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RESUMO
Perez RV. Os polimorfismos de um único nucleotídeo rs713041 no GPX4 e
rs17883901 no GCLC modulam a susceptibilidade à retinopatia diabética em
pacientes com diabetes mellitus tipo 1 [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina,
Universidade de São Paulo; 2017.
INTRODUÇÃO: A retinopatia diabética (RD) é uma das complicações mais
frequentes dos diabetes mellitus tipo 1 (DM1). Durante a hiperglicemia, as células
endoteliais da retina são expostas a altas concentrações de glicose e são incapazes de
conter seu influxo. Isso resulta na ativação de vias deletérias intracelulares que
culminam com o aumento de espécies reativas de oxigênio (ROS) e lesão neuronal e
vascular. O estado pró inflamatório e pró trombótico ativa vias pró-oxidantes como a
da NADPH oxidase. O excesso de ROS não é devidamente tamponado pelas vias
antioxidantes (tais como as vias da glutationa e da tiorredoxina) em situações de
hiperglicemia crônica, o que contribui para perpetuar o dano. OBJETIVO:
Caracterizar uma população de pacientes DM1 quanto ao grau de RD e analisar a
associação desta complicação microvascular com cinco polimorfismo de um único
nucleotídeo (SNP) em genes pertencentes a vias pró- e antioxidantes. MÉTODOS:
Pacientes acompanhados no ambulatório de diabetes de dois hospitais terciários do
estado de São Paulo foram submetidos a fotos digitais do fundo de olho que incluíam
os sete campos padronizados no estudo Early Treatment Diabetic Retinopathy Study
(ETDRS) ou a uma oftalmoscopia binocular indireta; ambos foram avaliados por um
único oftalmologista em cada um dos hospitais. A genotipagem dos SNPs foi feita
por reação em cadeia de polimerase após transcrição reversa com duas sondas
marcadas para cada reação. Os seguintes SNPs foram estudados: rs713041 (gene
GPX4), rs17883901 (gene GCLC), rs6610650 (gene CYBB), -675 T/A (gene CYBA)
e rs7211 (gene TXNIP). Os dados clínicos foram coletados por consulta ao prontuário
médico ou questionário. Foi utilizado o modelo de regressão logística nominal
politômica, tendo como categoria de referência a ausência de RD (ARD) ou

dicotômica, tendo como categorias de referência a ausência de RD proliferativa
(RDP) ou ARD. Após correção de Bonferroni, um valor de p ≤ 0,02 foi considerado
significante. RESULTADOS: Um total de 341 pacientes (62% mulheres; idade
média de 35 [±11] anos; com 22 [±9] anos de duração do DM1 e HbA1c de 8,6%
[±1,6]) foi incluído. A prevalência de RDP foi de 30%, enquanto 42% dos pacientes
apresentavam RD não proliferativa (RDNP). Somente os SNPs cuja distribuição dos
genótipos respeitou o equilíbrio de Hardy-Weinberg foram analisados. Após ajuste
para potenciais fatores de confusão, a presença do alelo T no SNP rs713041 (+718
C/T) no GPX4 foi inversamente associada à prevalência de RDP em pacientes do
sexo feminino, com um odds ratio (OR) de 0,36 (intervalo de confiança [IC] de 95%
de 0,17 a 0,75; p = 0,007) na análise dicotômica de RDP versus ausência de RDP. A
presença do alelo T no SNP rs17883901 (-129 C/T) no GCLC conferiu risco para
RDP na análise politômica (OR de 4,23; IC 95% de 1,38 a 12,93; p=0,01) e conferiu
risco para a presença de qualquer grau de RD na análise dicotômica (ARD versus
RDNP + RDP; OR de 3,07; IC 95% de 1,22 a 8,95; p=0,02). Não houve associação
entre o SNP rs6610650 (gene CYBB) e RD nessa população. CONCLUSÃO: Os
SNPs funcionais rs713041 no GPX4 e rs17883901 no GCLC modularam a
susceptibilidade a RD na população de pacientes com DM1 estudada.

Descritores:

Diabetes mellitus tipo 1. Complicações do diabetes. Retinopatia
diabética. Suscetibilidade genética. Polimorfismo de nucleotídeo
único. Antioxidantes. Glutationa. Glutationa peroxidase.

ABSTRACT
Perez RV. The single nucleotide polymorphisms rs713041 in GPX4 and rs17883901
in GCLC modulate the susceptibility to diabetic retinopathy in patients with type 1
diabetes mellitus [thesis]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São
Paulo; 2017.
INTRODUCTION: Diabetic retinopathy (DR) is one of the most frequent
complications of type 1 diabetes mellitus (T1D). During hyperglycemia, retinal
endothelial cells are exposed to high glucose concentrations and are unable to
contain their influx. This results in the activation of deleterious intracellular
pathways that culminate with the increase of reactive oxygen species (ROS) and
neuronal and vascular injury. The pro-inflammatory and prothrombotic state
activates pro-oxidant pathways such as NADPH oxidase. The excess of ROS is not
adequately buffered by the antioxidant pathways (such as glutathione and
thioredoxin pathways) in situations of chronic hyperglycemia, which contributes to
perpetuate the damage. OBJECTIVE: To characterize a population of T1D patients
regarding DR degree and to analyze the association of this microvascular
complication with five single nucleotide polymorphisms (SNP) in genes belonging to
pro- and antioxidant pathways. METHODS: Patients followed at the diabetes
outpatient clinic of two tertiary hospitals in the state of São Paulo were submitted to
digital photos of the eye fundus that included the seven fields standardized in the
Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS) or to binocular indirect
ophthalmoscopy; both were evaluated by a single ophthalmologist in each one of the
hospitals. SNP genotyping was performed by polymerase chain reaction after reverse
transcription with two labeled probes for each reaction. The following SNPs were
studied: rs713041 (GPX4 gene), rs17883901 (GCLC gene), rs6610650 (CYBB gene),
-675 T/A (CYBA gene) and rs7211 (TXNIP gene). The clinical data were collected by
consulting the medical chart or by questionnaire. The polytomous nominal logistic
regression model was used, having as reference category the absence of DR (ADR)

or the dichotomous nominal logistic regression model was used, having as reference
categories the absence of proliferative DR (PDR) or ADR. After Bonferroni
correction, a p value ≤ 0.02 was considered significant. RESULTS: A total of 341
patients (62% female; mean age of 35 [± 11] years-old; diabetes duration of 22 [± 9]
years and HbA1c of 8.6% [± 1.6]) was included. The prevalence of PDR was 30%,
while 42% of the patients had non-proliferative DR (NPDR). Only SNPs whose
distribution of genotypes respected the Hardy-Weinberg equilibrium were analyzed.
After adjusting for potential confounding factors, the presence of the T allele at
rs713041 (+718 C/T) in GPX4 was inversely associated with the prevalence of PDR
in female patients, with an odds ratio (OR) of 0.36 (95% confidence interval [CI]
0.17-0.75; p = 0.007) in the dichotomous analysis of PDR versus absence of PDR.
The presence of the T allele at rs17883901 (-129 C/T) in GCLC conferred risk for
PDR in the polytomous analysis (OR of 4.23; 95% CI 1.38 to 12.93; p = 0.01) and
for any degree of DR in the dichotomous analysis (ADR versus NPDR + PDR; OR
of 3.07; 95% CI 1.22-8.95; p = 0.02). There was no association between the SNP
rs6610650 (CYBB gene) and DR in this population. CONCLUSION: The functional
SNPs rs713041 in GPX4 and rs17883901 in GCLC modulated the susceptibility to
DR in the studied population of patients with T1D.

Descriptors:

Diabetes

mellitus,

type

1.

Diabetes

complications.

Diabetic

retinopathy. Genetic predisposition to disease. Polymorphism, single
nucleotide. Antioxidants. Glutathione. Glutathione peroxidase.
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1.1 Diabetes mellitus tipo 1
O diabetes mellitus tipo 1 (DM1) é caracterizado pela destruição das células
beta pancreáticas, geralmente levando a deficiência absoluta de insulina; ele
corresponde a cerca de 5 a 10 % dos casos de diabetes mellitus (DM). A maioria dos
casos de DM1 tem etiologia autoimune, sendo a suscetibilidade genética conferida
pelos genes DQA e DQB do grupo HLA-DR/DQ e cursa com autoanticorpos
positivos. O DM1 pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas a insulinopenia se
desenvolve mais rapidamente em crianças e adolescentes, que têm maior risco de
desenvolver cetoacidose diabética1.
Os portadores de DM1 estão sujeitos à morbidade relacionada à hiperglicemia
aguda e à hiperglicemia crônica. Sabe-se que o tempo de duração da doença e o
controle glicêmico são os principais fatores associados às complicações neuropáticas
e microvasculares: retinopatia diabética (RD) e doença renal diabética (DRD). A
hiperglicemia também está associada a um aumento de risco cardiovascular,
especialmente quando associada aos componentes da Síndrome metabólica
(hipertensão

arterial sistêmica, dislipidemia e obesidade centrípeta) e a

comportamentos de risco (dieta inadequada, sedentarismo e tabagismo)2,3.
Apesar dos avanços nos regimes insulínicos, atingir um bom controle
glicêmico no tratamento do DM1 não é fácil. No Estudo Multicêntrico de Diabetes
tipo 1 do Brasil, apenas 13,5 % dos pacientes apresentavam-se dentro do alvo para o
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controle glicêmico4. Mesmo com o advento de novas formulações de insulina com
melhores perfis farmacocinéticos, o acesso restrito a elas, o entendimento da doença
e seus riscos, a educação em DM tanto dos médicos quanto dos pacientes e o risco de
hipoglicemias e suas consequências ainda limitam os bons resultados. Com o
tratamento intensivo, o risco das complicações crônicas diminui, mas o risco de
episódios hipoglicêmicos aumenta3. Além disso, existe uma dificuldade de oferecer o
tratamento intensivo a todos os portadores de DM1, o que diminui ainda mais o
sucesso da estratégia.
É perceptível na prática clínica que alguns pacientes que permanecem mal
tratados por vários anos não apresentam complicações microvasculares, enquanto
outros desenvolvem as complicações mais rapidamente. Assim, a identificação de
indivíduos mais suscetíveis para o desenvolvimento das complicações facilitaria a
individualização do tratamento e um foco em metas mais rígidas, com consultas mais
frequentes, o que poderia reduzir a incidência de amaurose, diálise e amputações.

1.2 Retinopatia diabética
1.2.1 Epidemiologia
A RD é uma das complicações mais frequentes e características do DM e está
intimamente relacionada ao controle glicêmico e ao tempo de doença. Estima-se que
existam atualmente no mundo aproximadamente 32,4 milhões de pessoas cegas e
191 milhões com baixa acuidade visual5, das quais 2,6 % e 1,9 %, respectivamente,
teriam a RD como etiologia, havendo entretanto diferenças regionais como no sul da
América Latina, onde mais de 5,5% dos casos de amaurose são atribuidos a RD6.
Nos últimos 20 anos houve uma tendência ao aumento da participação relativa da
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RD tanto nos casos de cegueira, quanto nos casos de diminuição da acuidade visual7;
50% destes casos poderiam ter sido evitados com o diagnóstico e tratamento
precoces da RD8,9. Nos Estados Unidos, a RD é a principal causa de cegueira na
população economicamente ativa (20 a 74 anos)10.
A realização dos estudos que demonstraram a importância do controle
glicêmico intensivo na prevenção das complicações crônicas (Diabetes Control and
Complication Trial [DCCT] no DM1 e United Kingdom Prospective Diabetes Study
[UKPDS] no DM tipo 2) levou ao aumento do número de pacientes buscando metas
glicêmicas mais rígidas com o uso de múltiplas doses de insulina e
automonitorização. Isso resultou em reduções de 76 e 57%, respectivamente, nas
incidências de RD proliferativa (RDP) e de perda de acuidade visual em pacientes
com DM1, segundo o estudo populacional Wisconsin Epidemiologic Study of
Diabetic Retinopathy (WESDR). Faltam dados relativos a pacientes com DM tipo
211, 12. A RDP, por sua vez, continua sendo um desafio, uma vez que cerca de 20%
dos pacientes com bom controle metabólico estão sujeitos a esta complicação após
30 anos de doença13.

1.2.2 Etiopatogenia
A retina é um tecido translúcido que fica aderido ao fundo do globo ocular e é
formada por neurônios e células da glia, que estão em contato íntimo com estruturas
microvasculares. A parte externa da retina, formada por neurônios fotorreceptores e
céulas de “Muller”, é irrigada por difusão via camada pigmentar pelo plexo coroidal.
As camadas internas da retina, por sua vez, comportam células de “Muller”, células
amácrinas e horizontais (neurônios de integração), células bipolares (neurônios de
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primeira ordem), céulas ganglionares (neurônios de segunda ordem), as quais são
nutridas pelas artérias retinianas que emergem junto ao disco ótico, formando duas
arcadas que se dividem em artérias menores, arteríolas e capilares com apenas uma
camada de células endotelias, sustentadas e estruturadas por células chamadas
pericitos. A drenagem é feita pelas veias retinianas que acompanham o trajeto das
artérias (Figuras 1 e 2)14.

Figura 1 - Retina normal, campo fotografado com retinógrafo Topcom TRC-NW8
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Figura 2 - Esquema representando a retina. Sob condições normais, células endoteliais, pericitos,
astrócitos, células de Muller e neurônios estão intimamente conectados, para
estabelecer a barreira hemato-retiniana e controlar o fluxo de nutrientes, mantendo
assim o ambiente adequado para a sinalização neuronal [FONTE: Antonetti et al.13]

As células fotorreceptoras convertem energia luminosa em sinais neuronais,
que são passados por seus axônios para os dendritos das células bipolares; essas
transmitem esses sinais para as células ganglionares, cujos axônios formarão o nervo
ótico, que terminará nos neurônios de terceira ordem do corpo geniculado lateral e,
finalmente, no córtex occipital14.
Na camada interna da retina, a perfeita interação entre neurônios, astrócitos,
células da glia, pericitos e endotélio vascular, juntamente com sua membrana basal e
as ligações intercelulares (tight junctions), formam a barreira hemato-retiniana, que
impede o extravasamento de conteúdo do plasma para a retina. O transporte de
nutrientes é feito por pinocitose, e o excesso de líquido é reabsorvido por meio da
pressão osmótica dos vasos, o que evita o edema e mantém a homeostase energética
do tecido. O fluxo sanguíneo é determinado por metabólitos (lactato, oxigênio e gás
carbônico), além das células da glia13.
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O endotélio retiniano e os pericitos são ricos no transportador de glicose
(GLUT) do tipo 1 (GLUT1), que facilita a entrada de glicose do meio extracelular
para o meio intracelular, independentemente da insulina15. Em situações de
hiperglicemia, a entrada de glicose para o meio intracelular desencadeia diversas vias
metabólicas deletérias que aumentam a produção de espécies reativas de oxigênio
(ROS, vide item 1.3.1). O estresse oxidativo resultante se estabelece em
consequência da menor eficiência dos sistemas antioxidantes endógenos,
comprometidos pela hiperglicemia e potencializado pela enorme captação de
oxigênio pelas céulas da retina16. Juntamente com com a redução do fator de
crescimento derivado de plaquetas (PDGF), o estresse oxidativo determina a
apoptose dos pericitos e das céulas endoteliais, com consequente perda da estrutura
capilar16.
A perda da estrutura capilar compromete as tight junctions, facilitando o
extravasamento de conteúdo intravascular para a retina e culminando com a
formação de microaneurismas, micro-hemorragias, além dos exsudatos duros, que
consistem em lipídios e proteínas não reabsorvidos que se depositam na retina.
A lesão microvascular associada à redução de fatores neurotróficos em vigência
de hiperglicemia levam a alterações de funcionamento das células nervosas retinianas
que interferem com o metabolismo do glutamato (principal neurotransmissor). Isso
resulta na perda da atividade sináptica e na apoptose. As células em apoptose ativam a
microglia, que desencadeia uma resposta inflamatória com aumento de fator de necrose
tumoral alfa [TNFα], interleucina [IL]1 e 6 e aumento na adesão de leucócitos e
migração de macrófagos, culminando com as manifestações exsudativas e isquêmicas
caracteríticas da RD não proliferativa (RDNP)13,14.
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Todo o processo relatado acima aumenta a disfunção das células da glia com
potencialização da ativação da enzima NADPH oxidase 2 (NOX2), que gera ROS e
aumenta o estresse oxidativo, favorecendo

a produção de fatores de crescimento,

especialmente o fator de crescimento do endotélio vascular (VEGF). Com o aumento de
VEGF e consequente estímulo à proteína cinase C beta (PKCβ) responsável pela
endocitose nas tight junctions, se estabelece uma maior instabilidade da barreira hematoretiniana que, somada à perda da capacidade reabsortiva osmótica dos capilares, resulta
em um processo exsudativo intenso que, quando próximo à macula, é conhecido pelo
termo edema macular, que pode ser causa de redução da acuidade visual em qualquer
fase da RD. O aumento do VEGF concomitantemente à diminuição da produção de fator
derivado do epitélio pigmentar (PEGF), que é um fator antagonista da proliferação
vascular, favorece a angiogênese com formação de neovasos13,14.
O mau controle metabólico persistente leva à progressão do quadro, com
piora da lesão endotelial, que se estende aos vasos maiores, culminando com o
engurgitamento das artérias, “ensalsichamento” das veias, formação de vasos
colaterais e das anormalidades vasculares intrarretinianas. Adicionalmente, a
hiperglicemia estimula a produção de substâncias vasoativas, como a angiotensina II
e a bradicininae de metaloproteases que, associadas ao estado pró-inflamatório,
favorecem os eventos exsudativos e a ocorrência de microtromboses e isquemia
(exsudatos algodonosos) e hemorragias. As áreas isquêmicas estimulam a produção
de fatores angiogênicos e de crescimento, como o VEGF, o fator de crescimento
insulina-símile tipo 1 (IGF1) e a eritropoietina, entre outros, que em desbalanço com
a diminuição da produção do PEGF, estimularão a formação de vasos anômalos que
crescem em direção ao disco ótico, ao vítreo ou à íris, caracterizando a RDP13.
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Apesar dos pacientes com RDP poderem ser assintomáticos, eles podem
apresentar um quadro de perda abrupta da visão se houver um grande sangramento,
com turvação do vítreo, descolamento de retina ou glaucoma neovascular. Em
algumas destas situações, a perda visual pode ser irreversível.

1.2.3 Fatores de risco e de proteção
Os principais fatores de risco para o desenvolvimento da RD são a duração da
doença, o grau de controle glicêmico e a presença de hipertensão arterial sistêmica
(HAS). Dislipidemia, puberdade e gravidez, no entanto, também influenciam o
desenvolvimento desta complicação microvascular.
Duração da doença: quanto maior o tempo de exposição à hiperglicemia,
maior o risco de desenvolvimento de lesões relacionadas a RD. Dados do WESDR
mostraram que não população com diagnóstico de DM na infância, 8% já tinham
lesões após três anos de diagnóstico, 25% após cinco anos de diagnóstico e 60% após
10 anos de diagnóstico. Em relação a RDP, a prevalência foi de 0% após três anos de
diagnóstico e 25% após 15 anos, enquanto a incidência de RDP partiu de 0% nos
primeiros cinco anos para 27,9% após treze anos de observação17.
Controle glicêmico: tanto no DM1 quanto no DM tipo 2, está bem
estabelecido que a redução na hemoglobina glicada (HbA1c) para valores próximos
aos considerados ideais está associada à redução na incidência de RD18,19. Além
disso, um controle glicêmico inicial inadequado pode levar a um pior prognóstico das
lesões microvasculares, mesmo com posterior normalização da glicemia, o que é
referido como efeito legado ou memória metabólica. Esse fenômeno ocorre, dentre
outros fatores, devido a alterações epigenéticas atribuidas à hiperglicemia18,20.
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Hipertensão arterial sistêmica: os resultados do estudo UKPDS ilustram a
importância do controle pressórico no desenvolvimento da RD, já que no grupo
intervenção (pressão arterial [PA] de 144 x 82 mmHg) houve diminuição na
progressão da RD em 34% e da perda da acuidade visual em 47% em relação ao
grupo controle (PA de 154 x 87 mmHg)21. Esses dados são extrapolados para os
pacientes com DM1, já que não existem estudos populacionais que mostram a
influência do controle pressórico sobre a redução da progressão ou diminuição da
incidência de RD em pacientes DM1. Os estudo existentes mostram redução de
progressão e/ou incidência em pacientes tratados com bloquedores do sistema reninaangiotensina-aldosterona, mas normotensos. A questão que permanece em aberto é
se esses efeitos estariam relacionados à redução da PA ou ao efeito protetor dessas
drogas22,23.
Bloquedores do sistema renina-angiotensina-aldosterona: alguns estudos
propõem um papel protetor do uso de bloquedores do sistema renina-angiotensinaaldosterona no desenvolvimento da RD. Em pacientes com DM1 normotensos, dois
estudos mostraram benefícios: o EUrodiab Controlled trial of Lisinopril in InsulinDependent Diabetes (EUCLID), no qual o lisinopril diminuiu a progressão da RD e o
Effect of candesartan on prevention (DIRECT-Prevent 1), no qual a candesartana
reduziu sua incidência. Já no DM tipo 2, um estudo não observou diferenças entre a
nisoldipina e o enalapril, mas um efeito protetor do controle pressórico. Já o estudo
DIRECT-2 evidenciou uma pequena melhora na RD com o uso de candesartana em
pacientes com DM tipo 2 normotensos ou com bom controle da PA17,22,24.
Dislipidemia: no estudo epidemiológico WESDR, pacientes com valores de
colesterol LDL elevados apresentaram mais exsudatos duros, enquanto no estudo
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Early Treatment Diabetic Retinopathy Study (ETDRS), esses pacientes apresentaram
pior prognóstico do edema macular12. Nenhum estudo de grande porte em seres
humanos evidenciou benefícios do uso de estatinas sobre a RD.
Fibratos: um estudo observacional britânico com mais de 5.000 pacientes DM
tipo 2 expostos a fibrato mostrou uma menor incidência de RD em comparação a um
grupo de não expostos25. Esse achado é apoiado pelos estudos Action to Control
Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) e Fenofibrate Intervention and Event
Lowering in Diabetes (FIELD), que mostraram a redução da progressão da RD com
o uso do fenofibrato em pacientes com DM tipo 2. O mecanismo proposto envolveria
a diminuição de fatores pró-inflamatórios e melhora do estresse oxidativo via
ativação do fator de transcrição receptor ativado por proliferadores de peroxissoma
alfa (PPARα)26, 27.
Gestação: durante o estudo DCCT ficou evidente a progressão mais rápida da
RD em pacientes gestantes, quando comparadas a pacientes não gestantes. Esse fato
ocorreu tanto no grupo controle quanto no grupo que recebeu tratamento intensivo,
mas foi pior no grupo controle, especialmente naquelas pacientes que, durante a
gestação, foram tratadas de forma a atingirem um melhor controle glicêmico28.
Especúla-se que a redução do fluxo sanguíneo secundária ao controle mais intensivo
da hiperglicemia e consequente diminuição da perfusão em algumas áreas da retina
sejam responsáveis pela piora da RD.
Puberdade: já foi descrito um maior risco de RDP em pacientes com
diagnóstico de DM1

na fase pré-puberal quando comparados a pacientes com

diagnóstico na fase pós-puberal, algo que também ocorre em relação à DRD,
sugerindo que a puberdade tenha efeito acelerador na progressão das complicações
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microvasculares do DM29. Esse fato é atribuido à deterioração do controle glicêmico
comum nessa faixa etária, em especial em pacientes do sexo feminino, secundário a
má adesão à terapêutica e ao aumento da resistência à insulina29-31. Está descrita na
literatura uma diferença entre os sexos na prevalência de RD durante a infância e
adolescência; em um estudo transversal finlandês com 297 pacientes, 7,6% dos
meninos e 16,5 % das meninas tinham algum grau de RD, uma diferença
estatisticamente significante32.
Resistência à insulina: não está definido se a resistência à insulina

é

propriamente um fator de risco para o desenvolvimento das complicações
microvasculares do DM, mas alguns indicadores de resistência à insulina, como
índice de massa corpórea (IMC) aumentado, menores concentrações de adiponectina,
maior relação cintura/quadril, entre outros, já foram associados a RD em algumas
populações33-35.
Susceptibilidade genética: alguns estudos mostram agregação familial dos
casos de RD, ou gravidade e incidência de RD mais concordante em gêmeos
monozigóticos, familiares e em grupos étnicos específicos36-39. Esses dados
sugeriram que exista uma susceptibilidade genética para a RD e estimularam a
realização de vários estudos de associação genética e genes candidatos40. Estima-se
que 25% do risco de desenvolver RD nos pacientes com DM1 e 50% do risco nos
pacientes com DM tipo 2 derivam de sua herança genética41.
Genes que codificam proteínas envolvidas na fisiopatologia

da RD foram

estudados com o uso da estratégia de genes candidatos, como por exemplo: genes que
codificam fatores de crescimento (VEGF e IGF1), moléculas envolvidas no metabolismo
do ferro (eritropoietina, transferrina), moléculas envolvidas no estresse oxidativo (óxido
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nítrico sintase endotelial [eNOS]), citocinas (TNFα e IL10), moléculas de adesão
(molécula de adesão intercelular 1 [ICAM1]), integrantes da via do poliol (sorbitol
desidrogenase e aldose redutase) e a enzima conversora de angiotensina. A grande
maioria dos trabalhos envolve pacientes com DM tipo 2 ou populações mistas41,42.
Existem, no entanto, alguns estudos que avaliaram a associação de RD com
polimorfismos de um único nucleotídeo (SNPs) genéticos em populações exclusivas
de pacientes com DM1, como aqueles demonstrados no Quadro 1. Um polimorfismo
que identifica uma área com repetições do dinucleotídeo (CA) no gene que codifica a
aldose redutase também já foi associado com a RD em pacientes com DM1 e com
DM tipo 143,44. Uma grande metanálise com inclusão de mais de 2.900 pacientes de
três coortes europeias demonstrou evidências de aumento de suscetibilidade a RD em
pacientes carreadores do alelo raro T do polimorfismo rs17353856, situado na região
exônica do gene SUV39H2. Esse gene codifica uma metiltransferase, enzima que
atua no processo de metilação de histonas, estando, portanto, envolvida em
alterações epigenéticas e que pode se constituir em um dos mecanismos propostos
para explicar a memória metabólica45.
Estudos com painéis de genes candidatos também foram realizados. Um
painel contendo 1.536 polimorfismos presentes em 193 genes candidatos foi avaliado
em 437 pacientes DM1 afroamericanos e mostrou que variações em pelo menos 10
dos genes selecionados podem influenciar a suscetibilidade a RD, genes esses
implicados em transporte e metabolismo de glicose, angiogênese, neurotransmissão,
hipertensão e desenvolvimento da retina46.
Estudos de associação genômica ampla (GWAS) e RD foram realizados e
tiveram, em sua maioria, resultados inconclusivos e inconsistentes entre si, o que
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pode ser justificado pela falta de padronização quanto ao grupo de casos e controles,
por diferenças na genotipagem, na análise estatística, no valor de significância e nos
critérios de inclusão dos pacientes47. Em pacientes DM1, as associações feitas com
GWAS derivam de metanálises, dentre elas destaca-se um estudo realizado com
pacientes DM1 incluídos em duas coortes: Genetics of Kidneys in Diabetes
(GoKinD) e Epidemiology of Diabetes Interventions and Complications (EDIC) que
incluiu, ao todo, 2.829 pacientes. Algumas regiões intergênicas foram associadas a
RD, a maioria relacionada à regulação de micro-RNAs. O SNP com a maior
associação foi o rs476141 (p=1,2 × 10

−7

) localizado entre dois genes, o AKT3 e o

ZNF238. O primeiro é uma serina treonina cinase que regula a sobrevida celular e a
angiogênese e é ativada pelo PDGF e pelo IGF1, o que levou os autores a sugerir que
poderia estar envolvido na etiopatogenia da RD48.
Até o momento, não existe um painel genético montado capaz de predizer o
risco de um indivíduo desenvolver RD. Desta forma, todos os pacientes com DM
devem ser rastreados, com periodicidade definida pelo controle glicêmico,
acometimento ocular e tipo de DM; podem ser necessárias visitas mensais ou
trimestrais para pacientes com RDNP grave ou RDP e visitas bi-anuais para
pacientes sem RD e com bom controle glicêmico10.
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Quadro 1 - Polimorfismos associados a retinopatia diabética em pacientes com
DM1

AR

271

FG x (FL+ARD)

rs9640883

Valor
de p
p=0,007

AR

64

RDP x ARD

rs9640883

p=0,021

Richetti et al 44

VEGF

175

RDNP grave

rs833070

p=0,047

Nakanishi et al 49

VEGF

175

RDNP grave

rs699946

p=0,047

Nakanishi et al 49

VEGF

190

FG x (FL+ARD)

rs699946

p=0,007

Abhary S et al 50

VEGF

190

FG x (FL+ARD)

rs833068

p=0,017

Abhary S et al 50

RAGE

848

RDP x (ARD +RDNP)

-374 T/A

p=0,03

Lindholm et al 51

eNOS

249

RD x não DM

-786 C/T

p=0,000

Bazzaz et al 52

UCP1

257

RD X ARD

-3826 A/G

p=0,043

Brondani et al 53

UCP2

196

RDP x ARD

Ala55Val

p=0,014

Crispim D et al 54

Proteína

N

Comparação

Polimorfismo

Autor
Abhary S et al 43

AR: Aldose Redutase; VEGF: fator de crescimento do endotélio vascular; RAGE: receptor de
produtos finais de glicação avançada; eNOS: óxido nítrico sintase endotelial; UCP1: proteína
desacopladora tipo 1; UCP2: proteína desacopladora tipo 2; FG: formas graves (Retinopatia diabética
não proliferativa grave, retinopatia diabética proliferativa e edema macular clinicamente significante);
FL: formas leves (Retinopatia diabética não proliferativa leve e moderada); ARD: Ausência de
retinopatia diabética; RDP: Retinopatia diabética proliferativa.

1.2.4 Associação com outras complicações diabéticas microvasculares
Doença renal diabética: as duas complicações (DRD e RD) costumam estar
associadas e podem evoluir juntas para seus estágios terminais (diálise e perda visual,
respectivamente). Um estudo prospectivo do centro de diabetes “Steno”,
acompanhou 537 pacientes DM1 com pelo menos cinco anos de diagnóstico por
aproximadamente 10 anos e associou a presença de qualquer tipo de RD com a
evolução para DRD incipiente ou estabelecida55. Já o estudo European Diabetes:
Aetiology Of Childhood Diabetes On An Epidemiological Basis (EURODIAB), que
seguiu cerca de 3.000 pacientes, identificou que os pacientes com RD, especialmente
concomitantemente a HAS, estariam sob maior risco de DRD56. Uma outra coorte
composta por 340 pacientes com DM1 and 258 pacientes com DM tipo 2
normotensos seguidos por cinco anos mostrou um odds ratio (OR) para
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desenvolvimento de albuminuria persistente em pacientes com RD de 1,95 (intervalo
de confiança [IC] de 1,09 a 3,41; p = 0,02) para os pacientes com DM1 e 2,87 (IC de
1,45 a 5,69; p = 0,002) para os pacientes com DM tipo 257. Em um estudo transversal
com 210 pacientes com DM1 e 438 pacientes com DM tipo 2, a gravidade da RD foi
associada à deterioração da função renal, especialmente a RDP58.
Neuropatia periférica (NP): cerca de um terço dos pacientes com DM são
portadores de polineuropatia simétrica distal59, mas os dados de associação de RD com
NP não são tão abundantes quanto aqueles para DRD. Uma avalição transversal de
pacientes com DM1 e com DM tipo 2, já citada anteriormente, sugeriu que a RD prediz
a presença de NP com uma razão de risco de 2,23 (IC de 1,56 a 3,18; p < 0,001)58. Um
estudo com 100 pacientes indianos com DM tipo 2 evidenciou que a prevalência de RD
nos pacientes com NP era 2,75 vezes maior que nos pacientes sem NP60.
Neuropatia autonômica cardiovascular (NAC): uma metanálise que incluiu
pacientes tanto do DCCT e de sua continuação (EDIC) quanto do EURODIAB
sugere que pacientes com RDP têm risco 3,69 (IC de 1,2 a 11,34; p=0,02) maior de
ter NAC do que pacientes sem RDP61.

1.3 Vias bioquímicas desencadeadas pela hiperglicemia
Da mesma forma que ocorre com as células do glomérulo e da vasa nervorum
periférica, as células do endotélio retiniano não são capazes de limitar a entrada de
glicose. Por isso, em vigência de hiperglicemia ocorre a ativação de vias bioquímicas
sabidamente deletérias: (a) via do poliol, (b) formação dos produtos finais de
glicação avançada (AGEs), (c) via da proteína cinase C (PKC) e (d) vias das
hexosaminas62.
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1.3.1 Via do poliol
O aumento da glicose intracelular naqueles tecidos nos quais a captação de
glicose não depende de insulina, incluindo a retina, resulta na conversão desta a
sorbitol pela enzima aldose redutase. O sorbitol, por sua vez, é oxidado à frutose pela
enzima sorbitol desidrogenase. A redução da glicose à sorbitol consome
nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH). Como o NADPH é um
doador de elétrons necessário para a regeneração da glutationa (GSH), um dos
principais antioxidantes endógenos, isso pode induzir ou exacerbar o estresse
oxidativo intracelular (Figura 3).

Figura 3 - Ativação da via dos polióis pela hiperglicemia. ROS: espécies reativas de oxigênio,
NADPH: nicotinamida adenina difosfato forma reduzida; GSSG: glutationa oxidada;
GSH: glutationa reduzida; NAD: dinucleotídeo de nicotinamida e adenina; NADH:
dinucleotídeo de nicotinamida e adenina reduzido; NADP+: nicotinamida adenina
difosfato; SDH: sorbitol desidrogenase [FONTE: Adaptado de Brownlee62]
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1.3.2 Produtos finais de glicação avançada
A

glicose

possui

um

grupamento

aldeído

capaz

de

reagir

não

enzimaticamente com o grupo amino das proteínas, levando à formação dos produtos
de Amadori, dos quais o mais conhecido é a HbA1c. Outras reações ocorrem a partir
deste ponto para produzir um grupo de compostos denominados produtos finais de
glicação avançada, ou AGEs, que se ligam irreversivelmente às proteínas62.
Os AGEs originam-se da reação entre glicose e proteínas extracelulares, mas
a taxa de formação de AGEs a partir da glicose é muito menor que a taxa de
formação de AGEs a partir de precursores dicarbonil derivados de glicose gerados no
meio intracelular, como o glioxal (gerado a partir da auto-oxidação da glicose) e o
metilglioxal (gerado a partir da fragmentação do gliceraldeído-3-fosfato [G3P]).
Há três diferentes mecanismos pelos quais a produção intracelular de
precursores de AGEs lesa as células: (1) modificação de proteínas intracelulares; (2)
difusão das mesmas para o meio extracelular com consequente alteração de
proteínas, dentre as quais proteínas de matriz extracelular, que têm sua estrutura,
função e turnover comprometidos e (3) difusão para o meio extracelular e alteração
de proteínas circulantes, como a albumina. Essas proteínas modificadas podem se
ligar a vários receptores de AGEs. O RAGE (receptor de AGEs) é o receptor mais
estudado que, quando ativado, promove a produção de citocinas pró-inflamatórias e
de fatores de crescimento envolvidos nas complicações microvasculares62. Já se
demonstrou em roedores diabéticos que a interação dos AGEs com os RAGEs induz
a ativação do sistema pró-oxidante NADPH oxidase (NOX), o que contribui para a
produção de ROS (Figura 4)63.
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Figura 4 - Lesão endotelial induzida pela produção intracelular de produtos finais de glicação
avançada (AGEs). ROS: espécies reativas de oxigênio; NFκB: fator nuclear kappa B
[FONTE: Adaptado de Brownlee62]

1.3.3 Via da proteína cinase C
A família da PKC compreende várias isoformas, algumas ativadas pelo
segundo mensageiro diacilglicerol (DAG). A ativação da PKC resulta na diminuição
da produção de óxido nítrico (NO), aumento da atividade da endotelina 1, alteração
na expressão de fatores de crescimento, como o VEGF e o fator de crescimento
transformante β (TGFβ), além da ativação do fator de transcrição NFκB, que
estimula

diversos

genes

pró-inflamatórios.

Essas

alterações

resultam

em

vasoconstrição, aumento da permeabilidade vascular e comprometimento do fluxo
sanguíneo que podem transformar-se em edema, hipóxia e estímulo para
neovascularização62.
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1.3.4 Via da hexosamina
A glicose intracelular em excesso é desviada para a via da hexosamina, onde
é convertida à frutose-6-fosfato, e, após outras reações intracelulares, originará a
UDP-N-acetilglicosamina. Esse composto modula a expressão de fatores de
transcrição que acabam por alterar a expressão de várias proteínas, como o inibidor
tipo 1 do ativador do plasminogênio (PAI1) e o TGFβ, ambos envolvidos na
vasculopatia diabética.
Cada uma das vias descritas acima têm seu próprio mecanismo de lesão, mas
todas culminam com estresse oxidativo. Este, por sua vez, perpetua a ativação das
quatro vias deletérias, já que as ROS geradas pela sobrecarga mitocondrial
secundária à hiperglicemia causa uma inibição parcial da enzima da via glicolítica
gliceraldeído 3 fosfato desidrogenase (GAPDH), o que determina o acúmulo dos
precursores da via glicolítica, os quais são desviados para cada uma das quatro vias
deletérias, conforme evidenciado na Figura 562.

Figura 5 - Resumo das principais vias deletérias relacionadas à hiperglicemia e à produção de
espécies reativas de oxigênio (ROS). ROS: espécies reativas de oxigênio; NADPH:
nicotinamida adenina difosfato forma reduzida; NADP+: nicotinamida adenina
difosfato, GFAT: glutamina 6-frutose amidotransferase; UDP-GlcNAc: uridina difosfato N-acetilglicosamina; DHAP: fosfato de di-hidroxiacetona; NAD: dinucleotídeo
de nicotinamida e adenina; NADH: dinucleotídeo de nicotinamida e adenina
reduzido; DAG: diacilglicerol; PKC: proteína cinase C; GADPH: gliceraldeído-3
fosfato desidrogenase; AGEs: produtos finais de glicação avançada
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1.3.5 Estresse oxidativo
Durante o metabolismo normal, o oxigênio é reduzido à água e, neste
processo, os produtos intermediários são o ânion superóxido (02-), o peróxido de
hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxil (OH.), que são as chamadas ROS. A produção
de ROS é controlada por sistemas tampões. Um aumento na produção de ROS
desproporcional à capacidade dos sistemas anti-oxidantes é que resulta no estresse
oxidativo e pode promover alterações no ácido desoxirribonucléico (DNA), em
proteínas e em fosfolípides que alteram a homeostase celular16.

1.4 Sistemas anti e pró-oxidantes pouco explorados na suscetibilidade genética
às complicações crônicas do DM
Os sistemas enzimáticos de defesa celular contra o estresse oxidativo, bem
como os sistemas geradores de ROS, foram pouco estudados na suscetibilidade a
RD. A seguir, serão sucintamente descritos sistemas envolvidos nas defesas antioxidantes e na geração de ROS que nunca foram, ou foram pouco estudados, na RD.

1.4.1 O sistema glutationa
A GSH é uma molécula ubíqua produzida intracelularmente em todos os
órgãos e tipos celulares. Em torno de 85 a 90% da GSH está distribuída no
citoplasma, no entanto, ela pode estar também compartimentalizada em organelas,
como na mitocôndria, peroxissomos, matriz nuclear e retículo endoplasmático. A
GSH é um potente agente redutor, agindo como um doador de prótons, assim como
co-fator de conjugados nucleofílicos. Por ser o mais importante anti-oxidante
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intracelular do organismo, a depleção de GSH pode ser tanto causa como prérequisito para a formação de ROS64.
A GSH é um tripeptídeo composto pelos aminoácidos glutamina, cisteína e
glicina cuja síntese requer a ação consecutiva de duas enzimas, a primeira (limitante
da reação) é a γ-glutamilcisteína sintetase (γGCS). Essa enzima é um heterodímero

formado por uma subunidade regulatória e uma subunidade catalítica, codificada
pelo gene GCLC. A segunda enzima a atuar é a glutationa sintetase (GSS), que
adiciona o aminoácido glicina aos aminoácidos glutamina e cisteína. A GSH também
pode ser sintetizada em vias de recuperação que envolvem seu catabolismo ou a
reciclagem após sua oxidação64 pela enzima glutationa redutase (GSR). A GSH
detoxifica uma série de compostos por meio da enzima glutationa S-transferase
(GST) e das glutationas peroxidases (GPX) (Figura 6). A diminuição das
concentrações de GSH foi demonstrada em pacientes com DM e complicações
microvasculares, correlacionando-se diretamente com o controle glicêmico65.
Alterações nas concentrações de GSH foram associadas a complicações
microangiopáticas no paciente diabético66.
As GPX pertencem há um grupo de enzimas com origem filogenética comum
do qual fazem parte a GPX1, GPX2, GPX3, GPX4 e GPX6 (somente em humanos),
que são consideradas selenoproteínas, pois contêm uma selenocisteína no seus
centros catalíticos. Elas geralmente utilizam a GSH como substrato redutor, e
somente concentrações expressivamente baixas de GSH diminuem a atividade dessas
enzimas.
A GPX1 é o protótipo das GPX e sua ação detoxificante é idêntica àquela da
GPX3 e da GPX4, utilizando duas moléculas de GSH em uma via de três etapas.
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Aparentemente, a GPX1 é a enzima desta classe mais importante contra o estresse
oxidativo, mas em camundongos knockout para o GPX1, outras GPX conseguem
compensar a falta de GPX1 em situações de estresse oxidativo habitual. No entanto,
em situações de estresse oxidativo de grande magnitude, o camundongo knockout vai
a óbito independentemente da suplementação de selênio, mostrando a importância da
GPX1 e a impossibilidade de substituição desta enzima em situações de grande
estresse oxidativo. Outras atividades das GPX incluem a redução da ativação de vias
pró-inflamtórias e ação contra lipídios peroxidados, sendo que boa parte desta última
atividade fica a cargo da GPX467.
Existe um ranking hierárquico entre as selenoproteínas, o que significa que
em situações de depleção de selênio, as enzimas com posição inferior no ranking
tendem a receber menos selênio e, portanto, sofrerão redução de suas concentrações
mais precocemente. A região 3’ não traduzida (3’UTR) dos genes que codificam as
GPX parece ser importante na determinação do ranking dessas proteínas, sendo que a
GPX1 torna-se muito sensível à depleção de selênio, estando em uma posição
inferior no ranking em relação a GPX467.
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Figura 6 - Biossíntese das selenoproteínas: selenoproteínas são formadas pela incorporação de
uma selenoscisteína (Sec) durante a tradução da proteína. O local de incorporação da
Sec é codificado como UGA, que é geralmente traduzido como stop códon. Portanto,
para a incorporação da Sec é utilizado um ácido ribonucléico (RNA) transportador
específico que é primeiramente ligado à serina e sofre transformações pelas enzimas
Sec sintase e selenofosfato sintase do tipo 2 (SPS2) para formar o seleno cisteil RNA
transportador (tRNA ((Ser)sec). Uma estrutura em forma de alça na região
3´terminal do RNA mensageiro chamada sequência de inserção da Sec (SECIS),
recruta o tRNA(Ser)Sec por meio de um complexo de proteínas EFsec (fator de
alongamento da Sec), SBP2 (proteína de ligação da Sec), SECp43 (proteína associada
ao tRNA selenocisteína) e Ribossomo L30. A estabilidade desse complexo proteico de
inserção é dependente da disponibilidade de selênio e do tipo de glutationa
peroxidase, sendo essa reação que ocorre na região 3´terminal determinante na
hierarquização das proteínas. Uma das vias de regulação seria por meio do fator de
iniciação eucariótico 4a3 (EIF4a3) sensível a disponibilidade de selênio. Adaptado de
Brigelius-Flohé R, Maiorino M. Glutathione peroxidases [FONTE: Brigelius-Flohé e
Maiorino67]

A GPX4 está presente na forma citosólica em praticamente todas as células e
é capaz de reduzir tanto H2O2 quando hidroperóxidos aderidos a moléculas lipídicas,
agindo portanto em membranas celulares. Ela pode utilizar-se de grupos tiol, além da
GSH, como substrato redutor. A GPX4 è expressa, ainda, na mitocôndria e no núcleo
dos espermatozoides, estando esta última foma restrita, obviamente, aos testículos67.
O silenciamento sistêmico do gene da GPX4 é o único dentre todos os silenciamentos
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de GPX que é incompátivel com a vida, o que sugere que esta enzima não tenha
apenas função antioxidante, mas ações essenciais para a vida, como, por exemplo,
ação em membranas contrabalançando a via da lipoxigenase. A redução nas taxas de
peroxidação de lipídios de membrana pode estar associada a maior sobrevida
neuronal; uma diminuição da atividade da GPX4 em camundongos levou a maior
incidência de Doença de Alzheimer67, enquanto sua superexpressão diminuiu a lesão
neuronal induzida por β amiloide68.

Conforme mencionado anteriormente, a retina é um tecido altamente

suscetível ao estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia. Estudo em roedores
mostrou que a superexpressão de GPX4 reduziu lesão de células neuronais da
camada externa da retina (fotorreceptores) e do epitélio pigmentar retiniano quando
expostos ao extresse oxidativo69. Além disso, descreveu-se a presença de altas
concentrações de glutamato no vítreo de pacientes com glaucoma e com RDP, e o
excesso desta substância extracelular pode induzir ao extresse oxidativo. Uma via
proposta para explicar esse estresse oxidativo é a depleção de GSH, devido à
competição no transporte de cisteína para o meio intracelular, culminando com
peroxidação lipídica70. Estudo com células neuro-retinianas de rato mostrou que
aqueles animais com expressão reduzida de GPX4 tiveram maior acúmulo de lipídios
peroxidados e aumento da toxicidade induzida pelo glutamato70.
Já é conhecido na literatura que existem diferenças nas concentrações e nas
ações da GPX4 entre o sexo feminino e masculino, com maiores concentrações nas
mulheres e maior atividade nos homens, o que pode justificar diferenças clínicas
encontradas entre os sexos71.
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1.4.2 O sistema tiorredoxina
O sistema tiorredoxina é composto pela tiorredoxina (TXN), pelas
tiorredoxinas redutases (TXNRD1 e TXNRD2) e pelo NADPH, que exerce um papel
importante na manutenção do estado redox intracelular. Os sistemas TXNe GSH são
considerados os dois principais sistemas anti-oxidantes redutores de tiol e ambos têm
expressão ubíqua72.
O sistema TXN é responsável pela redução de grupos cisteína oxidados em
proteínas, por meio da interação com o centro redox ativo da TXN. A TXN oxidada é
reduzida com ajuda de TXNRDs e NADPH (Figura 7). É sabido que a TXN realiza a
maior parte de sua função anti-oxidante por meio de peroxirredoxinas, também
chamadas de tiorredoxinas peroxidases72. Alterações deste sistema estão implicadas
em diversas condições patológicas, entre elas as complicações do DM73.
A TXN tem sua atividade anti-oxidante reduzida pela proteína de interação
com a TXN (TXNIP), um antagonista endógeno da TXN que, sob condições
hiperglicemiantes, tem sua transcrição aumentada e está envolvido na gênese da RD
em ratos. Isso se dá por meio da indução de genes pró-inflamatórios e próapoptóticos, sendo que o bloqueio da TXNIP ameniza a lesão retiniana74,75. A
TXNIP também é vista como uma das responsáveis pelo fenômeno de memória
metabólica, promovendo alterações epigenéticas na região promotora do gene que
codifica a cicloxigenase do tipo 220.
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Figura 7 - Sistema tiorredoxina. NADPH: nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato; TXNIP:
proteína de interação com a tiorredoxina [FONTE: Adaptado de Nordberg e Arnér72]

1.4.3 O sistema NADPH oxidase
As NADPH oxidases são proteínas que transferem elétrons através de
membranas e catalizam a redução de O2 a O2− dependente de NADPH, gerando ROS.
A proteína NOX2 é o protótipo das NADPH oxidases; ela é responsável pelo
respiratory burst, que é a produção aumentada de ROS pelos fagócitos após rápido
consumo de oxigênio. Essas ROS participam diretamente da defesa do hospedeiro
contra microorganismos. Existem, no entanto, outras isoformas de NOX amplamente
distribuídas nos tecidos que participam de vários processos fisiológicos e
fisiopatológicos76.
O sistema NADPH oxidase é um complexo enzimático. No caso da NOX2, é
composto de dois componentes de membrana (subunidade catalítica NOX2 [ou
gp91phox] e a subunidade regulatória [p22phox] que formam um heterodímero e se
estabilizam mutuamente), três componentes citosólicos (p40phox, p47phox e
p67phox) e um substrato GTPase relacionado a Ras (Rac2). Para que a ativação da
NOX2 ocorra, há a necessidade da translocação dos fatores citosólicos para o
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complexo que está na membrana. Concomitantemente, Rac se dissocia de um
inibidor e é ativado pela troca de guanosina di-fosfato (GDP) por guanosina trifosfato (GTP) para que ocorra a ativação enzimática e produção de O2− após a
transferência de elétron do NADPH para a flavina adenina dinucleotídeo (FAD) e, a
seguir para o oxigênio molecular (Figura 8).
Além de estar presente nos fagócitos, a NOX2 também é expressa em
neurônios, cardiomiócitos, endotélio, músculo esquelético, músculo liso e
hepatócitos. Ela é codificada pelo gene CYBB e é instável na ausência da subunidade
p22phox, que é codificada pelo gene CYBA76.
Os pericitos expressam NOX e acredita-se que o sistema NADPH oxidase
esteja envolvido na apoptose dessas células que ocorre na RD76. Camundongos
knockout para NOX2 ou que sofreram inibição da atividade da NADPH oxidase
apresentaram uma menor expressão da ICAM1 e de adesão leucocitária na retina,
com manutenção da barreira hemato-retiniana, além de menor produção de ROS77.

Figura 8 - Sistema NADPH oxidase em fagócitos com as subunidades de membrana (NOX2 e
p22phox), os componentes citosólicos (p40phox, p47phox e p67phox) e um substrato
GTPase relacionado a Ras (Rac) [FONTE: Adaptado de Bedard et al.76]
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1.5 Justificativa
Algo intrigante é o fato de que pessoas com controle glicêmico semelhante
poderem ter desfechos microvasculares diferentes. A identificação de marcadores
genéticos para o desenvolvimento das complicações pode ajudar a definir que
pacientes necessitam de um controle glicêmico mais (ou menos) rigoroso, a depender
da identificação de pacientes com risco aumentado (ou reduzido) de complicações.
Outro resultado prático poderia ser a individualização da frequência do rastreamento,
reduzindo o custo tanto psicológico quanto financeiro do atendimento médico.
Estudos de genes candidatos contribuem para melhor compreensão da patogênese
das complicações, abrindo caminhos para o desenvolvimento de novas terapias
direcionadas para prevenção e tratamento das mesmas.

1.6 Escolha dos polimorfismos
Quatro dos cinco polimorfismos foram selecionados por terem sido associados a
DRD em populações de portadores de DM1 (em negrito no Quadro 2)78-80, dessa forma
seria interessante avaliar se essas variantes genéticas também influenciariam o risco de
outras complicações relacionadas ao DM, como a RD. Já o gene que codifica a proteína
TXNIP foi escolhido por estar implicado na etiopatogenia das complicações crônicas,
inclusive a RD81. O SNP selecionado já havia sido estudado em uma população
brasileira e se mostrado significantemente polimórfico, juntamente com outros três
dentre nove SNPs representativos da variação genética no TXNIP82.
Os SNPs selecionados estão localizados em regiões potencialmente
regulatórias da expressão gênica; alguns já se demonstraram funcionais e associados
a outras condições clínicas.
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Quadro 2 - Polimorfimos de um único nucleotídeo que foram avaliados no
presente estudo
Gene

Proteína

Polimorfismo

Posição

GPX4

Glutationa peroxidase 4

rs713041

+718C/T

GCLC

Subunidade catalítica da glutamato
cisteína ligase

rs17883901

-129 C/T

CYBB

NADPH oxidase 2

rs6610650

-2810 A/G

CYBA

Subunidade p22phox

Não registrado

-675 T/A

TXNIP

Proteína de interação com a tioredoxina

rs7211

+402 T/C

1.6.1 GPX4
O SNP rs713041 (+718C/T) está localizado na região 3’UTR do gene GPX4,
situado no braço curto do cromossomo 19 (19p13.3) e seu papel funcional na síntese da
proteína GPX4 já foi demonstrado, assim como sua participação na susceptibilidade a
diversas condições clínicas83. Um estudo na população russa mostrou uma maior
prevalência de acidente vascular cerebral (AVC) em pacientes hipertensos portadores do
alelo C84 deste SNP. Nas complicações do DM, em estudo recente, foi demonstrado o
papel nefroprotetor do alelo T na população masculina com DM178.

1.6.2 GCLC
O polimorfismo rs17883901 (-129C/T) está localizado na região promotora
do gene GCLC, situado no braço curto do cromossomo 6 (6p12). Esse gene codifica
a subunidade catalítica da γGCS, enzima limitante na formação da GSH e que tem
sua transcrição aumentada na presença de ROS. Estudos funcionais demonstraram

que o alelo T está associado a uma transcriçao diminuída do GCLC em resposta a
H2O285 em comparação ao alelo C; esse mesmo alelo foi associado a maior risco de
infarto agudo do miocárdio tanto em população japonesa quanto italiana85,86.
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Um estudo o mostrou que em um universo de 401 pacientes portadores de DM1
com mais de 10 anos de diagnóstico e controle glicêmico inadequado, a presença de pelo
menos um alelo T conferiu risco para uma menor taxa de filtração glomerular estimada
(TFGe)80. Também em população com DM1, foi demonstrado que a presença do alelo T
associou-se a maiores títulos de anticorpo anti-descarboxilase do ácido glutâmico (GAD)
e a uma idade mais precoce de diagnóstico de DM187.

1.6.3 CYBB
O polimorfismo rs6610650 (-2810 A/G) está localizado na região promotora
do gene CYBB, situado no braço curto do cromossomo X (Xp21.1) Esse SNP está em
desequilíbrio de ligação com um microssatélite dinucleotídeo TA que modula a
atividade da região promotora de CYBB)88. A presença do alelo A em uma casuística
de 451 pacientes com DM1 avaliada por nosso grupo foi associada a uma menor
TFGe na população feminina. No mesmo estudo, o alelo A também se associou à
presença de DRD estabelecida/avançada em mulheres francesas com DM178.

1.6.4 CYBA
O polimorfismo -675 A/T (não registrado) está localizado na região promotora
(88718096) do gene CYBA, situado no braço longo do cromossomo 16 (16q24). O
genótipo TT foi associado a maior risco de HAS essencial, aumento da espessura da
camada íntima da artéria carótida, maior atividade da NADPH oxidase fagocítica e
maior PA sistólica em uma população espanhola89. Na nossa população de pacientes
com DM1, a presença deste alelo conferiu risco para a presença de DRD80.
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1.6.5 TXNIP
O polimorfismo rs7211 (-1365 C/T) está localizado na região promotora do
gene TXNIP, situado no braço longo do cromossomo 1 (1q21.1). Foi demonstrado
que a presença do haplótipo rs7211T/ rs7212G conferiu maior risco de DM na
população estudada, bem como maior concentração de insulina nas crianças
carreadoras deste haplótipo. Fez-se a hipótese de que a presença deste haplótipo
aumentaria a expressão de TXNIP, diminuindo a captação periférica da glicose e
assim, aumentando as concentrações de glicose e de insulina circulante82.
Um estudo recente associou a magnitude da expressão de TXNIP em células
do sedimento urinário de pacientes com DM1 com o declínio da TFGe90 e um estudo
publicado em 2016 não encontrou associação entre o SNP rs7211 e o risco de DR em
pacientes com DM tipo 2 eslovenos91.

2 OBJETIVOS
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Caracterizar uma população de pacientes portadores de DM1 quanto ao grau
de RD e avaliar a associação desta complicação microvascular com a frequência dos
SNPs selecionados em genes que codificam proteínas de vias pró-oxidantes e
antioxidantes endógenas.

3 MÉTODOS
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3.1 Casuística
Pacientes em seguimento no Ambulatório de DM1 da Unidade de Diabetes
do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da
Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) com diagnóstico de DM1 há pelo menos
cinco anos foram convidados a participar do estudo. Pacientes em seguimento no
Ambulatório de Diabetes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) com diagnóstico de DM1 há
pelo menos cinco anos, DNA previamente coletado e armazenado no banco de DNA
do Laboratório de Investigação Médica (LIM)-25 e fundoscopia indireta feita no
período do estudo foram incluídos no projeto.
O DM1 foi definido como deficiência absoluta de secreção de insulina devida à
destruição das células beta pancreáticas acompanhada ou não da presença de autoanticorpos, tais como anticorpo anti-insulina, anti-GAD e anti-tirosina fosfatase.
Pacientes com história de cetoacidose ao diagnóstico ou início precoce de insulinização
plena com peptídeo-C indetectável também foram considerados DM1. Os critérios de
exclusão foram: pacientes com diagnóstico de outros tipos de DM, que não DM1, e
pacientes com DM1 com menos de cinco anos de diagnóstico ou que não possuíssem
dados clínicos e laboratoriais completos, avaliação do grau de RD ou DNA coletado.
Após a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
(Anexos A e B), os pacientes seguidos no Ambulatório de Diabetes do Serviço de
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Endocrinologia do HC-FMUSP tiveram a avaliação da retina realizada no
ambulatório, além da coleta de sangue para extração de DNA. O delineamento do
estudo está sumarizado na Figura 9.

Figura 9 - Delineamento do estudo. A coleta de sangue para extração do ácido
desoxirribonucleico (DNA) somente foi realizada naqueles pacientes que não
possuíam amostra de DNA no biorrepositório (Banco de DNA). TCLE: termo de
consentimento livre e esclarecido

3.2 Dados clínicos
Os seguintes dados clínicos foram coletados por meio da análise de
prontuário ou questionário: idade atual, idade ao diagnóstico, história de gestação,
diagnóstico de HAS (PA maior que 140 x 90 mmHg em, pelo menos, três medidas
em posição sentada, ou uso de medicação antihipertensiva), tabagismo e dislipidemia
(definida como uso de estatinas e/ou colesterol LDL superior a 100 mg/dL, meta
previamente proposta para os pacientes com DM1 sem doença cardiovascular
estabelecida)92.
Também foi registrada a utilização de inibidores da enzima conversora da
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angiotensina (IECA), de inibidores do receptor da angiotensina II (BRA) e de
estatinas.
Dados do exame físico como peso e estatura para o cálculo do IMC foram
obtidos do prontuário eletrônico (Prontmed) dos HC-FMUSP.
A circunferência abdominal foi medida em centímetros com auxílio de fita
métrica, no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela.
Os pacientes seguidos no Ambulatório de Diabetes do Hospital das Clínicas
da Faculdade de Ciências Médica da UNICAMP tiveram os dados clínicos e
oftalmológicos fornecidos no momento da incorporação do DNA ao Banco de DNA
armazenado no LIM25, sob a responsabilidade da Profa. Maria Lucia Cardillo Correa
Giannella.

3.3 Avaliação da neuropatia periférica
A avaliação da NP foi realizada por uma única médica, com base na soma das
classificações obtidas no Escore de Sintomas Neuropáticos (Neuropathy Symptoms
Score) modificado e no Escore de Comprometimento Neuropático (Neuropathy
Disability Score) modificado e simplificado. Esta ferramenta diagnóstica já foi
traduzida e validada para o português. Para diagnóstico de NP faz-se necessário uma
das seguintes condições: presença de sinais moderados ou graves (com ou sem
sintomas) ou presença de sinais leves com sintomas moderados ou graves93.

3.4 Avaliação da neuropatia autonômica cardiovascular
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O diagnóstico de NAC foi baseado em uma série de exames que avaliam as
funções simpática (frequência cardíaca de repouso, relação expiração: inspiração,
relação 30:15, manobra de Valsalva, avaliação da análise espectral) e parassimpática
(avaliação da variabilidade da frequência cardíaca na análise espectral, avaliação da
PA em ortostase). Para análise destes resultados, foi utilizado o programa PolySpectrum, versão 4.8.143 Neurosoft. O diagnóstico de NAC foi definido na presença
de três testes alterados ou presença de hipotensão postural94.

3.5 Avaliação laboratorial
Os dados laboratoriais foram coletados do site HCMED, considerando os
exames mais próximos à avaliação da NP ou da RD. Em particular para a HbA1c, foi
considerada a média aritmética dos três últimos exames, de preferência em semestres
diferentes.
Os métodos de análise utilizados foram: enzimático hexocinase para glicemia de
jejum, cromatografia líquida de alta performance (HPLC) para HbA1c; enzimático
colorimétrico automatizado para colesterol total, colesterol HDL e triglicérides, cinético
automatizado para colesterol LDL e colorimétrico automatizado para a creatinina
plasmática.
A

avaliação

da

TFGe

foi

realizada

pela

fórmula

de

CKD-EPI

(www.kidney.org).
A avaliação da excreção de albumina urinária foi realizada por meio de coleta
de amostra isolada ou de urina de 24 horas, com o uso da metodologia da
nefrolometria.
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3.6 Avaliação da doença renal diabética
A razão albumina creatinina urinária (ACR) e a TFGe foram utilizadas para
definir os estágios de DRD: ausência de DRD (ACR <30 mg/g e TFGe ≥ 60
mL/min/1,73 m²), DRD incipiente (ACR entre 30 e 300 mg/g creatinina (A2),
confirmado em duas amostras e TFGe ≥ 60 mL/min/1,73 m²) ou DRD franca (ACR
>300 mg/g de creatinina [A3] e/ou TFGe < 60 mL/min/1,73 m², desde que excluídas
outra causa de doença renal) ou história de transplante renal.

3.7 Avaliação da retina
A retina dos pacientes acompanhados no HC-FMUSP foi avaliada após a
realização de fotos monoscópicas feitas com uso do retinógrafo TRC-NW8, com
campo de visão de 45 graus munido de câmera Nikon de 16.2 megapixels, com o uso
do sistema de aquisição de imagem IMAGEnet 1.53 1024, após dilatação da pupila
com colírio de tropicamida (10 mg/mL). Foram fotografados sete planos, conforme
mostrado na Figura 10, de acordo com os padrões internacionais definidos no estudo
ETDRS. Pela dificuldade técnica na execução das fotos estereoscópicas (padrão
ouro), foi optado pela utilização de foto única, que apresenta reprodutibilidade quase
perfeita na graduação da RD95. As imagens foram laudadas conforme a Classificação
internacional de retinopatia diabética e edema macular96 (Quadro 3) em: ausência de
RD (ARD), RDNP leve, RDNP moderada, RDNP grave, RDP e avaliação impossível
de ser realizada. No grupo RDP foram incluídos os pacientes que haviam feito
panfotocoagulação para tratamento de RDP, mas no momento estavam com a doença
controlada, além de pacientes que, apesar das imagens serem classificadas como
“impossível”, apresentavam registro no prontuário de história e exame clínico

MÉTODOS - 41

compativel com RDP. O método não é o ideal para avaliação de edema macular
(EM), já que as imagens não são estereoscópicas, portanto os pacientes foram
classificados conforme a suspeita em: aparentemente presente (EMP) ou
aparentemente ausente (EMA) seguindo a Classificação internacional de retinopatia
diabética e edema macular (Quadro 4)96. As imagens da retina foram avaliadas com o
uso de recursos de telemedicina, por uma mesma oftalmologista treinada e
capacitada para avaliação de retina. Imagens das principais lesões presentes na RD
visualizadas na retinografia estão exemplificadas na Figura 11.
Os pacientes seguidos no Ambulatório da UNICAMP, tiveram a retina
avaliada por oftalmoscopia binocular indireta com biomicroscopia de fundo por um
único oftalmologista, treinado e capacitado na avaliação de retina. O método
apresenta boa correlação imagens digitais97. A graduação foi dada conforme a
Classificação internacional de retinopatia diabética e edema macular.
O olho afetado com maior grau de RD foi considerado para a classificação da
RD. Para as análises, os pacientes foram agrupados em: ARD, RDNP (RDNP leve,
RDNP moderada e RDNP grave) e RDP.

Figura 10 - Campos fotografados com o retinógrafo. Exemplo para o olho direito. Disco ótico-1,
mácula-2, lateral temporal a mácula-3, súpero-nasal-6 e temporal-4 ao disco ótico e
ínfero-temporal-5 e nasal-7 ao disco ótico [FONTE: Adaptado de Grading
diabetic...98 e Wong99]
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Quadro 3 - Classificação internacional de retinopatia diabética (RD)
Classificação
RDNP Leve
RDNP Moderada
RDNP Grave

RDP

Descrição
Apenas Microaneurismas
Mais que apenas microaneurismas, mas menos que RDNP Grave
Sem sinais de RDP, com qualquer dos achados abaixo:
- Mais de 20 hemorragias intra-retinianas em cada um dos 4
quadrantes
- “Ensalsichamento” venoso em pelo menos 2 quadrantes
- Anormalidades microvasculares intra-retinianas (IRMAs) em
pelos menos 1 quadrante
Qualquer dos achados abaixo:
- Neovascularização
- Hemorragia vítrea ou pré-retiniana

RDNP: Retinopatia diabética não proliferativa, RDP: Retinopatia diabética proliferativa.

Quadro 4 -

Classificação internacional de edema macular (EM)

Classificação
Edema macular aparentemente
ausente (EMA)

Descrição
Ausência de edema e exsudatos duros no polo
posterior

Edema macular aparentemente
presente (EMP)

Sinais sugestivos de edema e presença de exsudatos
duros no polo posterior

Figura 11 - Lesões presentes na Retinopatia diabética A) Retinopatia diabética proliferativa:
neovasos de retina (NV), exsudatos algodonosos (EA), hemorragias retinianas
(HE),
microaneurimas/microhemorragias
(MA/MH).
B)
Cicatriz
de
fotocoagulação a laser (FC). C) Edema macular aparentemente presente:
exsudatos duros (ED) próximos à mácula
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3.8 Extração de DNA
Foram coletados 15 mL de sangue periférico de cada um dos pacientes para
extração de DNA genômico de leucócitos, que foi realizada pelo método de salting
out70. O pellet final de DNA foi ressuspendido em 50 μL a 200 μL de água miliQ

estéril e incubado a 37º C durante 15 minutos. O DNA assim obtido foi armazenado
a temperatura de –20ºC até sua posterior utilização para a genotipagem.

3.9 Genotipagem
Reações em cadeia da polimerase após transcrição reversa (RT-PCR) em
tempo real foram realizadas no equipamento StepOnePlus (Applied Biosystems,
Califórnia, EUA), para detecção das variantes alélicas de cada SNP. Para preparação
da PCR, foram utilizados: TaqMan Genotyping Master Mix (conjunto de reagentes
otimizados para genotipagem de SNPs, incluindo AmpliTaq Gold DNA polimerase,
dNTPs, 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, CA, EUA). 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. Os números de identificação dos ensaios para os SNPs estudados
são: C__29975415_10 (rs6610650), C___2561693_20 (rs713041), C___8703952_1
(rs7211) e C__58724537_10 (rs17883901). Para o SNP -675 A/T (sem número de
identificação) no gene CYBA, não havia ensaios inventoriados, tendo sido usados os
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seguintes

primers:

sense

5’-GCGCTGGCTCACCAC-3’

e

antisense:

5’-

ACTGGGAAAGCACAGAATGCA-3’ e as seguintes sondas fluorescentes (VIC: 5’CCTCCCGAACC- CAGG-3’ e FAM: 5’-CCTCCCGTACCCAGG-3’), todos
sintetizados pela Applied Biosystems.

3.10 Análise estatística
Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (DP), exceto
quando especificado de outra maneira. As diferenças entre os grupos foram
analisadas por ANOVA e teste de chi-quadrado de Pearson. Após a genotipagem, a
análise de Equilíbrio de Hardy-Weinberg (EHW) foi realizada em todos os grupos
estudados ao nível de significância de 0,05 e SNPs que falharam neste teste não
foram utilizados nas análises de associação com a RD. A associação dos SNPs com a
RD foi realizada por modelos de regressão. Para as análises transversais, foi utilizado
o modelo de regressão logística nominal politômica, tendo como categoria de
referência a ARD ou dicotômica tendo como categoria de referência ausência de
RDP (ARD + RDNP), ou somente ARD. Os resultados foram expressos em odds
ratio (OR) para cada estágios de RD (RDNP e RDP) versus ARD, RDP versus
ausência de RDP (RDNP + ARD) ou RD (RDNP+RDP) versus ARD, juntamente
com seus respectivos IC de 95%. O modelo utilizado foi o dominante.
Quando estratificado por sexo, o cálculo dos efeitos estatísticos para homens
e mulheres foi feito separadamente e ajustado para outras variáveis. Ajustes para
variáveis clínicas e biológicas foram realizados mediante a inclusão dessas variáveis
como co-variáveis no modelo de regressão. Os dados que apresentaram rejeição da
normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk W foram logaritmizados para as análises. A
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correção para múltiplas comparações devido aos múltiplos SNPs testados foi feita
pela correção de Bonferroni, já que os polimorfismos se encontravam em genes
diferentes. Desta forma, foi considerado significativo p<0,02 para as análises. O
programa JMP 9.0 (SAS Institute, Cary, NC) foi utilizado para a análise dos dados.

4 RESULTADOS
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4.1 Características clínicas
Entre os anos de 2012 e 2016 foram incluídos no estudo 341 pacientes, dos
quais 289 em seguimento no Ambulatório da Unidade de Diabetes do Serviço de
Endocrinologia e Metabologia do HC-FMUSP e 52 em seguimento no Ambulatório
de Diabetes do Hospital das Clínicas da Faculdade de Ciências Médicas da
UNICAMP.
Os pacientes foram categorizados conforme a Classificação internacional de
RD em: ARD (n=96), RDNP leve (n=123), RDNP moderada (n=10), RDNP grave
(n=11) e RDP (n=101) (Figura 12). No grupo RDP estão incluídos 15 pacientes que
não puderam ser laudados pelas imagens da retinografia ou pela fundoscopia
indireta, mas que tinham história clínica ou dados do prontuário que confirmavam o
diagnóstico de RDP.
Os pacientes foram agrupados em ARD, RDNP (RDNP leve, RDNP
moderada e RDNP grave) e RDP para a realização das análises.
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405 pacientes
64 excluídos
n=1 mutação no IPEX
n=6 DM2
n=3 Duração da doença < 5 anos
n=1 exclusão por desejo do paciente
n=46 ausência de dados clínicos ou amostra de DNA
n=7 qualidade ruim das imagens

341 pacientes
AR

RDNPL

RDNPM

RDNPG

RDP

n=96 (28%)

n=123 (36 %)

n=10 (3%)

n=11 (3%)

n=101 (30%)

AR

RDNP

RDP

n=96 (28%)

n=144 (42%)

n=101 (30%)

Figura 12 - Pacientes incluídos no estudo de acordo com o grau de retinopatia diabética (RD).
ARD: ausência de RD; RDNPL, RDNPM, RDNPG: respectivamente, retinopatia
diabética não proliferativa leve, moderada, grave; RDP: retinopatia diabética
proliferativa

As mulheres representam 62% da população, que tem uma média de idade de
35 (±11) anos, idade ao diagnóstico de 13 (±9) anos, com 22 (±9) anos de duração do
DM e HbA1c média de 8,6% (±1,6); 38% dos pacientes apresentavam HAS, 65%
eram dislipidêmicos, 38% estavam em uso de estatina no momento da coleta dos
dados e 40% estavam em uso de IECA ou BRA.
A maioria dos pacientes foi avaliada quanto à presença das outras
complicações microvasculares: 39% dos 302 pacientes avaliados quanto à NP
apresentavam essa complicação, 28% dos 293 pacientes avaliados quanto à NAC
apresentavam essa complicação estabelecida e 24% dos 338 pacientes avaliados
quanto a função renal apresentavam DRD.
As características demográficas, clinicas e laboratoriais dos pacientes de
acordo com a classificação da RD estão mostradas na Tabela 1. Os pacientes com
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ARD eram mais novos e tinham menos tempo de DM que aqueles com RDNP e
RDP; os pacientes com RDNP tinham menos tempo de DM que os com RDP. A
TFGe foi inferior nos pacientes com RDP em relação aos pacientes com ARD e
RDNP, sem diferenças entre os grupos ARD e RDNP. Houve, ainda, diferenças
significantes entre os grupos na distribuição de sexo (a relação entre sexo
feminino/masculino foi mais baixa entre os pacientes com RDP). As frequências de
HAS, de dislipidemia, de uso de IECA e de estatinas, bem como das demais
complicações microvasculares avaliadas aumentaram com a gravidade da RD. Não
houve diferença entre os três grupos na idade ao diagnóstico e nos valores de
HbA1C, colesterol LDL, colesterol HDL, triglicérides, IMC, dose de insulina, CA e
uso de BRA.
O paciente diagnosticado com RDP apresentou uma maior chance de
apresentar simultaneamente as outras complicações crônicas avaliadas:
- DRD: OR de 7,1; IC 95%: 3,18 a 18,9; p=0,0001
- NP: OR de 3,94; IC: 95%: 2,14 a 7,7; p=0,0001
- NAC: OR de 3,6; IC 95%: 1,9 a 7,8; p=0,0001
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Tabela 1 - Características demográficas, clinicas e laboratoriais dos pacientes
de acordo com a classificação da retinopatia diabética (RD)
Ausência
de RD
96 (28%)

RD não
proliferativa
144 (42%)

RD
proliferativa
101 (30%)

Idade (anos)

32 ± 12

35 ± 11a

37 ± 10a

0,0002

Sexo: F/M (%)

66 / 34

67/33

51/49

0,037

Idade/diagnóstico (anos)

14 ± 10

13 ± 9

11 ± 7

0,0944

Tempo de DM (anos)

18 ± 8

22 ± 8ᵃ

26 ± 9ᵃʼᵇ

<0,001

HAS (%)

20

33

62

<0,001

Dislipidemia (%)

57

62

75

0,02

Gestação

20

40

22

0,0116

IMC (kg/m²)

24 ± 3

26 ± 5

25 ± 8

0,16

CA (cm)

85 ± 11

90 ± 14

87 ± 14

0,14

0,68 ± 0,28

0,68 ± 0,28

0,64 ± 0,29

0,59

IECA(%)

20

28

45

0,003

BRA (%)

4

10

13

0,09

Estatinas (%)

31

35

48

0,05

HDL (mg/dL)

61 ± 17

60 ± 18

58 ± 18

0,46

LDL (mg/dL)

93 ± 23

99 ± 31

99 ± 34

0,17

Triglicérides (mg/dL)

86 ± 54

96 ± 54

103 ± 71

0,22

HbA1c (%)

8,4 ± 1,37

8,63 ± 1,59

8,63 ± 1,69

0,55

TFGe (mL/min/1,73 m²)

105 ± 24

96 ± 28

63 ± 37ᵃʼᵇ

<0,0001

Albuminuria (A2/A3) %

11/3

9/7

24/36

<0,0001

DRD (%)

6

13

57

<0,0001

Neuropatia Periférica (%)

18

33

65

<0,0001

NAC (%)

13

25

50

<0,0001

Edema Macular (%)

0

14

54

<0,0001

N

DTI (ui/kg)

p

Resultados expressos como média ± DP. Análise estatística das variáveis realizadas com ANOVA utilizando
dados logaritmizados. Variáveis com diferença estatística foram submetidas ao pós-teste de Tukey-KramerHSD: diferença significante entre pacientes com ausência de retinopatia (a), retinopatia diabética não
proliferativa (b). HAS (hipertensão arterial sistêmica): pressão arterial sistólica >140 mmHg e/ou pressão
arterial diastólica >90 mmHg ou uso de medicamento anti-hipertensivos e história de hipertensão.
Dislipidemia: LDL >100 mg/dL e/ou uso de estatinas. IMC: índice de massa corpórea. CA: circunferência
abdominal. DTI: dose total de insulina diária. IECA: Inibidor da enzima conversora de angiotensina. BRA:
bloqueador do receptor de angiotensina. TFGe: taxa de filtração glomerular estimada pelo CKD EPI. A2:
albuminúria de 30 a 300 mg/g creatinina; A3: albuminúria> 300 mg/g creatinina; DRD (doença renal
diabética): TFGe < 60 ml/min/1,73m² e/ou A3. NAC: neuropatia autonômica cardiovascular. Edema Macular:
suspeita de edema macular. p ≤ 0,05 foi considerado significante.
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4.2 Associação dos polimorfismos de um único nucleotídeo com a retinopatia
Após a genotipagem, os SNPs foram avaliados quanto ao EHW e somente
aqueles cuja distribuição dos genótipos respeitou esse equilibrio foram analisados
quanto a sua associação com a RD.

4.2.1 rs713041 no GPX4
A distribuição dos genótipos deste SNP respeitou o EHW. A análise da
frequência deste SNP (+718C/T) não evidenciou associações significantes com a RD
na população global (Tabela 2). Após a estratificação por sexo e ajuste pelas
variáveis de confusão, a presença do alelo T conferiu proteção nominal contra a RDP
nas mulheres, com um OR de 0,42 (IC 95%: 0,17 a 1,00; p=0,05) (Tabela 3).
Análises dicotômicas foram realizadas: RDP versus ausência de RDP
(RDNP+ARD). Novamente na população feminina, a presença do alelo T aparece
inversamente relacionada a RDP, com um OR de 0,36 (IC 95%: 0,17 a 0,75;
p=0,007). Não houve diferença significante entre os pacientes com RD (RDNP +
RDP) versus ARD (OR de 0,90; IC 95%: 0,45 a 1,77; p=0,76).
Tabela 2 - Frequência genotípica do polimorfismo rs713041 no gene GPX4 de
acordo com o grau de retinopatia diabética na população global
ARD

RDNP

RDP

CC

0,302

0,303

0,380

CT

0,521

0,486

0,490

TT

0,177

0,211

0,130

MAF

0,437

0,454

0,375

OR (IC 95%)
para RDNP
0,95 (0,51-1,76)

p
0,88

OR (IC 95%)
para RDP
0,62 (0,31-1,24)

p
0,18

OR (odds ratio) e intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo dominante de regressão
logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, índice de massa corpórea, hipertensão arterial sistêmica, HbA1c e
gestação. Referência ARD (ausência de retinopatia diabética). RDNP: retinopatia diabética não-proliferativa; RDP:
retinopatia diabética proliferativa, MAF: frequência do alelo raro. p ≤0,02 foi considerado significante.
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Tabela 3 - Frequência genotípica do polimorfismo rs713041 no gene GPX4 de
acordo com o grau de retinopatia diabética na população
estratificada por sexo
ARD

RDNP

RDP

Mulheres
CC

0,333

0,287

0,530

CT

0,508

0,500

0,333

TT

0,159

0,213

0,137

MAF

0,413

0,463

0,304

Homens
CC

0,242

0,333

0,224

CT

0,546

0,459

0,654

TT

0,212

0,208

0,122

MAF

0,485

0,437

0,449

OR (IC 95%)
para RDNP
1,30 (0,62-2,74)

0,46 (0,13-1,56)

p
0,48

OR (IC 95%)
para RDP
0,42 (0,17-1,00)

p
0,05

0,21

0,90 (0,23-3,56)

0,88

OR (odds ratio) e intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo dominante de regressão
logística ajustada para idade, tempo de DM, índice de massa corpórea, hipertensão arterial sistêmica, HbA1c
e gestação. Referência ARD: ausência de retinopatia diabética; RDNP: retinopatia diabética não proliferativa;
RDP: retinopatia diabética proliferativa, MAF: frequência do alelo raro. p≤0,02 foi considerado significante.

4.2.2 rs17883901 no GCLC
A análise do polimorfismo rs17883901 (-129 C/T) no gene GCLC na
população global evidenciou que o alelo T conferiu risco nominal para RDNP (OR
de 2,72; IC 95%: 0,98 a 7,59; p=0,05) e risco significante para RDP (OR de 4,23; IC
95%: 1,38 a 12,93; p=0,01) (Tabela 4).
Em uma análise dicotômica de ARD versus (RDNP+RDP), a presença do
alelo T conferiu risco para a presença de qualquer grau de RD (OR de 3,07; IC 95%:
1,22-8,95; p=0,02). Não houve diferença significante na análise dicotômica que
comparou a frequência deste SNP em pacientes com RDP versus pacientes sem RDP
(RDNP + ARD; OR de 2,03; IC 95%: 0,91 a 4,45; p=0,08).
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Tabela 4 - Frequência genotípica do polimorfismo rs17883901 no gene GCLC de
acordo com o grau de retinopatia diabética na população global
ARD

RDNP

RDP

CC

0,927

0,874

0,842

CT

0,063

0,126

0,148

TT

0,010

0

0,010

MAF

0,042

0,063

0,084

OR (IC 95%)
para RDNP
2,72 (0,98-7,59)

p
0,05

OR (IC 95%)
para RDP
4,23(1,38-12,93)

p
0,01

OR (odds ratio) e Intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo dominante de regressão
logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, hipertensão arterial sistêmica, HbA1c e gestação.
Referência ARD (ausência de retinopatia diabética). RDNP: retinopatia diabética não- proliferativa; RDP:
retinopatia diabética proliferativa, MAF: frequência do alelo raro. p≤0,02 foi considerado significante.

4.2.3 rs6610650 no CYBB
A análise do polimorfismo rs6610650 no CYBB somente pôde ser feita para o
sexo feminino, pois como homens são hemizigotos para o cromossoma X, o EHW
não pode ser avaliado no sexo masculino.
A análise do polimorfismo na população do sexo feminino não evidenciou
diferenças estatisticamente significantes entre os grupos (Tabela 5). Na análise
dicotômica que considerou RDP versus ARD+RDNP, também não foi encontrada
diferença significante.

Tabela 5 - Frequência genotípica do polimorfismo rs6610650 no CYBB de
acordo com o grau de retinopatia diabética na população global
ARD

RDNP

RDP

GG

0,452

0,484

0,635

GA

0,467

0,452

0,250

AA

0,081

0,064

0,115

MAF

0,314

0,290

0,240

OR (IC 95%)
para RDNP
1,00 (0,50-2,0)

p
0,98

OR (IC 95%)
para RDP
1,62 (0,68-3,82)

p
0,27

OR (odds ratio) e Intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo dominante de regressão
logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, hipertensão arterial sistêmica, HbA1c e gestação.
Referência ARD (ausência de retinopatia diabética). RDNP: retinopatia diabética não- proliferativa; RDP:
retinopatia diabética proliferativa, MAF: frequência do alelo raro. p≤0,02 foi considerado significante.
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4.2.4 rs não registrado no CYBA
O polimorfismo não registrado (-675 T/A) não pôde ser analisado, pois a
distribuição dos genótipos não respeitou o EHW na população avaliada.

4.2.5 rs 7211 no TXNIP
O polimorfismo rs7211 (-1365 C/T) não pôde ser analisado, pois a
distribuição dos genótipos não respeitou o EHW na população avaliada.

5 DISCUSSÃO
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No presente estudo, foi avaliada uma população de portadores de DM1 com uma
média de 22 ± 9 anos de duração da doença e controle glicêmico aquém do ideal (HbA1c
média de 8,6 ± 1,6%), o que favorece o aparecimento das complicações crônicas do DM.
O tempo de DM, a frequência de HAS, de uso de IECA e a gestação foram
significantemente diferentes entre os grupos. O tempo de DM aumentou conforme a
gravidade da RD, o que é esperado, já que o tempo de exposição à hiperglicemia é um
forte determinante da RD, conforme reportado em diversos estudos17,100,101. Em relação à
HAS, os dados mostram uma prevalência maior nos grupos de maior gravidade da RD,
fato que pode ser atribuído à maior prevalência de DRD, especialmente nos pacientes
com RDP, que apresentaram menores TFGe e maior frequência de albuminúria A2 e A3.
Portanto, é difícil estabelecer uma relação de causa e efeito na participação da HAS na
RD em pacientes com DM1, mas é provável que a HAS que se estabelece com a DRD
contribua para a progressão da RD. Por ser a droga mais utilizada no tratamento da
hipertensão em pacientes com DM, além de ser utilizada no controle da albuminuria, a
frequência do uso de IECA diferiu entre os grupos, sendo maior em pacientes com RDP,
que também apresentam maior frequência de HAS e albuminúria. A prevalência de
gestação também diferiu entre os grupos, sendo aparentemente maior nas mulheres com
RDNP. Uma possível explicação para esse achado é que a piora da RD que ocorre
durante a gestação pode não ter influência no desfecho no longo prazo, como visto nos
pacientes do estudo DCCT28.
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Houve diferenças entre os grupos na proporção entre homens e mulheres,
com aumento na proporção de homens no grupo de pacientes com RDP. Apesar de
discutíveis, existem dados na literatura que atribuem aos homens um maior risco para
o desenvolvimento das complicações microvasculares102. O sexo masculino foi
associado a um maior risco de RDP e diálise, especialmente em pacientes com
diagnóstico a partir dos 15 anos, em uma coorte finlandesa com 4.416 pacientes103.
Em uma análise de 8.784 pacientes do sistema de documentação alemã que incluiu
crianças, adolescentes e adultos, ser do sexo masculino foi associado a ter qualquer
grau de RD104. Por outro lado, em crianças e adolescentes, já se descreveu uma maior
prevalência de RD no sexo feminino32,105.
As frequências das outras complicações microvasculares analisadas, quais sejam,
DRD (24% de 338 pacientes), NP (39% de 302 pacientes) e NAC (28% de 293
pacientes) foram inferiores a frequência da RD (72% de 341 pacientes), mostrando que a
RD é a complicação microvascular mais comum, o que está de acordo com dados
obtidos em outras populações, inclusive nos pacientes seguidos no estudo
DDCT/EDIC55,106,107. A alta prevalência de RD em pacientes DM1 não é exclusividade
da população deste estudo. Programas de rastreamento no Reino Unido mostraram que
56% dos pacientes com DM1 apresentavam RDNP e 11,2% apresentaram RDP,
enquanto na Dinamarca 54,3% dos pacientes com DM1 teriam algum grau de RD. Em
um estudo finlandês que incluiu 172 pacientes com idade de 30± 3 anos e duração da
doença de 23 ± 4 anos, ou seja, características semelhantes à da presente casuística, a
prevalência RDNP foi de 59% e a de RDP foi de 35%. Números semelhantes foram
descritos em um programa de rastreamento norueguês, no qual 66% e 38% dos pacientes
DM1 apresentaram RDNP e RDP, respectivamente101,106,108,109.
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Nos pacientes com ARD ou RDNP, as frequências das outras complicações
microvasculares foram menores do que 34%, enquanto foram maiores do que 50%
nos pacientes com RDP. Esses achados evidenciam que a RDNP se estabelece em
um período onde ainda existe a oportunidade de prevenção das demais complicações
crônicas microvasculares. Já o paciente com RDP tem uma chance muito grande de
já ter outras complicações microvasculares estabelecidas: 3,6 vezes mais chance de
ter NAC, quatro vezes mais chance de ter NP e sete vezes mais chance de ter DRD
que um paciente sem RDP. Esses dados são semelhantes a dados relatados em
estudos realizados em outras populações55,57,58,61.
Sabe-se que os métodos utilizados, no presente estudo, não são ideais para o
diagnóstico de EM, mas durante o exame de 20% de 308 pacientes, essa suspeita foi
levantada. No exame de 54% dos pacientes com RDP, houve a suspeita de EM, em
comparação a 14% dos pacientes com RDNP; esse achado é explicado pela própria
fisiopatologia da RDP, na qual existe aumento da produção de VEGF e uma maior
chance de manifestações exsudativas13.
Existem poucos dados na literatura sobre a prevalência de EM em pacientes
com DM1. A proporção de 20% dos pacientes com suspeita de EM na presente
casuística é muito semelhante àquela de 23,8% encontrada em um estudo
recentemente publicado, que avaliou a prevalência de EM em 819 pacientes com
DM1 participantes do WESDR, com duração média de doença de 27,7 anos e HbA1c
média de 8,7%110.
Na análise de associação dos SNPs com a RD, os resultados que alcançaram
significância estatística foram: a associação inversa do alelo T do SNP rs713041 no
gene que codifica a proteína GPX4 com RDP na população do sexo feminino; a
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associação entre o alelo T do polimorfismo rs17883901 no gene GCLC com RDP e a
associação entre o alelo T deste mesmo SNP com a presença de qualquer grau de RD
(RDNP + RDP).
A função da proteína GPX4 não é somente tamponar o estresse oxidativo; ela
está envolvida no desenvolvimento de diversos órgãos e tecidos, especialmente de
células do sistema nervoso. Na retina, atua na maturação de cones e bastonetes111.
Além disso, nos homens, ela está relacionada com a fertilidade67. Diferenças na
concentração e na atividade da GPX4 entre homens e mulheres já foram relatadas,
sendo que as mulheres têm maiores concentrações, enquanto homens têm maior
atividade desta proteína, o que pode justificar variações na ação conforme o sexo71.
Outros dados relevantes em relação a GPX4 é ela fazer parte do grupo das
selenoproteínas, sua síntese sofrer influência das concentrações de selênio e ela ser
priorizada no ranking de hierarquia das selenoproteínas em detrimento, por exemplo,
da GPX167. Sabe-se que existem diferenças nas concentrações de GPXs entre os
diversos órgãos e tecidos; no rim, por exemplo, a GPX1 é responsável por 96% da
atividade das GPXs112. Não foram encontrados dados relacionados à retina.
O SNP rs713041 está localizado na região 3’UTR do GPX4, em uma área
crítica para a definição da hieraquia das GPX e para a incorporação das
selenocisteínas e já foram descritas diferenças na expressão de GPX4 entre células de
pacientes com genótipos CC e TT, no que concerne à afinidade e à competitividade
pelo selênio: células linfomononucleares de sangue periférico de indivíduos com o
genótipo CC, especialmente de voluntárias do sexo feminino, não apresentam
variação nas concentrações de GPX4, mas sim de GPX1, quando suplementadas com
selênio, enquanto células de indivíduos com o genótipo TT não apresentam variação
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nas concentrações de GPX171. Em um outro experimento realizado em uma situação
de depleção de selênio, RNAs mensageiros contendo o C na posição do rs713041
tiveram uma capacidade de competição maior pela maquinaria de síntese das
selenoproteínas do que os RNAs mensageiros contendo o T. Esses dados sugerem
que, em vigência de deficiência de selênio, indivíduos com genótipo CC conseguirão
manter a síntese de GPX4 em detrimento de

outras selenoproteínas (como a

GPX1)71.
A GPX4 é descrita como importante fator de proteção para as camadas mais
externas da retina, onde estão presentes as células do epitélio pigmentar da retina e as
células fotorreceptoras. Essas últimas apresentam alta atividade metabólica e, por
serem neurônios, estão sujeitas a peroxidação de fosfolípides de membrana, situação
na qual a superexpressão de GPX4 se mostrou superior a de GPX1 na proteção ao
dano celular induzido pelo estresse oxidativo69.
No entanto, a RD é uma complicação crônica que envolve em especial as
camadas mais internas da retina, com o desaranjo da interação neurovascular,
espessamento de membrana basal capilar e perda de barreira hemato-retiniana. Ela
afeta o endotélio dos vasos retinianos potencialmente dependente e muito sujeito à
ação da GPX1, que é essencial em situações de grande estresse oxidativo (por suas
ações anti-inflamatórias e antioxidantes)113.
Embora não existam estudos em RD, em ratos com retinopatia da
prematuridade, o silenciamento da GPX1 gerou maior estresse oxidativo, aumento da
expressão de VEGF e neovascularização, características comuns a RD114. Os achados
deste trabalho sugerem que o SNP s713041 pode interferir no balanço entre as a
GPX4 e a GPX1 em pacientes com DM1 do sexo feminino, sendo as portadoras do
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alelo T mais protegidas contra a RDP por não apresentarem aumento na síntese de
GPX4 em detrimento da GPX1, que parece ser essencial para a proteção das camadas
mais internas da retina.
Além disso, existe a possibilidade de que a GPX4 exerça outros efeitos além
dos antioxidantes: um estudo que teve o objetivo de avaliar a vascularização de
tumores em situação de baixa expressão de GPX4 encontrou menor produção de
VEGF, o que pode sugerir que uma menor expressão de GPX4 (como pode ocorrer
nas portadoras do alelo de proteção T) influencia positivamente a evolução da RD
por estar associada à menor produção de VEGF115.
É interessante notar que a presença do alelo T do rs713041 no GPX4 conferiu
proteção para a RDP apenas na população do sexo feminino, enquanto um estudo
prévio do grupo evidenciou um papel protetor do alelo T para a DRD apenas no sexo
masculino78. No presente momento, não há explicações para esses resultados
heterogêneos, no entanto, já está descrito um dismorfismo sexual relacionado ao
genótipo deste SNP na expressão e atividade da GPX4, bem como na interação com
outras selenoproteínas em linfócitos de indivíduos saudáveis71, embora não se possa
sugerir que diferenças entre o rim e a retina poderiam justificar os achados
observados. Um aspecto que merece comentário é que a hipótese da hierarquia das
selenoproteínas está estabelecida para situações de deficiência de selênio, condição já
descrita em portadores de DM116, mas não avaliada na presente população.
Os resultados da análise do SNP rs17883901 no gene GCLC evidenciaram
que o alelo T conferiu risco para a RDP e, na análise dicotômica de ARD versus
(RDNP+RDP), a presença do alelo T conferiu risco para a presença de qualquer grau
de RD . Esses achados estão de acordo com outros estudos, que evidenciaram que o
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alelo T conferiu risco para condições clínicas nas quais o estresse oxidativo
desempenha papel importante, como o infarto agudo do miocárdio85,86, a DRD80 e a
esteato-hepatite não alcoólica117. O alelo T do SNP rs17883901 foi associado com
altos títulos de anti-GAD e, talvez, com uma idade mais precoce de início do DM187,
o

que

poderia

influenciar

negativamente

o

desfecho

das

complicações

microvasculares. Na presente casuística, entretanto, os pacientes portadores do alelo
T deste SNP não diferiram em relação à idade ao diagnóstico em relação aos não
portadores deste alelo.
Estudos funcionais mostraram uma menor atividade da região promotora do gene
GCLC em células endoteliais de veia umbilical apresentando o genótipo TT do SNP
rs17883901 após estímulo com H2O2 em comparação a células com o genótipo CC.
Frente a esses resultados, os autores sugerem que as células portadoras do alelo T teriam
uma menor capacidade de produção de GSH em comparação a células portadoras do
genótipo CC, o que favoreceria danos relacionados ao estresse oxidativo85.
Esses dados sugerem que uma menor produção de GSH em resposta ao estresse
oxidativo nos pacientes com DM1 portadores do alelo T os predisporia não apenas a
DRD80, como também a RD. É importante mencionar que já se demonstrou redução das
concentrações de GSH em modelos animais de retinopatia diabética118, no entanto,
nesses estudos não se observou diminuição da atividade da enzima γGCS119. Por outro

lado, já se demonstrou em retina de pacientes com RD uma redução no conteúdo de
mRNA e da proteína GCLC em comparação a doadores não diabéticos120.
Estudos recentes sugeriram que alterações epigenéticas na região promotora
do gene GCLC poderiam explicar o fenômeno da memória metabólica associada ao
desenvolvimento da RD. Sabe-se que a presença de ROS estímula a translocação do
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fator de transcrição nuclear factor, erythroid 2 like 2 (NRF2) para o núcleo, onde
este se liga a elementos de resposta antioxidante (ARE) localizados na região
promotora do gene GCLC, estimulando sua transcrição e, consequentemente, o
aumento da síntese de GSH. Zhong et al. mostraram uma redução da ligação do
NRF2 ao ARE localizado no gene Gclc na retina de ratos diabéticos120 e Mishra et al.
mostraram que essa redução deve-se à mudanças no padrão de metilação das histonas
nessa região gênica, tanto na retina de ratos diabéticos como na retina de doadores
com RD em comparação a, respectivamente, ratos e doadores não diabéticos
pareados para a idade. Como a alteração no padrão de metilação das histonas
detectada nos roedores diabéticos não foi revertida por um período de bom controle
glicêmico, os autores sugeriram que esse mecanismo está implicado na memória
metabólica121. Esses resultados corroboram nossa hipótese de que alterações no
conteúdo de GCLC na retina podem participar da patogênese da RD.
Os resultados deste estudo devem ser interpretados no contexto das limitações
de estudos transversais e os SNPs nos genes GPX4 e GCLC devem ser validados em
outras populações. Outras limitações deste estudo são o número relativamente
pequeno de pacientes (embora se possa observar no Quadro 1 que dos poucos
estudos semelhantes publicados em pacientes com DM1, apenas um incluiu
casuística maior que a avaliada no presente estudo) e a não avaliação da suficiência
de selênio na nossa população, o que poderia ajudar a explicar os desfechos
encontrados com o polimorfismo rs713041 no gene da GPX4. Como pontos positivos
salienta-se a análise sistemática da RD por um único oftalmologista experiente por
centro e a análise concomitante das demais complicações microvasculares.

6 CONCLUSÕES
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Na população de pacientes com DM1 avaliada, 28% não apresentaram
retinopatia diabética, 42% apresentaram retinopatia diabética não proliferativa e 30%
apresentaram retinopatia diabética proliferativa.
A presença de pelo menos um alelo T do SNP rs713041 no gene GPX4 foi
inversamente associada a RDP na população de pacientes do sexo feminino.
A presença de pelo menos um alelo T do SNP rs17883901 no gene GCLC foi
associada a RD e a RDP na população global.
Não houve associação entre o polimorfismo rs6610650 no gene CYBB e a RD
na população de pacientes do sexo feminino.

7 ANEXO
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Anexo A -

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HC-FMUSP
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU RESPONSÁVEL LEGAL
1. NOME DO PACIENTE .......................................................................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE Nº : ........................................ SEXO : M □ F □
DATA NASCIMENTO: ....../......./......
ENDEREÇO: .............................................................................. Nº ..........APTO: ..............................................
BAIRRO.................................................. CIDADE: ............................................................................................
CEP: ............. TELEFONE: DDD (............) ........................................................................................................
2. RESPONSÁVEL LEGAL ....................................................................................................................................
NATUREZA (grau de parentesco, tutor, curador etc.) .........................................................................................
DOCUMENTO DE IDENTIDADE :....................................SEXO: M □ F □
DATA NASCIMENTO: ....../......./......
ENDEREÇO: ..................................................................... Nº ................... APTO: .............................................
BAIRRO.................................................... CIDADE: ..........................................................................................
CEP: ................ TELEFONE: DDD .....................................................................................................................

DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA
1. TÍTULO DO PROTOCOLO DE PESQUISA Associação entre retinopatia e polimorfismos de um único
nucleotídeo em genes que codificam proteínas de sistemas pró- e anti-oxidantes e proteínas transportadoras
de glicose em portadores de diabetes mellitus tipo 1.
PESQUISADOR: Dra. Maria Lúcia C. Corrêa-Giannella.
CARGO/FUNÇÃO: Médica Assistente e Professora Associada. INSCRIÇÃO CONSELHO REGIONAL
Nº 62926
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HC-FMUSP
1 - Desenho do estudo e objetivo:

O diabetes melito tipo é uma doença que se caracteriza por aumento da glicemia (açúcar no
sangue). O descontrole do diabetes por longo tempo pode levar ao desenvolvimento de complicações
crônicas com prejuízo da função dos olhos, rins e problemas nos nervos. Convidamos o(a) Senhor(a) a
participar de uma pesquisa que tem por objetivo identificar genes presentes no seu DNA que possam
estar relacionados ao desenvolvimento da complicação do diabetes que atinge os olhos, que é
chamada de retinopatia diabética.
2 - Descrição dos procedimentos que serão realizados, com seus propósitos e identificação dos que forem
experimentais e não rotineiros

Caso o(a) Senhor(a) concorde em participar deste estudo, vamos colher uma amostra de seu
sangue por meio de uma picada na veia de seu braço para a retirada de sangue. Este sangue servirá
para análise do material genético (DNA) e estudo dos genes potencialmente envolvidos no risco de
você desenvolver problemas no olho ocasionados pelo diabetes (retinopatia diabética). Este material
genético será armazenado e poderá ser utilizado em novos projetos de pesquisa devidamente
aprovados pelos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP). Caso seja novamente utilizado, o Senhor (a)
será contactado para autorizar ou não o uso do seu material genético. Será realizado um questionário e
um exame dos olhos com uso de um aparelho que possibilita fotografar o fundo de olho do paciente
(retinógrafo), direcionado para avaliação da presença de lesões ocasionadas pelo diabetes, que é um
procedimento que deve ser feito em todos pacientes com diabetes, pelo menos uma vez por ano. Este
exame será avaliado posteriormente por um médico especialista em olhos. Caso o (a) senhor apresente
alterações no exame, será encaminhado para o serviço de oftalmologia. Se por ventura o sr (a) já tiver
feito este exame no ambulatório da endocrinologia e o sr (sra) permitir, poderemos utilizá-lo e não
será necessário repetir o procedimento.
3 - Relação dos procedimentos rotineiros e como são realizados:

Coleta de sangue por punção periférica da veia do antebraço, questionário e fotografia do fundo
de olho com um aparelho (retinógrafo) pós dilatação da pupila com 3 gotas do colírio de tropicamida
1%.
4 - Descrição dos desconfortos e riscos esperados nos procedimentos dos itens 2 e 3;

Você sentirá será uma picada no seu braço para a retirada do sangue onde será realizada a
pesquisa das alterações no DNA. Os riscos deste procedimento são mínimos, como a formação de
hematomas ou pequeno sangramento local. Será aplicado um colírio que leva a um discreto ardor e
deixará a visão turva por um período que pode durar até 6 horas, dificultando trabalhar e dirigir neste
dia. O ideal é que venha acompanhado (a) e traga óculos escuros. O exame dura cerca de dez minutos
e será feito em um ambiente com baixa claridade, o Sr (a), ficará com o queixo apoiado em um
suporte e o aparelho será direcionado para próximo do seus olhos (inicialmente o direito e depois o
esquerdo), você terá que seguir uma luz verde e sentirá uma luz forte como as de fotografia, por sete
vezes em cada olho.
5 - Benefícios para o participante

O Sr(a) terá um exame de fundo de olho feito no ambulatório da endocrinologia e terá acesso a
esse resultado. Existe a possibilidade de que sejam identificados fatores genéticos que aumentam o
risco para o desenvolvimento de lesões no olho derivadas do diabetes. Com isso você poderá
contribuir para ajudar a compreender melhor como acontecem estas alterações no olho do diabético,
quem são as pessoas mais propensas a ter estes problemas e a preparar novas estratégias de prevenção.
6 - Relação de procedimentos alternativos que possam ser vantajosos, pelos quais o paciente pode optar:

Não há procedimentos alternativos.
7 - Garantia de acesso:
Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável__________________
Rubrica do pesquisador____________________________________
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Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso aos profissionais responsáveis pela pesquisa para
esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a Dra Maria Lucia Correa Giannella
que pode ser encontrada no endereço Av. Dr. Arnaldo, 455, sala 4305 Telefone 3061-7467. Se você
tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o Comitê de
Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Ovídio Pires de Campos, 225 – 5º andar – tel: 3069-6442 ramais 16,
17, 18 ou 20 – e-mail: cappesq@hcnet.usp.br
8 - É garantida a liberdade da retirada de consentimento a qualquer momento e deixar de participar do
estudo, sem qualquer prejuízo à continuidade de seu tratamento na Instituição;
9 - Direito de confidencialidade:

As informações obtidas serão analisadas em conjunto com outros pacientes, não sendo divulgado
a identificação de nenhum paciente;
10 - Direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais das pesquisas, quando em estudos
abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores;
11 - Despesas e compensações:

Não há despesas pessoais para o participante em qualquer fase do estudo, incluindo exames e
consultas. Também não há compensação financeira relacionada à sua participação. Se existir qualquer
despesa adicional, ela será absorvida pelo orçamento da pesquisa.
12 - Uso do material coletado.

O pesquisador compromete-se a usar o material somente para fins de pesquisa. No futuro podemse encontrar outras associações entre o papel genético e as complicações do diabetes.
Há necessidade de consultá-lo para autorizar o uso deste material doado em outras pesquisas
científicas?
( ) SIM, eu quero ser consultado para autorizar a cada pesquisa futura na qual o material for
utilizado
( ) NÃO. Eu dispenso a autorização futura para cada pesquisa e estou informado(a) que a
Comissão de Análise de Projetos de Pesquisa do Hospital das Clínicas (CAPPesq) irá
examinar a nova pesquisa e decidir sobre a utilização ou não do material que estou doando.

Rubrica do sujeito de pesquisa ou responsável__________________
Rubrica do pesquisador____________________________________
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HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO HC-FMUSP
Acredito ter sido suficientemente informado a respeito das informações que li ou que foram lidas
para mim, descrevendo o estudo ”Associação entre retinopatia e polimorfismos de um único
nucleotídeo em genes que codificam proteínas de sistemas pró- e anti-oxidantes e proteínas
transportadoras de glicose em portadores de diabetes mellitus tipo 1.”
Eu discuti com a Dra. Maria Lucia C. Correa-Gianella sobre a minha decisão em participar nesse
estudo. Ficaram claros para mim quais são os propósitos do estudo, os procedimentos a serem
realizados, seus desconfortos e riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos
permanentes. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas e que tenho garantia do
acesso a tratamento hospitalar quando necessário. Concordo voluntariamente em participar deste
estudo e poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem
penalidades ou prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu possa ter adquirido, ou no meu
atendimento neste Serviço.

------------------------------------------------Assinatura do paciente/representante legal

Data

/

/

------------------------------------------------------------------------Assinatura da testemunha

Data

/

/

para casos de pacientes menores de 18 anos, analfabetos, semi-analfabetos ou portadores de
deficiência auditiva ou visual.
(Somente para o responsável do projeto)
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido deste
paciente ou representante legal para a participação neste estudo.
------------------------------------------------------------------------Assinatura do responsável pelo estudo

Data

/

/
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