRNAs was evaluated using the 

Taqman® Human MicroRNA Array A kit in 10 clinical and laboratory well-

characterized patients divided into two groups: Patients without microvascular 

complications: without DKD (creatinine clearance> 90 ml/min/1.73 m2 and urinary 



 
 
 

albumin excretion <20 mg / g creatinine), without distal sensory-motor polyneuropathy 

(absence of symptoms suggestive of neuropathy and normal thermal and pain sensitivity 

and Achilles reflex), without cardiovascular autonomic neuropathy (CAN) and without 

DR; and T1D patients with complications: with DKD (creatinine clearance <60 ml / min 

/ 1.73 m2 and urinary albumin excretion> 200 mg / g creatinine), with distal sensory-

motor polyneuropathy, with CAN and with DR moderate or severe. The five most 

differentially expressed miRNAs were validated in a well-characterized case series of 

20 patients with no complications and 27 patients with all microvascular complications 

using the TaqMan ™ Advanced miRNA cDNA Synthesis kit. The evaluation of the 

frequency of single nucleotide polymorphisms in genes encoding the DNMT1 

(rs8112895, rs7254567, rs11085721, rs1729414, rs10854076) and sirtuin-1 

(rs10997870; rs12766485) was performed by genotyping using real-time polymerase 

chain reaction in a sample of 466 T1D patients. RESULTS: Of the total of 377 target 

miRNAs evaluated in the serum of T1D patients, 21 miRNAs were overexpressed in the 

group with complications. Of the 5 miRNAs for which validation was performed in 47 

patients, two were confirmed as overexpressed in the group with complications (hsa-

miR-518d-3p and hsa-miR-618). The polymorphism rs11085721 in the gene encoding 

DNMT1 was associated with the presence of CAN in female patients, with the minor 

allele C being considered of risk and conferring an odds ratio (95% confidence interval) 

of 2.44 (1.26 – 5.28). Polymorphisms in the gene encoding Sirtuin-1 did not associate 

with microvascular complications. CONCLUSION: the serum miRNA profile differs 

between patients with and without microvascular complications. A variant in a gene 

encoding a enzyme of an epigenetic pathway conferring susceptibility to a chronic 

complication suggests that there is also the "genetics of epigenetics" modulating the 

development of complications. 

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

diabetic retinopathy; epigenetic repression; polymorphism, single nucleotide; sirtuin 1; 

DNA (cytosine-5-)-methyltransferase; microRNAs 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A expectativa de vida para homens e mulheres com Diabetes mellitus (DM) tipo 

1 está aumentando, e consequentemente, aumentam os anos vividos com incapacidades 

secundárias às suas complicações crônicas (1). A Organização Mundial de Saúde 

(OMS) estima que no ano de 2012, o DM tenha determinado 1,5 milhões de mortes, o 

que corresponde a 2,7% de todas as mortes (2). De acordo com a OMS, existiam em 

2014 cerca de 422 milhões de pessoas no mundo portadoras de DM, sendo que em 2030 

ele afetará aproximadamente 642 milhões de pessoas e será considerado a sétima causa 

de morte no mundo (3).  

O controle glicêmico inadequado e o maior tempo de DM são os determinantes 

mais importantes das complicações microvasculares no DM tipo 1 (DM1): 

acometimento da microvasculatura da retina (retinopatia), do glomérulo e dos túbulos 

renal (doença renal diabética) e dos nervos periféricos e autonômicos (neuropatia); o 

DM também está associado à doença macrovascular aterosclerótica acelerada que afeta 

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

(macroangiopatia) (4). 

A retinopatia diabética (RD) é a complicação microvascular com maior 

prevalência entre os indivíduos com DM1, sendo a maior causa de amaurose nesses 

pacientes (5, 6). As principais alterações encontradas na retina acometida por essa 

complicação são a quebra na barreira hemato-retiniana, a perda dos pericitos capilares, a 

presença de microaneurismas, disfunção neuronal e isquemia progressiva (7). A RD 

pode causar a perda irreversível da visão por hemorragias no humor vítreo ou por 

descolamento da retina secundária à fibrose e consequente retração (8). 
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Clinicamente, a RD é dividida em não proliferativa e proliferativa. A RD não 

proliferativa é caracterizada por um amplo espectro de lesões na retina: mudanças na 

permeabilidade vascular, microaneurismas capilares, degeneração capilar e 

hemorragias. Já a RD proliferativa além dos sinais anteriores, apresenta a formação de 

neovasos (9). Estima-se que de 23 a 59% dos indivíduos com DM1 sejam acometidos 

com a forma moderada ou grave desta complicação microvascular (1).  

A doença renal diabética (DRD) afeta aproximadamente 40% dos pacientes com 

DM1 e está entre as principais causas de doença renal crônica terminal (DRCT). Nas 

fases iniciais da DRD existem anormalidades hemodinâmicas que resultam em 

hiperfiltração glomerular e, muitas vezes, em microalbuminúria. A função glomerular 

tende a declinar e, na maioria dos casos, ocorre piora da magnitude da albuminúria. Em 

uma parcela dos pacientes, a diminuição da taxa de filtração glomerular (TFG) pode 

progredir até a perda total da função renal (8). Segundo dados da Sociedade Brasileira 

de Nefrologia, a DRD juntamente com a hipertensão arterial são responsáveis por 

aproximadamente metade dos pacientes em tratamento dialítico (10). 

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

disfunção dos nervos periféricos em pacientes com DM, desde que sejam excluídas 

outras causas de neuropatia (11). Aproximadamente 50% dos portadores de DM são 

acometidos por algum grau de neuropatia diabética (8). A neuropatia também pode 

atingir o sistema nervoso autônomo de diferentes sistemas. Apesar do seu impacto 

importante sobre a sobrevida e a qualidade de vida dos pacientes com DM, a neuropatia 

autonômica no sistema cardiovascular está entre as neuropatias menos diagnosticadas e 

estudadas. 

A neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) é um preditor independente de 

mortalidade por doença cardiovascular (DCV) e de progressão da DRD. A prevalência 
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da NAC varia de 17% a 90% em pacientes com DM1, conforme relatado em estudos 

recentes. O principal fator de risco para progressão da NAC é o mau controle glicêmico; 

no Diabetes Control and Complication Trial (DCCT), o controle glicêmico intensivo 

resultou em uma redução de 50% na incidência de NAC ao longo dos 6,5 anos de 

seguimento (12). Aqueles pacientes acometidos sofrem primeiramente a perda do 

sistema parassimpático e em estágios mais graves, ocorre falência do sistema nervoso 

autonômico simpático (13). 

A hiperglicemia é o principal fator etiopatogênico para o desenvolvimento das 

complicações do DM, e as diferentes vias metabólicas desencadeadas pela 

hiperglicemia têm como elo o estresse oxidativo celular. A maior metabolização da 

glicose e geração de espécies reativas de oxigênio (EROs) favorecem a produção de 

oxoaldeídos reativos, como metilglioxal, glioxal, 3-deoxiglicosona e glicolaldeído. 

Esses compostos promovem a modificação rápida e irreversível de diferentes 

macromoléculas por glicação avançada, o que altera a estrutura e função biológica das 

mesmas (14). 

Os produtos de glicação avançada (AGEs) são compostos heterogêneos e, em 

sua maioria, caracterizam-se por reações conjuntas de oxidação (glicoxidação) e pela 

emissão de fluorescência, o que facilita sua detecção; sua determinação no plasma, pele 

e tecidos prediz o desenvolvimento de RD e de DRD, independentemente da HbA1c 

(15, 16).  

A participação da hiperglicemia no aparecimento das complicações crônicas está 

bem estabelecida. A duração do DM, a idade ao diagnóstico, bem como outras 

comorbidades, como dislipidemia e hipertensão arterial, também influenciam o 

desenvolvimento e a progressão das complicações. No entanto, sabe-se que o 

aparecimento das complicações crônicas também é determinado por uma 
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susceptibilidade genética à lesão induzida pelas alterações metabólicas causadas pela 

hiperglicemia crônica (17). Na prática clínica, observam-se pacientes com grau de 

controle metabólico e duração do DM semelhantes, mas que apresentam diferenças na 

suscetibilidade para as complicações, razão pela qual é importante a identificação de 

genes de susceptibilidade a DRD (18-20) e às demais complicações.  

Recentemente, alterações epigenéticas têm sido identificadas como participantes 

da patogênese das complicações diabéticas; vários estudos já mostraram que períodos 

de hiperglicemia causam anormalidades permanentes (incluindo expressão gênica 

aberrante) nos tecidos-alvo das complicações, fenômeno denominado “memória 

metabólica”. Essa característica de manutenção da tendência ao desenvolvimento das 

complicações na ausência de hiperglicemia pode ser explicada não apenas pela 

formação dos AGEs, que têm meia-vida longa, como também pelos mecanismos 

epigenéticos, quais sejam: modificações pós-traducionais nas histonas, metilação da 

citosina do DNA e controle da expressão gênica por micro-RNAs não codificantes. 

Esses mecanismos permitem que as células respondam de maneira rápida às mudanças 

ambientais, ao mesmo tempo em que “memorizam” essas respostas mesmo após a 

remoção do estímulo que as causou (21). 

O DCCT e a sua continuação, o Epidemiology of Diabetic Complications and 

Interventions Trial (EDIC) evidenciaram os efeitos da “memória metabólica” em 

pacientes com DM1. Aqueles que estavam inicialmente alocados no grupo que recebeu 

tratamento convencional (controle glicêmico subótimo) tiveram mais complicações 

microvasculares e eventos cardiovasculares quando comparados aos pacientes alocados 

no grupo que recebeu tratamento intensivo (bom controle glicêmico), mesmo depois de 

um longo período de controle metabólico semelhante durante os anos do estudo EDIC 

(22-24). 
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 As modificações pós-traducionais das histonas, a metilação da citosina e a ação 

dos micro-RNAs estão envolvidos na “memória metabólica” e explicam os efeitos 

deletérios duradouros da hiperglicemia mesmo após melhora do controle glicêmico 

(25). 

1.1 Modificações na cromatina 

 

A cromatina é composta de subunidades conhecidas por nucleossomos, que 

contém o DNA, com aproximadamente 145 pares de base, envolto por um octâmero de 

histonas, com duas unidades de cada histona: H2A, H2B, H3 e H4 (Figura 1). O 

empacotamento adicional é alcançado por meio da histona H1, que liga o DNA aos 

nucleossomos vizinhos (26).  

 

 

 

Figura 1. Estrutura de um mononuclessomo. O DNA é a fita em cinza que envolve o octâmero 

de histonas, composto por duas unidades de cada histona: H2A (laranja), H2B (vermelha), H3 

(azul) e H4 (verde). Adaptado de Muller MM, 2015 (26). 
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O processo de ativação e repressão transcricional é dinâmico e depende do 

recrutamento de complexos proteicos que alteram a estrutura da cromatina por 

modificarem enzimaticamente as caudas das histonas, alterando a remodelagem do 

nucleossomo, ou por modificarem o DNA (27). 

 

a. Modificações pós-traducionais das histonas 

 

Modificações como: acetilação, metilação e ubiquinação do aminoácido lisina 

(K); fosforilação dos aminoácidos serina (S) e treonina (T) e metilação do aminoácido 

arginina (R) promovem mudanças na interação das histonas com o DNA.  

A acetilação dos resíduos de K está entre as modificações mais estudadas e 

dentre as enzimas envolvidas neste processo estão as histonas acetiltransferases (HATs) 

e as histonas desacetilases (HDACs). As HATs promovem a acetilação da porção 

aminoterminal das lisinas H3 e H4, permitindo a formação de eucromatina; já as 

HDACs desacetilam as histonas nas mesmas porções, levando à formação de 

heterocromatina e silenciando a transcrição gênica (28) (Figura 2).  

 

 

Figura 2. Acetilação e deacetilação da cromatina. Adaptado de Eberharte A. e cols, 2002 (29). 

 

 



 

 
 
 

37 Introdução 

Em cultura de monócitos humanos (linhagem THP-1) mantidos em altas 

concentrações de glicose, observou-se um aumento na atividade das HATs acetilando a 

cromatina na região promotora do gene que codifica o fator nuclear kappa B (NFκB)-

p65, aumentando sua síntese, além de aumentar a produção de citocinas pró-

inflamatórias como: interleucina (IL) 6 e fator de necrose tumoral (TNF) (30).   

Miao e cols. encontraram uma correlação entre os valores de HbA1c e o grau de 

acetilação das histonas em monócitos de participantes dos dois grupos avaliados no 

estudo DCCT. A hiperglicemia crônica promoveu, por meio da acetilação das histonas, 

um aumento da expressão de genes pró-inflamatórios e de citocinas que favorecem o 

aparecimento das complicações diabéticas (31). 

Em modelos de ratos com DM tipo 2 (DM2), observou-se que no tecido renal, a 

acetilação da K na posição 9 da histona 3 (H3K9) culmina em glomeruloesclerose, 

resultando em DRD (32). 

Uma das famílias mais conhecida de HDACs é a das sirtuínas, que dependem de 

nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH) para promoverem o silenciamento 

transcricional de genes que regulam o metabolismo lipídico e glicêmico, o ritmo 

circadiano, a biogênese mitocondrial e o controle das respostas à apoptose e ao estresse 

(33). A sirtuína 1 (SIRT1), um membro da família dos  silence information regulator, é 

uma HDAC de classe III. A SIRT1 é responsável por regular a transcrição de genes, 

seja alterando o estado de acetilação do fator de transcrição ou regulando as 

modificações epigenéticas no local de ligação do fator transcricional em um gene-alvo, 

a fim de silenciá-lo (34). 

A Tabela 1 demonstra as principais moléculas-alvo inibidas pela SIRT1, que é 

nuclear, e a repercussão desta atuação.   
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Tabela 1. Alvos moleculares e efeitos da atuação da sirtuína 1. 

 

Siglas: p53: supressor tumoral p53 cinase; FOXO: proteína do Box forkhead O1; PGC1α: 

coativador-1 alfa do receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama; NFκB: fator 

nuclear Kappa B; PARP1: poli (ADP-ribose) polimerase 1; TNFα: fator de necrose tumoral α; 

IL6: interleucina 6; COX2: ciclo-oxigenase-2; AP-1: proteína-1 de ativação; IFNg: interferon 

gamma; IL1β: interleucina 1β; Adaptado de Keila L. M. e cols, 2017 (35) 

 

Longos períodos de hiperglicemia podem ocasionar uma diminuição na 

expressão de sirtuína 1, resultando em resposta inflamatória que se segue à ativação da 

via do NFkB e ao aumento da expressão do gene pró-apoptótico Bax, ambos ligados às 

complicações microvasculares diabéticas (36). 

A presença conjunta de 11 polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) no 

gene que codifica a sirtuína 1 foi relacionada a uma maior suscetibilidade a DRD em 

uma série japonesa de portadores de DM2; este estudo é o único na literatura que 

associa a presença de SNPs no gene SIRT1 com o risco de complicações diabéticas (37). 

Já a metilação das histonas tem a capacidade de promover tanto a formação de 

heterocromatina quanto de eucromatina, inativando ou ativando genes, respectivamente. 

A mono, di ou trimetilação em diferentes resíduos de K são catalisadas por histonas 

metil-transferases (HMTs) (38).  

Estudos na literatura realizados com monócitos de portadores de DM1 e de DM2 

mostraram que a hiperglicemia crônica é capaz de promover modificações, como a 

Alvos moleculares Efeitos 
Histona H3 e H4

P53

FOXO1/4

PGC1α Antiapoptótico

NFkB Antienvelhecimento

PARP-1 Anti-inflamatório

TNFα Heterocromatina: silenciamento de genes

IL6 Melhoria da mitocondriagênese

COX2 Proteção contra o estresse oxidativo

AP-1

IFNg

IL-1β

SIRT-1
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dimetilação (me2) no resíduo de K da histona H3 na posição 9 (H3K9m2) e no resíduo 

K na posição 4 da histona H4 (H3K4m2), que modificaram a transcrição da IL1A e da 

IL8, respectivamente (39). O recrutamento do fator de transcrição NFκB na região 

promotora de enzimas antioxidantes secundariamente à modificações nas histonas 

também foi descrito na retina de roedores diabéticos mantidos com controle glicêmico 

inadequado por dois meses seguido por controle glicêmico adequado por dois meses 

adicionais (40). 

 

b. Metilação do DNA 

 

A metilação do DNA, como mecanismo epigenético, ocorre secundariamente à 

ação de enzimas conhecidas como DNA metiltransferases (DNMTs), que adicionam o 

grupamento metil (CH3) na posição 5 de resíduos de citosina localizadas em ilhas CpG 

presentes nas regiões promotoras dos genes, silenciado-os (41) (Figura 3).  

 

Figura 3. Metilação na posição 5 de resíduos de citosina localizados na região promotora do 

gene (Ilhas CpGs) catalizada pela DNA metil transferase (DNMT). SAM: S-adenosil-L-

metionina, SAH: S-adenosil-L-homocisteína. Adaptado de Rondelet G. e cols, 2017(42). 
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Na Figura 4 é possível observar que a metilação das citosinas localizadas em 

ilhas CpG presentes nas regiões promotoras dos genes impede a ligação de fatores de 

transcrição, silenciando-as (43). 

 

Figura 4. A. Metilação e desmetilação de citosinas na região promotora dos genes permite ou 

não a ligação de fatores de transcrição, modulando, assim, a transcrição gênica. B. A cromatina 

metilada fica condensada, impedindo sua transcrição. Adaptado de Bansal A. e cols, 2017 (43). 

 

Há quatro membros da família das DNMTs conhecidas como: DNMT1, 

DNMT3A, DNMT3B e DMNT3L; a DNMT3L, diferentemente das outras enzimas, não 

possui atividade enzimática inerente; a DNMT1 é responsável pela manutenção da 

metilação gênica, enquanto os membros DNMT3A e DNMT3B contribuem para 

metilações “de novo” no genoma (44) (Figura 5). As DNMTs desempenham papel 

fundamental na manutenção da integridade genômica, já que estudos experimentais 
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observaram que o knockout ou a inativação dessas enzimas levam a morte ainda no 

período embrionário (44).  

 

 

Figura 5. DNMT1 é responsável pela manutenção da metilação gênica, enquanto a DNMT3A e 

a DNMT3B contribuem para metilações “de novo” no genoma. Adaptado de Bansal A e cols, 

2017 (40). 

 

Um estudo recentemente publicado demonstrou que o DM não modula a 

expressão do RNA mensageiro (mRNA) de DNMT3A e de DNMT3B na retina de 

roedores, enquanto aumenta a expressão de DNMT1 por mecanismos ainda 

desconhecidos (45). Yang e cols. observaram que a glicose aumenta a expressão de 

DNMT1 em cultura de células β-pancreáticas, entretanto este estudo não encontrou um 

aumento significante na expressão dessa enzima em ilhotas pancreáticas de portadores 

de DM2 (46).  

Na RD, a atividade da enzima DNMT está aumentada na retina e nas células 

capilares, às custas do aumento na expressão da DNMT1. Experimentos in vitro e in 

vivo demonstram que o aumento da expressão da DNMT1 perdura mesmo depois 
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normalização das concentrações de glicose, sugerindo seu papel no fenômeno da 

memória metabólica (47). 

Em modelos animais de DM2, observou-se que a maior expressão gênica de 

DNMT1 em estágios mais avançados de DM promoveu uma maior metilação da região 

promotora do gene codificante do receptor tirosina fostato do tipo delta (PTPRD), um 

receptor envolvido na sinalização da insulina, o que sugere que a progressão da doença 

esteja relacionada à hipermetilação do promotor do PTPRD pela DNMT1(48).  

Em células humanas saudáveis, cerca de 1% de todas as citosinas do genoma 

estão metiladas, sendo que a metilação é tecido-específica e geneticamente determinada. 

A inativação de um dos cromossomos X na mulher, o imprinting genômico e 

aproximadamente 4% de todos os genes estão inativados pela metilação do DNA (49).  

A hiperglicemia alterando o padrão de metilação do DNA foi demonstrada em 

modelos animais; Williams e cols. demonstraram hipometilação genômica no fígado de 

ratos diabéticos duas semanas após o início da hiperglicemia (modelo de DM1) (50) e, 

paradoxalmente, hipermetilação do DNA no fígado de ratos diabéticos Zucker de 12 

semanas de idade (modelo de DM2) (51). 

Maghboolium e cols., em um estudo com células linfomononucleares de 

portadores de DM2, mostraram diferença no padrão de metilação do DNA genômico 

entre pacientes com versus sem RD e ainda, que quanto mais grave a RD, mais metilado 

estava o DNA genômico (52). O mesmo grupo também observou que portadores de 

DM2 com DRD têm maior metilação do DNA que aqueles pacientes sem DRD e que a 

duração do DM e o controle glicêmico não se correlacionam com o grau de metilação 

em pacientes com albuminúria (53).  

Um trabalho realizado com portadores de DM1 também correlacionou a 

metilação das ilhas CpG com DRD, sendo que foram encontradas 263 ilhas CpGs que, 
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quando metiladas, conferem risco a essa complicação microvascular e 162 ilhas que 

parecem exercer papel protetor. Em uma das ilhas que conferem risco para DRD, 

encontra-se o promotor do gene UNC13B, que mesmo metilado tem sua expressão 

maior em modelos de DRD e que leva à apoptose das células glomerulares (54).  

Em 2011, um estudo realizado com saliva de portadores de DM1 e de DM2 com 

mais de 10 anos de doença mostrou que o padrão de metilação de 27.000 sítios CpG 

localizados em mais de 14.000 genes humanos é diferente, dependendo da progressão 

da DRD (55). Pacientes com insuficiência renal crônica (IRC) em tratamento com 

hemodiálise também têm hipermetilação de algumas ilhas CpG e hipometilação de 

outras, possivelmente em decorrência da inflamação que esta condição determina; por 

exemplo, a metilação da região promotora do gene MTHFR, que é responsável por gerar 

grupamentos metil para todos processos celulares, inclusive a metilação do DNA, está 

diminuída nesses pacientes (55). 

A metilação de ilhas CpG também pode estar associada a complicações 

macrovasculares do diabetes; Xu e cols., ao analisarem o grau de metilação das ilhas 

CpG do gene GCK (que codifica a glicocinase) em portadores de DM2, associaram a 

hipometilação deste gene ao maior risco de doença arterial coronariana (DAC) (56).  

 

1.2 Micro-RNAs  

O primeiro relato do que, no futuro, seria chamado de micro-RNA ocorreu em 

1993, quando um RNA com aproximadamente 22 pares de base (pb) que não codificava 

uma proteína foi descrito, o lin-4, associado à regulação do desenvolvimento larval do 

nematoide Caenorhabditis elegans (C. elegans) (57). Esse pequeno RNA com a 

sequência conservada em diferentes espécies de nematoides exercia um papel de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Caenorhabditis_elegans
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controlador pós-transcricional de um gene determinante do desenvolvimento desses 

animais, por meio da ligação à região 3’ não traduzida de mRNAs (3’UTR) (57).  

O termo micro-RNA (miRNA) começou a ser usado em 2001, quando foram 

descritos mais de cem novos genes de miRNAs considerados amplamente conservados 

entre as diferentes espécies (58, 59). 

Atualmente, de acordo com o banco de miRNAs conhecido como miRbase, há 

1.881 precursores de miRNA e 2.588 miRNA maduros conhecidos para a espécie 

humana (60). Os miRNAs podem ser organizados quanto à localização gênomica 

podendo ser: (a) miRNAs intergênicos, (b) miRNAs intrônicos e (c) miRNAs exônicos 

ou intragênicos (61), ilustrados na Figura 6.  

 

 

Figura 6. Organização genômica dos miRNAs a. miRNAs intergênicos: sua expressão é 

regulada pelos promotores dos próprios genes e possuem características semelhantes às 

unidades transcricionais de genes codificadores de proteínas; b. miRNAs intrônicos: estão 

localizados dentro de um íntron de uma unidade transcricional e, geralmente, utilizam os 

mesmos promotores de sua unidade transcricional hospedeira; c. miRNAs exônicos: possuem 

baixa frequência e compartilham o promotor de seu gene hospedeiro. As setas representam os 

promotores que regulam o miRNA. Adaptado de Olena e Patton, 2010 (61). 
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Os miRNAs constituem uma classe de pequenos RNAs com cerca de 19 a 25 

nucleotídeos não codificadores que controlam a expressão gênica por meio da repressão 

da tradução ou da degradação do mRNA-alvo. Conforme representado na Figura 7, os 

miRNAs são transcritos pela RNA polimerase II, sendo que os transcritos primários 

chamados de pri-miRNA (primitive-miRNA) são caracterizados por possuírem uma 

estrutura secundária na forma de grampo (hairpin) que serão processados pelo 

complexo microprocessador Drosha (uma RNase III) e seu cofator DGCR8 (DiGeorge 

syndrome critical region in gene 8). Os fragmentos resultantes, pré-miRNA (precursor 

mi-RNA) com cerca de 70 nucleotídeos, também conhecidos como hairpin, são então, 

exportados do núcleo para o citoplasma pela exportina 5, onde serão clivados por uma 

outra RNase III chamada Dicer, que atua com a proteína TRBP (trans-activation 

response RNA-binding protein) e/ou a cinase PRKRA/PACT (interferon-inducible 

doublestranded RNA-dependent activator), que formará duas fitas simples de RNA com 

aproximadamente 22 nucleotídeos cada, tendo uma delas a principal ação efetora 

inibitória -  esse se constitui no miRNA maduro (62).  

Os nucleotídeos 2-7 da sequência dos miRNAs maduros formam a região 

semente ou “seed” na extremidade 5’, que determina qual o mRNA-alvo deste miRNA. 

O grau de especificidade da região semente é comparável àquele dos sítios do DNA 

reconhecidos por fatores de transcrição. Assim, múltiplos miRNAs ligam-se a sítios 

complementares, geralmente na região 3’ UTR de mRNAs-alvo (63). 

O miRNA maduro é incorporado ao RISC (complexo de silenciamento induzido 

por RNA) e, dependendo do grau de complementaridade entre o miRNA e seu 

transcrito-alvo, poderá haver degradação do mRNA ou repressão da tradução (62). O 

complexo RISC é capaz de reconhecer as sequências sementes específicas nas regiões 3' 

UTR dos mRNAs-alvo. Isso resulta em repressão da tradução e/ou em uma diminuição 
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da estabilidade do mRNA-alvo. Apesar de não necessitar de uma sequência perfeita de 

complementaridade, a interação entre os miRNAs e seus alvos seguem regras 

complexas, permitindo que cada miRNA controle simultaneamente a expressão de 

centenas de transcrições, que, muitas vezes, codificam vários componentes da mesma 

via de sinalização (64).  

 

 

Figura 7. Biogênese do micro RNA (miRNA) maduro. 1: O miRNA é transcrito pela RNA 

polimerase II formando o pri-miRNA (primitive-miRNA). 2: O pri-miRNA é clivado pelo 

complexo microprocessador Drosha (uma RNase III). 3: Formação do pré-miRNA (precursor 

mi-RNA). 4: O pré-miRNA é exportado do núcleo para o citoplasma pela exportina 5 (xpo-5). 

5: O pré-miRNA é clivado pela Dicer. 6: Formação do miRNA maduro. 7: O miRNA maduro é 

incorporado ao complexo RISC. 8: Silenciamento pós-transcricional pelo complexo RISC. 

AGO2: Argonauta 2; DGCR8: DiGeorge syndrome critical region in gene 8; PACT: Protein 

activator of the interferon-induced protein kinase; TNRC6: Trinucleotide repeat-containing 

gene 6A protein; TRBP: trans-activation response RNA-binding protein;  
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A repressão da tradução pelo complexo RISC pode ocorrer tanto durante o início 

desse processo como em etapas mais tardias. No início da tradução, o RISC pode 

bloquear o recrutamento da subunidade ribossômica 60S ou a função cap 5’, ou ainda, 

induzir a desadenilação que afeta a circularização do RNA-alvo e da qual participam 

várias proteínas. Os mecanismos posteriores ao início da tradução incluem: dissociação 

prematura dos ribossomos, diminuição da taxa de elongação e degradação do 

polipeptídeo nascente. O complexo RISC também é capaz de induzir o recrutamento 

dos mRNAs aos corpos de processamento no citoplasma, onde é degradado e/ou 

estocado em estado inativo (65). 

A nomenclatura padrão dos miRNAs é composta pelo prefixo de três caracteres 

que indica o nome da espécie, seguido do prefixo “mir” para indicar o gene e “miR” 

para indicar as formas maduras, como por exemplo, hsa-miR-# utilizada para Homo 

sapiens. Adotou-se no final da nomenclatura os sufixos “-5p” ou“-3p” para indicar a 

extremidade do pré-miRNA da qual se origina os membros maduros (66).   

 A origem dos miRNAs extracelulares ainda não foi totalmente elucidada, 

alguns estudos sugerem potenciais mecanismos: vazamento passivo de células 

danificadas/mortas ou secreção celular ativa, seja pelos exossomos ou ligados a 

proteínas (67). Defende-se que os miRNAs secretados possam ter um papel na 

comunicação intercelular, de maneira que as células doadoras podem afetar a expressão 

gênica de células-alvo distantes ou adjacentes. Assim, os miRNAs séricos poderiam 

atuar em um padrão semelhante aos hormônios ou mesmo como biomarcadores para 

uma variedade de condições patológicas (68). 

 Diversos estudos já mostraram que uma parcela significativa dos miRNAs 

circulantes não está encapsulada em microvesículas, mas associada à proteína 

Argonauta 2 (AGO2), principal componente do complexo RISC (69, 70). A estabilidade 
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dos miRNAs circulantes é explicada por essa associação, já que a proteína Argonauta é 

resistente à degradação.  

Se os miRNAs associados a AGO2 forem liberados após a morte das células, os 

perfis de miRNAs extracelulares devem representar os miRNAs das células no estágio 

muito tardio da apoptose. Portanto, a comparação quantitativa do perfil sérico de 

miRNA em diferentes condições patológicas pode contribuir para a identificação da 

cascata de miRNAs envolvidos na apoptose (69). 

 A maioria dos estudos com miRNAs no contexto do DM foi realizada em 

modelos animais ou em cultura de células, mas já existem vários estudos em pacientes 

com DM, abordando a associação dos miRNAs com a secreção de insulina, com a 

sensibilidade à insulina e com o desenvolvimento de complicações vasculares 

decorrentes da hiperglicemia (71-74). 

Zhao e cols. avaliaram, em portadores de DM2, a expressão de sete miRNAs 

mais comumente relacionados ao DM: miR-9, miR-29a, miR-30d, miR-34a, miR-124a, 

miR-146a e miR-375 e encontraram uma superexpressão desses em relação a indivíduos 

saudáveis; além disso, eles se correlacionaram negativamente com a produção, liberação 

e sensibilidade à insulina (75). 

Nos pacientes com risco de DM1, Snowhite e cols. encontraram associação de 

miRNAs séricos com autoimunidade das ilhotas pancreáticas, progressão da doença e 

comprometimento metabólico. O miR-92a-3p e o miR-106a-5p estavam entre os 

associados à autoimunidade, já os miRNAs: miR-21-3p, miR-29a-3p e o miR-424-5p 

foram os mais fortemente associados ao comprometimento metabólico e evolução da 

doença (76). 

Os miRNAs também parecem participar da gênese das complicações vasculares 

do DM. Inúmeros estudos em modelos animais já demonstraram o envolvimento de 
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miRNAs na patogênese da DRD e da RD (21). Recentemente, Argyropoulos e cols. 

evidenciaram diferentes perfis de miRNA urinário em grupos de pacientes com 

diferentes estágios de DRD, o que poderá ter implicações clínicas para a estratificação 

de risco para essa complicação (77).  

Em um estudo com biópsia renal de portadores de DM2, o miR-146a e o miR-

155 apresentaram um aumento na expressão em relação ao rim de controles não 

diabéticos e a expressão do segundo correlacionou-se com os valores de creatinina 

plasmática. Ainda, em células endoteliais glomerulares humanas expostas a altas 

concentrações de glicose e transfectadas com miméticos desses miRNAs, houve 

aumento na expressão de TNF, do fator de crescimento transformante β1 (TGFβ1) e do 

NFkB (78). Ainda na DRD, Lv e cols. observaram redução das concentrações 

plasmáticas de miR-130b em pacientes com essa complicação em comparação àqueles 

sem a mesma (79).  

Em pacientes com DM2, observou-se uma associação entre lesões em podócitos 

e disfunção das células do túbulo proximal com a excreção de miRNAs urinários, 

mesmo nos pacientes normoalbuminúricos. Esta observação documenta um potencial 

papel de alguns miRNAs (miRNA21, miRNA124 e miRNA192) no início da DRD (80). 

Em células do coração e no plasma de pacientes com DM2, observou-se um 

aumento na expressão do miR-34a, sendo que um dos alvos diretos deste miRNA é a 

SIRT1. Ingrid e colaboradores comprovaram a diminuição da expressão proteíca de 

SIRT1, AKT e da proteína-alvo da subunidade fosfatase 1 nuclear (PNUTS), todas com 

ações relevantes na patogénese da cardiopatia associada ao DM. SIRT1, como já 

mencionado, é uma enzima implicada na desacetilação de proteínas envolvidas no 

estresse celular, longevidade e metabolismo da glicose. A AKT é importante na 

translocação de vesículas contendo o transportador de glicose GLUT4 para a membrana 
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nos tecidos muscular e adiposo, enquanto o PNUTS está envolvido com o metabolismo 

da glicose e o reparo do DNA no tecido cardíaco. Esse trabalho mostra que o DM 

aumenta a expressão de miR-34a tanto no coração quanto na circulação de pacientes 

DM2 (81). 

Há poucos estudos na literatura que avaliaram a participação dos miRNAs na 

etiopatogenia da neuropatia diabética; as concentrações de miR-146a já foram 

associadas com essa complicação em estudos experimentais (82, 83). 

Estudos recentes mostram que as concentrações do miR-326 estão aumentadas 

em células mononucleares de sangue periférico de pacientes DM1 em relação aos 

controles sem DM e ainda, diretamente associadas à gravidade da doença (84).  

 Em relação a RD, um estudo experimental realizado com células endoteliais da 

retina evidenciou que os miRNAs 15b e 16 participam do aparecimento desta 

complicação, já que o aumento da expressão dos mesmos protegeu essas células da 

apoptose induzida por altas concentrações de glicose (85). Em outro trabalho, Qing e 

cols. avaliaram o perfil dos miRNAs em soro de portadores de DM com RD e 

observaram que as concentrações de miR-21, miR-181c e miR1179 relacionaram-se 

com a RD proliferativa (86). 

O miR-126-3p circulante foi mostrado como marcador não apenas de pré-

diabetes, mas também da disfunção endotelial induzida pelo DM, principalmente na 

RD. Esse miRNA controla a expressão/sinalização de fatores angiogênicos, como o 

fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF) e o fator-1 derivado das células do 

estroma (SDF1) (87). 

Embora a participação da epigenética na etiopatogenia das complicacões 

crônicas do DM esteja sendo muito considerada, a maioria dos trabalhos publicados até 

o momento foi realizada em células em cultura ou em modelos de roedores diabéticos e 
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não compreendem mais de 101 artigos publicados na literatura. Fatores associados com 

a etiopatogenia das complicações diabéticas, incluindo hiperglicemia, AGEs, estresse 

oxidativo e fatores inflamatórios podem conduzir a alterações epigenéticas que 

modificam a expressão de genes em células-alvo, sem alterar sua sequência de DNA 

(88).  

É interessante comentar que um fator que acrescenta complexidade ao 

entendimento das complicações diabéticas, assim como, provavelmente acontece para 

outras doenças poligênicas, é que deve existir a “genética da epigenética”, ou seja, 

variantes genéticas que predispõem a mais ou menos alterações epigenéticas frente aos 

desarranjos metabólicos semelhantes. É importante ressaltar, ainda, que as alterações 

epigenéticas são um processo dinâmico, apesar de poucos estudos na literatura 

abordarem a interação das vias em uma mesma doença. 
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2. OBJETIVOS 

Os objetivos do presente trabalho foram: 

1. Caracterizar e comparar o perfil de miRNAs sérico de pacientes com DM1 

sem nenhuma complicação microvascular versus aqueles com três complicações 

microvasculares: retinopatia, doença renal diabética e neuropatia diabética, para 

identificar vias epigeneticamente moduladas nesses dois grupos de pacientes; 

2. Avaliar a frequência de polimorfismos de um único nucleotídeo nos genes que 

codificam a DNMT1 e a sirtuína-1 e suas associações com cada uma das complicações 

microvasculares em pacientes com DM1.  
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3. JUSTIFICATIVA 

Ao final deste projeto, espera-se demonstrar, em dois grupos de portadores de 

DM1 (com e sem complicações microvasculares) bem caracterizados e pareados quanto 

aos dados demográficos, clínicos e bioquímicos, diferentes perfis séricos de miRNA. 

Esses achados, ainda que não forneçam uma clara relação causa-efeito, podem indicar 

novos mecanismos regulatórios suscetíveis a modificações pela hiperglicemia crônica e 

identificar potenciais alvos terapêuticos.  

Além disso, testamos a hipótese de que variantes em genes relacionados à 

desacetilação das histonas e à metilação de citosinas também podem predispor ao 

aparecimento das complicações diabéticas, constituindo a “genética da epigenética”. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Seleção de Pacientes 

Após a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa e da assinatura do Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido os pacientes foram incluídos no estudo. 

Perfil sérico de miRNAs 

Para caracterizar e comparar o perfil de miRNAs sérico, foram pré-selecionados 

dentre os pacientes acompanhados no Ambulatório de Diabetes do HCFMUSP: 

 

 5 portadores de DM1 (2 do sexo masculino e 3 do sexo feminino) sem DRD 

(Clearance de creatinina > 90 ml/min/1,73 m
2
 e excreção urinária de albumina < 

20 mg/g de creatinina [normoalbuminúria]), sem polineuropatia sensitivo-

motora distal (ausência de sintomas sugestivos de neuropatia, sensibilidade 

térmica e dolorosa e reflexo aquileu normais), sem neuropatia autonômica 

cardiovascular (NAC) e sem RD e  

 

 5 portadores de DM1 (2 do sexo masculino e 3 do sexo feminino) com DRD 

(Clearance de creatinina < 60 ml/min/1,73 m
2
, excreção urinária de albumina > 

200 mg/g de creatinina e urina tipo 1 normal), com polineuropatia sensitiva-

motora distal, com NAC instalada e RD moderada ou grave. Esses 10 pacientes 

estão pareados quanto à distribuição do sexo, duração do DM e grau de controle 

glicêmico expresso pela HbA1c, conforme demonstrado na Tabela 2.  
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Tabela 2. Características clínicas e laboratoriais dos portadores de DM1 divididos em 

dois grupos, de acordo com a presença das complicações crônicas. 

 

Variáveis contínuas expressas pela mediana e intervalo interquartílico; variáveis categóricas 

expressas em porcentagem. IMC: índice de massa corpórea; n/s – não  significante; 

 

 

Estudo de associação de polimorfismos com as complicações 

microvasculares 

O estudo dos SNPs nos genes DNMT1 e SIRT1 foi realizado em uma casuística 

composta por 466 pacientes acompanhados no Ambulatório de Diabetes do Hospital das 

Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Esses pacientes 

foram caracterizados quanto à presença de DRD, RD, neuropatia periférica (NP) e NAC 

e tiveram seu sangue periférico coletado e o DNA extraído e armazenado em freezer -

20ºC. 

 

 
Grupo Sem Complicação 

n=5 

Grupo Com Complicação 

n=5 

Sexo 3F / 2M 3F /2M 

Idade (anos) 
37 

(28– 44) 

30 

(26 – 34) 

IMC (kg/m
2
) 

21,6 

(19,9 – 24,7) 

23,4 

(22,9 – 23,9) 

Duração do DM (anos) 
20 

(15 – 31) 

23 

(14 – 24) 

Idade ao diagnóstico (anos) 
12 

(6 – 25) 

8 

(7,5 – 15) 

Hb1Ac média (%) 
8,5 

(7,7 – 8,7) 

8,6 

(7 – 11,7) 

HDL-colesterol (mg/dL) 
75 

(65 – 86) 

56 

(49 – 65) 

LDL-colesterol (mg/dL) 
88 

(72 – 94) 

85 

(67 – 114) 

Colesterol total (mg/dL) 
170 

(167 – 181) 

158 

(137 – 194) 

Triglicérides (mg/dL) 
55 

(51 – 96) 

64 

(58 – 99) 

Hipertensão Arterial (%) 0 40 
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4.2 Avaliação laboratorial e de variáveis clínicas 

Os pacientes selecionados tinham um tempo de doença mínimo de 10 anos e 

uma HbA1c >8% em algum período da vida. As seguintes informações foram coletadas 

para os todos pacientes com DM1 incluídos no estudo: idade atual, idade ao 

diagnóstico, tempo de diagnóstico, presença de comorbidades (com ênfase na 

hipertensão arterial [HAS] e na dislipidemia [DLP]), uso de medicações orais, 

características da insulinoterapia (tipo e doses de insulina). 

Os seguintes exames complementares foram coletados no site HCMED (últimos 

exames prévios à avaliação das complicações e, em particular para a HbA1c, os últimos 

três exames em semestres diferentes, fazendo-se a média aritmética destes). Os 

seguintes métodos foram utilizados: 

- Glicemia de jejum: enzimático hexoquinase; 

- HbA1c: cromatografia líquida de alta performance (HPLC); 

- Frutosamina: colorimétrico automatizado; 

- Colesterol total, HDL colesterol: enzimático colorimétrico automatizado; 

- LDL colesterol: cinético automatizado; 

- Triglicérides (TG): enzimático colorimétrico automatizado; 

- Creatinina plasmática: colorimétrico automatizado; 

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

índice de massa corpórea (IMC), idade atual, idade ao diagnóstico, tempo de DM, 

presença de HAS, DLP e uso de medicamentos por meio de consulta em prontuário.A 

presença de complicações diabéticas microvasculares: NP, NAC, DRD e RD também 

foram avaliadas e classificadas conforme descrito abaixo: 
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 Neuropatia Periférica: 

 Para diagnóstico de NP foram realizadas as seguintes avaliações: soma das 

classificações obtidas no Escore de Sintomas Neuropáticos NSS (Neuropathy Symptoms 

Score) modificado e no Escore de Comprometimento Neuropático NDS (Neuropathy 

Disability Score) modificado e simplificado. Esta ferramenta diagnóstica já foi 

traduzida e validada para o português (89, 90). 

 Neuropatia Autônomica Cardiovascular: 

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

exame é realizado no período da manhã necessitando o paciente estar em repouso, sem 

ingestão de café por 8 horas, em jejum de no mínimo 2 horas, sem estar em 

hipoglicemia e sem utilizar drogas que alterem a frequência cardíaca.  

 O paciente foi monitorizado e o traçado eletrocardiográfico foi avaliado pelo 

programa Poly-Spectrum. A vantagem da avaliação da análise espectral da variabilidade 

da frequência cardíaca é que é um exame que não precisa de cooperação ativa do 

paciente. Os resultados obtidos são comparados com uma padronização baseada em 

faixa etária e sexo (91). 

 Três índices foram extraídos da análise espectral, a partir das variações 

espontâneas da variabilidade da frequência cardíaca de repouso:  

 Atividade parassimpática refletida pelo índice HF (alta frequência; 

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

de 0,25 Hz, relacionado à atividade respiratória; 
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 Controle simpático com a modulação vagal refletida pelo índice LF 

(baixa frequência, VFC de baixa frequência) – ao redor de 0,1 Hz – 

relacionado ao reflexo barorreceptor; 

 Atividade simpática refletida pelo índice VLF (muito baixa frequência, 

VFC de muito baixa frequência) – abaixo de 0,4 Hz, relacionado às 

flutuações no tônus vasomotor associado à termorregulação e à sudorese.  

 

 Em seguida, foram feitas três manobras para estudo de reflexos 

cardiovasculares, conhecidas como testes de Ewing:  

 Variação da frequência cardíaca (FC) à respiração profunda (Beat-to-

beat variation with deep breathing – E [expiration] : I [inspiration] ratio) – 

a variação da FC com a respiração depende da inervação parassimpática. 

Estando em repouso em decúbito dorsal e em monitorização 

eletrocardiográfica, o paciente foi orientado a realizar manobras de 

inspiração e expiração profunda, com duração de 5 segundos cada uma 

(aproximadamente 6 respirações por minuto). A variação da FC foi 

mensurada durante esta manobra. Com esta manobra, ocorre uma ativação 

do sistema simpático durante a inspiração e uma contra regulação do 

parassimpático durante a expiração. A razão E:I é obtida pela divisão da FC 

máxima pela FC mínima.   

 Relação da FC sob Manobra de Valsalva – a resposta a esta manobra é 

mediada pela alternância da ativação das fibras parassimpáticas e 

simpáticas. Em pacientes saudáveis, o reflexo de resposta à Manobra de 

Valsalva inclui taquicardia e vasoconstrição periférica, seguido de 

bradicardia após a liberação da manobra. Estando em repouso em decúbito 
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dorsal e em monitorização eletrocardiográfica, o paciente foi orientado a 

manter uma expiração constante com força de 40 mmHg, aferida por um 

manômetro, durante 15 segundos. Espera-se que durante a Manobra de 

Valsalva o paciente faça uma taquicardia (que é máxima em torno do 14
o
 

segundo) e após ocorra uma bradicardia reflexa (que ocorre durante os 30-

45 segundos seguintes a taquicardia). A razão de Valsalva é a relação entre a 

taquicardia e a bradicardia máximas.  

 Relação 30:15 após ortostase (30:15 Heart rate ratio with standing) – em 

indivíduos saudáveis, há um aumento da FC em resposta à ortostase que é 

máxima ao redor do 15
o
 batimento após a mudança de posição (maior 

atuação do simpático). Esta é seguida por uma bradicardia relativa, que é 

máxima ao redor do 30
o
 batimento após a mudança de posição (maior 

atuação do parassimpático). Estando em repouso em decúbito dorsal e em 

monitorização eletrocardiográfica, o paciente foi orientado a ficar em 

ortostase. A avaliação da relação destes dois momentos é chamada de 

relação 30:15. 

 Os valores de normalidade para os testes avaliados de Valsalva, índice 30:15, 

relação E:I e análise espectral da VFC foram baseados em estudos prévios (91-93).  O 

sétimo e último índice é a medida da queda de pressão arterial sistólica após três 

minutos em pé, que deve ser inferior a 20 mmHg.  

 No caso de alteração de mais de uma análise dentre as sete realizadas, faz-se o 

diagnóstico de NAC com especificidade de 100% (94); considera-se NAC incipiente 

quando dois testes estão alterados, NAC instalada quando três testes estão alterados e 

ainda, caso haja hipotensão ortostática, além de três testes alterados, é diagnosticada 
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NAC grave. Para a presente avaliação, foi considerada como presença de NAC clínica o 

diagnóstico de NAC instalada. Para análise dos dados, os pacientes foram divididos da 

seguinte maneira: ausência de NAC versus presença de NAC. 

 

 Doença renal diabética  

 A avaliação da excreção de albumina urinária foi medida em amostras isoladas 

de urina com o uso da metodologia de nefrolometria em pelo menos duas amostras 

coletadas nos seis meses prévios à consulta ou em urina de 24 horas. A razão 

albumina/creatinina urinária (ACR) foi utilizada para definir os estágios de albuminúria: 

normoalbuminúria, definida como ACR <30 mg/g de creatinina; microalbuminúria, 

definida como ACR 30 – 300 mg/g de creatinina e macroalbuminuria, definida como 

ACR >300 mg/g de creatinina. A avaliação da taxa de filtração estimada (TFGe) foi 

realizada pela fórmula de CKD-EPI  (www.mdrd.com) (95).  

 A DRD foi definida como albuminúria persistente e/ou TFGe 

<60 mL/min/1.73m
2 

(96, 97). Para a análise dos dados, os pacientes foram agrupados da 

seguinte maneira: sem DRD versus com DRD. 

 

 Retinopatia diabética: 

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

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

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

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

As imagens da retina foram avaliadas por um único oftalmologista treinado e capacitado 
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para classificar a RD, conforme a International Clinical Classification of Diabetic 

Retinopathy (98): 

 RD não proliferativa leve: apenas presença de microaneurismas; 

 RD não proliferativa moderada: presença de microaneurismas, exudatos 

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

 RD não proliferativa grave: Presença de mais de 20 hemorragias 

intrarretinianas em cada um dos quatro quadrantes; “ensalsichamento” 

venoso em pelo menos dois quadrantes; anormalidades microvasculares 

intrarretinianas (IRMAs) em pelo menos um quadrante; 

 RD proliferativa: Presença de neovascularização, hemorragia vítrea ou 

hemorragia pré-retiniana.  

 

 Nos casos em que os pacientes apresentavam evidências de procedimento 

oftalmológico que tornou impossível a classificação pelas fotos feitas com o 

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

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

RD versus qualquer grau de RD. 

4.3 Avaliação do perfil de miRNAs associados ao DM 

O sangue periférico dos 10 pacientes com DM1 foi coletado em um tubo BD de 

tampa amarela com gel de separação (BD, Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, 

USA), específicos para separação de soro. Logo após a coleta, o tubo BD de tampa 

amarela foi centrifugado a 4°C por 20 minutos a 2.800 RPM.   

O soro foi separado e aliquotado, sendo congelado a -80ºC. Todos os 10 soros 

foram analisados quanto ao grau de hemólise no espectro de luz visível a 414nm e todos 
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que apresentaram leitura maior que 0,2 foram selecionados para a próxima etapa (99, 

100). Assim, a qualidade da amostra para extração do miRNA total por Trizol 

(Thermofisher, EUA) e com estojo comercial miRNeasy Mini (Qiagen, Hilden, 

Alemanha) foi garantida. Antes da extração, foram adicionados à amostra 3,5 μL do 

miRNeasy Serum/Plasma SpikeIn Control (Qiagen, Hilden, Alemanha), que contém 1.6 

x 10
8
 cópias/μL do miR-39, que foi usado como controle positivo exógeno e também 

para verificação da conservação dos miRNAs durante a extração. Para a extração dos 

miRNAs circulantes no soro foram utilizadas 200 μL de cada amostra.  

 A quantidade e qualidade dos miRNAs obtidos foram avaliadas com o 

espectrofotômetro ND-1000 (NanoDrop, Rockland, DE, EUA). O ensaio de reação em 

cadeia da polimerase (PCR) em tempo real para avaliar a manutenção dos miRNAs 

durante a extração, foi realizado com o ensaio individual Taqman® miR-39 (Thermo 

Fisher Scientific) e o Taqman® Universal Master Mix II no UNG (Thermo Fisher 

Scientific).  

Para a síntese e pré-amplificação de DNA complementar (cDNA) a partir do 

miRNA total extraído, foi utilizado o estojo comercial Megaplex™ RT Primers, Human 

Pool A v2.1 (Thermo Fisher Scientific) e o termociclador Veriti 96-Well Thermal 

Cycler (Thermo Fisher Scientific) de acordo com as instruções do fabricante. Foram 

utilizados 2 μL do miRNA total extraído para síntese do cDNA. 

Os estojos comerciais Taqman® Human MicroRNA Array A (Thermo Fisher 

scientific) e Taqman® Universal Master Mix II no UNG (Thermo Fisher scientific) 

foram usados na avaliação do perfil de miRNAs do soro de 10 amostras dos pacientes 

DM1 extraídas e pré-amplificadas. O estojo Taqman® Human MicroRNA Array A é um 

ensaio de PCR em tempo real com sondas de hidrólise baseadas no sistema TLDA 

(Taqman Low Density Arrays) (Thermo Fisher Scientific) que contém sondas Taqman 

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4399966?SID=srch-srp-4399966
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/4399966?SID=srch-srp-4399966
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suficientes para a análise da expressão de 377 miRNAs, além de quatro controles 

endógenos, totalizando 381 miRNAs.  

Essa plataforma é constituída por cartões de microfluidos independentes que 

distribui a amostra de cDNA em 384 poços por centrifugação (centrífuga Sorvall ST 

40R; Thermo Fisher Scientific). Para prosseguir a reação é necessário realizar o mix, 

que é constituído pelo cDNA diluído (1 : 10) e pelo Taqman® Universal Master Mix II 

no UNG (Thermo Fisher Scientific) respeitando as instruções do fabricante. Em cada 

cartão foram distribuídos 100 μL do mix em cada uma das oito canaletas, sendo 

centrifugado em duas etapas sequenciais de um minuto por 1.200 g. Após a 

centrifugação, os cartões foram selados para evitar o refluxo e as canaletas foram 

destacadas (Figura 8). A quantificação do cDNA de cada amostra foi então realizada no 

aparelho Viia 7 (Thermo Fisher Scientific).  

 

Figura 8. Placa Taqman Low Density Arrays (TLDA) após o processo de centrifugação e 

recorte das canaletas para prosseguir com a quantificação do cDNA. 
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Estudos demonstraram que os miRNAs circulantes são muito estáveis e 

resistentes ao tratamento com ribonucleases, congelamento e ao descongelamento (101). 

Assim, a utilização das amostras de soro congeladas a -80°C para a extração de 

miRNAs assegura uma degradação mínima dos mesmos. 

4.4 Validação dos miRNAs 

 

 Para a validação dos miRNAs mais diferencialmente expressos, foram obtidas 

amostras de soro de 47 pacientes; a extração e avaliação dos miRNAs foram realizadas 

da mesma maneira que aquela descrita para a determinação do perfil dos miRNAs 

(seção anterior). Para a síntese e pré-amplificação do cDNA a partir do miRNA total 

extraído, foi utilizado o estojo comercial TaqMan™ Advanced miRNA cDNA Synthesis 

Kit (Thermo Fisher Scientific) e o termociclador Veriti 96-Well Thermal Cycler 

(Thermo Fisher Scientific) de acordo com as instruções do fabricante. Foram utilizados 

2 μL do miRNA total extraído para a síntese do cDNA. As características clínicas e 

laboratoriais dos pacientes estão demonstradas na Tabela 3. 

 A seleção desses 47 pacientes para a validação dos miRNAs respeitou os 

mesmos critérios clínicos da seleção de pacientes para o perfil sérico de miRNAs. 

Assim, os 27 que estavam no grupo com complicação apresentavam DRD, NP, NAC 

instalada e RD moderada ou grave e os 20 pacientes inclusos no grupo sem complicação 

não apresentavam nenhuma dessas. 
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Tabela 3. Características clínicas e laboratoriais dos portadores de DM1 divididos em 

dois grupos, de acordo com a presença das complicações crônicas para a validação dos 

micro-RNAs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variáveis contínuas expressas pela mediana e intervalo interquartílico; variáveis categóricas 

expressas em porcentagem. IMC: índice de massa corpórea; n/s – não significante; 

 

Considerado padrão-ouro, o TaqMan® Advanced miRNA cDNA Synthesis Kit 

discrimina facilmente miRNAs maduros estreitamente relacionados que se diferem por 

apenas uma base nitrogenada, garantindo assim alto grau de sensibilidade e 

especificidade de cada miRNA. O protocolo consiste em cinco etapas, demonstradas na 

Figura 9.  

 

 
Grupo Sem Complicação 

n=20 

Grupo Com Complicação 

n=27 
P 

Sexo 14F /6M 18F /9M NS 

Idade (anos) 
33 

(26 – 46) 

34 

(30 – 40) 

NS 

IMC (kg/m
2
) 

23,4 

(22,0 – 25,8) 

21,3 

(19,2 – 23,5) 

0,01 

Duração do DM 

(anos) 

17 

(13 – 28) 

22 

(16 – 29) 

NS 

Idade ao 

diagnóstico (anos) 

14 

(11 – 18) 

12 

(8 – 16) 

NS 

Hb1Ac média (%) 
8,15 

(7,3 – 9,2) 

8,26 

(7 – 9,8) 

NS 

HDL-colesterol 

(mg/dL) 

72 

(64 – 84) 

56 

(40 – 72) 

NS 

LDL-colesterol 

(mg/dL) 

87 

(72 – 103) 

88 

(73 – 107) 

NS 

Colesterol total 

(mg/dL) 

166 

(153 – 189) 

163 

(142 – 188) 

NS 

Triglicérides 

(mg/dL) 

65 

(51 – 82) 

82 

(55 – 114) 

NS 

Hipertensão 

Arterial (%) 
20 50 

0,04 
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Figura 9. Preparação do micro-RNA para a reação em cadeia da polimerase (PCR) em tempo 

real. Adaptado do Taqman Advanced miRNA assays user guide. 

 

Na reação de PCR em tempo real foi utilizado o Taqman® Fast Advanced 

Master Mix (Thermo Fisher scientific) e as sondas TaqMan™ Advanced  miRNA Assays 

(Thermo Fisher scientific). O aparelho utilizado para quantificação do cDNA foi a 

StepOne Plus (Thermo Fisher scientific). 

 

4.5 Estudo de polimorfismos em genes relacionados à epigenética 

O gene DNMT1 localiza-se no braço curto do cromossomo 19 (19p10.13) e 

cinco polimorfismos de um único nucleotídeo (rs8112895, rs7254567, rs11085721, 

rs17291414, rs10854076) foram selecionados com base no programa Haploview 

cauda

1. Reação de adição da cauda Poli-A

Começando com uma amostra de RNA

total, a polimerase Poli-A é usada para

adicionar uma cauda de adenosina a

extremidade 3’ do miRNA.

2. Reação de ligação do adaptador 5’

O miRNA com cauda de poli (A) sofre a

ligação do adaptador na extremidade 5’.

O adaptador age como sítio de ligação

para iniciar a reação de amplificação do

miRNA..

3. Reação de transcriptase reversa (RT)

Um primer RT universal se liga a cauda

3’poli-A e o miRNA é transcrito.

4. Reação de amplificação do miRNA

Reverse e Forward primers aumentam o 

número de moléculas de cDNA.

Poli-A polimerase

Ligase

Transcriptase reversa

Hot-start

DNA polimerase
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(http://www.broadinstitute.org/scientific-community/science/programs/medical-and-

population-genetics/haploview/haploview); esses cinco polimorfismos são capazes de 

capturar 99% da informação das variações alélicas da estrutura haplotípica do DNMT1. 

Foram excluídos os polimorfismos que tinham frequência do alelo raro (MAF) menor 

que 5%. 

Também utilizando o programa Haploview, foram selecionados dois SNPs 

(rs10997870; rs12766485) capazes de capturar aproximadamente 50% da informação 

das variações alélicas da estrutura haplotípica do gene SIRT1, localizado no braço longo 

do cromossomo 10 (10q21.3). Foram excluídos os polimorfismos com MAF menor que 

5%. 

A partir do DNA extraído de sangue periférico, foram realizadas PCR em tempo 

real no equipamento StepOnePlus (Applied Biosystems, Califórnia, EUA) para detecção 

das variantes alélicas de cada SNP. Este ensaio de genotipagem detecta as variantes 

alélicas de um SNP sem quantificar o alvo.  

 Para preparação da PCR, foram utilizados: TaqMan Genotyping Master Mix 

(conjunto de reagentes otimizados para genotipagem de SNPs, incluindo AmpliTaq 

Gold DNA polimerase, dNTPs sem dUTP, referência passiva e mistura de componentes 

otimizados) e TaqMan SNP Genotyping Assays (contendo duas sequências de primers 

específicos para amplificar o polimorfismo de interesse; e duas sondas alelo-específicas 

TaqMan MGB, para detectar os alelos do polimorfismo de interesse) (Applied 

Biosystems). A presença de duas sondas em cada reação permite a genotipagem das 

duas possíveis variantes do SNP: a sonda do alelo 1 é marcada com o Reporter VIC, e a 

sonda do alelo 2 é marcada com o Reporter FAM, que apresentam fluorescências 

diferentes durante a reação. O sinal de fluorescência gerado pela amplificação de PCR 

indica quais alelos estão presentes na amostra. 
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Durante a reação, primeiramente a sonda contendo os fluoróforos se liga à fita 

de DNA, essas fluorescências são chamadas Quencher (molécula inibidora) e Reporter 

(molécula que emitirá a fluorescência). Em seguida, o primer se liga à fita de DNA e à 

enzima Taq DNA polimerase começa a estendê-lo, adicionando os nucleosídeos. Neste 

momento, o software começa a registrar a reação. Quando a DNA polimerase encontra a 

sonda, o Reporter e o Quencher são separados e a emissão de fluorescência do Reporter 

não é mais absorvida pelo Quencher, resultando em um aumento de fluorescência, que é 

detectada.  

O software StepOne normaliza a fluorescência do Reporter dye com o dye da 

referência passiva em cada amostra. Em seguida, o software coloca as intensidades 

normalizadas (Rn) do Reporter dye em um Gráfico de discriminação alélica, que 

contrasta as intensidades do Reporter dye das sondas alelo-específicas. De acordo com a 

posição nesse gráfico, gera-se o resultado do genótipo de cada amostra. 

4.6 Análise Estatística 

Nas análises dos SNPs, as variáveis contínuas estão expressas como mediana e 

intervalos interquartílicos 25-75% e as variáveis categóricas estão expressas como 

número de casos e porcentagem de indivíduos afetados. O equilíbrio de Hardy-

Weinberg (EHW) foi determinado usando-se a frequência dos alelos no teste do 

quiquadrado (χ2) de Pearson ao nível de significância de 0,05 e SNPs que falharam 

neste teste não foram avaliados nas análises de prevalência.  

Para a comparação das medianas das variáveis contínuas relativas às 

características clínicas entre os grupos estudados, foi utilizado o Teste de Mann-

Whitney para amostras independentes; o teste do χ2 de Pearson também foi utilizado 

para avaliar as diferenças nas variáveis categóricas relativas às características clínicas 
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iniciais entre os grupos de pacientes com e sem cada uma das complicações 

microvasculares estudadas, bem como a associação com a presença do SNP. A 

magnitude do risco conferido por cada variável significantemente diferente foi estimada 

pelo cálculo do Odds Ratio (OR) com intervalo de confiança (IC) de 95% pela análise 

de regressão logística binária. Ajustes para outras variáveis de confusão foram 

realizados mediante a inclusão dessas variáveis como co-variáveis no modelo de 

regressão.  

As associações dos SNPs com as complicações crônicas microvasculares foram 

avaliadas por modelos de regressão logística. Para as análises realizadas com a 

prevalência de NP, NAC, RD e DRD, foi utilizado o modelo de regressão logística 

nominal. Os resultados foram expressos de acordo com o OR para presença versus 

ausência da complicação estudada no modelo de regressão logística nominal. Para o 

modelo co-dominante, os dados dos genótipos foram classificados de acordo com o 

número de alelos polimórficos (0, 1 ou 2) e o OR foi computado para o número de 

alelos polimórficos como variáveis quantitativas (1 vs. 0 e 2 vs. 1 cópias, com o menor 

número de cópias de cada par considerado como apresentando um OR de 1). Quando 

utilizada, a interação entre sexo e genótipo foi avaliada mediante a inclusão no modelo 

de regressão de uma co-variável composta “cruzada” (sexo/genótipo). Os efeitos 

relacionados ao genótipo foram então realizados pela nidificação da variável genótipo 

dentro da variável sexo, resultando no cálculo dos efeitos estatísticos para homens e 

mulheres separadamente e ajustado para comparações múltiplas, devido à estratificação 

por sexo. Ajustes para outras variáveis de confusão foram realizados mediante a 

inclusão dessas como co-variáveis no modelo de regressão. A correção para múltiplas 

comparações devido aos múltiplos SNPs testados foi feita pela correção de Meff e desta 

forma, foi considerado significativo um P<0,05 para o SNPs da SIRT1 e um P<0,01 
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para os SNPs da DNMT1, sendo que o poder do estudo foi de 82%. As análises 

estatísticas foram realizadas com o software JMP (SAS Institute, Cary, NC) e com o 

software de livre distribuição R (102).  

Para a análise do perfil de miRNAs sérico, o grupo sem complicação foi 

considerado o grupo de referência e uma análise de variância (ANOVA) foi realizada 

para a obtenção do Volcano plot, o qual mostra os miRNAs diferentemente expressos 

entre os dois grupos de pacientes. O teste de Wilcoxon foi usado para comparar a 

expressão gênica dos cinco miRNAs diferencialmente expressos que apresentaram os 

menores valores de P entre os dois grupos de pacientes comparados. 

Para as análises dos ensaios individuais de miRNAs, as expressões foram 

testadas com relação a normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk e as diferenças entre os 

grupos foram analisadas pelo Teste de Mann-Whitney; o valor de P<0,05 foi 

considerado significante. As variáveis clínicas e laboratoriais estão expressas como 

mediana ± intervalo interquartílico e o teste de Wilcoxon foi usado para comparação 

entre os grupos. 
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5. RESULTADOS  

6.1 Perfil de miRNAs sérico 

 O RNU6 foi o melhor dos quatro controles internos da reação avaliados pelo 

sistema TLDA, tendo em vista que foi o que se apresentou mais estável entre as 

amostras. Do total de 377 miRNAs-alvo avaliados, 193 estavam expressos no soro dos 

pacientes com DM1.  

 Considerando que o grupo sem complicações é o grupo referência, foi realizada 

uma ANOVA para a obtenção do Volcano plot, o qual nos mostra os miRNAs 

diferentemente expressos entre os dois grupos de pacientes. Um total de 21 miRNAs 

apresentou expressão significantemente maior no grupo com complicações, como é 

possível observar na Figura 10.  

 

 

Figura 10. Volcano plot da expressão dos micro-RNAs entre os dois grupos de pacientes 

estudados. O grupo sem complicações foi usado como referência; cada ponto vermelho 

representa um micro-RNA mais expresso no grupo com complicações, considerando um 

P<0,05. 
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Na Tabela 4 estão discriminados, por ordem decrescente de significância, os 21 

miRNAs diferencialmente expressos entre os pacientes com e sem complicações 

microvasculares. 

 

Tabela 4. Lista dos micro-RNAs diferencialmente expressos entre pacientes com e sem 

complicações crônicas microvasculares 

micro-RNA Sequência do micro-RNA maduro P 

hsa-miR-518d-3p CAAAGCGCUUCCCUUUGGAGC 0,001 

hsa-miR-34a-5p UGGCAGUGUCUUAGCUGGUUGU 0,002 

hsa-miR-126-5p CAUUAUUACUUUUGGUACGCG 0,004 

hsa-miR-425-5p AAUGACACGAUCACUCCCGUUGA 0,007 

hsa-miR-618 AAACUCUACUUGUCCUUCUGAGU 0,008 

hsa-miR-139-5p UCUACAGUGCACGUGUCUCCAG 0,010 

hsa-miR-181b-5p AACAUUCAUUGCUGUCGGUGGGU 0,013 

hsa-let-7d-5p AGAGGUAGUAGGUUGCAUAGUU 0,014 

hsa-miR-92a-3p UAUUGCACUUGUCCCGGCCUGU 0,015 

hsa-miR-30c-5p UGUAAACAUCCUACACUCUCAGC 0,020 

hsa-miR-574-3p CACGCUCAUGCACACACCCACA 0,020 

hsa-miR-150-5p UCUCCCAACCCUUGUACCAGUG 0,022 

hsa-miR-106a-5p AAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAG 0,025 

hsa-miR-346 UGUCUGCCCGCAUGCCUGCCUCU 0,026 

hsa-miR-548a-3p CAAAACUGGCAAUUACUUUUGC 0,026 

hsa-miR-26a-5p UUCAAGUAAUCCAGGAUAGGCU 0,027 

hsa-miR-28-3p CACUAGAUUGUGAGCUCCUGGA 0,029 

hsa-miR-342-3p UCUCACACAGAAAUCGCACCCGU 0,029 

hsa-miR-130a-3p CAGUGCAAUGUUAAAAGGGCAU 0,030 

hsa-let-7e-5p UGAGGUAGGAGGUUGUAUAGUU 0,039 

hsa-miR-483-5p AAGACGGGAGGAAAGAAGGGAG 0,049 

*hsa- Homo sapiens; P≤0,05 foi considerado estatisticamente significante. 

Os resultados de expressão gênica obtidos no sistema TLDA também foram 

analisados pelo método de quantificação relativa (Ct, cycle threshold) com 

normalização pelo valor do gene controle interno (RNU6), utilizando-se a fórmula:  

ΔCt = Ct gene-alvo – Ct do controle interno RNU6  
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Após o cálculo, foi feita a fórmula de expressão normalizada: 2
-ΔCt

. Os valores 

de expressão gênica foram transformados em log10 e os gráficos de expressão do hsa-

miR-518d-3p, hsa-miR-34a-5p, hsa-miR-126-5p, hsa-miR-425-5p, hsa-miR-618 estão 

demonstrados na Figura 11.  
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Figura 11. Expressão normalizada dos micro-RNAs diferencialmente expressos entre os grupos 

sem e com complicações microvasculares. P < 0,05 foi considerado significante (teste de 

Wilcoxon). Estão demonstrados os dados relativos aos hsa-miRs: 518d-3p, 34a-3p, 126-5p, 425-

5p e 618 (a, b, c, d e e, respectivamente). 

 Na análise in silico, buscou-se no miRTarBase os genes-alvo destes miRNAs e 

foi montado um diagrama de Veen, para demonstrar os genes-alvo comum aos cinco 

miRNAs (Figura 12). O HOXC8 é um alvo comum entre o miR-518d-3p e o 126-5p, já 

o ARIH1 e o RBM8A são genes-alvo comuns entre o miR-518d-3p e miR-425-5p. 



 

 
 
 

78

 

 39 
 39 
 39 

Resultados 

Existem 11 genes-alvo comuns entre os miRs 34a-5p e o 126-5p: NUFIP2, MMP7, 

HOTAIR, SMARCC2, SON, MYCN, IL6R, VEGFA, TFRC, MYC e TMOD3. 

Há 13 genes-alvo comuns entre os miRs 425-5p e o 34a-5p: MET, FOXN3, 

BIRC5, BAZ2A, RRM2, LRRC40, TNFRSF10B, LDHA, CCND1, DHCR7, E2F3, 

STMN1 e WASF2. Entre o miR 34a-5p e o miR-618, existem quatro genes-alvo comuns: 

H3F3B, ACSL6, RDH11 e oque codifica a proteína de interação com a tiorredoxina 

(TXNIP). 

Os genes ZNF148, AFF4 e SPRED1 são alvos do miR-425-5p; o primeiro é 

comum com o miR-618 e os dois últimos com o miR126-5p. DVL3, NR3C1 e o MBD2 

são genes-alvo comuns entre o miR126-5p e o miR618. 

 

Figura 12. Diagrama de Veen representando a quantidade de genes-alvo comuns entre os cinco 

micro-RNAs séricos (com menores valores de P) diferencialmente expressos entre os grupos 

com e sem complicações. Esses genes-alvo foram comprovados por estudos funcionais. 
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6.2 Validação dos miRNAs 

Baseado no resultado do perfil os miRNAs circulantes, os hsa-miRs: 518-3p, 

34a-5p, 126-5p, 425-5p e 618 foram selecionados para validação em 47 pacientes 

selecionados. Foi adotado o spike-in (transcrito de sequência e quantidade conhecida 

adicionado à reação para servir de calibrador) exógeno cel-miR-39 no ensaio de 

expressão gênica. Assim, os resultados de expressão foram analisados pelo método de 

quantificação relativa (Ct, cycle threshold) com normalização pelo valor do gene 

controle externo (cel-miR-39), utilizando-se a fórmula:  

ΔCt = Ct gene-alvo – Ct do controle externo cel-miR-39  

 Após o cálculo, foi utilizada a fórmula de expressão normalizada: 2
-ΔCt

 e os 

valores de expressão gênica foram transformados em log10. O cel-miR-39, não humano 

(C. elegans), foi escolhido por ser considerado um controle interno robusto, garantindo 

a eficiência da extração de miRNAs e a adequada normalização dos dados obtidos na 

PCR (103, 104).  

Como se pode observar na Figura 13, tanto a expressão diferencial do miR-

518d-3p quanto a do miR-618 foram validadas, sendo maiores no grupo com a presença 

de complicações microvasculares. Na análise in silico no MirTarBase, não há genes-

alvo comuns entre esses dois miRNAs; existem 12 genes-alvo do miR-518d-3p e 45 do 

miR-618, comprovados por estudos funcionais.  
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Figura 13. Expressão normalizada dos micro-RNAs validados entre os grupos sem e com 

complicações microvasculares. P < 0,05 foi considerado significante (teste de Wilcoxon). Estão 

demonstrados os hsa-miRs: 518d-3p, 34a-3p, 126-5p, 425-5p e 618 (a, b, c, d e e, 

respectivamente). 

 

6.3 Estudo de associação de polimorfismos com as complicações microvasculares 

O estudo dos SNPs nos genes DNMT1 e SIRT1 foi realizado em uma casuística 

composta por 466 pacientes. Dentro desta casuística, 285 foram caracterizados quanto à 

presença de NP; 295 quanto à presença de NAC; 405 quanto à presença de RD e todos 

os pacientes foram caracterizados quanto à presença de DRD.  

Após a genotipagem desta casuística, o EHW foi determinado usando-se a 

frequência dos alelos no teste do quiquadrado (χ2) de Pearson ao nível de significância 

de 0,05 e dois SNPs (rs12766485 no SIRT1 e o rs8112895 no DNMT1) que falharam 
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neste teste não foram utilizados nas análises de prevalência das complicações crônicas 

(Tabela 5). 

Tabela 5. Polimorfismos nos genes SIRT1 e DNMT1 caracterizados quanto ao 

Equilíbrio de Hardy-Weinberg. 

 

 

Os SNPs no DNMT1 foram analisados quanto ao desequilíbrio de ligação, o que 

está demonstrado na Figura 14. 

 

Figura 14. Desequilíbrio de ligação entre os polimorfismos estudados no gene DNMT1, 

determinado por D' (a.) e por R
2
 (b.). 

Gene SNP Equilíbrio de Hardy-Weinberg 

SIRT1 rs10997870 SIM 

rs12766485 NÃO 

DNMT1 rs8112895 NÃO 

rs17291414 SIM 

rs11085721 SIM 

rs7254567 SIM 

rs10854076 SIM 
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Neuropatia periférica 

A Tabela 6 mostra as características clínicas e laboratoriais dos 285 pacientes 

com DM1 avaliados quanto à presença de NP. 

Tabela 6. Características dos pacientes sem e com Neuropatia Periférica (NP) 

 Ausência NP Presença NP Valor de P 

Características clínicas e 

bioquímicas 
   

N 181 104  

Idade (anos) 34 (28 – 41) 39 (33 – 50) <0,0001 

Sexo (% masculino) 38 46 0,16 

IMC (kg/m
2
) 24 (22 – 26,4) 23,4 (21 – 26,3) 0,18 

Hipertensão Arterial (%) 39 51 <0,0001 

Dislipidemia (%) 40,8 54,4 0,04 

Colesterol total (mg.dL
-1

) 171 (148 – 192) 172 (146 – 199) 0,73 

HDL (mg.dL
-1

) 59 (48 – 73) 55 (43 – 68)  0,04 

LDL (mg.dL
-1

) 94 (78 – 107) 94 (80 – 110) 0,46 

Triglicérides (mg.dL
-1

) 76 (57 – 96) 84 (64 – 120) 0,02 

TFGe (ml.min
-1

.1.73 m
2
) 104 (86 – 119) 68 (18 – 100) <0,0001 

Características do Diabetes     

Duração do Diabetes (anos) 22 (17 – 29) 27 (21 – 34) 0,0004 

Idade ao diagnóstico (anos) 11 (5 – 17) 12 (7 – 18) 0,08 

HbA1C ( % ) 8,2 (7,4 – 9,2) 8,3 (7,3 – 9,8) 0,64 

Frutosamina (μmol/L) 369 (328 -415) 362 (309 – 446) 0,91 

Uso de medicamentos    

IECA (%) 30 40 0,04 

Estatina (%) 38 53 0,01 

Resultados expressos como mediana e intervalo interquartílico. IMC: índice de massa corpórea; 

TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; IECA: inibidores da enzima conversora da 

angiotensina; P ≤ 0,05 foi considerado significante 

 

Dos 285 pacientes incluídos na avaliação, 104 apresentavam NP (36,5%). 

Observa-se que os pacientes com NP quando comparados aos sem NP são mais velhos 

(39 [33 – 50] vs. 34 [28 – 41]anos] e têm mais tempo de DM (27 [21 – 34] vs. 22 [17 – 
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29] anos). Em relação às comorbidades, os pacientes com NP quando comparados aos 

sem NP têm maior frequência de DLP (54,4% vs. 40,8%,) e de HAS (51% vs. 49%). 

Os pacientes com NP, quando comparados aos sem NP, apresentam 

concentrações mais elevadas de TG (85 [64 – 120] vs. 76 [57 – 67] mg/dL, 

respectivamente), menores concentrações de HDL (55 [43 – 68] vs. 59 [48 – 73] mg/dL, 

respectivamente) e menores TFGe (68 [18 – 100] vs. 104 [86 – 119] mL/min/1,73m
2

,
 

respectivamente). 

Tabela 7. Frequência dos genótipos de acordo com o status da neuropatia periférica 

(NP) 

SNP Ausência de NP Presença de NP OR (IC 95%) Valor de P 

N 181 104   

SIRT1     

rs10997870   0,91(0,72 – 1,65) 0,67 

TT 0,304 0,245   

TG 0,450 0,521   

GG 0,246 0,234   

MAF 0,260 0,245   

DNMT1     

rs17291414   0,77 (0,43 – 1,45) 0,26 

GG 0,564 0,577   

GA 0,354 0,354   

AA 0,082 0,067   

MAF 0,1767 0,1587   

rs11085721   0,85 (0,68 – 2,09) 0,55 

GG 0,674 0,692   

GC 0,298 0,298   

CC 0,028 0,010   

MAF 0,177 0,159   

rs7254567   1,08 (0,61 – 1,40) 0,72 

GG 0,326 0,291   

GA 0,503 0,534   

AA 0,171 0,175   

MAF 0,423 0,442   

rs10854076   0,67 (0,30 – 1,81) 0,21 

GG 0,746 0,798   

GC 0,227 0,193   

CC 0,027 0,009   

MAF 0,141 0,106   

SNP: Single nucleotide polymorphism; MAF: frequência do alelo raro; OR: Odds Ratio; IC: 

intervalo de confiança. OR para o alelo raro em um modelo co-dominante de regressão logística 

ajustada para idade, tempo de DM, HDL, TG, TFGe, presença de HAS, DLP e uso de inibidor 

da enzima conversora da angiotensina e de estatina. P ≤ 0,01 foi considerado significante. 
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 É possível observar na Tabela 7 que nenhum dos SNPs estudados avaliados 

correlacionou-se com a presença de NP na população estudada.  

 

Neuropatia autonômica cardiovascular 

A Tabela 8 mostra as características clínicas e laboratoriais dos pacientes sem e 

com NAC. Dos 295 pacientes incluídos na avaliação, 88 (29,8%) apresentavam a forma 

clínica de NAC (três ou mais testes alterados). 

Tabela 8. Características dos pacientes com e sem neuropatia autonômica 

cardiovascular (NAC) 

 Ausência de NAC Presença de NAC Valor de P 

Características clínicas e 

bioquímicas 
   

N 207 88  

Idade (anos) 37 (29 – 47) 35 (30 – 44) 0,37 

Sexo (% masculino) 42 41 0,91 

IMC (kg/m
2
) 24 (22 – 26) 33,4 (21 – 26) 0,24 

Hipertensão Arterial (%) 44 68 <0,0001 

Dislipidemia (%) 43 52 0,19 

Colesterol total (mg.dL
-1

) 171 (148 – 191) 173 (140 – 209) 0,56 

HDL (mg.dL
-1

) 59 (46 – 74) 57 (44 – 66) 0,14 

LDL (mg.dL
-1

) 93 (80 – 106) 96 (74 – 118) 0,43 

Triglicérides (mg.dL
-1

) 76 (56 – 98) 91 (65 – 128) 0,0004 

TFGe (ml.min
-1

.1.73 m
2
) 100 (78 – 115) 69 (12 – 104) <0,0001 

Características do Diabetes     

  Duração do Diabetes (anos) 24 (18 – 30) 25 (19 – 31) 0,80 

Idade ao diagnóstico (anos) 12 (7 – 19) 11 (5 – 16) 0,10 

HbA1C  ( % ) 8,1 (7,3 – 9) 8,4 (7,5 – 10) 0,01 

Frutosamina (μmol/L) 367 (322 – 415) 384 (319 – 481) 0,15 

Uso de medicamentos    

IECA (%) 32 40 0,23 

Estatina (%) 42 51 0,15 

Resultados expressos como mediana e intervalo interquartílico. IMC: índice de massa corpórea, 

TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; IECA: inibidores da enzima conversora da 

angiotensina; P ≤ 0,05 foi considerado significante. 
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Os pacientes com NAC, quando comparados aos pacientes sem NAC, 

apresentam maior prevalência de HAS (68% vs. 44%, respectivamente), maiores 

concentrações de TG (91 [66 – 128] vs. 76 [56 – 98] mg/dL, respectivamente) e de 

HbA1c (8,4 [7,5 – 10] vs. 8,1 [7,3 – 9,0] %, respectivamente) e menores TFGe [69 (12 – 

104) vs. 100(78 – 115) mL/min/1,73m
2, 

respectivamente]. 

 

Tabela 9. Frequência dos genótipos de acordo com o status da neuropatia autonômica 

cardiovascular (NAC) 

SNP Ausência de NAC Presença de NAC OR (IC 95%) Valor de P 

N 207 88   

SIRT1     

rs10997870   1,41 ( 0,94 – 2,11) 0,09 

TT 0,320 0,193   

TG 0,464 0,530   

GG 0,216 0,277   

MAF 0,443 0,542   

DNMT1     

rs17291414   1,07 (0,61 – 1,43) 0,73 

GG 0,570 0,534   

GA 0,343 0,375   

AA 0,087 0,091   

MAF 0,258 0,278   

rs11085721   1,39 (0,43 – 1,72) 0,22 

GG 0,715 0,636   

GC 0,261 0,352   

CC 0,024 0,012   

MAF 0,155 0,188   

rs7254567   1,19(0,55 – 1,45) 0,38 

GG 0,362 0,273   

GA 0,473 0,568   

AA 0,165 0,159   

MAF 0,401 0,443   

rs10854076   1,26 (0,49 – 1,65) 0,70 

GG 0,787 0,750   

GC 0,193 0,239   

CC 0,020 0,011   

MAF 0,116 0,130   

SNP: Single nucleotide polymorphism; MAF: frequência do alelo raro; OR: Odds ratio; IC: 

intervalo de confiança; OR para o alelo raro em um modelo co-dominante de regressão logística 

ajustada para HbA1c, TG, TFGe e presença de HAS. P ≤ 0,01 foi considerado significante. 
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É possível observar na Tabela 9 que nenhum dos SNPs avaliados correlacionou-

se com a presença de NAC na população estudada.  

Nas análises estratificadas por sexo, o alelo raro C do rs11085721 no gene 

DNMT1 mostrou-se de risco para a população feminina, conforme mostrado na Tabela 

10.  

Tabela 10. Frequência dos genótipos do rs11085721 no gene DNMT1 de acordo com o 

status da neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) no sexo feminino 

SNP Ausência de NAC Presença de NAC OR (95% IC) Valor de P 

N 121 52   

DNMT1   2,44 (1,26 – 5,18) 0,009 

rs11085721     

GG 0,686 0,520   

GC 0,290 0,462   

CC 0,024 0,018   

MAF 0,169 0,250   

SNP: Single nucleotide polymorphism; MAF: frequência do alelo raro; OR: Odds ratio; IC: 

intervalo de confiança; OR para o alelo raro em um modelo dominante de regressão logística 

ajustada para HbA1c, TG, TFGe, presença de HAS, uso de IECA e estatina. P ≤ 0,01 foi 

considerado significante. 

 

Retinopatia diabética 

A Tabela 11 mostra as características clínicas e laboratoriais dos pacientes sem e 

com RD. Dos 405 pacientes incluídos na avaliação, 271 (67%) apresentavam algum 

grau desta complicação microvascular. 

Os pacientes com RD, quando comparados aos pacientes sem RD, são mais 

velhos [39 (32 – 48) vs. 31 (25 – 41) anos, respectivamente], têm maior tempo de 

doença [27 (21 – 33) vs. 19 (14 – 24) anos, respectivamente] e maior prevalência de 

HAS (61% vs. 28%, respectivamente) e de DLP (46% vs. 29%, respectivamente). Os 
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pacientes com RD também apresentam menores TFGe quando comparados aos sem RD 

[86 (32 – 107) vs.109 (90 – 120) mL/min/1,73m
2
, respectivamente]. 

Tabela 11. Características dos pacientes com e sem retinopatia diabética (RD) 

 Ausência de RD Presença de RD  Valor de P 

Características clínicas e 

bioquímicas 

   

N 134 271  

Idade (anos) 31 (25 – 41) 39 (32 – 48) <0,0001 

Sexo (% masculino) 38 43 0,39 

IMC (kg/m
2
) 24 (22 – 27) 25 (21 – 27) 0,67 

Hipertensão Arterial (%) 28 61 <0,0001 

Dislipidemia (%) 29 46 0,0016 

Colesterol total (mg.dL
-1

) 171 (149 – 192) 174 (144 – 197) 0,84 

HDL (mg.dL
-1

) 60(50 – 70) 57 (45 – 69) 0,14 

LDL (mg.dL
-1

) 93 (77 – 107) 93 (75 – 111) 0,66 

Triglicérides (mg.dL
-1

) 79 (59 – 110) 82 (60 – 124) 0,25 

TFGe (ml.min
-1

.1.73 m
2
) 109 (90 – 120) 86 (32 – 107) <0,0001 

Características do Diabetes     

  Duração do Diabetes (anos) 19 (14 – 24) 27 (21 – 33) <0,0001 

Idade ao diagnóstico (anos) 12 (6 – 18) 11 (6 – 18) 0,32 

HbA1C  ( % ) 8,3 (7,4 – 9.5) 8,4 (7,5 – 9,5) 0,89 

Frutosamina (μmol/L) 377 (339 – 439) 374 (321 – 432) 0,22 

Uso de medicamentos    

IECA (%) 19 37 0,0003 

Estatina (%) 34 46 0,02 

Resultados expressos como mediana e intervalo interquartílico. IMC: índice de massa corpórea; 

TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; IECA: inibidores da enzima conversora da 

angiotensina. P ≤ 0,05 foi considerado significante. 

 

É possível observar na Tabela 12 que nenhum dos SNPs avaliados 

correlacionou-se com a presença de RD na população estudada.   
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Tabela 12. Frequência dos genótipos de acordo com o status da retinopatia diabética 

(RD)  

SNP Ausência de RD Presença de RD OR (IC 95%) Valor de P 

N 134 271   

SIRT1     

rs10997870   0,94 (0,67 – 1,31) 0,70 

TT 0,260 0,270   

TG 0,447 0,488   

GG 0,293 0,242   

MAF 0,516 0,486   

DNMT1     

rs17291414   1,04 (0,64 – 1,42) 0,82 

GG 0,624 0,561   

GA 0,293 0,384   

AA 0,083 0,055   

MAF 0,229 0,247   

rs11085721   0,89 (0,71 – 1,73) 0,62 

GG 0,672 0,679   

GC 0,299 0,299   

CC 0,029 0,022   

MAF 0,179 0,172   

rs7254567   0,81 (0,79 – 1,53) 0,55 

GG 0,308 0,328   

GA 0,489 0,506   

AA 0,203 0,166   

MAF 0,447 0,419   

rs10854076   0,93 (0,67 – 1,77) 0,80 

GG 0,791 0,770   

GC 0,180 0,220   

CC 0,029 0,010   

MAF 0,119 0,118   

SNP: Single nucleotide polymorphism; MAF: frequência do alelo raro; OR: Odds ratio; IC: 

intervalo de confiança; OR para o alelo raro em um modelo co-dominante de regressão logística 

ajustada para idade, tempo de DM, TFGe, presença de HAS e DLP. P ≤ 0,01 foi considerado 

significante. 

 

Doença Renal Diabética 

A Tabela 13 mostra as características clínicas e laboratoriais dos pacientes sem e 

com DRD. Os pacientes com DRD, quando comparados aos pacientes sem DRD, são 

mais velhos (40 [33 – 48] vs. 35 (28 – 45) anos, respectivamente), têm menor IMC 

(22,5 [20 – 26] vs. 24 [22 – 27] kg/m
2
, respectivamente) e maior tempo de doença (27 
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[22 – 33] vs. 23 [17 – 31] anos, respectivamente). Adicionalmente, os pacientes com 

DRD apresentam maiores valores de TG (101 [71 – 114] vs. 79 [58 – 109] mg/dL, 

respectivamente) e maior prevalência de HAS (75% vs. 34%, respectivamente) e de 

dislipidemia (45,5% vs. 32%, respectivamente) que os pacientes sem DRD. 

Tabela 13. Características dos pacientes com e sem doença renal diabética (DRD) 

 Ausência DRD Presença DRD Valor de P 

Características clínicas e 

bioquímicas  

   

N 315 151  

Idade (anos) 35 (28 – 45) 40 (33 – 48) <0,0001 

Sexo (% masculino) 42,2 45,7 0,48 

IMC (kg/m
2
) 24 (22 – 27) 22,5 (20 – 26) 0,0004 

Hipertensão Arterial (%) 34 75 <0,0001 

Dislipidemia (%) 32 45,5 0,0068 

Colesterol total (mg.dL
-1

) 170 (148 – 193) 171 (141 – 204) 0,51 

HDL (mg.dL
-1

) 58 (47 – 69) 56 (44 – 69) 0,22 

LDL (mg.dL
-1

) 93 (78 – 110) 91 (70 – 114) 0,70 

Triglicérides (mg.dL
-1

) 79 (58 – 109) 101 (71 – 142) <0,0001 

TFGe (ml.min
-1

.1.73 m
2
) 106 (90 – 118) 19 (8 – 51) <0,0001 

Características do Diabetes     

  Duração do Diabetes (anos) 23 (17 – 31) 27 (22 – 33) <0,0001 

Idade ao diagnóstico (anos) 11 (6 – 18) 12 (8 – 17) 0,74 

HbA1C ( % ) 8,4 (7,5 – 9,4) 8,3 (7,4 – 10,2) 0,65 

Frutosamina (μmol/L) 374 (333 – 427) 382 (309 – 475) 0,69 

Uso de medicamentos    

IECA (%) 25,7 35,1 0,28 

Estatina (%) 32,7 49,7 0,0005 

Resultados expressos como mediana e intervalo interquartílico. IMC: índice de massa 

corpórea; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada; IECA: inibidores da enzima 

conversora da angiotensina.   P ≤ 0,05 foi considerado significante. 
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É possível observar na Tabela 14 que nenhum dos SNPs avaliados 

correlacionou-se com a presença de DRD na população estudada.   

Tabela 14. Frequência dos genótipos de acordo com o status da doença renal diabética 

(DRD) 

SNP Ausência de DRD Presença de DRD OR (IC 95%) Valor de P 

N 315 151   

SIRT1     

rs10997870   1,67(0,88 – 3,3) 0,12 

TT 0,283 0,235   

TG 0,438 0,503   

GG 0,279 0,262   

MAF 0,498 0,514   

DNMT1     

rs17291414   1,44 (0,74 – 2,98) 0,28 

GG 0,586 0,553   

GA 0,354 0,367   

AA 0,060 0,080   

MAF 0,237 0,263   

rs11085721   0,87 (0,99 – 6,60) 0,06 

GG 0,667 0,700   

GC 0,311 0,273   

CC 0,022 0,027   

MAF 0,178 0,163   

rs7254567   0,62 (0,33 – 1,13) 0,11 

GG 0,322 0,327   

GA 0,506 0,487   

AA 0,172 0,187   

MAF 0,430 0,425   

rs10854076   1,12 (0,29 – 1,60) 0,34 

GG 0,790 0,767   

GC 0,197 0,220   

CC 0,013 0,013   

MAF 0,111 0,123   

SNP: Single nucleotide polymorphism; MAF: frequência do alelo raro; OR: Odds ratio; IC: 

intervalo de confiança; OR para o alelo raro em um modelo co-dominante de regressão logística 

ajustada para idade, tempo de DM, TG, presença de HAS e de DLP. P ≤ 0,01 foi considerado 

significante. 
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6.1. Perfil miRNAs 

 Para identificar vias epigeneticamente moduladas em pacientes com 

complicações crônicas microvasculares, o perfil sérico de miRNAs foi comparado entre 

pacientes com DM1 com todas as complicações microvasculares versus pacientes sem 

essas complicações e 21 miRNAs diferencialmente expressos foram identificados de um 

total de 377 miRNAs avaliados. 

Um dos primeiros miRNAs associados com as complicações diabéticas na 

literatura foi o miR-126-3p. Menores concentrações deste miRNA foram encontradas no 

soro de pacientes com DM1 com uma ou mais complicação micro/macrovascular (87). 

O miR-126 é altamente enriquecido nas células endoteliais e desempenha um papel 

fundamental na manutenção da homeostase endotelial e da integridade vascular (105). 

Além disso, o miR-126-3p é o miRNA mais abundante nos corpos apoptóticos 

endoteliais e regula a capacidade de resposta ao fator de crescimento endotelial vascular 

(VEGF), por meio da repressão de dois reguladores negativos da via do VEGF: a 

proteína sprouty relacionada SPRED1 e a segunda subunidade reguladora da cinase do 

fosfoinositol-3 (PIK3R2 / p85-β), conferindo proteção vascular de maneira parácrina 

(106). 

No nosso trabalho, o miR-126-5p (terceiro menor valor de P entre os dois 

grupos avaliados) foi encontrado em maiores concentrações nos pacientes com DM1 

apresentando todas as complicações microvasculares estudadas. Esse resultado sugere 

que a fita do pré-miRNA da qual se origina o miRNA maduro pode influenciar na 

atuação epigénetica; em estudos em câncer, já foram demonstrados efeitos opostos de 

miRNAs maduros originados de fitas diferentes do mesmo pré-miRNA (66).  
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O miR-126-5p é secretado pelas células endoteliais e está envolvido na 

proliferação das células musculares lisas vasculares. Em pacientes com doença arterial 

periférica, observou-se aumento da expressão sérica deste miRNA, que se associou com 

a presença de placas ateroscleróticas (107). Estudos experimentais mostram que essa 

fita do miRNA 126 é expressa principalmente em células endoteliais de artérias lesadas 

e tem como um dos principais alvos o DLK1, que impede a proliferação das células 

endoteliais e participa da aterosclerose (108).  

Sabe-se que a seleção de um miRNA maduro (braço 3p ou 5p) pode variar entre 

diferentes tecidos e estágios de desenvolvimento. Ainda, que as mudanças na escolha do 

braço podem ser muito significativas, visto que loci homológos de miRNA podem 

desempenhar funções discrepantes apenas por apresentarem um padrão de expressão 

diferencial de um dos dois braços do miRNA (3p e/ou 5p)(66).  

Na validação, o aumento da expressão do miR-126-5p não se confirmou nos 

portadores de DM1 com complicações microvasculares. Aventamos a possibilidade 

deste miRNA estar mais intimamente relacionado com a presença da doença 

cardiovascular, que não foi avaliada no presente trabalho. Li e cols. propuseram que o 

miR-126-5p é um potencial fator preditivo independente para a gravidade da DCV 

(109). 

O hsa-miR-518d-3p foi o miRNA com diferença mais significante entre os dois 

grupos de pacientes com DM1, e a expressão diferencial foi confirmada no experimento 

de validação, no qual o grupo apresentando as complicações microvasculares 

apresentou maior expressão sérica deste miRNA. Um importante alvo deste miRNA são 

os receptores ativados por proliferador de peroxissoma alfa (PPARα)(60). 

 O PPARα atua como receptor nuclear da família dos fatores de transcrição e 

desempenha um papel crítico na homeostasia lipídica e na inflamação (110). Estudos 
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prévios já demonstraram que o PPARα está significantemente diminuído na retina de 

modelos experimentais de DM1 e DM2, e o knockout de PPARα piorou a RD. Além 

disso, o PPARα mostrou efeitos protetores contra a inflamação endotelial induzida por 

hiperglicemia e contra a apoptose das células retinianas, por meio do bloqueio da via do 

NfkB e da melhora do estresse oxidativo na retina (111-113). O mecanismo para a 

redução da expressão de PPARα na retina diabética, no entanto, ainda não está 

esclarecido, e o miR-518d-3p é um candidato, uma vez que todos os pacientes no grupo 

com complicações apresentavam a forma grave de RD. Estudos in vitro, demonstraram 

que em células do epitélio da retina, há uma correlação entre o aumento de estresse 

oxidativo e a expressão do miR-518d-3p (114). É interessante mencionar que há estudos 

que sugerem uma menor incidência de RD em pacientes expostos aos fibratos, que são 

agonistas do PPARα, em comparação aos não expostos (115-117).  

Em 2017, Wan e cols. mostraram que o miR-34a-5p (segundo menor valor de P 

entre os dois grupos avaliados) está relacionado ao estado de estresse oxidativo 

intracelular e envolvido na via de sinalização dependente do p53. Em um estudo que 

usou linhagens de hepatócitos, observou-se que a medida que aumentava a concentração 

de H2O2, aumentava a expressão deste miRNA (118). Levantamos a hipótese que o hsa-

miR-34a-5p esteja refletindo o maior estresse oxidativo na nossa população com 

complicação microvascular, já que esse é o elo celular entre todas as complicações do 

DM, de acordo com a hipótese de Browlee (4). 

Um importante alvo do miR-34a-5p é a Notch-1, uma proteína transmembrana 

que, quando ativada em modelos experimentais, desencadeia uma cascata que leva à 

desdiferenciação dos podócitos, contribuindo para o desenvolvimento da DRD (119). 

Estudos demonstram que a maior expressão do miR-34a-5p poderia inibir o 

desenvolvimento desta complicação diabética (120).  
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Entretanto, além da Notch-1, o miR-34a-5p também tem como alvo a sirtuína-1 

(SIRT1), uma histona desacetilase dependente de NAD, que tem função principalmente 

anti-inflamatória e antioxidante. Um estudo recentemente publicado por nosso grupo 

demonstrou menor expressão de SIRT1 em células linfomononucleares periféricas de 

pacientes com DM1 com complicações microvasculares (121). O aumento da expressão 

sérica do miR-34a-5p nesta mesma população poderia sugerir que este miRNA 

mediasse a diminuição da SIRT1. Contudo, a expressão sérica aumentada deste miRNA 

não se confirmou na fase de validação.  

Outro miRNA que se mostrou mais expresso no soro dos pacientes com 

complicações microvasculares (mas que não se confirmou na fase de validação) e que 

também tem como alvo a SIRT1 é o miR-92a. Já foi demonstrado que a expressão sérica 

do miR-92a-5p é inversamente correlacionada com a TFG em pacientes com doença 

renal crônica (121).  

O miR-425-5p (quarto menor valor de P entre os dois grupos avaliados no perfil 

sérico) também não teve sua maior expressão sérica confirmada no experimento de 

validação dos dados. Na literatura, há 33 artigos associando o miR-425-5p com a 

agressividade de neoplasias, principalmente com o potencial metastático em câncer 

gástrico e em carcinoma hepatocelular, sendo que a expressão deste miRNA tem se 

mostrado importante no prognóstico dessas doenças (122, 123).  

No grupo com todas as complicações diabéticas selecionado para análise do 

perfil sérico de miRNAs, observou-se a maior expressão do miRNA-130a-3p. Em um 

estudo já publicado, o aumento da expressão deste miRNA foi encontrado na urina de 

pacientes com DRD, em comparação a pacientes sem DRD (77).  

O miR-618 foi o quinto com menor valor de P entre os 21 miRNAs mais 

expressos no grupo com complicações microvasculares e essa maior expressão foi 
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confirmada na fase de validação. O presente estudo é o primeiro a associar a expressão 

do miR-618 a presença de complicações diabéticas. Dentre os mRNAs-alvo deste 

miRNA está a TXNIP, que interfere com a atividade antioxidante da tiorredoxina e cuja 

menor expressão foi observada em células linfomononucleares periféricas de DM1 com 

complicações microvasculares quando comparados com aqueles sem complicações 

(dados não mostrados(124). É possível que a maior expressão deste miRNA seja um 

mecanismo compensatório para reduzir a expressão da TXNIP, sabidamente aumentada 

em situações de hiperglicemia crônica (125). 

 

6.2. Polimorfismos 

 Na busca por variantes genéticas que pudessem predispor a maiores alterações 

epigenéticas frente a desarranjos metabólicos semelhantes, foram selecionados SNPs em 

dois genes que codificam proteínas que atuam nas modificações epigenéticas.  

Este é um dos raros estudos que evidencia a associação de um SNP em um gene 

que codifica uma proteína que participa de uma modificação epigenética com uma 

complicação crônica do DM. A presença do alelo raro C do rs11085721, localizado no 

gene DNMT1, mostrou-se de risco para a NAC no sexo feminino. Este SNP está 

localizado no segundo íntron do gene DNMT1 e já foi associado a uma maior 

predisposição para a leucemia linfoblástica aguda em crianças. Não se sabe se ele, por 

ser um “tagSNP” em desequilíbrio de ligação com outros SNPs no mesmo gene, apenas 

reflita o efeito de outros SNPs funcionais ou se ele é a variante causal, pois ainda não há 

estudos funcionais para SNPs neste gene (126). 

 Na literatura há evidências de aumento da ocorrência da metilação do DNA e 

também da expressão da DNMT1 em modelos experimentais e humanos de DM2 
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quando comparados ao grupo controle sem DM, mas pouco se sabe acerca das 

complicações crônicas do DM (48).  

Não encontramos estudos na literatura que tenham avaliado a associação de 

SNPs no DMNT1 com a presença de complicações crônicas microvasculares do DM. 

No entanto, já foi observado que o grau de metilação do DNA, alteração epigenética em 

que a DMNT1 também participa, está associado com a gravidade da RD em pacientes 

com DM2 (52). Por outro lado, a DRD já foi associada tanto com a hipometilação de 

genes alvos quanto com a hipermetilação gênomica (53, 127). No presente estudo, não 

foram encontradas associações de SNPs no DMNT1 nem com a RD e nem com a DRD. 

Os polimorfismos da SIRT1 não se mostraram associados com nenhuma das 

complicações microvasculares estudadas na nossa população de DM1. Maeda e cols. 

avaliaram se algum dos oito polimorfismos da SIRT1, que cobriria 100% da variação 

alélica deste gene, estaria associado com a presença de DRD em uma população 

japonesa com DM2, porém este estudo encontrou apenas uma forte associação nominal 

(37). 

A associação encontrada entre o SNP rs11085721 no gene DNMT1 e a presença 

de NAC na população de pacientes do sexo feminino deve ser interpretada no contexto 

das limitações de um estudo transversal e investigações adicionais devem ser realizadas 

em uma casuística maior. No presente momento, não temos explicação para o achado da 

associação ter sido observada apenas em mulheres e estar restrita a NAC, não tendo sido 

observada nas demais complicações microvasculares. Essa associação, se confirmada, 

corrobora a hipótese de que a “genética da epigenética” também module o 

desenvolvimento e/ou progressão das complicações microvasculares.   
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 1. O perfil de miRNAs séricos difere entre pacientes com DM1 de longa data 

com e sem complicações microvasculares. De um total de 377 miRNAs avaliados, 21 

apresentarem-se mais expressos no grupo com complicações e dentre os cinco miRNAs 

validados, dois apresentaram-se mais expresso neste grupo, o hsa-miR-518d-3p e o hsa-

miR-618.  

 2. Na população de pacientes com DM1 avaliada, não houve associação das 

complicações microvasculares com polimorfismos de um único nucleotídeo no gene 

que codifica a sirtuína-1. O polimorfismo rs11085721 no gene DNMT1, que codifica a 

enzima DNA metiltransferase 1, associou-se à presença de NAC em pacientes do sexo 

feminino. 
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