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RESUMO 
 
Admoni SN. O polimorfismo de um único nucleotídeo rs713041 no gene GPX4 
modula a susceptibilidade à neuropatia autonômica cardiovascular em 
portadores de diabetes mellitus tipo 1 [tese]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2017. 
  
Introdução: As neuropatias periférica (NP) e autonômica cardiovascular (NAC) 
são complicações prevalentes do diabetes mellitus (DM). Há indícios de que 
seu desenvolvimento se deve não somente ao controle metabólico. Neste 
sentido, a busca por preditores genéticos faz-se imperativa. Diversos genes 
relacionados às vias bioquímicas que levam ao dano celular induzido pela 
hiperglicemia têm sido investigados, destacando-se os genes relacionados às 
vias do extresse oxidativo. O balanço entre os sistemas antioxidantes (como 
glutationa e tiorredoxina) e pró-oxidantes (como o NADPH-oxidase) é um 
importante fator na defesa celular contra o estresse oxidativo. Objetivo 
primário: avaliar a associação entre os polimorfismos de um único nucleotídeo 
(SNP) pertencentes às vias anti- e pró-oxidantes mencionadas e a NP e NAC 
em pacientes DM tipo 1: 718C/T na região 3’ UTR (untranslated region) 
(rs713041) no gene da glutationa peroxidase 4 (GPX4); -129 C/T (rs1788390) 
no gene da glutamato cisteína ligase (GLCL); -1365 C/T (rs7211) no gene da 
proteína de interação com a tiorredoxina (TXNIP); -2810 A/G (rs6610650) no 
gene do CYBB; – 675 T/A (não registrado) no gene do CYBA. Objetivo 
secundário: avaliar a relação entre as diferentes complicações 
microvasculares entre si (neuropatia, doença renal diabética [DRD] e 
retinopatia diabética [RD]). Material e métodos: foram selecionados 378 
pacientes com DM tipo 1 do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo e do Hospital das Clínicas da Universidade 
Estadual de Campinas com mais de 10 anos de doença e controle inadequado 
(HbA1c >8% em algum período da vida), e examinados para NP e NAC. A 
genotipagem dos polimorfismos foi realizada pela técnica de reação em cadeia 
da polimerase em tempo real (Sistema Taqman ®). Foram avaliadas variáveis 
clínicas, laboratoriais do metabolismo glicêmico e lipídico e a presença de DRD 
e de RD. Foram avaliados 257 pacientes retrospectivamente quanto à evolução 
da taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) em relação à  NP e NAC. O 
teste de Pearson foi usado para comparar as frequências dos genótipos e a 
magnitude de associação foi estimada pelo cálculo do odds ratios (OR), com 
respectivo intervalo de confiança (IC) ajustada por regressão logística para 
possíveis fatores de confusão. Resultados: A presença de pelo menos um 
alelo T do SNP +718C/T no gene GPX4 conferiu proteção para NAC (OR=0,39; 
IC 95% 0,17 – 0,84; P = 0,0165). Na análise de associação entre as 
complicações, observou-se que: (1) na presença de NP há aumento na 



 

probabilidade de NAC (OR = 3,38; IC95% 2,01 – 5,73; P<0,0001), de 
albuminúria A3 (OR = 7,17; IC95% 3,68 – 14,53; P<0,0001) e de  RD 
proliferativa (OR = 9,58; IC95% 5,04 – 19,09; P<0,0001) e (2) na presença de 
NAC há aumento na probabilidade de NP (OR = 3,72; IC95% 2,14 – 6,53; 
P<0,0001), de albuminuria A3 (OR = 9,37; IC95% 4,68 – 19,65; P<0,0001) e de 
RD proliferativa (OR = 3,30; IC95% 1,81 – 6,18, P<0,0001). No subgrupo 
avaliado retrospectivamente, a presença de NP e de NAC associou-se com 
queda de TFGe anual maior (-4,74 mL/min/ano vs. -1,22 mL/min/ano; P<0,0001 
e -3,74 mL/min/ano vs. -1,54 mL/min/ano; P = 0,04, respectivamente). 
Conclusões: (1) a presença do alelo T no SNP +718C/T (rs713041) no gene 
GPX4 confere proteção para NAC na população com DM tipo 1 estudada e (2) 
existe associação de risco para NP e NAC entre si e para as formas graves de 
DRD e RD.  
 
Descritores: Diabetes Mellitus tipo 1; Neuropatias diabéticas; Estresse 
oxidativo; Glutationa peroxidase; Polimorfismo de nucleotídeo único; 
Complicações do diabetes 
  



 

ABSTRACT 
 
Admoni SN. The polymorphism of a single nucleotide rs713041 in the GPX4 
gene modulates the susceptibility to cardiovascular autonomic neuropathy in 
patients with type 1 diabetes mellitus [thesis]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2017.  
 
Introduction: Peripheral (PN) and cardiovascular autonomic neuropathies 
(CAN) are prevalent complications of diabetes mellitus (DM). There are 
indications that their development occurs not only secondary to metabolic 
control. Thus, search for genetic predictors is very important. Several genes 
related to the biochemical pathways that lead to cellular damage induced by 
hyperglycemia have been investigated, emphasizing the genes related to the 
pathways of oxidative stress. The balance between antioxidant systems (such 
as glutathione and thioredoxin) and pro-oxidants (such as NADPH oxidase) is 
an important factor in cell defense against oxidative stress. Primary objective: 
to evaluate the association between the single nucleotide polymorphisms (SNP) 
of the mentioned anti-and pro-oxidant pathways and NP and NAC in type 1 DM 
patients: 718C / T in the 3 'UTR (untranslated region) (rs713041) of the 
glutathione peroxidase 4 gene (GPX4); -129 C / T (rs1788390) in the glutamate 
cysteine ligase gene (GLCL); -1365 C / T (rs7211) in the thioredoxin interaction 
protein gene (TXNIP); -2810 A / G (rs6610650) in the CYBB gene; - 675 T / A 
(unregistered) in the CYBA gene. Secondary objective: to evaluate the 
relationship between different microvascular complications (neuropathy, 
diabetic renal disease [DRD] and diabetic retinopathy [DR]). Material and 
methods: 378 type 1 patients DM were selected from the Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo and from Hospital 
das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas; they had more than 10 
years of disease and inadequate control (HbA1c> 8% at some period of life), 
and were examined for NP and NAC. Polymorphism genotyping was performed 
by real-time polymerase chain reaction (Taqman System®). Clinical, glycemic 
and lipid metabolism laboratorial variables and the presence of DRD and DR 
were evaluated. Also 257 patients were retrospectively evaluated regarding the 
evolution of the estimated glomerular filtration rate (eGFR) in relation to PN and 
CAN. The Pearson test was used to compare the frequencies of the genotypes 
and the magnitude of association was estimated by the odds ratios (OR), with 
the respective confidence interval (CI) adjusted by logistic regression for 
possible confounding factors. Results: The presence of at least one T allele at 
the SNP + 718C / T of the GPX4 gene protected for CAN (OR = 0.39; 95% CI 
0.17-0.84; P = 0.0165). In the analysis of the association between 
complications, it was observed that: (1) in the presence of NP, there was an 
increase in risk of NAC (OR = 3.38; 95% CI 2.01 - 5.73; P <0.0001), of 



 

albuminuria A3 (OR = 7.17; 95% CI 3.68 - 14.53; P <0.0001) and of proliferative 
DR (OR = 9.58; 95% CI, 5.04 - 19.09; P <0.0001) (2) in the presence of CAN, 
there was an increase in risk of PN (OR = 3.72; 95% CI 2.14 - 6.53; P<0.0001), 
albuminuria A3 (OR = 9.37; CI95% 4.68 – 19.65; P<0,0001) and proliferative 
DR (OR = 3.30; CI95% 1.81 – 6.18; P<0,0001).) In the subgroup evaluated 
retrospectively, the presence of PN and CAN was associated with a greater 
annual decrease of eGFR (-4.74 mL / min / year vs. -1.22 mL / min / year, P 
<0.0001 and - 3.74 mL / min / yr vs. -1.54 mL / min / yr, P <0.04, respectively). 
Conclusions: (1) the presence of the T allele at the SNP + 718C / T (rs713041) 
in the GPX4 gene confers protection for the presence of CAN in the studied 
type 1 DM population and (2) there is a risk association for PN and CAN among 
themselves and for severe forms of DRD and RD. 
 
Descriptors: Diabetes mellitus, type 1; Diabetic neuropathies; Oxidative stress; 
Glutathione peroxidase; Polymorphism single nucleotide; Diabetes 
complications 
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1. INTRODUÇÃO 

 
O Diabetes Mellitus (DM) tipo 1 é caracterizado por uma destruição 

imunomediada das células beta pancreáticas produtoras de insulina, resultando 

em deficiência absoluta de insulina e consequente hiperglicemia1. Assim como 

o DM tipo 2 (DM2), o DM tipo 1 (DM1) também apresentou um aumento 

crescente de sua incidência e prevalência2 e a preocupação em relação a este 

aumento de casos novos de DM refere-se principalmente ao desenvolvimento 

de suas complicações crônicas.  

As complicações crônicas podem ser divididas em complicações macro 

e microvasculares. As complicações macrovasculares estão relacionadas ao 

desenvolvimento de aterosclerose acelerada, levando ao aumento de risco de 

eventos como infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e 

insuficiência vascular periférica; as microvasculares compreendem a retinopatia 

diabética (RD), a doença renal diabética (DRD) e a neuropatia diabética (ND), 

esta última, escopo principal do presente estudo. 

 

1.1 Definição e Epidemiologia da Neuropatia Diabética  

 
Define-se ND como “a presença de sintomas e/ou sinais de disfunção do 

nervo periférico em pessoas com diabetes mellitus, após a exclusão de outras 

causas”3, 4. 

Embora a ND seja a complicação microvascular mais comum do DM3, há 

uma dificuldade no cálculo de sua real prevalência devido à falta de 

padronização em relação ao critério diagnóstico utilizado e ao fato de ser uma 
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complicação negligenciada, principalmente do ponto de vista diagnóstico. Além 

disso, por ser uma complicação de amplo espectro clínico, a dificuldade da 

classificação do paciente em relação ao seu tipo de neuropatia representa 

outra barreira para o cálculo desta prevalência. 

Apesar dos fatores supracitados, estima-se que a ND esteja presente 

em 50% dos pacientes com DM1 ou DM2 após 20 anos de doença, sendo 10% 

associados a anormalidades sensoriais ou de dor. A ND é a forma mais comum 

de neuropatia nos países desenvolvidos e é responsável por 50 a 75% das 

amputações não traumáticas5.  

Será relatada, em particular, a epidemiologia e os fatores de risco 

convencionais da ND periférica ou sensorial-motora e da autonômica 

cardiovascular, objetos deste estudo.  

 

1.2 Revisão Histórica da Neuropatia Diabética  

 
A história de complicações diabéticas, incluindo neuropatias, não pode 

ser separada da história do DM. Nos textos antigos em que se encontram 

descrições do que se acreditava ser o DM (registros clínicos de estados 

poliúricos associados ao aumento da sede, perda de massa muscular e morte 

prematura) raramente encontram-se elementos sobre neuropatia6. 

Os primeiros registros de que se tem notícia sobre o diabetes datam de 

aproximadamente 1.550 A.C. e referem-se aos papiros de Ebers, em que se 

encontravam descrições de uma “condição poliúrica, cujo tratamento consistia 

no cozimento de ossos, farinha, grãos, areia, chumbo verde e terra”. Já os 

primeiros registros do que se acredita serem sintomas atribuíveis à ND 
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apareceram muito tempo depois, no século 5 D.C. Nesta época, o médico 

Susruta, na Índia, realizou o seguinte relato: "Os sintomas deste pacientes são 

de sensação de queimação nas palmas das mãos e plantas dos pés, o corpo 

torna-se oleoso e viscoso e com uma sensação de peso, a urina é doce, com 

olfato ruim e de cor branca, e uma sede profunda... As complicações incluem 

diarreia, obstipação e desmaio”6. 

Algum tempo depois, o filósofo e médico persa Ibn Sina, conhecido 

como Avicena (980-1.037 D.C.) no Ocidente, observou a gangrena e o "colapso 

da função sexual" como complicações do DM. Durante a Idade Média, uma 

série de escritores fez menção ao DM, mas não às suas complicações 

neurológicas6.  

No século 18 D.C, John Rollo, um cirurgião da British Royal Artillery, que 

tem o mérito de ter sido o primeiro a recomendar uma dieta pobre em 

carboidratos como um tratamento para o DM, colocou em suas observações 

clínicas detalhadas sintomas compatíveis com neuropatia autonômica 

diabética: "O paciente tem sua pele seca, seu rosto é enrubescido. Ele 

frequentemente está doente e vomita um material de natureza viscosa e de 

gosto amargo e adocicado. Depois de comer, ele tem uma dor de estômago 

que muitas vezes dura mais de meia hora... Ele urina muito, 5 – 6 litros em 24 

horas, para o esvaziamento da qual tem urgência e é particularmente 

angustiante...”. Nesta mesma época, Frederick William Pavy, em seu discurso 

à Seção de Medicina da British Medical Association, forneceu uma descrição 

clássica de sinais e sintomas neuropáticos associados ao DM, reconhecendo o 

vínculo entre eles; sua descrição incluía "pernas pesadas, pés dormentes, dor 
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lancinante e profunda nos pés, hiperestesia, fraqueza muscular e 

comprometimento do reflexo patelar"6.  

No final do século 19, Charcot resume as características clínicas da ND 

periférica: "É um paciente que se queixa de dor intermitente, que o acorda à 

noite. A dor ocorre cinco a seis vezes por dia, seguido de hiperestesia. O 

paciente também sente alfinetadas e agulhadas nas pernas que o impedem de 

sentir a natureza do chão. Ele sempre sente muito calor ou muito frio em seus 

pés. Ao exame físico, há uma completa ausência de reflexos patelares, o sinal 

de Rhomberg muito positivo, reflexo pupilar absolutamente normal para a luz e 

para acomodação”6.  

A descoberta da insulina por Banting em 1921 mudou não só o mundo 

do DM, mas também a história da medicina. A era pós insulina trouxe uma 

enorme gama de pesquisas relacionadas com ND, citando-se os estudos de 

Wayne Rundles7 em 1950, nos quais se observou uma correlação entre a ND e 

o grau de controle glicêmico e os estudos de Sven-Erik Fagerberg8, na década 

de 60, em que foi proposto uma associação entre neuropatia, retinopatia e 

DRD como complicações microvasculares do DM. 

O final do século 20 foi um período em que grandes ensaios clínicos 

foram realizados testando potenciais agentes terapêuticos, incluindo estudos 

com agentes com potencial ação anti-oxidante. No entanto, até agora nenhum 

dos agentes testados, com a exceção da insulina, conseguiu alterar o curso da 

ND de forma segura e eficiente.   
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1.3 Classificação e Diagnóstico da Neuropatia Diabética 

Diversas classificações foram propostas para a neuropatia que ocorre no 

DM, podendo basear-se no padrão de acometimento clínico, na fisiopatologia, 

ou no padrão de instalação3, 9. 

A classificação utilizada é a baseada na proposta inicialmente por PK 

Thomas em 199710 e adaptada por AJM Boulton em 200511, demonstrada na 

Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Classificação de neuropatia diabética proposta por Thomas PK e 
adaptada por AJM Boulton  

Polineuropatias 
Simétricas e Generalizadas 

Neuropatias focal e multifocal 

Sensorial aguda 
Sensorial-motora crônica 

Autonômica Cranial 
Focal de membro 
Tóraco-lombar 
Motora proximal (amiotrofia) 

[adaptado de Boulton AJ et al.11] 
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1.4 Neuropatia Sensorial-Motora Crônica ou Periférica  

 
1.4.1 Prevalência e Fatores de Risco  

A neuropatia periférica (NP) é a apresentação mais comum da ND e 

objeto deste estudo. 

Embora seja a forma mais prevalente de ND, existe uma dificuldade no 

cálculo da real prevalência desta complicação. Isso se deve a inúmeros fatores, 

como já enumerado por PJ Dyck et al.12: a) diagnóstico do DM (esta dificuldade 

mais específica para DM2); b) variabilidade do DM nos pacientes estudados; c) 

caracterização da disfunção neurológica; d) faixa de normalidade para os 

testes neurológicos realizados; e) critérios mínimos necessários para 

diagnóstico de ND; e) exclusão de causas não diabéticas para neuropatia; f) 

correta atribuição do tipo de neuropatia; g) dificuldade em estimar a frequência 

de anormalidades a partir de múltiplas avaliações; h) dificuldade em estimar a 

gravidade da ND. 

Além disso, devido ao fato de muitos pacientes apresentarem a forma 

assintomática desta complicação, a prevalência costuma ser subestimada. Em 

estudos transversais em pacientes com DM1, observou-se uma prevalência 

que varia de 34 a 54%6. Nestes estudos, os principais fatores de risco 

associados a esta complicação incluíam hemoglobina glicada (HbA1c) elevada, 

duração do DM, idade, altura, presença de RD, HDL colesterol baixo, 

tabagismo atual e qualquer doença macrovascular – embora nem todos os 

estudos sejam concordantes com estes fatores de risco.  

O Diabetes Control and Complication Trial (DCCT), estudo 

epidemiológico mais importante conduzido em pacientes com DM1, foi 
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realizado com o intuito de comparar o impacto do tratamento intensivo com 

aquele do tratamento convencional nas complicações do DM. Após 5 anos de 

seguimento, observou-se uma incidência cumulativa de 18% de NP clínica no 

grupo convencional. Na avaliação dos estudos de velocidade de condução 

nervosa, esta incidência foi maior – de 36%. A redução de risco para 

neuropatia incidente no grupo intensivo foi de 64% neste período13. No 

seguimento epidemiológico desta coorte de pacientes (estudo Epidemiology of 

Diabetes Interventions and Complications, EDIC), após 13/14 anos da 

randomização, houve uma redução do risco de NP incidente de 30% no grupo 

tratado de forma intensiva14. Estes dados demonstram a importância do 

controle da glicemia no desenvolvimento da NP, o qual deve ser realizado de 

forma intensiva e imediata ao diagnóstico. 

 

1.4.2 Quadro Clínico 

Sintomas como queimação, parestesia, hiperestesia ou dor ocorrem em 

até 50% dos pacientes, com uma característica de piora noturna. O padrão de 

acometimento é conhecido como bota e luva: geralmente com início nos pés e 

parte distal dos membros inferiores, com evolução ascendente – em direção 

aos joelhos e, quando estes são acometidos, com início de acometimento de 

membros superiores. Sintomas negativos, como insensibilidade, muitas vezes 

não são relatados ativamente por pacientes, mas são referidos na anamnese 

direcionada. Mais de 50% dos pacientes são assintomáticos, e o diagnóstico 

nestes casos é feito por meio do exame físico direcionado, ou em alguns 

casos, tardiamente na presença de úlcera. 
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Os sinais da NP também ocorrem com padrão em bota e luva. Os 

reflexos aquileus estão diminuídos ou ausentes, há uma redução da 

sensibilidade tátil, térmica, vibratória e de propriocepção. A redução de força 

muscular é incomum, devendo-se excluir causas não diabéticas quando esta 

for a principal manifestação clínica. 

 

1.4.3 Diagnóstico 

Algumas ferramentas podem ser utilizadas para o diagnóstico da NP, 

com vantagens e desvantagens relacionadas à sensibilidade, especificidade, 

reprodutibilidade, custo, invasibilidade, entre outras. 

Para o presente estudo, optou-se pela associação da avaliação de 

sintomas e sinais da seguinte forma: 

- Avaliação dos sintomas: o Neuropathy Symptom Score (NSS)15 foi o 

questionário utilizado para avaliar a qualidade e a gravidade dos sintomas, e 

tem por base caracterizar aspectos relacionados à dor da NP. O paciente 

recebe uma pontuação para os sintomas referidos e a soma desta pontuação é 

classificada segundo a gravidade em leve, moderada e grave, conforme 

demonstrado na Tabela 3 no item Materiais e Métodos. É importante ressaltar 

que o aspecto mais importante para o diagnóstico da NP é a avaliação de 

sinais, uma vez que, como relatado, muitos pacientes apresentam sintomas 

negativos. Sendo assim, não é possível utilizar a avaliação de sintomas como 

rastreamento de NP. 

- Avaliação dos sinais: o Neuropathy Disability Score (NDS), inicialmente 

proposto por Dyck et al.16 consiste em uma ampla  avaliação da força muscular 

(face, dorso e extremidades), reflexos dos membros superiores e inferiores e 
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da sensibilidades dolorosa, vibratória e posicionamento da articulação do dedo 

indicador e do hálux. No entanto, este questionário deve ser realizado por 

neurologistas bem treinados, levando a uma dificuldade na sua 

reprodutibilidade. Young et al. modificaram o NDS de forma que pudesse ser 

realizado por não especialistas17, avaliando as sensibilidades dolorosa (pin 

prick), tátil (algodão), ao frio (diapasão inserido em água gelada) e vibratória 

(diapasão de 128 Hz), e graduando as alterações encontradas em níveis 

anatômicos (sem alteração, base do hálux, médio pé, tornozelo, região tibial e 

joelho), além de reflexos aquileus e patelares, gerando um escore que vai de 0 

a 28. O NDS Modificado e Simplificado, demonstrado na Tabela 4 no item 

Materiais e Métodos e utilizado no presente estudo, é uma ferramenta em que 

se avalia as sensibilidades térmica (diapasão em água gelada/ água morna no 

dorso do pé), dolorosa (distinção entre ponta romba ou aguda no hálux) e 

vibratória (distinção entre vibrando/ não vibrando no hálux) e o reflexo aquileu 

(presente/ ausente), gerando um score de 0 a 10. Sua grande vantagem em 

detrimento aos demais é que é de grande reprodutibilidade, tendo por principal 

objetivo diagnosticar a presença da NP, sem se preocupar com pontuar o nível 

anatômico deste déficit3. 
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1.5 Neuropatia Autonômica Cardiovascular  

A neuropatia autonômica cardiovascular (NAC) é a forma mais estudada 

de neuropatia autonômica do DM. É definida pelo dano da inervação 

autonômica das fibras responsáveis pelo coração e vasos sanguíneos, levando 

à disfunção no controle da frequência cardíaca e na dinâmica vascular. 

Inicialmente observa-se disfunção da função parassimpática e, em estágios 

avançados, da função simpática18.  

 

1.5.1 Prevalência e Fatores de Risco  

A prevalência da NAC em pacientes com DM1 é objeto de poucos 

estudos, quando comparada à NP. No entanto, é a neuropatia autonômica mais 

estudada. A prevalência de NAC em DM1 tem uma dispersão muito grande, 

variando de 1,6 a 90%, dependendo do critério diagnóstico utilizado, da idade 

do paciente e, principalmente, da duração do DM18. 

Na coorte de pacientes do estudo DCCT-EDIC, o grupo de tratamento 

intensivo apresentou uma diminuição de incidência de 31% de NAC quando 

comparado ao grupo de tratamento convencional, após 13/14 anos de 

seguimento 14.  

A NAC é relacionada ao aumento de mortalidade cardiovascular. Os 

fatores de risco envolvidos com esta complicação não são claros, havendo uma 

associação entre sexo feminino, alto LDL colesterol, baixo HDL colesterol, alto 

triglicérides (TG), hipertensão arterial sistêmica (HAS) e mau controle 

glicêmico.  
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1.5.2 Quadro clínico e diagnóstico 

A manifestação clínica da NAC envolve taquicardia de repouso (>100 

batimentos por minuto), intolerância ao exercício, hipotensão ortostática (queda 

de >20 mmHg na pressão sistólica ou >10 mmHg na pressão diastólica), 

instabilidade cardiovascular cirúrgica, disfunção de ventrículo esquerdo, infarto 

do miocárdio silencioso e morte súbita. 

A NAC tem grande impacto na morbi-mortalidade do paciente com DM. 

Em uma metanálise realizada com 15 estudos, observou-se um risco relativo 

de mortalidade que variou de 1,20 a 3,45, dependendo do critério diagnóstico 

utilizado18.  

Assim como para NP, existem diversas ferramentas que podem ser 

utilizadas para diagnóstico de NAC, com suas vantagens e desvantagens19. 

Para o presente estudo, utilizamos os Testes de Ewing e a Análise Espectral 

da Variabilidade da Frequência Cardíaca, os quais contemplam a avaliação dos 

sistemas parassimpático e simpático e serão discutidos com maiores detalhes 

no item 4 (Material e Métodos). 
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1.6  Fatores genéticos de susceptibilidade à neuropatia diabética  

Sumarizamos na Tabela 2 os dados de literatura relacionados à 

susceptibilidade genética para ND em pacientes com DM1. A maioria dos 

estudos relacionados a esta susceptibilidade foram realizados em população 

com DM2 (não representados na tabela) ou população mista. Poucos trabalhos 

na literatura médica focaram na população com DM1. 

 

Tabela 2 – Estudos de susceptibilidade genética para neuropatia periférica e 
autonômica cardiovascular em população com diabetes mellitus 
tipo 1 

Gene SNP Etnia Efeito da 
Associação 

Valor 
de P 

N Referência 

Neuropatia Periférica 
ACE I>D Turcos Risco 0,032 235 DM1 e 2 Iananir et al.20  

MTHFR rs1801133 C>T Turcos Risco 0,003 230 DM1 e 2 Serbulent et al.21 
GLO1 rs2736654 A>C Caucasianos Risco 0,03 251 DM1 e 2 Groener et al.22 
VEGF rs25648 C>T Britânicos-

Caucasianos 
Risco 0,02 240 DM1 Tavakkoly-Bazzaz et 

al.23 
IL4 VNTR  

(P1/P2 alelo) 
Turcos Risco 0,0002 241 DM1 e 2 Basol et al.24 

GPX1 rs1050450 C>T Caucasianos Risco 0,01 211 DM1 e 2 Tang et al.25 
CAT -262T>C Russos Protetção 0,002 466 DM1 Babizhayev MA et 

al.26 
Neuropatia Autonômica Cardiovascular 
GST Wild/null Eslovacos Risco <0,04 46 DM1 Vojtkova et al.27 

[adaptado de Politi C et al.19] 
ACE: enzima conversora da angiotensina; CAT:Catalase; GLO1: Glioxalase 1; GPX1: 
Glutationa peroxidase 1; GST: glutationa S-transferase; IL4: Interleucina 4; MTHFR: 
Metilenetetrahidrofolato redutase; SNP: polimorfismo de um único nucleotídeo; VEGF: Fator de 
crescimento endotelial vascular 
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1.7 Fisiopatologia das complicações  

 
1.7.1 Hiperglicemia e Estresse oxidativo nas complicações do Diabetes 

Mellitus 

 
O dano tecidual causado pela hiperglicemia ocorre quando, na presença 

de susceptibilidade genética e de possíveis fatores aceleradores (como HAS e 

dislipidemia [DLP]), há alterações repetidas agudas no metabolismo celular e 

alterações cumulativas crônicas em macromoléculas estáveis. Estas alterações 

agudas e crônicas ocorrem principalmente em células que não têm a 

capacidade de diminuir o transporte de glicose para o intracelular na presença 

de hiperglicemia – como células da retina, do glomérulo renal e dos nervos 

periféricos 28. 

O dano celular induzido pela hiperglicemia pode ser explicado por 

diversos mecanismos, sendo os principais: 

-  Aumento da ativação da via dos polióis:  o consumo da nicotinamida 

adenina difosfato (NADPH) para conversão da glicose em sorbitol diminui a 

capacidade de regeneração da glutationa oxidada para sua forma reduzida 

(diminuindo assim o pool de defesa anti-oxidante) (Figura 1). 
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Figura 1 – Representação do aumento do fluxo da via dos polióis induzido pela 
hiperglicemia [adaptado de Brownlee M 28] 
GSH: glutationa reduzida; GSSG: glutationa oxidada; NADP: nicotinamida 
adenina fosfato; NADPH: nicotinamida adenina difosfato; ROS: espécies 
reativas de oxigênio; SDH: sorbitol dehidrogenase 
 

- Aumento da formação dos produtos finais de glicação avançada 

(advanced glycation end-products ou AGEs): devido à reação não enzimática 

do grupamento aldeído reativo da glicose com o grupamento amino das 

proteínas, ocorre a formação dos produtos de Amadori e, a seguir, de um grupo 

de compostos denominados AGEs. Estes levam à lesão celular por meio de 

três mecanismos: modificação intracelular de proteínas, modificação de 

proteínas da matriz extracelular e modificação de proteínas circulantes.  

 - Aumento da ativação da proteína cinase C (PKC): esta ativação 

resulta em diminuição da produção de óxido nítrico (NO), aumento da atividade 

da endotelina-1, alteração na expressão do fator de crescimento endotelial 

vascular (VEGF), do fator de crescimento transformante beta (TGF-β) e do 

inibidor do plasminogênio ativado 1 (PAl-1) e ainda ativação do fator de 

transcrição pró-inflamatório NFκb e do sistema pró-oxidante NADPH oxidase.  
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- Aumento da ativação da via da hexosamina: devido ao excesso de 

glicose intracelular, ocorre um aumento do fluxo através da via da hexosamina, 

em detrimento da via glicolítica. Com isso, há aumento de substratos para 

glicosilação de proteínas intracelulares, alterando suas funções. 

O estresse oxidativo foi proposto como o elemento unificador de todas 

essas vias na instalação das complicações diabéticas conforme ilustrado na 

Figura 228 29. 

 

Figura 2 – Representação dos mecanismos propostos para explicar o dano 
celular induzido pela hiperglicemia e o estresse oxidativo como via final comum 
das quatro vias metabólicas ativadas [adaptado de Corrêa-Giannella ML e 
Viera SM29]  
02

-: radical superóxido; AGEs: produtos finais de glicação avançada; GAPDH: 
gliceraldeido 3-fosfato desidrogenase; GSH: glutationa reduzida, GSSG: 
glutationa oxidada, NADP: nicotinamida adenina fosfato; NADPH: nicotinamida 
adenina difosfato; PKC: proteína cinase C; UDP-GlcNAC: uridina difosfato N-
acetilglucosamina 
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Durante o metabolismo normal, o oxigênio é reduzido à água e, neste 

processo, os produtos intermediários são o radical superóxido (02
-), o peróxido 

de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxil (OH.), que são as chamadas espécies 

reativas de oxigênio (EROs). Esses compostos são extremamente reativos e 

têm meia vida ultracurta, pois a presença de um elétron não-pareado os faz 

reagir com moléculas de DNA, proteínas e lipídios. Assim, a avaliação do 

estresse oxidativo é feita pela mensuração dos compostos modificados pelas 

EROs. Os compostos modificados têm uma atividade biológica diminuída, com 

perda de energia para o metabolismo e comprometimento da sinalização 

celular, transporte e outras funções maiores. Estes produtos alterados também 

são alvo de degradação proteossômica, diminuindo mais a função celular. O 

acúmulo de tal dano leva, por fim, à morte celular, por meio de mecanismos de 

necrose ou apoptose30.  

O estresse oxidativo é estabelecido quando as defesas intracelulares 

antioxidantes são insuficientes para detoxificar as EROs e/ou quando há 

produção excessiva de EROs, levando à lesão do tecido alvo.  

Já é consenso na literatura que o controle glicêmico intensivo do DM 

diminui a frequência de complicações micro e macrovasculares, como 

demonstrado nos estudos DCCT e United Kington Prospective Diabetes Study 

(UKPDS), em pacientes com DM1 e 2, respectivamente13, 31-33. Na coorte de 

pacientes com DM1, que representa cerca de 5 a 10% dos pacientes com DM, 

a hiperglicemia tem papel majoritário no desenvolvimento e na progressão das 

complicações. Há evidências de que a exposição, mesmo que temporária, do 

tecido-alvo à hiperglicemia desencadeie um processo de dano celular. 
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Os valores de todos os marcadores do estresse oxidativo estão 

modificados em pacientes portadores de DM1 e 2. Em particular na ND, 

estudos experimentais em animais diabéticos já demonstraram que o estresse 

oxidativo leva à diminuição no fator de crescimento neural (NGF), da 

neurotropina 3 (NT3), do fator neurotrófico ciliar e do IGF1 neural, e que esta 

diminuição está relacionada com diminuição da função neural e perda do apoio 

neurotrófico e, em longo prazo, à apoptose de células de Schwann34. 

Recentemente, Ziegler et al.35 demonstraram em pacientes com DM1 e 2 que o 

aumento da geração de superóxido está associada ao declínio da função 

nervosa sensorial e autonômica. 

Além do papel da hiperglicemia, existem inúmeras evidências sugerindo 

que uma predisposição genética participe da susceptibilidade para o 

desenvolvimento das complicações microvasculares no DM1. Genes 

relacionados aos mecanismos dos danos induzidos pela hiperglicemia têm sido 

investigados. Em particular, genes que codificam enzimas que participam dos 

mecanismos antioxidantes e pró-oxidantes são candidatos a conferirem 

susceptibilidade ou proteção para as complicações crônicas.  
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1.8 Sistemas enzimáticos e não-enzimáticos com potencial de 

participação na susceptibilidade genética das complicações crônicas 

do diabetes mellitus  

 
Por não existirem fortes preditores para o desenvolvimento de 

complicações no DM, marcadores genéticos têm sido estudados na tentativa 

de se identificar pacientes sob maior risco. Neste sentido, duas principais 

estratégias são usadas para explorar o genoma humano: a primeira delas é 

conhecida como rastreamento genômico (genome scan), que identifica genes 

não com base em suas funções, mas sim em sua posição no genoma. Na 

segunda estratégia, investigam-se genes envolvidos em vias biológicas 

específicas relacionadas ao que se conhece da fisiopatologia da doença que 

está sendo estudada.  

Aproximadamente 0,1% da sequência do genoma difere entre os seres 

humanos e a maioria dessas diferenças corresponde a polimorfismos 

(variações presentes em mais de 1% da população). A forma mais comum de 

polimorfismo é conhecida por SNP (single nucleotide polymorphism), na qual 

há troca, inserção ou deleção de um único nucleotídeo na molécula de DNA29, 

conforme ilustrado na Figura 3. 
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Figura 3 – Representação esquemática de um polimorfismo de um único 
nucleotídeo (adaptado de Corrêa-Giannella ML e Vieira SM29) 
SNP – polimorfismo de um único nucleotídeo. 

A predisposição às doenças poligênicas, como obesidade, DM e suas 

complicações, é determinada por esses polimorfismos. Alguns desses 

polimorfismos são funcionais, por serem capazes de influenciar a expressão 

gênica, aumentando ou diminuindo a quantidade final da proteína codificada 

por aquele gene36. A associação entre SNPs e alterações funcionais é 

atualmente uma poderosa ferramenta de estudo de doenças poligênicasOs 

sistemas antioxidantes enzimáticos e não-enzimáticos de defesa celular contra 

o estresse oxidativo envolvem inúmeros compostos. Estes sistemas tem um 

potencial de estarem envolvidos no mecanismo de estresse oxidativo causado 

pela hiperglicemia. 

No presente trabalho serão estudados polimorfismos relacionados aos 

sistemas de defesas anti-oxidante glutationa (GSH) e tiorredoxina (TRX) e ao 

sistema pró-oxidante NADPH oxidase. Acredita-se que estes sistemas possam 

estar envolvidos no desenvolvimento das complicações diabéticas, já que 

participam da regulação do estado redox das células e alguns deles já foram 

estudados em situações de hiperglicemia.  
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1.8.1 O sistema antioxidante glutationa 

A GSH é uma molécula ubíqua produzida intracelularmente em todos os 

órgãos e tipos celulares, porém mais abundante no fígado e pulmões. Em torno 

de 85 a 90% está livremente distribuída no citoplasma, podendo também estar 

compartimentalizada em organelas como mitocôndrias, peroxissomos, matriz 

nuclear e retículo endoplasmático. A GSH é um potente agente redutor, agindo 

como um doador de prótons e é o mais abundante antioxidante intracelular do 

organismo. A sua depleção pode ser tanto causa como pré-requisito para 

formação de EROs37.  

A GSH é um tripeptídeo composto pelos aminoácidos glutamina, cisteína 

e glicina (Figura 4). 

 
 

Figura 4 – Representação da estrutura da glutationa [adaptado de Franco R et 
al. 37] 
 

Sua síntese requer a ação consecutiva de duas enzimas: a primeira 

(etapa limitante) é a γ-glutamilcisteína ligase ou sintetase (GCL ou γ-GCS), que 

forma uma ponte entre uma cisteína e um resíduo de glutamato. A seguir, a 

glicina é adicionada ao composto pela ação da glutationa sintetase (GS). A 

GSH pode também ser sintetizada pelas vias de recuperação que envolvem 

seu catabolismo ou pela reciclagem após sua oxidação pela enzima glutationa 

redutase (GSR), utilizando o NADPH como cofator. A GSH detoxifica uma série 
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de compostos pela enzima glutationa S-transferase (GST) e pelas glutationas 

peroxidases (GPX). Lipídeos peróxidos tóxicos ligam-se a duas moléculas de 

GSH, sob o controle das GPXs, formando um grupo de lipídio hidroxila inerte, a 

glutationa oxidada (GSSG) e água. Como já citado, apos a sua participação 

nas reações redox, a GSR regenera a GSH a partir da GSSG, utilizando o 

NADPH como cofator (Figura 5)30 37. 

 

 

Figura 5 – Representação da síntese da glutationa [adaptado de Dickinson DA 
e Forman HJ38] 
GPX: glutationa peroxidase; GSH: glutationa reduzida; GSSG: glutationa 
oxidada; H2O: água; H2O2: peróxido de hidrogênio; NADP: nicotinamida 
adenina fosfato; NADPH: nicotinamida adenina difosfato 
 

Estudos já mostraram que o DM causa profundas alterações no 

metabolismo e no transporte da GSH. Diversas complicações do DM, como 

lesões nervosas periféricas, malformações fetais e angiopatias têm sido 

associadas à depleção de GSH e, consequentemente, à formação de 

EROs37,39. Babizhayev et al.26 demonstraram em uma coorte de pacientes com 

DM1 o papel protetor do alelo T no polimorfismo -262T>C no gene que codifica 

a catalase (CAT), também um conhecido sistema antioxidante para a presença 

de ND. 
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1.8.1.1 Glutamato Cisteína Ligase  

Como já descrito, a GSH é sintetizada nas células pela ação da GCL. A 

GCL é um heterodímero formado por uma subunidade catalítica pesada 

(GCLC) e por uma subunidade leve reguladora ou modificadora (GCLR). A 

subunidade GCLC carrega toda a atividade enzimática e é sujeita a um 

feedback negativo pela GSH, enquanto que o GCLR tem apenas um papel 

regulatório, aumentando a eficácia da enzima. As concentrações das duas 

subunidades estão upregulated em condições de oxidação, em uma resposta 

adaptativa ao estresse oxidativo. 

Dias-Hernandez et al.40 demonstraram a importância da atividade das 

duas subunidades para a sobrevida dos neurônios. Em seu estudo de cultura 

de células do córtex neural de ratos, ao serem silenciadas as duas proteínas, 

houve aumento da apoptose. Os neurônios não contem a enzima GCL, 

devendo o dipeptídeo ser secretado pelas células gliais30. 

 

1.8.1.2 Glutationas peroxidases   

As GPX são um grupo de oito tipos de selenoproteínas (GPX1, GPX2, 

GPX3, GPX4, GPX5, GPX6, GPX7 e GPX8) com função enzimática de 

catalisar a redução de H2O2 ou hidroperóxidos em água e nos seus 

correspondentes álcoois, utilizando a GSH como cofator41, conforme ilustrado 

na Figura 5. Já foi demonstrado que há uma redução da atividade das GPXs 

em pacientes com DM mau controlado39. 

Este trabalho focou na GPX4, pois tem sido proposto que ela pode ter 

papel primário na proteção das células contra o estresse oxidativo. A GPX4 é 
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um monômero, em contraste com as outras GPX, que são tetrâmeros. Ela 

existe em três isoformas: citosólica, mitocondrial e no núcleo do esperma; seu 

pequeno tamanho e superfície hidrofóbica estão implicadas na habilidade desta 

enzima de reduzir fosfolípides peroxidados e colesterol nas membranas.  

Em relação a sua ação em nervo periférico, Barriere et al. demonstrarm 

uma diminuição da expressão de RNA mensageiro da GPX4 na raiz do gânglio 

dorsal de ratos diabéticos com NP causada pelo quimioterápico Paclitaxel42. 

Também em estudos experimentais, a depleção da GPX4 neuronal levou a 

neurodegenração in vivo e ex vivo, frisando a importância desta via nas céluas 

neuronais43. No sistema nervoso central, há uma associação da disfunção 

desta proteína com algumas doenças, como Doenças de Alzheimer e de 

Parkinson41. 

 

1.8.2 O sistema antioxidante tiorredoxina 

O sistema antioxidante tiorredoxina é composto pela TRX, Tiorredoxinas 

redutases (TRXRD1 e TRXRD2) e NADPH e exerce um papel importante na 

manutenção do estado redox intracelular. Os sistemas TRX e GSH são 

considerados os dois principais sistemas antioxidantes redutores de tiol e 

ambos têm expressão ubíqua37, 44. Além do seu importante papel nas defesas 

antioxidantes, a TRX tem papel modulador na sinalização de vias intra e 

extracelulares, na regulação de fatores de transcrição e na modulação da 

resposta imune45. 

O sistema TRX é responsável pela redução de grupamentos cisteína 

oxidados em proteínas, por meio da interação com o centro redox ativo da 

tiorredoxina. A tiorredoxina oxidada formada é reduzida com ajuda de TRXRDs 
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e NADPH. É sabido que a tiorredoxina realiza a maior parte de sua função 

antioxidante por intermédio de peroxirredoxinas, também chamadas de 

tiorredoxinas peroxidases (Figura 6). Alterações deste sistema estão 

implicadas em diversas condições patológicas, entre elas, complicações do 

DM. Já foi demonstrado que a TRX é expressa no sistema nervoso central e 

periférico44, 45.  

  
 

Figura 6 – Representação do sistema Tiorredoxina [adaptado de Maulik N e 
Das DK44].  
NADPH: nicotinamida adenina difosfato; TRX: tiorredoxina,  
 
1.8.2.1 Proteína de interação com a tiorredoxina   

A proteína de interação com a tiorredoxina (TXNIP) interage com a 

forma reduzida da TRX, inibindo sua atividade redutora. Esta ação se dá por 

meio de interação com seu sítio catalítico ativo. Sendo assim, a TXNIP age 

como um inibidor endógeno da TRX. O estresse oxidativo induzido pela 

hiperglicemia age por meio da indução da TXNIP, levando à inibição da 

atividade antioxidante da TRX44.  

O papel da TRX e de seu inibidor endógeno, a TXNIP, foi demonstrado 

em modelos animais e humanos com DRD: ratos diabéticos nos quais a TRX é 
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superexpressa apresentavam proteção contra o desenvolvimento desta 

complicação46 e pacientes diabéticos com DRD apresentavam um aumento da 

expressão da TXNIP47. Este sistema também tem um papel crítico no efeito da 

glicotoxicidade sobre a apoptose da célula beta pancreática48.  

Em relação à ND, Price et al.49 demonstraram que a TXNIP está 

upregulated no raiz do gânglio dorsal de ratos diabéticos, sugerindo um 

possível papel desta proteína na patogênese da ND. 

 

1.8.3 O sistema pró-oxidante NADPH oxidase 

As NADPH oxidases (NOX) são uma família de proteínas que transferem 

elétrons através de membranas e catalisam a redução dependente de NADPH 

de O2 a O2
−, gerando EROs.  

 A proteína NOX2, considerada o modelo das NADPH oxidases, é 

responsável pelo respiratory burst, que é a produção aumentada de EROs 

pelos fagócitos após rápido consumo de oxigênio. Estas EROs participam 

diretamente da defesa do hospedeiro contra bactérias, vírus, protozoários e 

fungos. O sistema NADPH oxidase é um complexo enzimático e, no caso da 

NOX2, é composto de dois componentes de membrana, três componentes 

citosólicos e um substrato GTPase relacionado a Ras (Rac2). Os componentes 

de membrana são a subunidade catalítica NOX2 e a subunidade regulatória 

p22phox que formam um heterodímero e se estabilizam mutuamente. Para que 

ocorra ativação deste complexo, é necessária a translocação das proteínas 

citosólicas p40phox, p47phox e p67phox. O complexo enzimático ativo 

transporta elétrons do NADPH citoplasmático para o extracelular, gerando 

superóxidos, conforme ilustrado na Figura 750.  
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Figura 7 – Ilustração da ativação da NADPH oxidase fagocitária NOX2 50. A 
ativação ocorre com a translocação das proteínas citosólicas p40phox, 
p47phox e p67phox. O complexo enzimático ativo transporta elétrons do 
NADPH citoplasmático para o meio extracelular, gerando superóxidos. 
 

Estudos prévios em modelos animais diabéticos e em pacientes com 

DM1 demonstraram associação entre o aumento de atividade de NOX 

relacionado à hiperglicemia e o dano neural51, 52. 

 
1.8.3.1 NADPH oxidase 2 (NOX2) e p22phox  

A enzima NOX2 é codificada pelo gene CYBB e a enzima p22phox é 

codificada pelo gene CYBA. Este sistema enzimático é considerado um 

sistema pró-oxidante, desempenhando papel importante na defesa do 

hospedeiro contra bactérias, vírus, protozoários e fungos.  

A NOX2 é expressa em neurônios, onde juntamente com a NOX1 e 

NOX4, modifica a atividade neuronal e participa da sinalização intercelular50. 
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1.9 Relevância da exploração genética 

Exceto pela hiperglicemia, HAS e fator de risco familiar, não existem 

fatores preditivos genéticos, clínicos ou laboratoriais para o desenvolvimento 

de complicações microvasculares em pacientes com DM. Assim, a busca de 

marcadores para identificar pacientes de risco torna-se importante, pois pode 

possibilitar o rastreamento daqueles com maior susceptibilidade para o 

desenvolvimento das complicações e a otimização do tratamento intensivo 

nesta população, já que há uma dificuldade de adesão ao tratamento intensivo 

nos portadores de DM53, 54.  

Além disso, o estudo de marcadores genéticos permite melhor 

compreensão da patogênese das complicações, o que pode possibilitar o 

desenvolvimento de novas terapias direcionadas para prevenção e 

tratamento29. 
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2. OBJETIVOS 

 
O objetivo primário deste estudo é avaliar a frequência de polimorfismos 

de um único nucleotídeo em genes que codificam enzimas dos sistemas GSH, 

TRX e NADPH oxidase e sua associação com a NP e NAC em pacientes 

portadores de DM1. Serão estudados os seguintes polimorfismos:  

GPX4: 718C/T na região 3’ UTR (untranslated region) (rs713041) 

GLCL: -129 C/T (rs1788390) 

TXNIP: -1365 C/T (rs7211) 

CYBB: -2810 A/G (rs6610650) 

CYBA: – 675 T/A (não registrado) 

O objetivo secundário deste estudo é avaliar a relação entre as 

diferentes complicações microvasculares entre si (ND, DRD e RD).  
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 
3.1 Escolha dos polimorfismos 

 

3.1.1 GPX4  

O polimorfismo rs713041 (+718C/T) está localizado na região 3’UTR do 

gene GPX4, situado no braço curto do cromossomo 19 (19p13.3).  

Já foi demonstrado seu papel funcional na síntese e função da proteína 

GPX4, tendo sido estudado em diversas condições clínicas55, 56. Nas 

complicações do DM, em estudo recente de nosso grupo, foi demonstrado o 

papel nefroprotetor do alelo T em relação a prevalência de DRD em população 

masculina com DM157.  

 

3.1.2 GCLC 

O polimorfismo rs17883901 (-129C/T) está localizado na região 

53410037 do gene GCLC, situado no braço curto do cromossomo 6 (6p12). 

Koide et al.58 demonstraram que a presença do polimorfismo -129T na 

região promotora deste gene confere uma menor transcrição do mRNA e está 

associada a um aumento do risco para infarto agudo do miocárdio na 

população estudada. 

Estudo de nosso laboratório mostrou que em um universo de 263 

pacientes portadores de DM1 com mais de 15 anos de diagnóstico e mau 

controle glicêmico, a presença de pelo menos um alelo T do polimorfismo -129 

C/T do gene GCLC (subunidade catalítica da γ-CGS) conferiu risco para a 

presença de DRD na população de pacientes estudada59. 
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Também em população com DM1, foi demonstrado que a presença do 

alelo T no polimorfismo em questão conferiu maiores títulos de anticorpo anti-

glutamato descarboxilase (AcGAD) e associou-se a uma idade mais precoce 

de diagnóstico60. 

 

3.1.3 TXNIP 

O polimorfismo rs7211 (-1365 C/T) está localizado na região promotora 

do gene TXNIP, situado no braço longo do cromossomo 1 (1q21.1). 

Em estudo recente 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 aumente a expressão da 

TXNIP, diminuindo a captação periférica da glicose e assim aumentando as 

concentrações de glicose e insulina circulante61. 

Até o presente momento, não há publicações correlacionando este 

polimorfismo com as complicações do DM. 

 

3.1.4 CYBB 

O polimorfismo rs6610650 (-2810 A/G) está localizado na região 

promotora do gene CYBB, situado no braço curto do cromossomo X (Xp21.1) e 

está em desequilíbrio de ligação com o microssatélite dinucleotídeo TA 

localizado na região promotora62.  

Em estudo de nosso laboratório, a presença do alelo A em casuística de 

451 pacientes com DM1 foi associada com menor taxa de filtração glomerular 

estimada (TFGe) na população feminina57.  
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3.1.5 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). 

Foi demonstrado o papel de risco do alelo T para a presença de HAS – a 

presença do alelo A está associada à menor atividade transcricional do gene 

em questão, diminuindo assim a transcrição da proteína p22phox63. Na 

população com DM1, em nossa casuística, a presença deste alelo demonstrou-

se de risco para o desenvolvimento de DRD59. 
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3.2 Casuística 

Após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, 

foram estudados 378 pacientes portadores de DM1 acompanhados no 

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

Universidade de São Paulo (HC-FMUSP) e no Ambulatório de Diabetes do 

Hospital das Clínicas da Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).  
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3.3  Avaliação laboratorial e de variáveis clínicas 

Os pacientes foram selecionados tendo um tempo de doença mínimo de 

10 anos e uma HbA1c >8% em algum período da vida. As seguintes 

informações foram coletadas para os pacientes diabéticos: idade atual, idade 

ao diagnóstico, tempo de diagnóstico, pesquisas de tabagismo (atual ou 

pregresso), etilismo (atual ou pregresso), história obstétrica para mulheres, 

comorbidades (com ênfase em HAS e DLP), uso de medicações orais, 

terapêutica insulina (tipo e doses de insulina). Nos pacientes que 

apresentavam NP, foram afastadas causas secundárias como deficiência de 

vitamina B12, hipotireoidismo, infecção por vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), vírus da hepatite B (VHB) ou vírus da hepatite C (VHC). Nos pacientes 

que apresentavam NAC, as causas secundárias ou de interferência no exame 

afastadas foram insuficiência adrenal e uso de medicações que interfiram na 

frequência cardíaca (beta bloqueadores). Na presença de causas secundárias 

de ND, os pacientes foram excluídos da avaliação.  

Os resultados dos exames complementares foram consultados no 

sistema HCMED, avaliando-se os últimos exames prévios à avaliação de NP. 

Para a HbA1c, foram avaliados os últimos três exames em semestres 

diferentes, fazendo-se a média aritmética destes. Os exames e os métodos 

utilizados foram:  

- Glicemia de jejum: enzimático hexoquinase; 

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

- Frutosamina: colorimétrico automatizado; 

- Colesterol total, HDL colesterol: enzimático colorimétrico 

automatizado; 
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- LDL colesterol: cinético automatizado; 

- Triglicérides (TG): enzimático colorimétrico automatizado; 

- Creatinina plasmática: colorimétrico automatizado; 

- Vitamina B12: eletroquimioluminescência; 

- Hormônio Tireo-Estimulante (TSH): imunofluorométrico; 

- Sorologia para HIV: eletroquimioluminescência; 

- Sorologia para VHB: eletroquimioluminescência; 

- Sorologia para VHC: quimioluminescência amplificada 

(imunométrica) semi-quantitativo automático; 

- Cortisol sérico: quimioimunoensaio; 

Os dados antropométricos registrados foram peso, altura e 

circunferência abdominal. A avaliação destes dados foi feita por meio de 

consulta em prontuário, questionário ou aferição direta. 

A avaliação da presença de tabagismo, etilismo, DLP e HAS foi 

realizada por meio de questionário direto ou consulta em prontuário.  

A avaliação de dados de medicação foi realizada por meio de 

questionário ou consulta de prescrição ou de prontuário.  

A avaliação da RD foi realizada por meio de retinografia direta com 

avaliação de sete campos em retinógrafo TRC-NW8 Non-Mydriatic Retinal 

Camera (TOPCOM, NJ, USA). As fotografias foram avaliadas por um único 

oftalmologista treinado em RD, seguindo a classificação internacional de RD e 

de edema macular. Os pacientes foram classificados em ausência de RD, RD 

não proliferativa (RDNP) ou RD proliferativa (RDP). 

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 



 37 

da nefrolometria. A razão albumina/ creatinina urinária foi utilizada para definir 

os estágios de DRD. Os pacientes foram classificados como A1 ou 

normoalbuminúricos (<30mg/g creatinina), A2 ou microalbuminúricos (30 – 

300mg/g creatinina) ou A3 ou macroalbuminúricos (>300mg/g creatinina). 

A avaliação da taxa de filtração glomerular estimada (TFGe) foi realizada 

pela fórmula de CKD-EPI64. 

Avaliamos retrospectivamente a TFGe de 257 pacientes da coorte dos 

pacientes do HC-FMUSP. O intervalo mediano entre as datas da primeira e da 

última dosagem das creatininas séricas usadas para o cálculo da diferença da 

TFGe foi de 10  anos. 
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3.4 Avaliação da Neuropatia Diabética  

 

3.4.1 Neuropatia Periférica  

Para diagnóstico de NP, a seguinte avaliação foi realizada: soma das 

classificações obtidas no Escore de Sintomas Neuropáticos NSS (Neuropathy 

Symptoms Score) modificado e no Escore de Comprometimento Neuropático 

NDS (Neuropathy Disability Score) modificado e simplificado. Esta ferramenta 

diagnóstica já foi traduzida e validada para o português (Tabelas 3 e 4)15, 65.  

 

Tabela 3 – Escore de Sintomas Neuropáticos: pergunta-se ao paciente as 
características de sua dor e pontua-se de acordo com a resposta.  
A partir da soma, os sintomas são classificados em leve, moderado 
ou grave15 

1. O senhor(a) tem experimentado dor 
ou desconforto nas pernas? 

( )Se NÃO, interromper a 
avaliação                  
( ) Se SIM, continuar a avaliação 

2. Que tipo de sensação mais te 
incomoda? (descrever os sintomas se 
o paciente não citar nenhum deste) 

( ) Queimação, dormência ou 
formigamento   (2) 
( ) Fadiga, câimbras ou prurido (1) 

3. Qual a localização mais frequente 
deste sintoma descrito? 

( ) Pés (2)  
( ) Panturrilha (1)  
( ) Outra localização (0) 

4. Existe alguma hora do dia em que 
este sintoma descrito aumenta de 
intensidade? 

( ) Durante a noite (2) 
( ) Durante o dia e a noite (1)  
( ) Apenas durante o dia (0) 

5. Este sintoma já o acordou durante 
a noite? 

( ) Sim (1) 
( ) Não (0) 

6. Alguma manobra que o senhor 
realiza é capaz de diminuir este 
sintoma? (descrever as manobras 
para o paciente se ele não citar 
nenhuma) 

( )  Andar (2) 
( ) Ficar de pé (1) 
( ) Sentar ou deitar (0) 

Total: 
Classificação de Sintomas:  3 – 4 LEVE 

5 – 6 MODERADO 
7 – 10 GRAVE 
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Tabela 4 – Escore de Comprometimento Neuropático: examina-se os pés do 
paciente e pontua-se de acordo com o resultado encontrado.          
A partir da soma, os sinais são classificados em leve, moderado ou 
grave15 

 Direito Esquerdo 
Reflexo  Aquileu ( ) Presente (0) 

( ) Ausente (2) 
( ) Presente (0) 
( ) Ausente (2) 

Sensação Vibratória  
Diapazão 128 Hz 
Articulação interfalangiana 
hálux 
Presente = consegue 
distinguir entre vibrando/ 
não vibrando 

( ) Presente (0) 
( ) Reduzido/ 
Ausente (1) 

( ) Presente (0) 
( ) Reduzido/ 
Ausente (1)  

Dolorosa 
Palito japonês (face romba 
e pontiaguda) 
Próximo a raiz da unha do 
hálux, suficiente para 
deformar a pele 
Presente = consegue 
distinguir face romba de 
pontiaguda 

( ) Presente (0) 
( ) Reduzido/ 
Ausente (1)  

( ) Presente (0) 
( ) Reduzido/ 
Ausente (1)  

Térmica 

Diapazão colocado em 
água gelada e martelo 
colocado em água morna 
Região dorsal do pé  
Presente = consegue 
distinguir as temperaturas 

( ) Presente (0) 
( ) Reduzido/ 
Ausente (1)  

( ) Presente (0) 
( ) Reduzido/ 
Ausente (1)  

Total    
Classificação de sinais 3-5 LEVE  

6-8 MODERADO  
9-10 GRAVE  

 
Para diagnóstico de NP faz-se necessário uma das seguintes condições: 

- Presença de sinais moderados ou graves (com ou sem sintomas); 

- Presença de sinais leves com sintomas moderados ou graves.  

 

Foram examinados 356 pacientes para NP, tendo sido incluídos na 

avaliação 346 pacientes (10 pacientes excluídos devido a presença de causas 

secundárias a NP: 6 com deficiência de vitamina B12, 2 com hipotireoidismo 

não compensado, 1 com diagnóstico de HIV e 1 com diagnóstico de VHC).  
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3.4.2 Neuropatia Autonômica Cardiovascular 

O diagnóstico de NAC é baseado em uma série de exames que avaliam 

as funções simpática e parassimpática, com a utilização dos testes indicados 

na Tabela 5. Para análise destes resultados, foi utilizado o programa Poly-

Spectrum, versão 4.8.143. 

  

Tabela 5 – Testes utilizados para avaliação da neuropatia autonômica 
cardiovascular  

Parassimpático Simpático 
Frequência cardíaca de repouso 
Relação E:I# 

Relação 30:15# 

Relação de Valsalva# 

Avaliação HF da análise espectral 

Avaliação VLF na análise espectral 
Avaliação da PA em ortostase# 

[adaptado de Vinik AI66] 
Relação E:I: relação expiração: inspiração profunda, HF: high frequency, VLF: 
very low frequency, PA: pressão arterial  
#Testes de Ewing 

 

3.4.2.1 Testes de Ewing18, 66, 67 

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

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

variação da FC com a respiração depende da inervação parassimpática. 

Estando em repouso, em decúbito dorsal e em monitorização 

eletrocardiográfica, o paciente é orientado a realizar manobras de inspiração e 

expiração profunda, com duração de 5 segundos cada uma (aproximadamente 

6 respirações por minuto). A variação de sua FC é mensurada durante esta 

manobra. Com esta manobra, ocorre uma ativação do sistema simpático 
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durante a inspiração e uma contra regulação do parassimpático durante a 

expiração. A razão E:I é obtida pela divisão da FC máxima pela FC mínima.   

- Relação da FC sob Manobra de Valsalva – esta manobra é mediada 

pela alternância da ativação das fibras parassimpáticas e simpáticas. Em 

indivíduos saudáveis, o reflexo de resposta à Manobra de Valsalva inclui 

taquicardia e vasoconstrição periférica durante a manobra, seguido de 

bradicardia após a liberação da manobra. Estando em repouso em decúbito 

dorsal e em monitorização eletrocardiográfica, o paciente é orientado a manter 

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

durante 15 segundos. Espera-se que durante a Valsalva o paciente faça uma 

taquicardia (que é máxima em torno do 14o segundo) e após ocorra uma 

bradicardia reflexa (que ocorre durante os 30-45 segundos seguintes a 

taquicardia). A razão de Valsalva é a relação entre a taquicardia e a bradicardia 

máximas.  

- Relação 30:15 após ortostase (30:15 heart rate ratio with standing) – 

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

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

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

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

parassimpático). Estando em repouso, em decúbito dorsal e em monitorização 

eletrocardiográfica, o paciente é orientado a ficar em ortostase. A avaliação da 

relação destes dois momentos é chamada de relação 30:15. 

- Avaliação da pressão arterial (PA) – mensura-se a PA em decúbito e 

em ortostase após o 3o minuto após a mudança de posição.  
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Os valores de normalidade para os testes avaliados de Valsalva, índice 

30:15, relação E:I e análise espectral da VFC são baseadas em estudos 

prévios67-69. Foi considerada presença de hipotensão postural uma queda > 20 

mmHg da PA sistólica após a mudança de posição, após 3 minutos em 

ortostase. 

 

3.4.2.2 Avaliação da Variabilidade da Frequência Cardíaca 

A Variablidade da FC (VFC) pode ser avaliada calculando-se os índices 

dos intervalos R-R, seja sob a forma de análise baseada em função do tempo 

(time-domain analyses) ou em função da frequência (frequency-domain 

analysis). 

Para a análise baseada na frequência, utiliza-se a análise espectral de 

uma matriz. A análise espectral envolve a decomposição de uma sequência 

seriada de intervalos R-R em uma soma de funções sinusoidais de diferentes 

amplitudes e frequências realizadas por diversas abordagens matemáticas 

(como transformação de fast Fourier ou modelos auto-regressivos). O resultado 

(poder espectral) pode ser exibido como a magnitude da variabilidade em 

função da frequência. Em outras palavras, o poder do espectro reflete a 

amplitude das flutuações da FC presentes em diferentes oscilações de 

frequência. O poder do espectro da VFC é composto por 3 picos 

predominantes 66, 70:  

- Componente de muito baixa frequência (Very Low Frequency – 

VLF), abaixo de 0,4Hz – relacionado às flutuações no tônus vasomotor 

associado com termorregulação. Mediado primariamente pelo sistema nervoso 

simpático; 
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- Componente de baixa frequência (Low Frequency – LF), ao redor de 

0,1Hz – Mediado pelo sistema nervoso simpático, com modulação vagal; 

- Componente de alta frequência (High Frequency – HF), ao redor de 

0,25Hz – relacionado à atividade respiratória. Mediado pelo sistema nervoso 

parassimpático. 

A avaliação da análise espectral da FC é realizada pela manhã, estando 

o paciente em repouso, sem ingestão de café por 8 horas, em jejum de, no 

mínimo, 2 horas, sem estar em hipoglicemia e sem utilizar drogas que alterem 

a FC. O paciente é então monitorizado e o traçado eletrocardiográfico é 

avaliado pelo programa Poly-Spectrum. A vantagem da avaliação da análise 

espectral da VFC é que é um exame que não precisa de cooperação ativa do 

paciente. Os resultados obtidos são comparados com uma padronização 

baseada em faixa etária e sexo68.  

 

Utilizando estes sete parâmetros, com especificidade de 100%, o 

diagnóstico de NAC foi feito da seguinte forma70: 

- Sem NAC: 0 ou 1 teste alterado 

- NAC incipiente ou borderline: 2 testes alterados  

- NAC instalada: ≥ 3 testes alterados ou presença de hipotensão 

postural 

Para a presente avaliação, foi considerada como presença de NAC 

clínica o diagnóstico de NAC instalada. 

Foram examinados 357 pacientes para presença de NAC, tendo sido 

incluídos na avaliação 342 pacientes (15 pacientes excluídos da avaliação 

devido ao uso de beta bloqueadores).  
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3.5 Extração do DNA 

Após a obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, foram 

colhidos 15 mL de sangue periférico de cada um dos pacientes para extração 

de DNA genômico de leucócitos, que foi realizada  pelo método de salting out, 

conforme previamente descrito71. O pellet final foi ressuspendido em 50 – 200 

µl H2O miliQ estéril e incubado a 37ºC durante 15 minutos. O DNA assim obtido 

ficou armazenado a temperatura de –20ºC. 

 

3.6 Reação em Cadeia da Polimerase em Tempo Real 

Foi utilizado o equipamento de reação em cadeia da polimerase (PCR) 

em tempo real, StepOnePlus (Applied Biosystems, Califórnia, EUA), que 

permite o processamento de 96 amostras de DNA simultaneamente (em 

placas). Este ensaio de genotipagem detecta as variantes alélicas de um SNP, 

sem quantificar o alvo. 

Para preparação da reação de PCR, foram utilizados: TaqMan 

Genotyping Master Mix (conjunto de reagentes otimizados para genotipagem 

de SNPs, incluindo AmpliTaq Gold DNA polimerase, dNTPs sem dUTP, 

referência passiva e mix de componentes otimizados) e TaqMan SNP 

Genotyping Assays (contém duas sequências de primers específicos, para 

amplificar o polimorfismo de interesse e duas sondas alelo-específicas TaqMan 

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

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

genotipagem das duas possíveis variantes do SNP: a sonda do alelo 1 é 

marcada com o Reporter dye VIC, e a sonda do alelo 2 é marcada com o 

Reporter dye FAM, que apresentam fluorescências diferentes durante a reação. 
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O sinal de fluorescência gerado pela amplificação de PCR indica quais alelos 

estão presentes na amostra. 

Durante a reação, primeiramente a sonda contendo os fluoróforos se liga 

à fita de DNA, essas fluorescências são chamadas Quencher (molécula 

inibidora) e Reporter (molécula que emitirá a fluorescência). Em seguida, o 

primer se liga à fita de DNA e à enzima Taq DNA polimerase começa a 

estendê-lo, adicionando os nucleotídeos. Neste momento o software começa a 

registrar a reação. Quando a DNA polimerase encontra a sonda, o Reporter e o 

Quencher são separados e a emissão de fluorescência do Reporter não é mais 

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

detectada. 

O software StepOne normaliza a fluorescência do Reporter dye com o 

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

intensidades normalizadas (Rn) do reporter dye em um Gráfico de 

Discriminação Alélica, que contrasta as intensidades do reporter dye das 

sondas alelo-específicas. De acordo com a posição nesse gráfico, gera-se o 

resultado do genótipo de cada amostra. 
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4. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 
Os resultados foram expressos como mediana e intervalo interquartílico, 

exceto quando especificado de outra maneira. Os dados que apresentaram 

rejeição da normalidade pelo teste de Shapiro-Wilk W foram logaritmizados 

para as análises e em caso de persistência da rejeição ao teste, a alternativa 

não-paramétrica foi utilizada. As diferenças entre os grupos foram analisadas 

pelo teste de ANOVA ou Kruskal-Wallis, de acordo com a rejeição ou não no 

teste de normalidade, com pós teste de Tukey-HSD, teste de chi-quadrado e 

teste exato de Fischer. 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 os SNPs que falharam neste teste não foram utilizados 

nas análises de associação com a NP ou a NAC. 

As associações dos SNPs com a NP e NAC foram verificadas por 

modelos de regressão. Para as análises realizadas com a prevalência de NP e 

de NAC, foi utilizado o modelo de regressão logística nominal. Os resultados 

foram expressos de acordo com o Odds Ratio (OR) para presença de NP/ NAC 

versus ausência de NP/ NAC, no modelo de regressão logística nominal, 

juntamente com seus respectivos intervalos de confiança (IC) de 95%. O 

modelo co-dominante foi utilizado: os dados dos genótipos foram classificados 

de acordo com o número de alelos polimórficos (0; 1 ou 2) e o OR foi 

computado para o número de alelos polimórficos como variáveis quantitativas 

(1 vs. 0 e 2 vs. 1 cópias, com o menor número de cópias de cada par 

considerado como apresentando um OR de 1).  
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Ajustes para outras variáveis clínicas e biológicas foram realizados 

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

regressão. A correção para múltiplas comparações devido aos múltiplos SNPs 

testados foi feita pela correção de Bonferroni e desta forma, foi considerado 

significante P<0,016 (0,05 dividido pelos três SNPs avaliados, uma vez que 

dois SNPs não foram avaliados quanto à associação com NP e NAC por suas 

distribuições não estarem consistentes com o EHW). As análises estatísticas 

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

livre distribuição R72. 
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5. RESULTADOS 

 
5.1 Características clínicas dos pacientes 

5.1.1 Neuropatia Periférica 

A Tabela 6 mostra as características clínicas e laboratoriais dos 

pacientes com e sem NP.  

Tabela 6 – Características dos pacientes com e sem neuropatia periférica  

 Sem NP Com NP Valor de P 
N 229 117  
Idade (Anos) 31 (25 – 39) 36 (29,5 – 44) <0,0001 
Sexo: Feminino/ Masculino (%) 63,8 / 36,2 55,7/ 45,3 0,10 
Idade ao Diagnóstico (Anos) 11 (6 – 18) 12 (7 – 18) 0,23 
Tempo de DM (Anos) 19 (15 – 25) 23 (17 – 31) 0,0003 
Tabagismo# (%) 10 / 83,4 / 6,5 13,7/ 79,8/ 6,8 0,58 
Etilismo# (%) 4/ 92/ 4 6/ 87,2/ 6,8 0,34 
Altura (cm) 160 (150 – 168) 163 (153 – 171) 0,032 
IMC (kg/m2) 24,5 (22,1 – 26,8) 23,4 (21,1 – 28,1) 0,12 
Circunferência Abdominal (cm) 86 (80 – 92) 87,2 (80 – 100) 0,17 
Dose de Insulina (UI/Kg) 0,63 (0,47 – 0,81) 0,60 (0,42 – 0,81) 0,22 
HAS (%) 30,8 53 <0,0001 
DLP (%) 36,2 53 0,004 
Colesterol (mg/dL) 172 (149 – 196) 171 (145 – 194) 0,95 
Triglicérides (mg/dL) 75 (57 – 97) 85 (64 – 121) 0,005 
Uso de estatinas (%) 34,9 41 0,29 
HbA1c (%) 8,3 (7,4 – 9,2) 8,3 (7,3 – 10) 0,85 
TFGe (mL/min/1,73m2) 104 (85 – 118) 70 (20 – 100) <0,0001 
Uso de IECA (%) 28,4 36,7 0,14 
Albuminúria# (%) 79 / 14,3/ 6,7 52/ 16,3/ 31,7 <0,0001 
Retinopatia# (%) 40,9/ 41,8/ 17,3 13,7/ 30,8/ 55,6 <0,0001 
NAC clínica (%) 21,5 50,9 <0,0001 
NAC subgrupos# (%) 67,1/ 11,4/ 21,5 34/ 15,1/ 50,9 <0,0001 
Resultados expressos como mediana e intervalo interquartílico. Análise estatística das 
variáveis realizadas com o teste T de Student utilizando dados logaritmizados. 
IMC: índice de massa corpórea; HAS: hipertensão arterial sistêmica; DLP: dislipidemia; TFGe: 
taxa de filtração glomerular estimada; IECA: inibidores da enzima conversora da angiotensina; 
NAC: neuropatia autonômica cardiovascular; NP: neuropatia periférica 
#Tabagismo: Ex-tabagista, Não, Sim; Etilismo: Ex-etilista, Não, Sim; Albuminúria: A1, A2, A3; 
Retinopatia: Ausente, Não proliferativa, Proliferativa; NAC subgrupos: Ausente, Incipiente, 
Instalada 
P≤0,05 foi considerado significante 
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Dos 346 pacientes incluídos na avaliação, 117 apresentavam NP 

(33,8%). 

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

são mais velhos [36 (29,5 – 44) vs. 31 (25 – 39) anos] e têm mais tempo de DM 

[23 (17 – 31) vs. 19 (15 – 25) anos]. Além disso, os pacientes com NP são mais 

altos que os pacientes sem NP (163 cm vs. 160 cm). 

Em relação às comorbidades, os pacientes com NP, quando 

comparados aos sem NP, têm mais DLP (53% vs. 36,2%,) e mais HAS (53% 

vs. 30,8%). 

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

concentrações mais elevadas de TG [85 (64 – 121) vs. 75 (57 – 97) mg/dL], 

TFGe menor [70 (20 – 100) vs.104 (85 – 118) mL/min/1,73m2] e maior 

prevalência de albuminúria A2 e A3 (16,3/ 31,7% vs. 14,3/ 6,7%, 

reepectivamente). 

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

apresentam maior prevalência da forma proliferativa de retinopatia (55,6% vs 

17,3%) e maior prevalência de NAC clínica (21,5% vc 50,9%). 
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5.1.2 Neuropatia Autonômica Cardiovascular 

A Tabela 7 mostra as características clínicas e laboratoriais dos 

pacientes com e sem NAC. 

 

Tabela 7 – Características dos pacientes sem e com neuropatia autonômica 
cardiovascular clínica 

 Sem NAC clínica Com NAC clínica Valor de P 
N 243 99  
Idade (Anos) 34 (27 – 43) 33 (26- 42) 0,53 
Sexo: Feminino/ Masculino (%) 61,3/38,7 62,6/37,4 0,82 
Idade ao Diagnóstico (Anos) 12 (6 – 19) 11 (7 – 18) 0,46 
Tempo de DM (Anos) 20 (15 – 27) 21 (15 – 28) 0,98 
Tabagismo# (%) 12,5/ 80/ 7,5 10,2/ 83,7/ 6,1 0,74 
Etilismo# (%) 3/ 92/ 5 11,3/ 84,6/ 4,1 0,008 
IMC (kg/m2) 24,3 (22,0 – 26,5) 23,3 (21,1 – 27,3) 0,18 
Circunferência Abdominal (cm) 86 (80 – 93,4) 85,5 (79 – 95) 0,9 
Dose de Insulina (UI/kg) 0,62 (0,44 – 0,82) 0,59 (0,44 – 0,78) 0,53 
HAS (%) 30,4 52 0,0003 
DLP (%) 38,7 51 0,04 
Colesterol (mg/dL) 171 (149 – 193) 176 (147 – 211)  0,19 
Triglicérides (mg/dL) 75 (57 – 96)  89 (63 – 129)  0,0007 
Uso de estatinas (%) 35,4 40,8 0,38 
HbA1c (%) 8,2 (7,3 – 9,0) 8,5 (7,5 – 10,2) 0,01 
Uso de IECA (%) 29,2 40,8 0,004 
TFGe (mL/min/1,73m2) 100 (78 – 115)   85 (16 – 106) 0,0002 
Albuminúria# (%) 78,5/ 15,5/ 6 49,4/ 15/ 35,6 <0,0001 
Retinopatia# (%) 38,6/ 38,6/ 22,8 22,4/ 33,7/ 43,9 0,0003 
Neuropatia Periférica (%) 24,9 52,7 <0,0001 
Resultados expressos como mediana e intervalos interquartílicos. Análise estatística das 
variáveis realizadas com o teste T de Student utilizando dados logaritmizados.  
IMC: índice de massa corpórea, HAS: hipertensão arterial sistêmica; DLP: dislipidemia; TFGe: 
taxa de filtração glomerular estimada; IECA: inibidores da enzima conversora da angiotensina; 
NAC: neuropatia autonômica cardiovascular 
#Tabagismo: Ex-tabagista, Não, Sim; Etilismo: Ex-etilista, Não, Sim; Albuminúria: A1, A2, A3; 
Retinopatia: Ausente, Não proliferativa, Proliferativa;  
P≤0,05 foi considerado significante 

 

Dos 342 pacientes incluídos na avaliação, 99 (28,9%) apresentavam o 

diagnóstico de NAC.  
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Os pacientes com NAC, quando comparados aos pacientes sem NAC, 

têm maior prevalência de HAS (52% vs. 30,4%) e DLP (51% vs. 38,7%). Além 

disso, há uma maior prevalência de pacientes ex-etilistas no grupo NAC (11,3% 

vs. 3%). 

Em relação à avaliação laboratorial, os pacientes com NAC apresentam 

maiores concentrações de TG que os pacientes sem NAC [89 mg/dL (63 – 129) 

vs. 75 mg/dL (57 – 96)] e HbA1c maior [8,5% (7,5 – 10,2) vs. 8,2% (7,2 – 9,0)]. 

Em relação às demais complicações microvasculares, os pacientes com 

NAC apresentam menor TFGe quando comparados aos sem NAC [85 (16 – 

106) vs.100 mL/min/1,73m2 (78 – 115)], maior prevalência de albuminúria A3 

(16,3/ 31,7% vs. 14,3/ 6,7%) e maior prevalência de RDP (43,9% vs. 22,8%) 

Os pacientes com NAC apresentam maior prevalência de NP quando 

comparados aos sem NAC (52,7% vs 24,9%). 
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5.2 Polimorfismos 

 

5.2.1 GPX4 

Não houve associação do polimorfismo rs713041 com a NP (Tabela 8). 

A presença do alelo T deste polimorfismo conferiu proteção contra a 

NAC na população com DM1 estudada (Tabela 9). 

 
Tabela 8 – Frequência genotípica do polimorfismo rs713041 no gene GPX4 de 

acordo com o diagnóstico de neuropatia periférica para a 
população estudada 

Genótipos Sem NP Com NP OR (IC 95%) para NP Valor de P 

rs713041     
CC 0,297 0,353 1,26 (0,61-2,62) 0,53 
CT 0,507 0,457   
TT 0,196 0,190   
MAF 0,449 0,418   

OR (odds ratio) e Intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo co-dominante de 
regressão logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, IMC, HbA1c, TG, TFGe.  
MAF: frequência do alelo raro; NP: neuropatia periférica 
 
 
Tabela 9 – Frequência genotípica do polimorfismo rs713041 no gene GPX4 de 

acordo com o diagnóstico de neuropatia autonômica cardiovascular 
clínica para a população estudada 

Genótipos Sem NAC Com NAC  OR (IC 95%) para NAC  P 

rs713041   0,39 (0,17 – 0,84) 0,0165 
CC 0,285 0,384   
CT 0,517 0,515   
TT 0,198 0,101   
MAF 0,455 0,358   

OR (odds ratio) e Intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo co-dominante de 
regressão logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, IMC, HbA1c, TG, TFGe.  
MAF: frequência do alelo raro; NAC: neuropatia autonômica cardiovascular 
P≤0,0166 foi considerado significante 
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5.2.2 GCLC   

Não houve associação entre o polimorfismo rs1788390 no gene GCLC 

com os desfechos NP e NAC avaliados (Tabelas 10 e 11). 

 
Tabela 10 – Frequência genotípica do polimorfismo rs1788390 no gene GCLC 

de acordo com o diagnóstico de neuropatia periférica para a 
população estudada 

Genótipos  Sem NP Com NP OR (IC 95%) para NP Valor de P 

rs17883901   0,99 (0,53 – 1,88) 0,97 

CC 0,860 0,845   
CT 0,122 0,138   
TT 0,018 0,017   
MAF 0,079 0,086   

OR (odds ratio) e Intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo co-dominante de 
regressão logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, IMC, HbA1c, TG, TFGe.  
MAF: frequência do alelo raro; NP: neuropatia periférica 
 
 
Tabela 11 – Frequência genotípica do polimorfismo rs1788390 no gene GCLC 

de acordo com o diagnóstico de neuropatia autonômica 
cardiovascular clínica para a população estudada 

Genótipos Sem NAC Com NAC OR (IC 95%) para NAC Valor de P 

rs17883901   1,24 (0,65 – 2,25) 0,50 

CC 0,855 0,848   
CT 0,124 0,121   
TT 0,021 0,031   
MAF 0,083 0,090   

OR (odds ratio) e Intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo co-dominante de 
regressão logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, IMC, HbA1c, TG, TFGe.  
MAF: frequência do alelo raro; NAC: neuropatia autonômica clínica 
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5.2.3 CYBB  

A análise do polimorfismo rs6610650 foi feita apenas para o sexo 

feminino, pois o gene CYBB encontra-se no cromossomo X e este SNP não se 

encontra em Equilíbrio de Hardy-Weinberg nos homens. 

Não houve associação do polimorfismo rs1788390 com os desfechos NP 

e NAC avaliados (Tabelas 12 e 13). 

 

Tabela 12 – Frequência genotípica do polimorfismo rs661065 no gene CYBB 
de acordo com o diagnóstico de neuropatia periférica para a 
população feminina 

Genótipos  Sem NP Com NP OR (IC 95%) para NP Valor de P 

rs6610650     

Mulheres   1,37 (0,49 – 3,99) 0,55 

GG 0,476 0,556   
AG 0,441 0,365   
AA 0,083 0,079   
MAF 0,304 0,262   

OR (odds ratio) e Intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo co-dominante de 
regressão logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, IMC, HbA1c, TG, TFGe.  
MAF: frequência do alelo raro; NP: neuropatia periférica 
 
 
 
Tabela 13 – Frequência genotípica do polimorfismo rs661065 no gene CYBB 

de acordo com o diagnóstico de neuropatia autonômica 
cardiovascular clínica para a população feminina 

Genótipos Sem NAC Com NAC OR (IC 95%) para NAC Valor de P 
rs6610650     

Mulheres   0,89 (0,52 – 1,49) 0,67 

GG 0,480 0,548   
AG 0,432 0,355   
AA 0,088 0,097   
MAF 0,371 0,304   

OR (odds ratio) e Intervalo de Confiança (IC) 95% para o alelo raro em um modelo co-dominante de 
regressão logística ajustada para sexo, idade, tempo de DM, IMC, HbA1c, TG, TFGe.  
MAF: frequência do alelo raro; NAC: neuropatia autonômica cardiovascular 
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5.2.4  CYBA e TXNIP 

As distribuições dos genótipos dos SNPs estudados nos genes CYBA e 

TXNIP não foram consistentes com o EHW, razão pela qual a associação 

desses SNPs com NP e NAC não foi avaliada.  
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5.3 Associação entre complicações 

 

5.3.1 Neuropatia Periférica 

A Figura 8 demonstra as relações de risco entre os pacientes com NP e 

a presença de NAC e de complicações renais e de retina. 

 

Figura 8 – Avaliação do risco (expresso em odds ratio) determinado pela 
presença de neuropatia periférica para a presença de neuropatia autonômica 
cardiovascular, para os graus de albuminúria e para os graus de retinopatia 
A1: albuminúria A1; A2: albuminúria A2; A3: albuminúria A3; NAC: neuropatia 
autonômica cardiovascular; NP: neuropatia periférica; OR: odds ratio. RD: 
retinopatia diabética; RDNP: retinopatia diabética não proliferativa; RDP: 
retinopatia diabética proliferativa;  
P≤0,05 foi considerado significante 
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Os pacientes com NP também foram avaliados em relação ao seu risco 

de apresentar a forma incipiente e instalada da NAC, conforme demonstrado 

na Figura 9. 

 

Figura 9 – Avaliação de risco (expresso em odds ratio) entre a presença de 
neuropatia periférica e o grau de neuropatia autonômica cardiovascular 
NAC: neuropatia autonômica cardiovascular; NP: neuropatia periférica;  
P≤0,05 foi considerado significante 
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Na análise retrospectiva da TFGe de 257 pacientes, a queda anual da 

TFGe foi significantemente maior nos pacientes com NP em relação aos 

pacientes sem essa complicação microvascular, mesmo após ajuste para 

potenciais fatores de confusão, conforme demonstrado na Figura 10. 

 

Figura 10 – Comparação entre a taxa de filtração glomerular estimada em 
pacientes com e sem neuropatia periférica  
NP: neuropatia periférica; TFGe: taxa de filtração glomerular estimada 
Ajustado para idade ao diagnóstico, idade atual, HbA1c e TFGe inicial  
P≤0,05 foi considerado significante 
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5.3.2 Neuropatia Autonômica Cardiovascular 

A Figura 11 demonstra as relações de risco entre os pacientes com NAC 

clínica e a presença de NP e de complicações renais e de retina. 

 

Figura 11 – Avaliação do risco (expresso em odds ratio) determinado pela 
presença de neuropatia autonômica cardiovascular para a presença de 
neuropatia periférica, para os graus de albuminúria e para os graus de 
retinopatia 
A1: albuminúria A1; A2: albuminúria A2, A3: albuminúria A3; NAC: neuropatia 
autonômica cardiovascular; NP: neuropatia periférica; OR: odds ratio. RD: 
retinopatia diabética; RDNP: retinopatia diabética não proliferativa; RDP: 
retinopatia diabética proliferativa;  
P≤0,05 foi considerado significante 
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Na análise retrospectiva da TFGe de 257 pacientes, a queda anual da 

TFGe foi significantemente maior nos pacientes com NAC clínica em relação 

aos pacientes sem essa complicação microvascular, mesmo após ajuste para 

potenciais fatores de confusão, conforme demonstrado na Figura 12. 

 

 

Figura 12 – Comparação entre a taxa de filtração glomerular estimada em 
pacientes com e sem neuropatia autonômica cardiovascular  
NAC: neuropatia autonômica cardiovascular; TFGe: taxa de filtração glomerular 
estimada  
Ajustado para idade ao diagnóstico, idade atual, HbA1c e TFGe inicial 
P≤0,05 foi considerado significante 
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6. DISCUSSÃO 

 
6.1 Polimorfismos 

Os polimorfismos estudados foram escolhidos por estarem em genes 

que codificam proteínas de sistemas pró-oxidantes e antioxidantes, o que os 

torna potenciais candidatos a participarem da susceptibilidade para o 

desenvolvimento das complicações do DM. 

O principal achado deste estudo foi que a presença do alelo T no 

polimorfismo rs713041 no gene GPX4 (GPx4c718t) conferiu proteção para a 

NAC clínica na população com DM1 estudada. 

Para melhor entendimento de como este SNP na GPX4 poderia 

influenciar a susceptibilidade a NAC, é importante a compreensão do 

funcionamento do grupo GPX de selenioproteínas, de como elas organizam-se 

de forma hierárquica e o papel da concentração de selênio no grau de sua 

atividade enzimática.  

As selenioproteínas apresentam um sítio de ligação com o selênio, 

denominado SECIS (sequência de inserção da seleniocisteína). A região 3’-

UTR tem um papel fundamental na formação das selenioproteínas, por conter 

as estruturas necessárias para a incorporação do selênio na proteína. Sem 

estas estruturas, a tradução pararia no códon UGA, resultando em uma 

proteína truncada. Por essa razão, aventou-se a possibilidade de que variantes 

genéticas desta região pudessem alterar a função da proteína. No estudo que 

primeiro descreveu o polimorfismo GPX4c718t, rastreou-se em 66 voluntários a 

região 3’UTR do gene GPX4 e observou-se a variante T/C na posição 71873. 
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Na Figura 13 é possível observar a relação entre a região SECIS, a região 

3’UTR e a posição do polimorfismo 718. 

 

Figura 13 – Representação da estrutura da selenioproteína GPX4 e posição do 
polimorfismo 718 [adaptado de Villete S et al.73] 
SECIS: sequência de inserção da seleniocisteína 

 

A incorporação do selênio é determinante para a função deste grupo de 

proteínas e o grau de suprimento nutricional de selênio será determinante para 

definir alguns fatores relacionados a síntese das GPXs, de uma maneira geral, 

e da GPX4, em particular. 

A síntese das selenioproteínas é regida por uma hierarquia, que é fruto 

da competição entre as diferentes GPX pelo selênio disponível: algumas 

desaparecem rapidamente em situações de deficiência de selênio, enquanto 

outras continuam estáveis41. Nesta hierarquização, a GPX4 tem maior 

afinidade pelo selênio que a GPX1, fato importante em situações de deficiência 

deste elemento. Em tecidos nos quais a GPX1 é a glutationa peroxidase mais 

importante, situações de deficiência de selênio resultam em estresse oxidativo, 
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pois a maior afinidade da GPX4 pelo selênio resultará em mais formação desta, 

em detrimento da GPX156, 74. 

Na deficiência de selênio também ocorre um aumento da avidez do sítio 

de ligação de selênio para o aminoácido cisteína (Cys). Este aumento de 

GPX4-Cys em detrimento da GPX4-Sel leva a uma menor atividade 

antioxidante da GPX4 (em torno de 100 vezes), levando a um acúmulo de 

EROs e NO75.  

Além destes fatores supracitados, variantes genéticas no gene GPX4 

podem alterar o metabolismo e grau de atividade desta proteína, de acordo 

com o grau de suprimento dietético de selênio. O polimorfismo rs713041 na 

região 3’UTR já teve seu papel funcional demonstrado no primeiro estudo que 

o descreveu: metabólitos da linfócito-5-lipoxigenases estavam em diferentes 

concentrações de acordo com o genótipo deste polimorfismo 73.  

Outro estudo experimental confirmou seu papel funcional: em situações 

de deficiência de selênio, células com a variante C deste polimorfismo 

demonstraram menor viabilidade após estresse oxidativo, aumento dos níveis 

de EROs e menor atividade da GPX4, quando comparadas com células com a 

variante T76. Clinicamente, já foram observadas associações deste 

polimorfismo com o aumento do risco para doença cardiovascular, câncer de 

próstata e câncer colo-retal56, 74. 

Neste sentido, pode-se entender que tanto a concentração de selênio 

quanto o polimorfismo têm importância na capacidade antioxidante da GPX4. 

No estudo realizado por Catherine Méplan et al.55, observou-se mais 

alguns dados interessantes: 1) indivíduos com o genótipo CC mantêm 

concentrações de GPX4 maiores que indivíduos com genótipo TT em situações 
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de deficiência de selênio; 2) o polimorfismo GPX4c718t influencia a posição da 

GPX4 na hierarquia das demais selenioproteínas; 3) há diferença por gênero 

no papel do polimorfismo GPX4c718t: mulheres com genótipo TT, em situação 

de deficiência de selênio, apresentaram menores concentrações proteicas da 

GPX4, quando comparadas às mulheres portadoras dos genótipos CC e CT.  

Em estudo prévio de nosso laboratório, a presença do alelo T também 

mostrou papel protetor para a DRD na população masculina com DM157.  

No sistema nervoso central, já foi demonstrada que há uma diminuição 

da atividade enzimática da GPX4 na Demência de Alzheimer, demonstrando 

um papel específico e primordial da função antioxidante no neurônio central41,. 

No sistema nervoso periférico, embora a concentração de GSH 

represente apenas 10% da concentração do sistema nervoso central77, 

acredita-se que a base fisiopatológica para dano neural por estresse oxidativo 

seja semelhante àquela do sistema nervoso central. Já foi demonstrada, por 

exemplo, a neurodegeneração em situação de depleção de GPX4 in vivo e ex 

vivo43. Além disso, camundongos knock out para o GPX4 apresentaram atrofia 

muscular grave e morte após curto espaço de tempo, indicando que o GPX4 é 

um gene fundamental para a sobrevida de neurônios motores em animais 

adultos78. Neste mesmo estudo, observou-se que não ocorreu nenhuma 

neurodegeneração nos neurônios cerebrais nestes camundongos knock out 

para a GPX4. Este dado nos mostra que mesmo dentro da população neuronal, 

a GPX4 têm papéis e importâncias diferentes – sendo vital para um subtipo e 

passível de substituição em outro.  

O nosso estudo é o primeiro estudo clínico a sugerir a participação do 

GPX4 na defesa antioxidante do sistema nervoso autonômico. Salientamos, no 
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entanto, que nossos resultados são contraditórios aos encontrados nos estudos 

funcionais realizados pelo grupo de Catherine Méplan55, nos quais os 

indivíduos com o genótipo CC tinham concentrações de GPX4 maiores que 

indivíduos com genótipo TT (que, no nosso estudo, seriam os protegidos). 

Neste momento não temos uma justificativa para este achado. Uma hipótese 

que pode ser aventada é a de que o tecido nervoso periférico autonômico 

também apresente uma hierarquia de glutationa peroxidases e a GPX4 não 

seja a mais importante. 

Os demais polimorfismos avaliados não apresentaram associação com a 

ND. Apesar da presença do alelo A do polimorfismo rs6610650 no gene 

CYBB57, da presença do alelo T do polimorfismo -675T/A no gene CYBA e da 

presença do alelo T do polimorfismo rs17883901 no gene GCLC59 terem se 

mostrado de risco para o desenvolvimento de DRD, nenhuma associação foi 

observada com a NP ou com a NAC. Estes achados reforçam o fato da 

fisiopatologia das microcomplicações ter aspectos diferentes entre si, o que 

justifica o fato de alguns pacientes apresentarem uma microcomplicação em 

detrimento da outra. Também reforça a necessidade da busca de marcadores 

laboratoriais particulares para cada complicação. 

Finalmente, reforçamos a importância da busca de marcadores 

genéticos como fatores de risco ou de proteção ao desenvolvimento de 

complicações de DM de uma maneira também particular, visando-se realizar 

intervenções com foco nestes marcadores ou nos produtos que eles 

expressam. 

Os dados relacionados ao TXNIP e ao CYBB não estão demonstrados, 

pois estes não se encontravam em EHW na nossa população.  
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6.2 Achados clínicos 

A ND é uma complicação microvascular do DM bastante negligenciada 

do ponto de vista de diagnóstico e de tratamento. Acredita-se que seja a 

microcomplicação mais prevalente do DM5. Em nossa casuística, a NP esteve 

presente em 33,8% dos pacientes, enquanto que a DRD esteve presente em 

29,2% e a RD, em 68,4%. Dos 117 pacientes com NP, 21 (17,9%) não 

apresentavam sintomas relacionados a esta condição, tendo sido 

diagnosticados com base na avaliação de sinais. Isto reforça a necessidade da 

realização de exame físico direcionado em todos pacientes com DM, 

independentemente da presença de sintomas. 

Em relação à NAC clínica, também se observou uma prevalência 

elevada (31,5%). Embora não considerada clinicamente significante, chama a 

atenção o diagnóstico da forma incipiente em 44 pacientes (12,7%). Ainda não 

é possível estabelecer o impacto clínico desta forma assintomática de NAC, 

apesar de já ser bem estabelecida a relação entre mortalidade cardiovascular e 

presença de NAC clínica em pacientes com DM66. Possivelmente, assim como 

nas formas incipientes das demais complicações, o reconhecimento do 

diagnóstico de NAC incipiente nos leve a realizar um controle mais intensivo 

dos fatores de risco conhecidos para neuropatia, com o intuito de diminuir a 

sua evolução. Além disso, o reconhecimento da existência de uma forma 

incipiente nos leva a ter maior conhecimento sobre a evolução desta 

complicação e, possivelmente, diferenciar padrões de acometimentos 

diferentes, tendo em vista que atualmente os pacientes são classificados 

apenas com diagnóstico presente ou ausente da NAC, sem estratificação de 

gravidade do mesmo. 
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Para o presente estudo, consideramos apenas os pacientes com NAC 

clínica, tendo em vista os dados disponíveis de literatura.  

Os nossos pacientes com NP apresentavam maior tempo de DM, com 

uma mediana de 23 anos. É descrito que a prevalência da ND, assim como das 

demais complicações, é tempo e glicemia dependente14, 79 (embora nossos 

pacientes tenham mediana recente de HbA1c semelhantes). Em pacientes com 

DM2, já observou-se a presença de ND mesmo naqueles pacientes com 

diagnóstico recente ou mesmo com pré-DM80. Este dado pode, no entanto, 

refletir o tempo de exposição à hiperglicemia em estágios pré diabéticos, bem 

como a interferência de outros fatores de risco.  

Em coorte de pacientes com DM1, a maior prevalência ocorre após os 

10 anos de diagnóstico, sendo crescente no seguimento posterior. Contudo, já 

se observou a presença da ND assintomática em pacientes com hiperglicemia 

importante e diagnóstico por tempo menor que 10 anos81, 82. Sendo assim, 

diferentemente das demais microcomplicações (RD e DRD), em que já é bem 

estabelecido na literatura o momento do início de seu rastreamento em DM1 

(cinco anos de doença) ainda não é possível estabelecer o tempo de DM mais 

apropriado para o início do rastreamento desta complicação, embora também 

seja preconizada a mesma recomendação79. O fato de o tempo de DM ser 

relativamente longo nos nossos pacientes deve-se ao tempo mínimo de 10 

anos de doença utilizado como critério de inclusão. Este viés pode ser corrigido 

em estudo futuro, realizando-se avaliação de todos pacientes desde o 

diagnóstico. 

Um dado interessante observado no presente estudo é o fato de 

pacientes com NP serem mais altos que os pacientes sem NP. Este dado já foi 
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sugerido no passado83 e é  concordante com a base fisiopatológica da ND, na 

qual a porção distal do nervo mais longo é mais precocemente acometida. 

Em relação às comorbidades, tanto para a NP quanto para a NAC, os 

pacientes apresentavam maior prevalência de HAS e maiores concentrações 

de TG, mesmo que estes últimos ainda estejam dentro dos valores desejáveis 

para pacientes com DM (< 150 mg/dL). Este achado pode representar apenas 

uma variável de confusão, visto que a DRD, que sabidamente cursa com HAS 

e elevação das concentrações de TG, também foi mais prevalente nos 

pacientes com ND. No entanto, é possível que representem fatores de risco 

para o desenvolvimento da ND. Estudos prévios já demonstraram a possível 

relação da resistência à insulina (RI) em pacientes com DM1 e o 

desenvolvimento de complicações84.  

Além disso, pacientes com DM1, diferentemente dos pacientes com 

DM2, costumam apresentar valores de TG menores que a população geral85. 

Sendo assim, valores um pouco mais elevados, mas ainda dentro do valor 

estabelecido como referência, podem representar uma RI nesta população, 

podendo representar um fator de risco adicional para o desenvolvimento de 

microcomplicações e levanta o questionamento se não deveríamos estabelecer 

metas de TG diferentes para a população com DM1. Um contraponto para esta 

hipótese de maior RI nestes pacientes é o fato de outras variáveis avaliadas 

que também poderiam refletir a RI, como dose de insulina por quilograma de 

peso, IMC e circunferência abdominal, não diferirem entre os grupos com e 

sem ND. Sendo assim, estes dados sugerem que a diferença nos valores de 

TG reflita mais a função renal que a RI.  
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O uso de estatinas é um ponto que ainda gera polêmica no 

desenvolvimento da ND. Enquanto que para o músculo a estatina é 

conhecidamente uma droga com potencial tóxico, para o nervo ainda não se 

tem esta resposta, com resultados ambíguos na literatura86. Nossa casuística 

não ajudou a esclarecer esta questão, não havendo diferença no uso da 

estatina nos diferentes grupos de ND.  

A maior prevalência da DRD e da RD em pacientes com ND é um dado 

esperado e confirmado em nossa casuística, visto que se acredita que o 

estresse oxidativo em vigência de hiperglicemia acometa todos esses tecidos-

alvo. Um dado inédito encontrado em nosso estudo foi o OR crescente da NP 

em relação à gravidade de NAC. Não é possível estabelecer se a NP é um 

fator de risco adicional ao desenvolvimento de NAC, um marcador de 

susceptibilidade ao desenvolvimento desta ou apenas um marcador de 

exposição aos fatores de risco. De qualquer forma, tendo em vista o aumento 

de mortalidade cardiovascular de pacientes com NAC e tendo em vista a 

dificuldade do diagnóstico de NAC, estudos futuros seriam de grande interesse 

para confirmar esta correlação – e com isso possivelmente considerar o 

paciente com NP como sendo de alto risco cardiovascular. A associação de 

risco cardiovascular entre diferentes complicações já foi realizada em estudo 

prévio: Cazzaruso et al.87 demonstraram que a presença de disfunção erétil em 

pacientes com DM2 tem valor preditivo positivo de 100% para alteração de 

cateterismo coronariano. Uma revisão da literatura mostrou a relação positiva 

para a presença de RD, DRD e NAC em pacientes DM, embora não para todos 

os graus das complicações53. 
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Ainda esmiuçando as associações entre as complicações, tivemos a 

oportunidade de avaliar retrospectivamente a TFGe em 257 pacientes da 

coorte do HC-FMUSP. Observou-se que os pacientes com NP apresentavam 

queda de clearance anual maior que os pacientes sem NP (-4,74 vs. -1,22 

mL/min/ano, respectivamente, P<0,0001), dado também observado nos 

pacientes com NAC quando comparados aos sem NAC (-3,74 vs -1,54 

mL/min/ano , respectivamente, P<0,0001), com uma mediana de seguimento 

de 10 anos.  

 Em estudo recente, comparou-se a evolução da TFGe em pacientes 

normoalbuminúricos sem e com NAC e esta foi significantemente pior neste 

grupo88. Diferentemente das demais associações, em que não é possível 

estabelecer causalidade ou efeito paralelo, aqui pode-se aventar uma 

causalidade da NAC na DRD, já que são pacientes A1 e com função renal 

normal. A relação de causa residiria no papel da deterioração da função renal 

quando exposta à maior atividade simpática (uma vez que o sistema nervoso 

parassimpático é acometido antes do que o simpático). Em nossa análise 

retrospectiva, infelizmente não foi possível avaliar o grau de albuminúria prévio 

devido a muitos dados faltantes, tampouco avaliar a presença inicial de NAC. 

Este dado será de grande interesse para um estudo prospectivo futuro.  

Uma limitação do nosso estudo é o fato de ser um estudo transversal, 

não prospectivo. Outra limitação é que alguns dados coletados foram 

realizados por meio de questionário simples, como tabagismo e etilismo 

pregresso e atual, sem classificação mais detalhada. Isto pode interferir na 

avaliação destes hábitos em relação à interpretação de sua associação com a 

ND. Finalmente, seria importante a validação do achado da associação de NAC 
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com o SNP rs713041 no gene GPX4 em outra população de pacientes com 

DM1, o que possivelmente esbarraria na dificuldade de encontrarmos outra 

população de pacientes com DM1 avaliada pelos mesmos testes utilizados no 

presente estudo. 
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7. CONCLUSÕES 
 

O polimorfismo rs713941 no gene GPX4 conferiu proteção contra a NAC 

na população de DM1 avaliada. 

Existe associação de risco entre a presença de NP e a presença de NAC 

e os graus de albuminúria, retinopatia e NAC. 

Existe associação de risco entre a presença de NAC clínica e a 

presença de NP e os graus de albuminúria e retinopatia. 

As presenças de NP e de NAC estão associadas a maiores quedas 

anuais da TFGe. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A neuropatia diabética é uma área muito rica, de fisiopatologia 

fascinante e ainda incompreendida em muitos aspectos, principalmente na sua 

manifestação autonômica. O estudo da ciência básica aliada à clínica é de 

suma importância para que assim possamos diminuir o agravo causado por 

esta complicação aos pacientes.  
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Gráficos de Análise Espectral da Variabilidade da Frequência Cardíaca   

 

 
Figura Anexo 1 – Exemplo de gráfico de análise espectral de variabilidade de 
frequência cardíaca de paciente controle. Observa-se grande amplitude em 
todas as faixas de frequência 
 
 

 
Figura Anexo 2 – Exemplo de gráfico de análise espectral de variabilidade de 
frequência cardíaca de paciente com neuropatia autonômica cardiovascular. 
Observa-se diminuição da amplitude de em todas as faixas de frequência.  
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