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Resumo

RESUMO

A redução da biodisponibilidade óxido nítrico (NO) tem sido

responsável por complicações vasculares em algumas doenças, incluindo

Diabetes Mellitus tipo 2 (DMII). A disfunção endotelial (DE) pode ser

ocasionada pela baixa biodisponibilidade do ~O e estudos indicam que a

hiperglicemia pode estar contribuindo para esse evento. Outro fato importante

é que grande parte dos indivíduos que apresentam Intolerância à Glicose (IG)

evolui para DMII. Portanto, o objetivo desse trabalho foi avaliar de que forma

o estado hiperglicêmico poderia interferir sobre os metabólitos do ~O (S

nitrosotióis, nitrato + nitrito e nitrotirosina), inibidores endógenos da ~O

sintase (ADMA e SDMA), homocisteína e a DE através da medida da

atividade da n-acetil-p-glicosaminidase (NAG). Neste estudo participaram

140 voluntários: 12 controles (C), 32 IG e 96 DMIl. A concentração de

glicose foi superior nos grupos IG (l09±10mg/dL) e DMII (165±66mg/dL)

em relação ao grupo C (88±l1mg/dL) (p<0.05). Somente o grupo DMII

(8,5±1,9%; 4,57±2,78mg/dL) apresentou níveis elevados de hemoglobina

glicada e frutosamina em relação ao grupo C (6,0±0,9%; 2,31±0,27mg/dL).

Entretanto, os metabólitos do ~O (nitrato+nitrito, S-nitrosotióis e

nitrotirosina) apresentaram concentrações elevadas nos grupos IG

(35,1±12,9I-lM; 137±45nM; 352±104nM) e DMII (39,2±18,0I-lM; 143±73nM;

472±231nM) em relação ao grupo C (26,6±6,2~; 78±46nM; 260±74nM). A

função endotelial também esteve alterada nos grupos IG (28,0±7,3UIL) e

DMII (29,4±8,7UIL) em relação ao grupo C (21,7±3,9UIL), como indicado

pela atividade da NAG. O mesmo comportamento foi observado com os

inibidores endógenos de ~O (ADMA e SDMA). A concentração de

homocisteína plasmática não apresentou diferença significativa entre os

grupos. Os dados demonstraram que os indivíduos IG apresentaram alterações

bioquímicas, relacionadas ao estresse oxidativo e à disfunção endotelial,

semelhantes aos pacientes com DMII, as quais poderiam contribuir para o

desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
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Abstract

ABSTRACT

The nitric oxide (NO) has been responsible for vascular complications in

some diseases, inc1uding Diabetes Mellitus type 2 (DMI1). Endothelial

dysfunction (ED) may be caused by NO low bioavailability and studies indicate

that the hyperglycemia may be contributing to this event. Other important fact is

that a large number of individuaIs who present Glucose Intolerance (G1)

develop DMII. Therefore, the objective of this study was to evaluate the way the

hyperglycemic state could interfere upon the NO metabolites (S-nitrosotiois,

nitrate + nitrite and nitrotirosine), endogen inhibitors of NO synthase (ADMA,

and SDMA) and the DE using n-acetyl-f3-glicosaminidase (NAG) activity

measure. In this study, 140 volunteers participated: 12 as controls (C), 32 G1 and

96 DMII. Glucose concentration was superior in G1 group (109±10 mg/dL) and

DMII group (165±66mg/dL) in relation to group C (88±11mg/dL) (p<0.05).

Only DMII group (8,5±1.9%; 4,57±2,78mg/dL) showed high leveIs of glicade

hemoglobin and frutosamine in relation to group C (6,0±0,9%;

2,31±0,27mg/dL). However, NO metabolites (nitrate + nitrite, S-nitrosotiois and

nitrotirosine) showed high concentrations in groups G1 (35,1±12,9~;

137±45nM; 352±104nM) and DMII (39,2±18,0~; 143±73nM; 472±231nM) in

relation to group C (26,6±6,2~M; 78±46nM; 260±74nM). The endothelial

function was also altered in groups G1 (28,0±7,3U/L) and DMI1 (29,4±8,7U/L)

in relation to group C (21,7±3,9U/L), as indicated by NAG activity. The same

behavior was observed with endogen inhibitors of NO (ADMA and SDMA).

Plasmatic homocystein concentration has not shown significant difference

between the groups. Data has shown that the individuals 1G presented

biochemistry alterations, related to the oxidative stress and the endothelial

dysfunction, similar to the patients with DMI1, which could contribute to the

deve10pment of cardiovascular diseases.
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Lista de Abreviaturas

LISTA DE ABREVIATURAS

ADMA: dimetilarginina assimétrica
ALBNO: nitroalbumina
CBS: cistationa-beta-sintetase
DAC: doença arterial coronariana
DDAH: dimetilarginina dimetilaminohidrolase
DMIl: diabetes mellitus tipo II
DPT: dimetilargnina piruvato transferase
ECV: evento cardiovascular
EROs: espécies reativas de oxigênio
GSH: glutationa reduzida
GSSG: glutationa oxidada
Hb-G: hemoglobina glicada
HDL: lipoproteína de alta densidade
HPE-LIF: eletroforese capilar de ata performance acoplada ao detector de
fluorescência induzida a laser
HPLC: cromatografia líquida de alta performance
IG: intolerante à glicose
IMC: índice de massa corpórea
LDL: lipoproteína de baixa densidade
LO·: radical alcoxila
LOO·: radical peroxila
MTHF: metiltetrahidrofolato
NAGase: n-acetil-f3-glicosaminidase
·NO: óxido nítrico
·N02: dióxido de nitrogênio
NOS: óxido nítrico sintase
NOSc: óxido nítrico sintase constitutiva
NOSi: óxido nítrico sintase indutível
O2-.: ânion superóxido

·OH: radical hidroxila
ONOOO-: peroxinitrito
PRMT: proteína metiltransferase
RSNO: S-nitrosotiol
SDMA: dimetilarginina simétrica
SDS: dodecil sulfato de sódio
SRI: síndrome da resistência a insulina
TNF: fator de necrose tumoral
VLDL: lipoproteína de muito baixa densidade
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lntrodufão

1 INTRODUÇÃO

1.1 Fisiopatologia da Diabetes Mellitus do tipo 11: Óxido Nítrico vs

disfunção endotelial e estresse oxidativo

o óxido nítrico (NO) tem sido implicado na fisiopatologia da

Diabetes Mellitus tipo II (DM II). A resistência à insulina, bem como as

alterações na circulação micro e macrovascular, são características da DM

II. Sabe-se que a hiperglicemia é um dos fatores responsáveis pela

deficiência funcional da microcirculação vascular e pela hiperatividade

plaquetária em indivíduos com DM II. Além disso, a cascata de

coagulação, os níveis de fibrinogênio e do ativador de plasminogênio estão

também alterados. A aderência e agregação de plaquetas na parede vascular

na DM II estão mais elevadas que no indivíduo sadio. A baixa resposta à

prostaciclina (pGI2) e ao ~O parece estar envolvida na disfimção

plaquetária, bem como à própria insulina, que é um antagonista da

hiperatividade plaquetária. Assim, o defeito na ação da insulina na diabetes

cria mn ambiente que induz mna alteração da atividade plaquetária,

prejudicando a circulação micro e macrovascular (Vinik et al., 2001).

A Síndrome da Resistência à Insulina (SRI) é caracterizada por mn

grupo de anormalidades metabólicas e homeostáticas, as quais são fatores

de risco para o desenvolvimento da DM II (figura 1). Essas anonnalidades

incluem a intolerância à glicose, a hiperinsulinemia, a hipertensão, a

dislipidemia, o estado pró-trombótico/hipofibrinolítico, o estresse oxidativo

e a disfunção endotelial (Reaven et a!., 1995; Chisholm et a!., 1997;

McCarty et al., 1994). Essas anomalias também geram mn amnento do

risco de macroangiopatia em ambos, diabetes e no estado de pré-diabético

1



Introduf.ão

representado pela SR!, resultando principalmente em alterações

ateroscleróticas e trombóticas (StamIer et ai., 1993).

genético I IambienteI IDIABETES TIPO 11 I

Iag:essão prõ-ox:ante I~ 1
Ihiperglicemia I

t
insuficiência pancreática

I-1. defesa antioxidante I

~

t
resistência à insulina

/
Idisfunção endotelial I

!
IANGIOPATIAI

Figura 1: Hipótese esquemática da relação do estresse oxidativo,

disfunção endotelial e resistência à insulina na Diabetes Mellitus do

tipo 11 (Laight et aL, 2000).
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Introdufão

A disfunção endotelial inclui a alteração da vasodilatação mediada

pelo endotélio. O aumento da glicemia pode resultar na diminuição da

produção de ~O, na inativação do ~O por espécies reativas de oxigênio

(EROs) e de nitrogênio (ERNs) ou por produtos da peroxidação lipídica,

assim como, no aumento dos fatores de vasoconstrição derivados do

endotélio (Cosentino et al.,1998). O -NO está envolvido não somente no

controle do tônus vasomotor mas também na homeostasia vascular e na

função neuronal e imunológica. O -NO endógeno é produzido através da

conversão do aminoácido, L-arginina à L-citrulina pela ação da enzima NO

sintase (NOS). Atualmente se conhece quatro isofonnas dessa enzima. As

NOS-tipo I (isolada do cérebro) e tipo UI (isolada de células endoteliais)

são denominadas como "NOS-constitutivas", por produzirem

continuamente baixas quantidades (picomolar) de ~O. Essas isofonnas são

reguladas por Ca+2-calmodulina com NADPH, flavina adenina

dinucleotídeo/mononucleotídeo (FAD/FMN) e tetrahidrobiopterina (HB4)

como cofatores. Funcionalmente, a NOS-neuronal tipo I é importante na

neurotransmissão, no controle central da homeostasia vascular e

possivehnente na leitura e memória. A NOS-endotelial (eNOS) tipo III é

essencial para o controle do tônus vascular em resposta a vários estímulos,

incluindo o estímulo mecânico (shear stress) e receptor dependente

(acetilcolina) e receptores independente (ionóforo de cálcio) (Furchgott et

al.,1993). O -NO produzido por NOS tipo lU no endotélio difunde-se para

o músculo liso vascular, atuando sobre a transfonnação da fonna inativa da

guanilato ciclase solúvel (sGCi) para sua fonna ativa (sGCa), a qual atua

sobre o GTP produzindo cGMP, o que induz o relaxamento muscular

(figura 2). O -NO liberado do endotélio exerce outro papel importante que

se baseia na inibição da adesão e agregação plaquetárias (Griendling et a!.,

1996; Lopez-Jaramillo et a!., 1990; Wennmalm et a!., 1994). A NOS tipo U

3
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e a NOS tipo IV (isolada de macrófago) são Ca+2-calmodulina

independentes e são denominadas como "NOS-indutível", pois elas são

expressas somente por estímulos inflamatórios, tais como, TNF (fator de

necrose tumoral), IL-l (interleucina-l) e LPS (lipopolissacarídeo) (Nava et

aI., 1995).

Figura 2: Síntese do óxido nítrico (NO) a partir da L-arginina na

célula endotelial vascular.

4



Introduf..ão

o -NO é um radical livre que reage com outros radicais como o

radical superóxido (02--) e os radicais peroxila (LOO-) e alcoxila (LO-),

podendo inibir ou potencializar o dano oxidativo causado por estas espécies

radicalares (O'Donnell et ai., 1997). A reação do ~O com ânion

superóxido (02--) leva à fonnação de um potente oxidante, o peroxinitrito

(ONOO-), que pode se decompor, gerando radicais hidroxila (OH) e

dióxido de nitrogênio (N02) (Hogg et ai., 1993 e 1996; Obara et ai.,

1994). Uma importante caracteristica desta reação é que ela não requer a

participação de metais de transição (Beckman et ai., 1990). Além disso, o

peroxinitrito pode reagir com tirosina (livre ou ligada à proteína) e fonnar a

nitrotirosina. Elevadas concentrações de nitrotirosina têm sido detectadas

em células esprunosas, associadas a lesões aterosc1eróticas, em coronárias

humanas (Beckman et ai., 1990). A exposição da LDL ao peroxinitrito ou,

simultaneamente, ao superóxido e óxido nítrico, resulta em várias reações

que poderiam contribuir para a oxidação da LDL e a aterogenicidade destas

partículas (Hogg et ai., 1993; Graham e et aI., 1993). A presença de

nitrotirosina na urina de indivíduos com aterosc1erose e a diminuição do

relaxamento das artérias aterosc1eróticas de animais e humanos (Minor et

ai., 1990) são fortes indicadores de que a inativação do óxido nítrico, com a

conseqüente fonnação de peroxinitrito, possa ocorrer in vivo. Os

mecamsmos da reação do ~O com radicais lipídicos como o radical

peroxila (LOO-) ou o radical alcoxila (LO-) não estão bem defInidos, mas

sabe-se que, na ausência de O2--, esta reação inibe a peroxidação lipídica

(Rubbo et ai., 1994; O'Donnell et ai., 1997). De fato, existe uma correlação

entre a maior produção de ~O e a menor suscetibilidade da LDL à

oxidação, sugerindo que o -NO tem um importante papel em minimizar a

oxidação da LDL (Calo et ai., 1998). O poder oxidante ou antioxidante do

-NO depende da proporção entre as concentrações deste radical e as do

5
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ânion superóxido (02--). A geração simultânea de O2-- e -NO reduz o

potencial antioxidante do ~O, uma vez que menos -NO estará disponível

para a reação com os radicais LOO- e LO-. Uma proporção de ~0:02-- < 1

aumenta a peroxidação devido à formação de peroxinitrito, mas quando

esta proporção é equivalente ou > lo-NO inibe a peroxidação lipídica,

interrompendo as reações de propagação da cadeia mediada por radicais

lipídicos (Rubbo et a!., 1994; O'Donnell et a!., 1997).

A disftmção endotelial multifacetada, envolvendo a geração de

estresse oxidativo, é a principal manifestação da SRI, incluindo a

resistência à insulina e a associação à doença macrovascular (figura 3). De

fato, o desenvolvimento paralelo da aterosclerose, a macroangiopatia

diabética e a resistência à insulina no metabolismo coronário (Pinkney et

aI., 1997), podem ser considerados como uma manifestação da disfunção

endotelial nos distintos sítios vasculares. Portanto, esse eventos em comum,

disfunção endotelial vascular e a relativa resistência à insulina gerada pela

baixa ligação da glicose, poderiam contribuir nas desordens metabólicas no

diabetes tipo II e doenças vasculares tais como aterosclerose, hipertensão

essencial, falha cardíaca congestiva e síndrome cardíaca X (angina

microvascular) (Stem et a!., 1996).

6
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• .. I DIABETES TIPO II..

Joesistência insulina
metabólica

~........ -.' '.

disli))idcmia

disglicemia

RESISTÊNCIA VASClJLAR
....1 A INSULiNA

, DlSF!ÇÃO ~ .Cfl-..,:
...... ENDOTEUAL I

L........;.....I-' /- I ~ I

allomahdadc I
lia coagulação

IH"Ó-,-asocolIst.oição

•, ~ IATEROSCLEROSES I

Figura 3. Hipótese multifacetada da disfunção endotelial disseminada

no desenvolvimento da Síndrome de Resistência à Insulina (SRI),

Macroangiopatia e Diabetes tipo 11 (Laight et aL, 2000).

1.1.1 Homocisteína e S-nitrosotióis

Os tióis são moléculas que contêm enxofre na sua estrutura

molecular. Dentre eles se destacam a homocisteína, metionina, cisteína e a

glutationao A homocisteína (Hcy) é um aminoácido sulfurado, cujo

metabolismo está situado entre duas vias metabólicas: remetilação e

transulfuração (figura 4). Na remetilação a homocisteína adquire um grupo

metil da N-5-metiltetrahidrofolato (MTHF) ou de betaína para formar a

metionina. A reação com MTHF acontece em todos os tecidos e é

7
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dependente de vitamina B12, enquanto que a de betaína ocorre

principalmente no figado (e rins, em humanos). Na via de transulfuração a

homocisteína se condensa com serina para formar a cistationa por meio de

uma reação irreversível, dependente de piridoxal 5 fosfato (vitamina B6),

formando ao final a cisteína (Bostom & Lathrop, 1997). A betaína,

trimetilglicina, é o substrato para a enzima betaína-homocisteína

metiltransferase, que assim como a enzima metionina sintetase, é capaz de

realizar a remetilação de homocisteína e está ativa apenas em figado e rins,

em humanos. Por auxiliar na conversão de homocisteína à metionina, a

betaína é considerada um composto de incremento à metilação (Mc Keever

et aI., 1991).

Ciclo do Folato Ciclo da Metionina

Remetilação

Acep10r rn.etil

. AA:ep1Dr rn.etilalLt
Be'laína

Dimetil
'glXina

MstiOllilui

. ,li S-ade_sn
HOlll.oâstsÚla,.JIII hDm.ocirieina

CistaiiDna1
.intem.e +-- Serina

VitaminaB,

Cistatiolf.a

Cistationase1
VitaminaB,

CistSÚUI

Transulfuração

Serina

Clicma-? 1HF

I ~
5,10 M1'HF~ Vitamina

5,10 M11IF B12

1
·reauiue

NADPII
" 5Me-llIF

NADP+

Figura 4: Ciclo da metionina mostrando a relação da homocisteína

com as vias de transulfuração e remetilação (Dennis & Robinson,

1996).
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Os tecidos animais contêm alguns tióis na fonna livre, mas a maior

parte destes compostos se encontra na fonna de homocistina (mn dissulfeto

da homocisteína), dissulfeto misto homocisteína-cisteína e homocisteína

ligada a proteínas por ligações dissulfeto (Finkelstein & Martin, 2000).

A hiperhomocisteinemia (HiperHcy) pode ser classificada como

leve, moderada e severa, de acordo com as concentrações plasmáticas de 16

a 30, entre 31 e 100 e maiores que 100 JlM, respectivamente. As

manifestações clínicas da hiperhomocisteinemia severa incluem

anonnalidades neurológicas, retardo mental, episódios recorrentes de

tromboembolismo e doenças vasculares na infância (Kang et a!., 1996).

Na maioria dos casos a hiperhomocisteinemia em mna população em

geral, pode surgir de defeitos genéticos relacionados à codificação de

enzimas integrantes do metabolismo da homocisteína ou de deficiências em

vitaminas necessárias ao processo. Assim, a concentração de homocisteína

vai depender da via metabólica alterada: mn problema na via de

remetilação, que pode ser causado por alteração na codificação da MTHF

redutase ou deficiência de folato e vitamina B12, levará a mn amnento

substancial na concentração plasmática de homocisteína no jejmn,

enquanto que mn problema na via de transulfuração poderá levar a mn leve

aumento na concentração plasmática de homocisteína, por erros na

codificação da cistationa-beta-sintetase (CBS) ou deficiência de vitamina

B6 (Bostom & Lathrop, 1997).

Dentre as causas genéticas da hiperhomocisteinemia, a heterozigose

para deficiência de CBS e MTHFR apresentam prevalências de 1 e 0,5% na

população em geral, respectivamente. A presença da homozigose para a

deficiência de MTHFR, a chamada variante tennolábil, está presente em

mais de 5% da população em geral e em 14 a 17% dos pacientes com

doenças vasculares (kang et a!., 1992).
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Existe um mecanismo celular de exportação de homocisteína que

complementa seu catabolismo. Devido a esse mecanismo, o plasma

nonnahnente contém uma pequena quantidade de homocisteína (~1O JlM).

Quando, por alguma razão, o metabolismo de homocisteína é interrompido

há uma exportação da substância acumulada no interior da célula para o

sangue. Esse processo inibe a toxicidade intracelular, mas expõe o meio

vascular aos efeitos deletérios do excesso de homocisteína (Bostom &

Lathrop, 1997).

O acúmulo de homocisteína no plasma está implicado como fator

patogênico na formação de lesões aterosderóticas em Jovens com

homocisteinúria, um erro hereditário no metabolismo de metionina que

pode ser caracterizado por um dentre três possíveis defeitos enzimáticos,

sendo o mais comum o da cistationa-sintetase (Hirano et al., 1994).

McCully (1969), um pioneiro nos estudos sobre homocisteína e

doenças cardiovasculares, iniciou a elaboração de sua teoria com a

observação do caso de um bebê que morreu com 71
/ 2 semanas de vida com

sérias lesões arteriais e que apresentava anormalidades no metabolismo de

cobalamina, resultando em homocisteinemia, cistationemia e acidemia

metihnalônica. As lesões encontradas lembravam aquelas de pacientes com

deficiências em cistationa sintetase e as lesões arteriais encontradas foram

relacionadas aos efeitos metabólicos de altas concentrações de

homocisteína, homocistina ou seus derivados.

A "Teoria da Homocisteína" relacionada à aterosderose, elaborada

pelo autor a partir de então, foi confirmada por trabalho posterior (McCully

et al., 1990) onde 194 autópsias, realizadas em casos de diferentes graus de

aterosderose, mostraram que quase 2/3 dos casos graves se desenvolveu

sem evidências de elevações de colesterol sérico, diabetes ou hipertensão e

em 3/4 do total de casos, com ou sem diabetes e hipertensão, o colesterol
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sérico se situava abaixo de 200 mg/dL. Assim, o autor questiona a utilidade

do colesterol sérico como marcador da presença de lesões aterosc1eróticas

na maior parte dos casos e sugere estudos prospectivos, que utilizem

substâncias capazes de facilitar o catabolismo de homocisteína, e que

possam investigar se o controle dos níveis de homocisteína pode diminuir a

mortalidade e morbidade proveniente de complicações aterosc1eróticas.

Vários estudos demonstram que a elevação de seu teor plasmática está

relacionada com o maior risco de doença coronariana, além da deficiência

de ácido fólico ou vitamina B12. Pacientes com aterosc1erose apresentam

uma relação inversa entre o nível de homocisteína (aumentado) e de

vitamina Bó (diminuído) (Rimm et aI., 1998).

Em pacientes com insuficiência renal crônica, onde as complicações

aterosc1eróticas são a principal causa de morte, observou-se que os níveis

de homocisteína são os mais elevados, quando comparados a outros

pacientes com doença coronariana (Bostom & Lathrop, 1997). Em

pacientes diabéticos com a função renal preservada, os níveis plasmáticos

de homocisteína apresentam-se normais ou diminuídos, possivelmente

devido a hiperfiltração glomerular observada nesse pacientes (Jones et a!.,

1995). Em contraste, em pacientes diabéticos com proteinúria originada por

doença macrovascular, os níveis de homocisteína estão aumentados

(Munshi et aI., 1996; Agardh et a!., 1994; Araki et aI., 1993), o que poderia

contribuir para o processo aterosc1erótico nestes pacientes.

O aumento de homocisteína em pacientes diabéticos eleva

consideravelmente a incidência de morte. Para cada 51lM de homocisteína

plasmática, o risco de morte é aumentado em 17% para não-diabéticos e 60

% para os diabéticos (Hoogeven et a!., 2000). Uma correlação inversa entre

os níveis de insulina e de homocisteína tem sido observada em pacientes

com hiperinsulinemia; embora somente alguns pacientes apresentam
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homocisteína elevada (Bar-On et a!., 2000). No entanto, Hoogeveen et a!.

(2000) não observaram correlação entre os níveis de insulina e

homocisteína em pacientes hiperhomocisteinêmicos (HH) e diabéticos (DM

lI).

Baliga et a!. (2000) investigaram se a HH exacerbava outros fatores

de risco cardiovascular e marcadores de coagulação e hemostasia em

pacientes com DM II e se o tratamento com vitaminas do complexo B

alterava esses fatores de risco. Concluíram que a coexistência de DM II e

HH não teve efeito exacerbado na coagulação e na hemostasia, em relação

à DM II isolada. Nesse mesmo estudo, a administração de ácido fólico e

piridoxina reduziu a concentração de homocisteína sem alterar outros

fatores de risco associados.

A elevação da homocisteína no diabetes pode ser explicada pela ação

da própria insulina. Estudos sugerem que a insulina está envolvida na

regulação da homocisteína plasmática por afetar a transulfuração hepática,

a qual está envolvida no catabolismo da homocisteína (Jacobs et aI., 1998).

Além disso, a função renal também pode influenciar o nível plasmático de

homocisteína. Emoto et a!. (2001) verificaram que a resistência à insulina e

a ftmção renal são determinantes independentes dos níveis de homocisteína

nos pacientes com DM lI.

O teste de sobrecarga de metionina é um exame que serve para

avaliar o risco de doença coronariana através da dosagem de homocisteína.

As diferenças entre os níveis de homocisteína, antes e após a sobrecarga de

metionina, foram maiores em pacientes diabéticos do que nos controles

(Chiarelli et a!., 2000). A homocisteína pode exercer uma ação aterogênica,

tanto em indivíduos saudáveis como diabéticos, particularmente por inibir a

produção de -NO em plaquetas que, conseqüentemente, pode aumentar a

ativação e agregação plaquetária (Mutus et a!., 2001).
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o óxido nítrico, gerado em sistemas biológicos, pode reagrr com

grupos tióis de proteínas específicas para formar S-nitrosotióis (Stamler et

aI., 1992). Esta reação pode prolongar a vida média do ~O e preservar sua

atividade biológica (Stam1er et aI., 1992). Os S-nitrosotióis também têm a

propriedade de causar relaxamento do endotélio e inibir a agregação

plaquetária (Stamler et aI., 1992). Outro ponto importante é que os S

nitrosotióis podem sofrer redução e, conseqüentemente, liberar ~O na

circulação sistêmica.

Tem sido sugerido que a S-nitrosoglutationa também representaria

uma forma de armazenamento de -NO, podendo doar o ~O, em

detenninadas condições (li et aI., 1999; Hausladen et aI., 1999; Mannick et

aI., 1999). Observações experimentais sugerem que a S-nitrosoglutationa

(GS-NO), sob a ação da 'Y-glutamiltransferase (ry-GTP), pode decompor-se

rapidamente à S-nitrosocisteína (Cys-NO), havendo liberação de -NO de

ambas as formas (GS-NO e Cys-NO) (Kashiba et ai., 1999). O peroxinitrito

(ONOO-) também pode reagir com a GSH, formando um produto

intermediário, o qual libera ~O (Balazy et aI., 1998). A secreção de

insulina pode ser modulada por S-nitrosoglutationa (SNO-GSH). Estudos

verificaram que tanto as citocinas lL-l f3 combinada com TNF-u e INF-'Y

como o SNO-GSH podem reduzir a secreção de insulina. Em

contraposição, as EROs aumentam a sua secreção (Hadjivassiliou et aI.,

1998). O -NO também tem um efeito inibidor na secreção de insulina

induzida por glicose (Eizirik et al., 1994).

A S-nitrosoalbumina (SNO-ALB) também tem a propriedade de

prolongar a meia-vida do ~O. A glicação de proteínas, principalmente de

albumina (ALB), diminui a capacidade da S-nitrosoalbumina glicada

liberar ~O. Estudos verificaram que o aumento de SNO-ALB glicada
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diminui a atividade antiproliferativa, o transporte de glicose e a geração de

cGMP. (Farkas et al., 1995).

1.1.2 Inibidores endógenos da NO sintase

A síntese de ~O pode ser inibida experimentahnente por alguns

análogos da arginina, incluindo a dimetilarginina assimétrica (ADMA).

Esta é sintetizada endogenamente, possui potente ação vasoconstritora

(Vallance et al., 1992 a; Fickling et al., 1993) e está presente em

concentrações nanomolares no plasma hmnano e em concentrações

micromolares na urina humana (Kakimoto & Akasawa, 1970; Vallance et

ai, 1992 b). O enantiômero do ADMA, a SDMA (dimetilarginina

simétrica), também é sintetizado endogenamente e está presente em fluidos

biológicos em concentrações equivalentes às de ADMA, mas o SDMA é

inativo e não inibe a síntese de ~O (Tojo et al., 1997).

A ADMA é uma substância reguladora da atividade das NOS,

competindo com a L-arginina pelas NO sintases (Cooke et al., 1997). Ela

tem sido isolada a partir do plasma e urina e os estudos quanto à sua origem

ainda não são definitivos, porém indicam que ela é sintetizada e liberada

por células endoteliais (Fickling et ai., 1993; MacAllister et al., 1994).

Em humanos saudáveis, os níveis circulantes de ADMA não são

suficientes para inibir a síntese do ·NO. Contudo, altas concentrações de

ADMA têm sido implicadas em diversas patologias, tais como: hipertensão

(Matsuoka et al., 1997), insuficiência renal crônica (Vallance et al., 1992

b), aterosclerose (Miyazaki et al., 1999) e insuficiência cardíaca (Usui et

al., 1998).
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Diversos estudos em anÍ1nais e em humanos mostram que as

concentrações plasmáticas de ADMA estão elevadas na

hipercolesterolemia e aterosclerose, o que pode explicar, em parte, a

diminuição da vasodilatação dependente do endotélio evidente nestas

condições patológicas. (Yu et a!., 1994; Azuma et a!., 1995; Boger et a!.,

1996; Boger et a!., 1997; Miyazaki et a!., 1999). As concentrações

plasmáticas elevadas de ADMA podem ser explicadas por uma maior

síntese endógena ou por uma menor degradação (Boger et ai., 1997).

Sugere-se que a ADMA seja produzida pelas células endoteliais; assim

sendo, a síntese aumentada pode ser conseqüência da disfimção endotelial

observada na aterosclerose. Por outro lado, a bidrólise aumentada de

proteínas metiladas intracelulares também contribui para a elevação

plasmática de ADMA, uma vez que McDermott (1976) demonstrou que as

dimetilargininas surgem principahnente da degradação dessas proteínas

metiladas (Miyazaki et a!., 1999). A peroxidação lipídica in vivo resulta em

dano oxidativo a proteínas tissulares e pode acelerar a proteólise dessas

proteínas metiladas (Chan et a!., 2000).

Estudos em mamíferos identificaram a atividade de duas proteínas

metiladas diferentes, as arginina metiltransferases do tipo I e lI. Quatro

isoformas diferentes dessas proteínas foram caracterizadas, aos níveis

protéicos e genômico, em células e tecidos humanos: a PRMTl, a PRMT2,

a PRMT3 e a HMRT1L2. Todas elas contribuem para a atividade da

metiltransferase tipo I, mas diferem na oligomerização, localização

subcelular, especificidade do substrato e regulação (Boger et aI., 2000).

A maior fonte de grupos metila usados para várias reações é a S

adenosihnetionina, que é um intermediário na conversão da metionina à

homocisteína (figura 5). Esses grupos metila provenientes da S

adenosilmetionina são incorporados ao ADMA por células endoteliais
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humanas; portanto, a S-adenosilmetionina é um doador de grupos metila na

síntese de ADMA. A inibição das metiltransferases dependentes de S

adenosilmetionina resulta em uma menor formação endotelial de ADMA.

Também tem sido observado que a expressão das proteínas arginina N

metiltransferases é regulada na presença de LDL nativa ou oxidada e este

efeito é baseado em uma maior atividade da metiltransferase (Bõger et ai.,

2000).

~ (MetiorJJIa)~
/ eade il ..! '1- ROl!' -JnetioJUna

nU:tionina8~~e. ~
\ (H-I:!, ando fumo) ,

\"" S-adenol!'il-homocisteína

-" ~
-----. ( F..!Hngciste:!n:l) ...........-

.... -.

I
dstationina sintaBe

~ (B-6)

Cistationina

proteínaBnU!tiJ.a.da

!
f,

Go\nl'!i!.A~

1
Disfunçio Endotelial

Figura 5: Representação esquemática das vias bioquímicas da

desmetilação da metionina para a formação de homocisteína com a

geração de ADMA (Boger et aL, 2000).

A ADMA pode ser excretada pelos rins ou metabolizada à citrulina

pela enzima intracelular dimetilarginina dimetilaminohidrolase (DDAH)

(figura 6), que pode regular a via L-arginina-NO, controlando a

degradação de ADMA (Tojo et aI., 1997; Miyazaki et ai., 1999). Ito et aI.

(1999) verificaram que a LDL oxidada ou o fator de necrose tumoral-a

(TNF-a) aumentam a produção de ADMA por células endoteliais. Este

efeito está associado à diminuição da atividade da DDAH, pois encontrou-
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se uma menor atividade desta enzima em células endoteliais incubadas com

LDL oxidada ou TNF-u. Portanto, pode-se concluir que lipoproteínas ou

citocinas podem aumentar a concentração plasmática de ADMA pela

atividade reduzida da DDAH. Isto pode levar ao acúmulo local ou à

liberação de ADMA intracelular e inibição da NOS na hipercolesterolemia

(lto et aI., 1999).

IProteína I
.+ I'Ri\iT (tipo I)

Del·j"ados
acetilados

IProteína contendo ADMA I
.+ hidnilisl'

ned,,~l(losdo

a-cetoácido • OPT

/
\ D]\.t ..\ I:., ..",,"" 1."' •• " 1'-'

'+DOAH

Citmiina

+
metilaminas

--. excreção l"enal

Figura 6: Metabolismo do ADMA. As argininas metiladas são
derivadas das proteínas sob a ação da PRMT (proteína
metiltransferase). A DPT (dimetilarginina piruvato transferase) é
expressa no rim e pode utilizar o ADMA e SDMA originando 0.

cetoácidos. Os derivados metilados são encontrados na urina, embora
os mecanismos envolvidos na sua formação não estejam esclarecidos
(Cooke et ai, 2000).

Outros estudos indicam que a ADMA altera a adesão de células

mononucleares circulantes ao endotélio, especialmente monócitos e

linfócitos T, em indivíduos hipercolesterolêmicos. A inibição da NOS

endotelial pelo ADMA pode contribuir para a maior adesividade destas
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células, o que pode predispor esses indivíduos à aterosclerose (Chan et aI.,

2000).

Ahmlmente existem poucos estudos envolvendo inibidores

endógenos de ~O sintase no diabetes. Fard et aI. (2000) verificaram

aumento de ADMA em pacientes com DM tipo 2 após a ingestão de uma

refeição rica em gordura. Esse aumento apresentou uma correlação inversa

em relação à porcentagem da vasodilatação induzida pela hiperemia,

indicando alteração da função endotelial.

1.1.3 N-Acetil-(3-glicosaminidase (NAGase): um biomarcador em

potencial para a disfunção endotelial

A NAGase é uma enzima lisossômica de estrutura glicoproteica

sintetizada por várias células, incluindo as células endoteliais e musculares

lisas das artérias (Hayes et aI., 1979). Ela é liberada para o sangue por

exocitose ou através da lesão celular. Devido ao seu alto peso molecular

(135.000 daltons), a NAGase não é filtrada pela membrana glomerular. Na

presença de lesão do glomérulo ou túbulo renal, a atividade da NAGase

urinária aumenta, sendo um indicador de disfunção renal. Vários estudos

têm relatado o aumento da atividade da NAGase na hipertensão, diabetes

mellitus e doença renal (Inonue et a/., 2000).

Yamada et aI. (1983) demonstraram aumento da atividade da

NAGase em células endoteliais da aorta em ratos espontaneamente

hipertensos, quando comparados a ratos normotensos. Além disso,

verificou-se que a atividade da NAGase aumentou com o avanço da idade.

Outro estudo em humanos, correlacionou a atividade da NAGase
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plasmática com o controle glicêmico e a função renal (Ikenaga et a!.,

1993).

O uso de antioxidantes pode contribuir para a diminuição da

disfunção endotelial. Pacientes DMII suplementados com alfa-tocoferol

tiveram as concentrações de malondialdeido (MDA) e NAGase reduzidos.

Verificou-se também que a NAGase correlacionou-se com a concentração

de MDA e o !Me (8krha et aI., 1999). Portanto, a NAGase pode ser

considerada como marcador para disfunção endotelial e renal com a

vantagem de sua determinação ser minimamente invasiva (coleta

sangüínea) e de baixo custo.

A justificativa desse trabalho está no fato de verificar de que forma

os indivíduos Intolerantes à Glicose podem apresentar alterações

bioquímicas semelhantes a dos indivíduos com Diabetes Mellitus tipo II

que contribuam para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
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2 OBJETIVO

o objetivo geral do estudo foi avaliar as concentrações plasmáticas

dos metabólitos do óxido nítrico, dos inibidores endógenos da óxido nítrico

sintase, da homocisteína e de outros tióis, a atividade da N-acetil-J3

glucosaminidase e a firnção endotelial em indivíduos intolerantes à glicose e

em diabéticos do tipo 2.

2.1 Objetivos específicos

Detenninar as concentrações plasmáticas das seguintes variáveis, nos

grupos estudados:

-+ Tióis (homocisteína, cisteína, metionina, glutationa oxidada e

glutationa reduzida) e S-nitrosotióis total;

-+ NOx (nitrito/nitrato) e nitrotirosina;

-+ L-arginina, ADMA (diInetilarginina assiInétrica) e SDMA

(diInetilarginina siInétrica);

-+ Colesterol total, HDL-colesterol, LDL-colesterol, VLDL

colesterol, triglicérides, glicose, hemoglobina glicada e

frutosmnina;

-+ Atividade plasmática da N-acetil-J3-glucosaIninidase (NAGase);

Comparar as variáveis estudadas nos pacientes do grupo DMII com

história clínica pregressa de infarto agudo do miocárdio, diagnosticado por

eletrocardiogrmna (DMII com ECV), com aqueles sem história clínica

pregressa de infarto (DMII sem ECV).
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3 MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Casuística

Participaram do estudo 140 voluntários que foram distribuídos em

grupos da seguinte forma: Controle (n=12), Intolerantes à Glicose (IG=32) e

Diabetes Mellitus tipo II (DMII=96).

Os pacientes do estudo foram triados na Innandade da Santa Casa de

Misericórdia de São Paulo, sob a responsabilidade do Dr. Osmar Monte; no

Instituto Dante pazzanese de Cardiologia, sob a responsabilidade do Dr.

Marcelo Chiara Bertolami e na Faculdade de Ciências Médicas da

Universidade Metodista de Santos, sob a responsabilidade do Dr. Hermes

Toros Xavier. Todos os pacientes foram previamente informados sobre a

utilização do material biológico para a realização do estudo e participarron

como voluntários, sendo submetidos a uma única coleta de sangue e depois

dispensados. Todos os protocolos nos diferentes centros foram aprovados

pelos seus respectivos Comitês de Ética.

3.1.1 Critérios de inclusão

Forron incluídos no estudo 3 (três) grupos de indivíduos: Controle (C),

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo 2 (DM II).

Os grupos Controle, Intolerantes à Glicose e Diabetes Mellitus tipo 2

apresentaram os seguintes critérios de inclusão:

• Sexo: masculino e feminino

• Raça: sem distinção

• Faixa etária: > 21 anos
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o grupo Controle foi composto por indivíduos saudáveis, isto é, que

não apresentavam manifestações clínicas e laboratoriais de nenhum tipo de

doença ou desordem metabólica que pudesse comprometer a sua saúde,

selecionados em uma comunidade adventista de Londrina, Paraná.

Os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 2 (DMII) e Intolerância à

Glicose (IG) foram incluídos no estudo, segundo os critérios estabelecidos

pela Sociedade Americana de Diabetes (Gabir et aI., 2000), considerando-se

as características dos exames laboratoriais descritas a seguir:

Jejum 2 hs após carga de glicose

(glicose mmolll [mgldl]) (glicose mmolll [rngldl])

DMII > 7.0 [126] > 11 [200]

IG 6.1-7.0 [110 -126] 7.8 - 11.O[140-199]

3.1.2 Critérios de exclusão

Foram excluídos do estudo todos aqueles pacientes que apresentaram

uma ou mais das seguintes características:

existência clínica de doenças renal e hepática;

neoplasias;

gravidez;

distúrbios psiquiátricos,

tabagismo;

consumo de álcool (superior a 10 dose/semana)

qualquer outra doença que pudesse reduzir a expectativa de vida ou

interferir no estudo.
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Os pacientes do grupo DMII foram posterionnente subdivididos em

dois SUbgnlPOS, de acordo com a história clínica pregressa de eventos

cardiovasculares, considerando-se aqueles que apresentaram um ou mais

infartos agudos do miocárdio como DMII com evento cardiovascular (DMII

com ECV), os quais foram comparados aos pacientes sem evidência de

infarto (DMII sem ECV). Os infartos agudos do miocárdio foram

sintomatológicos e confinnados por eletrocardiograma.

3.2 Coleta

O sangue foi coletado em diferentes tubos Vacutainer® (EDTA,

fluoreto e seco). Em seguida, o sangue foi centrifugado a 2500 rpm por 10

minutos, a 4°C para a obtenção do plasma e soro. Antes do annazenamento

em freezer -80°C, adicionou-se inibidores de proteases (2mM benzamidina,

2IJ.glmL aprotinina e lmM PMSF) e antioxidante (20mM BHT) ao material

biológico.

3.3 Determinação do perfil lipídico, glicose e hemoglobina glicada

As concentrações plasmáticas de colesterol total, HDL-colesterol,

LDL-colesterol, VLDL-colesterol, triglicérides, glicose, hemoglobina

glicada e frutosamina foram detenninadas no Laboratório de Bioquímica

Clínica do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade

de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, utilizando kits

comerciais (Kits BioSystems S.A, Barcelona, Espanha).
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3.4 Determinação da concentração de ADMA, SDMA e L-arginina

As concentrações plasmáticas de ADMA, SDMA e L-arginina foram

detenninadas pela técnica de Eletroforese Capilar por Fluorescência

Induzida a Laser (HPE-LIF). O sangue foi coletado com EDTA (1 mg/ml) e

centrifugado a 1.000 g por 10 minutos a 4°C. Adicionou-se ao plasma L

homoarginina como padrão interno. A curva de calibração foi realizada pela

adição dos padrões de ADMA, SDMA e L-arginina em um pool de plasma.

As amostras e o padrão foram precipitados com etanol e em seguida

derivatizados com 5-isotiocionato fluoresceína. A injeção foi feita sob

pressão (1 psi.seg), sendo a corrida realizada em um capilar de sílica fundida

(85 em comprimento e 50 J.lill diâmetro interno) a 20 kV. O tampão de

corrida foi composto por 50 mM de ácido bórico e 20 mM ácido 3

(ciclohexilatnino)1-propanosulfônico. O detector de fluorescência induzida

por laser operou em 488 nm (excitação) e 515 mn (emissão) (Caussé et ai.,

2000).

3.5 Determinação de NOx (nitrato + nitrito)

Utilizou-se o analisador de óxido nítrico NOATM28ü (Sievers, USA),

com sistema detecção de alta sensibilidade para o ~O, baseado na reação de

quimiolmninescência entre -NO e ozônio (fase gasosa):

~O + 0 3- ~ *N02 + O2

*N02 ~ N02 +hv
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A redução do nitrato com cloreto de vanádio, em ácido clorídrico, foi

usada para converter nitrato em -NO. A redução foi feita a 90°C.

N03- + 3y+3 + 2H20 ~ 2-NO + 3YO/ 4W

As curvas de calibração com níveis múltiplos foram realizadas com

padrão externo (nitrato de sódio, Aldrich cod. 22,134-1), utilizando-se o

software Bag Program (versão 2.2, Sievers, USA). As amostras foram

extraídas com etanol gelado (0,5 mL de amostra e 1,0 mL de etanoI a O°C).

Após agitação no vortex, a solução foi deixada trinta minutos no gelo e

então centrifugada a 14.000 RPM por cinco minutos. O sobrenadante foi

retirado e analisado no equipamento NOA™280 (Sievers, USA).

3.6 Determinação de S-nitrosotióis totais

A concentração de S-nitrosotióis totais no plasma foi determinada

pelo analisador de aNO (NOA280™, Sievers INC., USA). O plasma foi

filtrado previamente em filtros Centrifree® (Millipore) a 1500 g por 30

minutos para separação das proteínas.

No NOA, os S-nitrosotióis plasmáticos foram reduzidos a ~O com

iodeto de potássio a 90aC, e o ~O fonnado foi detectado por

quitniollnninescência em fase gasosa, após reação com ozônio:

RSNO + Hg2+ -+ [RS(Hg)NOf+

[RS(Hg)NO]2+ + H20 -+ RSHg+ + HN02(ou [H +/N02-]) + W
2W + N02- + 2f -+ -NO + 12+ H20

-NO + 0 3 -+ hv + -N02
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3.7 Determinação de tióis (glutationa oxidada, glutationa reduzida,

homocisteína, cisteína e metionina)

o sangue foi coletado com EDTA (1 mg!ml) e centrifugado a 1000g

por 10 minutos a 4°C para a obtenção do plasma. Em 200 ,...L de plasma

adicionou-se 2 ,...L de padrão interno (1 mM n-(2-mercaptopropionil)

glicina) e 20 ,...L de tri-n-butilfosfma 10% (v/vem dimetilfonnamida).

Homogeneizou-se a preparação e incubou-se por 30 minutos a 4°C. A

seguir, adicionou-se 200 ,...L de ácido tricloroacético 10% contendo lmM de

EDTA dissódico. Homogeneizou-se vigorosamente e centrifugou-se as

amostras a 13000 x g por 5 minutos a 4°C. A 100 ,...L do sobrenadante,

acrescentou-se 100 J-lL de tampão fosfato 0,5M e ajustou-se o pH para 7,5

com Na3P04 1M. O derivatizador (5-bromometilfIuoresceína) foi adicionado

às amostras em um excesso molar de 5 a 10 vezes, incubando-se as

preparações por 15 minutos a 60°C. Após a derivatização, diluiu-se a

amostra 1/10 (20 ,...L do derivatizado em 180 J-lL de tampão fosfato 0,25 M

pH 7,6), injetando-as com uma pressão de 0,5 psi por 1,5 segundo em um

capilar de 67 cm, 75 J-l1ll de diâmetro interno. A corrida eletroforética foi

realizada a 25° C, em 30 kV e polaridade positiva na injeção. O detector de

fluorescência induzida por laser operou em 488 nm (excitação) e 520 nm

(emissão). A cada corrida o capilar foi lavado com NaOH 1M (Vecchione et

aI., 1999).
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3.8 Detecção de nitrotirosina total

A nitrotirosina total foi determinada por enzimaimunoensaio (ELISA

competitivo) padronizado em nosso laboratório. O anticorpo utilizado foi o

anticorpo policlonal anti-nitrotirosina produzido em coelho (Upstate,

cod.:06-284). O padrão utilizado foi a albumina bovina nitrada (nitro

albumina), preparada por adição alcalina de peroxinitrito em uma

concentração final de lmM (Radi et aI., 1993) à uma solução de

albumina bovina (ALB - lmg/rnL). A concentração de nitrotirosina na

nitro-ALB foi determinada utilizando-se o coeficiente de extinção molar

4300 L.mor1.cm-1 em 438 nm, pH 9,0 (Khan et aI., 1998). A placa foi

sensibilizada com 0,5 I-lg/mL de ALBNO (100 I-lL) (concentração

aproximada de nitrotirosina de 40 a 60 MM) diluída em tampão carbonato

bicarbonato O,IM em pH 9,4 a 37°C, overnight. A placa foi então lavada

com 300 I-lL de tampão TBS (TRIS-HCI 50 mM, NaCI 150 mM, pH7,4)

contendo Tween 20 (0,6%). Para bloqueio, incubou-se a placa por duas

horas 37°C com 200 1-LL de tampão TBS contendo 0,05% de Tween 20 e 5%

de leite desnatado (longa vida) por poço. Após lavagem da placa com o

tampão de lavagem previamente descrito, a placa foi incubada com 100 I-lL

por poço do anticorpo anti-nitrotirosina (diluído 1: I000 em TBS contendo

I% de leite desnatado) mais 100 I-lL de amostra (as amostras de plasma e

albumina nitrada utilizada na curva de calibração devem ser diluídas em

TBS contendo 0,1 % de leite) por duas horas a 37°C. A placa foi então lavada

e incubada com 100 1-LL por poço do conjugado (IgG anti-coelho produzido

em camlmdongo conjugado com peroxidase (Stressgen Biotchnologies

Corp., diluído 1:5000 em TBS contendo 1% de leite)) por 1 hora a 37°C.

Após lavagem, adicionou-se hllninol (2,3mM), p-iodofenol (0,9mM)

(2001-LL/poço) e peróxido de hidrogênio (3,9nM) (5OI-lL/poço). A leitura da
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quimiluminescência produzida foi realizada imediatamente, utilizando-se

uma leitora de placas de ELISA para quimihuninescência (LumiCOlmt,

Packard, Meriden, USA). Todas as lavagens foram realizadas com o mesmo

tampão descrito anteriormente, lavando-se a placa pelo menos quatro vezes.

As concentrações da nitrotirosina presente na amostra foram estimadas

através da curva de calibração utilizando a albumina nitrada e expressas

como equivalentes de nitro-Albumina. Todas as amostras e a curva de

calibração foram realizadas em triplicatas. (Chakmakjian et aI, 1982).

3.9 Determinação da atividade plasmática da n-acetil-J3-

glucosaminidase (NAGase)

A determinação da atividade plasmática da n-acetil-J3-glucosaminidase

(NAGase) foi determinada com base na metodologia descrita por Reglero et

aI (1976). Em 100 Jil de plasma foi adicionado 1,25 ml tampão citrato (0.1

M, pH 4,4) e incubado em banho-maria a 37-C com 0,25 ml O,OIM p

nitrofenil-n-acetil J3-D-glucosaminida em tampão citrato por 15 minutos. A

reação foi interrompida adicionando 1,5 ml carbonato de sódio (0,2 M, pH

10,4) e o produto formado foi mensurado por espectrofotômetro em 405 nm.

A curva de calibração foi feita utilizando solução padrão de p-nitrofenol. A

ativídade de NAGase das amostras foram calculadas depois da subtração do

branco. Uma unidade de enzima foi definida como a quantidade liberada de

1 Jllllol p-nitrofenoVmin.
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3.10 Avaliação da Função Vascular

A resposta da vasodilatação na hiperemia reativa da artéria braquial

foi medida pela técnica de ultrasom de alta resolução no modo bi

dimensional (SYSTEMOFINE, General, 7,5MHz linaear array transducer). A

medida do fluxo de sangue e o diâmetro da artéria braquial foram realizados

iniciahnente com o pacientes em repouso. A hiperemia reativa foi induzida

(garroteamento) pelo esfingnomanômetro sob um pressão de 250 mm Hg

por 5 minutos. Depois de 15 segundos, o diâmetro e o fluxo da artéria

braquial foi medido. Após 15 minutos da hiperemia reativa, foi administrado

400 /-lg nitroglicerina sublingual e, transcorrido 5 minutos, novamente foi

feita a medida do diâmetro e do fluxo sanguíneo na artéria braquial. Todo o

estudo foi feito em ambiente silencioso e com a temperatura controlada (22

23°C).

3.11 Análise Estatística

Os resultados foram calculados como média ± desvio padrão. As

comparações das variáveis dos indivíduos nos diferentes grupos foram feitas

através da Análise Univariada e as diferenças encontradas foram

comparadas, dois a dois, usando-se o método de Bonferroni (p<0.05).

Utilizou-se a análise multivariada para a identificação das variáveis que

melhor caracterizam os grupos estudados.
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4 RESULTADOS

4.1 Pacientes

Na tabela 1 encontram-se as idades médias, índice de massa corpórea

(!MC), sexo (masculino/feminino) e os medicamentos utilizados pelos 140

voluntários dos grupos estudados: Controle (n=12), Intolerantes à Glicose

(IG=32) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII=96).
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Tabela 1: Idade média, índice de massa corpórea (IMC), sexo

(masculino/feminino) e medicamentos dos grupos estudados.

M/F

Idade

IMC

Insulioa

tlipoglicemiante
oral

Anti
hipertensivo

Hipolipemiante

C
(0=12)

517

51±8

25,2±2,l

IG
(0=32)

14/18

52±10

26,9±7,4

32

1

DMII
(0=96)

54/42

58±8

28,4±5,7

20

96

76

46

Os resultados expressam a média±desvio padrão.
C: Controle (indivíduo saudável)
IG: Intolerante à Glicose
DMII: Diabetes Mellitus tipo II
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4.1.1 Determinação das concentrações plasmáticas de glicose,

hemoglobina glicada e frutosamina

Nos gráficos 1, 2 e 3 encontram-se os dados referentes às

deternrinaçães de glicose, hemoglobina glicada e frutosamina nos grupos

Controle, Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo TI (DMIT).
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Gráfico 1: Concentração de glicose (mg/dL) nos grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo TI (DMIT).
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Gráfico 2: Concentração de hemoglobina glicada (%) nos grupos

Controles, Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 3: Concentração de frutosamina (mg/dL) nos grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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A análise estatística de variância univariada demonstrou que existem

diferenças entre os grupos quanto às variáveis glicose (p<O.OOl),

hemoglobina glicada (p<O.OOl) e fiutosamina (p<O.OOI). Em seguida, para

detalhar as diferenças encontradas, os grupos foram comparados, dois a

dois, usando-se o método de Bonferroni para comparações múltiplas

(tabela 2).

Tabela 2: Comparações das variáveis glicose, hemoglobina glicada e

frutosamina entre os grupos Controle, Intolerantes à Glicose (IG) e

Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Variável

Glicose (mg/dL)

Hemoglobina Glicada (%)

Frutosamina (mg/dL)

Grupos controlados
Controle IG
Controle DMII

IG DMII
Controle IG
Controle DMII

IG DMII
Controle IG
Controle DMII

IG DMII

Nivel descritivo
0.001
0.001
0,001
0,152
0.001
0,001
0,071
0,001
0,001

Como esperado, as concentrações de glicose, hemoglobina glicada e

frutosamina foram mais elevadas no grupo DMII, quando comparado com

os demais grupos. O grupo IG apresentou concentrações de hemoglobina

glicada (p<O.152) e frutosamina (p<O.071) semelhantes às do grupo

Controle, porém, a glicemia foi superior.

4.1.2 Determinação do perfil lipídico

Nos gráficos 4 a 9 encontram-se os dados referentes às concentrações

plasmáticas de colesterol total, triglicérides, LDL-colesterol, HDL-

34



Resultados

colesterol e a razão entre as concentrações de LDL-colesterol e HDL

colesterol nos grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes

Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 4: Concentração de colesterol total (mgldL) nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 5: Concentração de triglicérides (mg/dL) nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 6: Concentração de LDL-colesterol (mg/dL) nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 7: Concentração de HDL-colesterol (mg/dL) nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMIl).
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Gráfico 8: Concentração de VLDL-colesterol (mg/dL) nos grupos

Controles, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 9: Razão da concentração de LDL-colesterol e HDL-colesterol nos

grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II

(DMII).

A análise estatística de variância univariada demonstrou que existem

diferenças entre os grupos quanto às variáveis triglicérides (p<0.005),

HDL-colesterol (p<0.001), VLDL-colesterol(p<0.005) e a razão da

concentração de LDL-colesterollHDL-colesterol (0.001). As variáveis

colesterol total (p<0.131) e LDL-colesterol (p<0.259) não apresentaram

diferença estatística entre os grupos estudados.

Na tabela 3 estão mostradas as comparações, duas a duas, das

variáveis que apresentaram diferença estatística entre os grupos, através do

teste de Bonferroni.
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Tabela 3: Comparações das variáveis triglicérides, HDL-colesterol,

VLDL-colesterol e LDL-colesterollHDL-colesterol entre os grupos

Controles, Intolerantes a Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Variável Grupos controlados
Controle IG

Triglicérides (mg/dL) Controle DMII
IG DMII

Controle IG
HDL-colesterol (mg/dL) Controle DMII

IG DMII
Controle IG

VLDL-colesterol (mg/dL) Controle DMII
IG DMII

Controle IG
LDL-colesteroll HDL-colesterol Controle DMII

IG DMII

Nível descritivo
0,013
0,004
0,999
0,072
0,001
0,070
0,015
0,004
0,999
0,105
0,004
0,084

Os indivíduos que fazem parte dos grupos IG e DMII são bastante

heterogêneos. Grande parte deles apresenta uma ou mais alterações

associadas como hipertensão e hipercolesterolemia, além da utilização de

diversos medicamentos (Tabela 1).

Observa-se que o grupo DMII apresentou concentrações médias

diferentes de triglicérides, HDL-colesterol, VLDL-colesterol, assim como a

razão LDL-colesterollHDL-colesterol, em relação ao grupo Controle. As

concentrações elevadas de triglicérides e VLDL-colesterol no grupo DMII

se deve provavelmente ao estado hiperglicêmico desses indivíduos. A

hiperglicemia inibe a lipase lipoprotéica, o que resulta na deficiência da

lipólise dos remanescentes de quilomícrons e VLDL, resultando no

aumento dos triglicérides circulantes. O mesmo fato se observa no grupo

IG, mas em menor intensidade. Entre os grupos IG e DMII não foram

observadas diferenças quanto às concentrações de triglicérides, HDL

colesterol, VLDL-colesterol e a razão LDL-colesterol/HDL-colesterol. As

concentrações de HDL-colesterol e a razão LDL-colesterol/HDL-colesterol
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do grupo DMII foram diferentes do grupo controle devido ao fato de existir

no grupo DMII indivíduos hipercolesterolêmicos.

4.1.3 Determinação dos inibidores endógenos da óxido nítrico sintase

(ADMA e SDMA) e L-arginina

Nos gráficos 10 a 13 encontram-se os dados referentes às

determinações de ADMA, SDMA, L-arginina e a razão entre L-arginina e

ADMA nos grupos Controle, Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes MeIlitus

tipo TI (DMII).
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Gráfico 10: Concentração de ADMA (JlM) nos grupos Controle, Intolerantes

à Glicose (IG) e Diabetes MeIlitus tipo TI (DMII).
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Gráfico 11: Concentração de SDMA (JlM) nos grupos Controle, Intolerantes

à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo li (DMII).
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Gráfico 12: Concentração de L-arginina (IJ-M) nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo li (DMII).
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Gráfico 13: Razão entre a concentração de L-arginina e ADMA nos grupos

Controle, Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

A análise estatística de variância univariada demonstrou que existem

diferenças entre os grupos quanto às variáveis ADMA (p<O.OOI), SDMA

(p<O.OOI) e L-arginina (p<O.OOI). A razão entre L-arginina e ADMA

(p<O.732) não apresentou diferença estatística entre os grupos analisados.

Na tabela 4 estão mostradas as comparações, duas a duas, das

variáveis que apresentaram diferença estatística entre os grupos (teste de

Bonferroni).
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Tabela 4: Comparações das variáveis (AD~ SDMA e L-arginina) entre os

grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II

(DMII).

Variável

ADMA (JlM)

SOMA (~lM)

L-arginina (JlM)

Grupos controlados
Controle IG
Controle DMII

IG OMII
Controle IG
Controle OMII

IG OMII
Controle IG
Controle DMII

IG DMII

Nível descritivo
0,003
0.001
0,251
0,011
0,001
0,001
0,001
0,001
0,822

As concentrações de ADMA, SDMA e L-arginina foram maiores nos

grupos IG e DMII quando comparado ao grupo Controle. Comparando os

grupos Controle e IG, somente o SDMA apresentou diferença significativa.

4.1.4 Determinação de NOx, nitrotirosina e RSNO

Nos gráficos 14 a 16 encontram-se os dados referentes às

determinações de NOx (nitrato + nitrito), nitrotirosina e S-nitrosotióis

(RSNO) nos grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus

tipo II (DMII).
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Gráfico 14: Concentração de NOx (nitrato + nitrito) nos grupos Controle,

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo 11 (DMII).
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Gráfico 15: Concentração de nitrotirosina (nM) nos grupos Controle,

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo 11 (DMII).
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Gráfico 16: Concentração de S-nitrosotióis (RSNO) nos grupos Controle,

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

A análise de variância univariada demonstrou que existem diferenças

entre os grupos quanto às variáveis NOx (p<O.002), nitrotirosina (p<O.OOl)

e RSNO (p<O.006).

Na tabela 5 estão as comparações, duas a duas, das variáveis que

apresentaram diferença estatística entre os grupos através do teste de

Bonferroni.

Tabela 5: Comparações das variáveis (NOx, nitrotirosina e RSNO) entre os

grupos Controles, Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II

(DMII).

Variável

NOx (~LM)

Nitrotirosina (nM)

Grupos controlados
Controle IG
Controle DMII

IG DMII
Controle IG
Controle DMII

IG DMII

Nível descritivo
0,013
0.001
0,382
n nno
\J,vvoJ

0,001
O,OO'í

R8NO (nM)
Controle IG
Controle DMII

IG DMII

0,027
0,005
0,999
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As concentrações de NOx, Nitrotirosina e RSNO foram superiores

nos grupos IG e DMII em comparação com o grupo Controle. Em relação

aos grupos IG e DMII, somente a nitrotirosina apresentou diferença

significativa.

4.1.5 Determinações de tióis

Nos gráficos 17 a 19 encontram-se os dados referentes às

determinações de homocisteína, cisteína e metionina nos grupos Controle,

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DM lI).
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Gráfico 17: Concentração de homocisteína (IJ.M) nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 18: Concentração de cisteína (J-lM) nos grupos Controle, Intolerante

à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 19: Concentração de metionina (J1M) nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMlI).
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A análise estatística de variância univariada demonstrou que existem

diferenças entre os grupos quanto às variáveis homocisteína (p<O.014),

cisteína (p<0.022) e metionina (p<0.024).

Na tabela 6 estão as comparações, duas a duas, das variáveis que

apresentaram diferença estatística entre os grupos através do teste de

Bonferroni.

Tabela 6: Comparações das variáveis (homocisteína, cisteína e metionina)

entre os grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo

TI (DMIT).

Variável

Homocisteína (!J.M)

Cisteína (!J.M)

Metionina (!J.M)

Grup..0s controlados
Controle IG
Controle DMII

IG DMII
Controle IG
Controle DMII

IG DMII
Controle IG
Controle DMII

IG DMII

Nível descritivo
0,113
0,995
0.048
0,010
0,083
0,179
0,231
0,999
0,024

As concentrações de homocisteína e metionina foram superiores no

grupo IG em relação ao grupo DMIT. Alem disso, as concentrações de

cisteína foram superiores em relação ao grupo Controle.

4.1.6 Determinação de glutationa reduzida (GSH) e glutationa oxidada

(GSSG)

Nos gráficos 20 a 22 encontram-se os dados referentes às

determinações de glutationa reduzida (GSH), glutationa oxidada (GSSG) e a

razão de GSHlGSSG nos grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG) e

Diabetes Mellitus tipo TI (DMIT).
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Gráfico 20: Concentração de glutationa reduzida (GSH) nos grupos

Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 21: Concentração de glutationa oxidada (GSSG) nos grupos

Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 22: Razão entre a concentração de GSH e GSSG nos grupos

Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

A análise de variância univariada demonstrou que existem

diferenças entre os grupos quanto às variáveis GSH (p<0.007), GSSG

(p<0.004) e GSH/GSSG (p<0.001).

Na tabela 7 estão as comparações, duas a duas, das variáveis que

apresentaram diferença estatística entre os grupos através do teste de

Bonferroni.

Tabela 7: Comparações das variáveis (GSH, GSSG e GSH/GSSG) entre

os grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II

(DMII).

Variável

GSH (/lM)

GSSG (/lM)

GSH / GSSG

Grupos controlados
Controle IG
Controle DMII

IG DMII
Controle IG
Controle DMII

IG DMII
Controle IG
Controle DMII

IG DMII

Nível descritivo
0,852
0.021
0.041
fi fl1f1v,v I \J

0,001
0,637
0,316
0.001
0.027
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A concentração de GSH foi inferior no grupo DMII em relação aos

grupos Controle e IG. Já a concentração de GSSG foi inferior no grupo

Controle em comparação aos grupos IGe DMII e a razão de GSHe GSSG

foi inferior no grupo DMII quando comparado aos grupos Controles e IG.

4.1.7 Determinação da atividade enzimática da n-acetil-~

glucosaminidase (NAGase)

No gráfico 23 encontram-se os dados referentes às determinações da

atividade plasmática da n-acetil-~-glucosaminidase (NAGase) nos grupos

Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Gráfico 23: Medida da atividade enzimática da N-acetil-~-glucosaminidase

(NAGase) nos grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes

Mellitus tipo II (DMII).

A análise estatística de variância univariada mostrou que existem

diferenças entre os grupos quanto à variável NAGase (p<O.OOI).

Na tabela 8 estão as comparações, duas a duas, da variável (NAGase)

entre os grupos através do teste de Bonferroni.
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Tabela 8: Comparações da variável NAGase entre os grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo TI (DMIT).

Variável

NAGase (U/L)

Grueos controlados
Controle IG
Controle DMII

IG DMII

Nível descritivo
0.002
0.001
0,665

A atividade enzimática da NAGase foi superior nos grupos IG e DMIT

quando comparado ao grupo Controle.

4.2 Subdivisão do grupo DMII em DMII sem evento cardiovascular

(DMII sem ECV) e DMII com evento cardiovascular (DMII com ECV)

Os pacientes do grupo DMIT que apresentaram um ou mais infartos

agudos do miocárdio foram classificados como DMIT com evento

cardiovascular (DMIT com ECV). Os infartos agudos do miocárdio foram

sintomatológicos e confirmados por eletrocardiograma.

Os pacientes do grupo DMIT que não apresentaram história clínica

pregressa de infarto agudo do miocárdio foram classificados como DMII

sem evento cardiovascular (DMII sem ECV).

Na tabela 9 os indivíduos do grupo DMIT (n=96) foram subdivididos·

em DMIT com evento cardiovascular (n 21) e DMIT sem evento

cardiovascular (n 75).
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Tabela 9: Idade média, índice de massa corpórea (IMC), sexo

(masculino/feminino) e medicações utilizadas pelos grupos DMII sem ECV

e DMII com ECV.

M/F

Idade

IMC

Insulina

Hipoglicemiante
oral

Anti-hipertensivo

Hipolipemiante

DM 11 sem ECV
(n=75)

32/43

58±3

28,0±5,2

13 (17%)

75 (100%)

58 (77%)

24 (32%)

DM11 comECV
1n=21)

10/11

59±8

29,1±5,l

7 (33%)

21 (100%)

18 (86%)

12 (57%)

DMII sem ECV: Diabetes Mellitus tipo 2 sem evento cardiovascular

DMII com ECV: Diabetes Mellitus tipo 2 com evento cardiovascular
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4.2.1 Resultados dos grupos DMII sem ECV e DMI com ECV

Nos gráficos 24 a 28 encontram-se os dados referentes às

determinações NAGase, GSH, fiutosamina, HDL-colesterol e NOx dos

grupos Controle, IG, DMII sem ECV e DMII com ECV.
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Gráfico 24: Medida da atividade enzimática da n-acetil-J3-glucosaminidase

(NAGase) nos grupos Controle, Intolerante à Glicose (IG), Diabetes

Mellitus tipo TI sem evento cardiovascular (DMll sem ECV) e Diabetes

Mellitus tipo TI com evento cardiovascular (DMII com ECV).
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Gráfico 25: Concentração de glutationa reduzida (GSH) nos grupos

Controle, Intolerante à Glicose (IG), Diabetes Mellitus tipo II sem evento

cardiovascular (DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus tipo II com evento

cardiovascular (DMII com ECV).
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Gráfico 26: Concentração de frutosamina (mg/dL) nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG), Diabetes Mellitus tipo TI sem evento

cardiovascular (DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus tipo TI com evento

cardiovascular (DMII com ECV).
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Gráfico 27: Concentração de ROL-colesterol (mg/dL) nos grupos

Controle, Intolerante à Glicose (IG), Diabetes Mellitus tipo II sem evento

cardiovascular (DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus tipo II com evento

cardiovascular (DMII com ECV).
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Gráfico 28: Concentração de NOx (JlM) nos grupos Controle, Intolerante à

Glicose (IG), Diabetes Mellitus tipo II sem evento cardiovascular (DMII

sem ECV) e Diabetes Mellitus tipo II com evento cardiovascular (DMII

com ECV).
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A análise estatística de variância univariada mostrou que existem

diferenças entre os grupos quanto às variáveis NAGase (p<0.001), GSH

(p<O.OOl), frutosamina (p<0.001), HDL-colesterol (p<O.OOI) e NOx

(p<O.OOI).

Na tabela 10 estão as comparações, duas a duas, das variáveis que

apresentaram diferença estatística entre os grupos DMII sem ECV e DMII

com ECV, através do teste de Bonferroni.

Tabela 10: Comparações das variáveis NAGase, GSH, frutosamina e NOx

entre os grupos Diabetes Mellitus tipo II sem evento cardiovascular (DMII

sem ECV) e Diabetes Mellitus tipo II com evento cardiovascular (DMII

com ECV).

Variável Grupos controlados Nível descritivo

NAGase (U/L) DMII sem ECV DMII com ECV 0,049

GSH (J..lM) DMII sem ECVC DMII com ECV 0,048

Frutosamina (mg/dl) DMII sem ECV DMII com ECV 0,001

NOx (J..lM) DMII sem ECV DMII com ECV 0.001

o evento cardiovascular no grupo DMII favoreceu o aumento

significativo da concentração de NOx e NAGase.

Já a concentração de frutosamina e GSH apresentou uma diminuição

no grupo DMII com ECV em relação ao grupo DMII sem ECV.
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4.3 Análise Multivariada

4.3.1 Grupos: Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus

tipo 11 (DMII)

A análise discriminante fornece uma ferramenta multivariada

poderosa para identificar, dentre diversas variáveis de interesse, quais

discriminam melhor grupos definidos a priori. Em outras palavras, a análise

discriminante utiliza um grupo de variáveis para classificar observações em

grupos distintos. A análise discriminante pode ser utilizada para distinguir

mdivíduos de populações ou comunidades, para classificar novas

observações oriundas de grupos desconhecidos ou para testar se novas

variáveis aumentam o poder de discriminação entre grupos. Esse tipo de

málise avalia dois ou mais grupos (ou populações), que diferem com

respeito a diversas variáveis, combinando essas variáveis em equações

~hamadas de funções lineares discriminantes. Cada função apresenta um

leterminado número de coeficientes discriminantes, valores que variam de

·1 a +1 e indicam o quanto cada variável é ponderada para maximizar a

liscriminação dos grupos. Em outras palavras, quanto maior o valor

lbsoluto dos coeficientes discriminantes, maior é sua capacidade de

Jrecisão em classificar corretamente observações em seus respectivos

lfupos. Por definição, variáveis com coeficientes discriminantes acima de

10.30 I são consideradas boas discriminantes.

A análise discriminante no modo Stepwise foi aplicada a fim de

liferenciar 3 grupos (Controle, IG e DMIl). A análise discriminante

umece um procedimento multivariado para identificar quais das variáveis

lesquisadas específicas melhor discriminam dentre os grupos definidos a

lriOri. A análise discriminante é sensível à razão do tamanho da amostra

lara com o número de variáveis independentes, com a razão mínima
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recomendada de 5:1. Nossa amostra obedece este critério com uma razão

de 140:23. Também é recomendado que todos os sub-grupos representados

na variável dependente deveriam ter mais casos do que o número de

variáveis independentes usadas para a análise. Nosso menor sub-grupo,

classificado como Controle, tem 12 casos relativos à 7 variáveis

independentes usadas, o qual é novamente aceitável. A análise

discriminante usa o "Wilk's Lambda Estatístico" como critério de escolha

de variáveis no modo Stepwise. Os resultados indicam quais variáveis são

mais úteis em distinguir entre os grupos Controle, IG e DMII. Além disso,

a discriminação padronizada dos coeficientes de função indica a direção e

grau ao qual cada variável contribui para a classificação.

Nos gráficos e tabelas abaixo seguem o resultado dessa análise

estatística.

Tabela 11: Coeficientes de função padronizada

Matriz Coeficiente de
Wilks' Lambda

Variável Estrutural Variação

FI F2 FI F2 À dI d2 Sigo

HDL -0,329 -0,269 -0,378 -0,163 22,7 2 137 <0,001

RSNü 0,194 0,449 0,342 0,390 15,9 4 272 <0,001

GSH -0,082 0,325 -0,607 -0,053 16,0 6 270 <0,001

Homocisteína -0,156 0,560 -0,198 0,572 14,0 8 268 <0,001

L-arginina 0,209 0,451 0,232 0,607 13,0 10 266 <0,001

Frutosamina 0,434 -0,386 0,483 -0,502 11,9 12 264 <0,001

Hb-G 0,527 -0,137 0,527 0,057 11,0 14 262 <0,001
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Gráfico 29: Gráfico da distribuição das funções 1 e 2 nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo TI (DMIT).
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Tabela 12: Resultado da classificação da Análise Multivariada dos grupos

Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Grupos Estatísticos

Grupos Reais Controle IG DMII Total

Contagem Controle 10 2 O 12

IG 7 21 4 32

DMII 3 13 80 96

% Controle 93,3 16,7 0,0 100,0

IG 21,9 65,5 12,5 100,0

DMII 3,1 13,5 83.3 100,0

80,1% dos Grupos Reais foram classificados corretamente (média ponderada dos 3
grupos)

A análise discriminante foi conduzida para avaliar se as 7 variáveis

previstas (HDL-colesterol, RSNO, GSH, homocisteína, L-arginina,

frutosamina e Hb-G) poderiam distinguir aqueles indivíduos pertencentes

aos grupos Controle, IG e DMII daqueles classificados como grupo

Controle, IG e DMII, respectivamente. O Wilk' s lambda foi significante,

1-.=0,395, 1-.2=124,3, P<O.OOl e 1-.=0,864, 1-.2=13,7, P<0.0013 para as funções

1 e 2, respectivamente, indicando que as variáveis HDL-colesterol, RSNO,

GSH, homocisteína, L-arginina, frutosamina e Hb-G foram capazes de

discriminar significativamente os grupos Controle, IG e DMII. A tabela 11

apresenta os coeficientes de função padronizados. Os resultados da

classificação mostram que o modelo previu corretamente 83,3% daqueles

pertencentes ao grupo Controle, 65,6% daqueles os quais foram

classificados como grupo IG e 83,3% daqueles designados como grupo

DMII, resultando numa discriminação total das variáveis de 80,1% entre os
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3 grupos (tabela 12). No gráfico 29 está representado o gráfico da dispersão

dos valores dos grupos.

4.3.2 Grupos: Controle, Intolerante à Glicose (IG), Diabetes MeUitus

tipo 11 sem Evento Cardiovascular (DMII sem ECV) e Diabetes

Mellitus tipo 11 com Evento Cardiovascular (DMII com ECV)

o grupo DMII foi subdividido em DMII sem ECV e DMII com

ECV. Desse modo, foi realizada a análise discriminante como descrita

anteriormente englobando os grupos Controle, IG, DMII sem ECV e DMII

com ECV.

Os resultados obtidos dessa análise estatística estão representados

nas figuras abaixo.
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Gráfico 30: Gráfico da distribuição das funções 1 e 2 nos grupos Controle,

Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II sem Evento

Cardiovascular (DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus tipo II com Evento

Cardiovascular (DMII com ECV).
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Tabela 13: Resultado da classificação da Análise Multivariada dos grupos

Controle, Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II sem Evento

Cardiovascular (DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus tipo II com Evento

Cardiovascular (DMII com ECV).

Grupos Estatísticos

DMllsem DMllcom
Grupos Reais Controle IG Total

ECV ECV

Contagem Controle 11 1 O O 12

IG 5 22 2 3 32

DMllsemECV O 13 45 17 75

DMllcomECV O 2 2 17 21

% Controle 91.7 8,3 O O 100

IG 15,6 68.8 6,3 9,4 100

DMllsemECV O 17,3 60.0 27,7 100

DMllcomECV O 9,5 9,5 81.0 100

67,9% dos Grupos Reais foram classificados corretamente (média ponderada dos 4
grupos)

Os resultados da classificação mostram que as variáveis HDL

colesterol, NOx, RSNO, GSH/GSSG, frutosamina e Hb-G preViU

corretamente 91,7% daqueles pertencentes ao grupo Controle, 68,8%

daqueles os quais foram classificados como grupo IG, 60,0% daqueles

designados como grupo DMII sem ECV e 81,0% daqueles pertencentes ao

grupo DMII com ECV, resultando numa discriminação total das variáveis

de 67,9% entre os 4 grupos (tabela 13). No gráfico 30 está representada o

gráfico da dispersão dos valores dos grupos.
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4.3.3 Grupos: Diabetes Mellitus tipo 11 sem Evento Cardiovascular

(DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus tipo 11 com Evento

Cardiovascular (DMII com ECV)

Analisando somente os indivíduos com Diabetes Mellitus tipo 11 na

presença e ausência de evento cardiovascular, os resultados da Análise

Multivariada estão representados na figura abaixo.

Tabela 14: Resultado da classificação da Análise Multivariada dos grupos

Diabetes Mellitus tipo 11 sem evento cardiovascular (DMII sem ECV) e

Diabetes Mellitus tipo 11 com evento cardiovascular (DMII com ECV).

Grupos Estatísticos

Grupos Reais DMII sem ECV DMlIcomECV Total

Contagem DMII sem ECV 56 19 75

DMlIcomECV 3 18 21

0/0 DMII sem ECV '7,' '7 25,3 100I ""T, I

DMII com ECV 14,3 85,7 100

77,1% dos Grupos Reais foram classificados corretamente (média ponderada dos 2
grupos)

Os resultados da classificação mostram que as variáveis NAGase,

NOx e frutosamina previu corretamente 74,7% daqueles pertencentes ao

grupo DMII sem ECV e 85,7% daqueles os quais foram classificados como

grupo DMII com ECV, resultando numa discriminação total das variáveis

de 77,1% entre os 2 grupos (tabela 14).
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4.4 AvaJiação da função endoteJial por Ultrassonografia (Doppler bi

dimensional)

A avaliação da função endotelial por ultrassonografia (Doppler bi

dimensional) foi realizada em um pequeno número de voluntários do

estudo (IG=6 e DMII=12) escolhidos aleatoriamente.

A medida da velocidade do fluxo sanguíneo e o diâmetro da artéria

braquial em diástole e a espessura da camada média-íntima da artéria aorta

foram realizados no Instituto Dante pazzanese de Cardiologia no Setor de

Ecocardiograma.

Nos gráficos 31, 32, 33 e 34 estão representadas a espessura da

camada média-íntima da artéria carótida, a variação da velocidade do fluxo

na artéria braquial após a hiperemia reativa, a variação da vasodilatação da

artéria braquial após a hiperemia reativa e a variação da vasodilatação da

arterial braquial após a administração de ísordil, respectivamente.
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Espessura da camada média-íntima da artéria aorta
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Gráfico 31: Espessura da camada média-intima da artéria aorta de alguns

voluntários dos grupos Intolerante à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo

II (DMII).

Variação da velocidade do fluxo na artéria braquial
após a hiperemia reativa
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Gráfico 32: Variação da velocidade do fluxo na artéria braquial após a

hiperemia reativa em alguns voluntários dos grupos Intolerante à Glicose

(IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

(*) Estatisticamente diferente em comparação com o grupo IG (p=O.025),
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Variação da vasodilatação da artéria braquial após a
hiperemia reativa

DMIIIG

-<fe.
~ 30,0
!CU
:: 25,0I. i
1;;
§ 20,0
o
UI 15 o +1'...;,-:~~~cu '
:>
cu 10,o +1~~---'--4

"O

~ 5,o -+1--'-'-,-------,1
(.lo.l! O,o J'--'-'-,-__

~

Gráfico 33: Variação da vasodilatação da artéria braquial após a hiperemia

reativa em alguns voluntários dos grupos Intolerante à Glicose (IG) e

Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Variação da vasodilatação da arterial braquial após
a administração de isordil
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Gráfico 34: Variação da vasodilatação da artéria braquial após a

administração de isordil em alguns voluntários dos grupos Intolerante à

Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).
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Nenhuma diferença estatística foi observada na espessura da camada

média-íntima da carótida (p=O.721), no diâmetro da vasodilação da artéria

braquial na hiperemia reativa (p=O.321) e após a administração de isordil

(p=O.130) entre os grupos IG e DMIl. Somente o fluxo sanguíneo na artéria

braquial após a hiperemia reativa apresentou diferença estatística entre os

grupos IG e DMIl.

4.5 Correlações

Na tabela 15 são mostrados somente os valores dos coeficientes de

correlação de Pearson significativos (p<O.05) calculados para as variáveis

estudadas e os respectivos níveis de significância.
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Tabela 15: Correlações significativas das variáveis analisadas nos grupos

Controles, Intolerantes à Glicose (IG), Diabetes Mellitus tipo II (DMII),

Diabetes Mellitus tipo II sem Evento Cardiovascular (DMI! sem ECV) e

Diabetes Mellitus tipo li com Evento Cardiovascular (DMI! com ECV).

Grupo

Controle

Variáveis

NOxvsGSH

r

-0.737

p

0,0064

IG Hb-GvsADMA 0.379 0.0322

Hb-Gvs GSSG 0.450 0.0182

Frutosamina vs GSSG 0.377 0.0336

Triglicérides vs NAGase 0.354 0.0467

Triglicérides vs GSSG 0.386 0.0291

DMII Frutosamina vs Nitrotirosina 0.359 0.0003

Frutosamina vs Triglicérides 0.278 0.0062

Frutosamina vs L-arginina/ADMA 0.423 <0.0001

NOx vs GSHlGSSG -0.201 0.0497

DMII semECV Frutosamina vs Nitrotirosina

Frutosamina vs GSHlGSSG

NOx vs GSHlGSSG

0.359

0.229

0.229

0.0015

0.0484

0.0481

DMII comECV GSHlGSSG vs RSNO 0.421 0.0471

GSHlGSSG vs Nitrotirosina -0.371 0.0475

Frutosamina vs GSSG 0.374 0.0449

Frutosamina vs Triglicérides 0.548 0.0102

70



OVSSf1:JS[([
-



Discussão

5 DISCUSSÃO

A Diabetes Mellitus tipo II é um fator de risco importante para a

aterosclerose. Apesar de estar bem estabelecido que o aumento da glicemia

é um dos fatores para o desenvolvimento da aterosclerose, os mecanismos

relacionados ao desenvolvimento e à progressão da aterosclerose não estão

totalmente esclarecidos. Dessa forma, é de extrema importância avaliar-se

não apenas o perfil glicêmico dos indivíduos, mas também outros

parâmetros que poderiam estar relacionados à ateroscleroses, tais como

tióis (homocisteína, cisteína, metionina, glutationa oxidada e glutationa

reduzida), nitrato + nitrito (NOx), inibidores endógenos da óxido nítrico

sintase (ADMA), S-nitrosotióis (RSNO), nitrotirosina, n-acetil-f)

glucosaminidase (NAGase) e a avaliação da função endotelial.

A Intolerância à Glicose (IG), condição metabólica que antecede a

DMII propriamente dita, tem sido alvo de pesquisa devido ao fato do perfil

glicêmico estar influenciando o desenvolvimento de doenças

cardiovasculares. Normalmente, o indivíduo IG não é tratado com

medicação hipoglicemiante, mas somente através de uma dieta controlada.

No entanto, diversos estudos têm verificado que a resistência periférica à

insulina, principal causa do desenvolvimento tanto da IG com do DMII,

tem participação importante no desenvolvimento de doenças

cardiovasculares.

Em nosso estudo, verificamos que o indivíduo com IG já tem

alterações metabólicas significativas e que essa condição poderia estar

atuando precocemente no desenvolvimento de doenças cardiovasculares.

Essas alterações metabólicas estariam englobando os parâmetros

relacionados à disfunção endotelial e ao estresses oxidativo. Os parâmetros

que refletem a disfunção endotelial estariam representados pelos NOx
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(nitrato + nitrito), inibidores endógenos da óxido nítrico sintase (ADMA e

SDMA), S-nitrosotióis (RSNO), n-acetil-~-glucosaminidase e os testes para

avaliar a função endotelial. Os marcadores de estresse oxidativo são a

nitrotirosina e os tióis (homocisteína, metionina, cisteína, glutationa

oxidada e glutationa reduzida).

Os metabólitos do óxido nítrico que englobam NOx, RSNO e

nitrotirosina, conjuntamente, são bons indicadores da

biodisponibilidade/síntese do ~O. O ·NO, em presença do oxigênio, é

rapidamente oxidado à nitrito (Kelm et aI., 1988), o qual tem sido utilizado

como um marcador da produção endógena de ~O. Contudo, o nitrito pode

ser convertido a nitrato (>95% em 1 hora) (Moshage et aI, 1995; Wennmalm

et aI., 1993; Kelm et aI., 1996). Portanto, a determinação de nitrato + nitrito

plasmático, comumente chamado de NOx, tem sido utilizada como um

marcador da atividade da óxido nítrico sintase e da produção endógena de

·NO. Há evidências de que, quando os níveis de O2-. e ~O estão

aumentados, pode ocorrer a fonnação de um poderoso oxidante, o

peroxinitrito (ONOO} Este por sua vez pode reagir com a tirosina (livre ou

ligada à proteína) e fonnar a nitrotirosina, considerada como um biomarcador

da fonnação do peroxinitrito. A elevação da fonnação de espécies reativas de

oxigênio (EROs) e nitrogênio (ERNs) somado ao aumento da atividade

iNOS, fato que ocorre na hiperglicemia, poderia induzir o aumento de

nitrotirosina (Balint et aI., 2001). Além disso, o ~O gerado em sistemas

biológicos, pode reagir com grupos de proteínas específicas e fonnar S

nitrosotióis (RSNO) (Stamler et aI., 1992). Esta reação pode prolongar a vida

média do ~O e preservar sua atividade biológica (Stamler et aI., 1992).

Alguns estudos recentes têm relatado a fonnação de ONOO- no

diabete. O peroxinitrito pode atuar em diversos compartimentos, modificando

a função das biomoléculas por nitração (proteínas) e/ou peroxidação lipídica.
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Por exemplo, canais de potássio, os quais regulam a vasodilatação, são

inibidos por nitração de tirosinas. Recentemente, Turko et a!. (2003)

demonstraram que o aumento de nitrotirosina estava associado com a

apoptose de miócitos, células endoteliais e fibroblastos no diabetes. O

peroxinitrito também pode diminuir a biodisponibilidade do NO·, inibindo a

vasodilatação e o efeito antiproliferativo do NO·. Adicionalmente, o

peroxinitrito pode oxidar a tetrahidrobiopterina (BH4), um importante cofator

para a NOS, e causar desacoplamento da NOS, levando à produção de O2- ao

invés de NO·. Além disso, a peroxidação lipídica induzida por peroxinitrito

pode alterar a estrutura e a fluidez das membranas celulares. Todos esses

eventos contribuem direta ou indiretamente para a patogênese da disfunção

vascular no diabetes (Johansen et a!., 2005). Watada et ai., (2004)

demonstraram que o peroxinitrito está envolvido na síndrome da resistência à

insulina, evento presente em grande parte dos diabéticos e intolerantes à

glicose e responsável pelo estado hiperglicêmico. Os resíduos de tirosina do

substrato-l do receptor de insulina (IRS-I: insulin receptor substrate-l),

proteína responsável pela transdução da sinalização do receptor de insulina,

podem ser nitrados pelo peroxinitrito, acarretando uma internlpção na cadeia

de sinalização, conseqüentemente, não ocorrendo a incorporação de glicose

circulante pela célula.

Em nosso estudo, a concentração dos metabólitos do ~O (NOx,

nitrotirosina e RSNO) foi superior nos grupos IG e DMII em relação ao

grupo Controle. Somente a nitrotirosina apresentou diferença entre os grupos

IG e DMII, isto é, a concentração de nitrotirosina foi superior no grupo DMII

em comparação ao grupo IG. De certa forma, podemos sugerir que a

resistência à insulina em ambos os grupos está ligada diretamente à produção

do peroxinitrito, como discutido anteriormente, visto que a maior

concentração de nitrotirosina foi detectada no grupo que apresentou maior
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grau de hiperglicemia, devido à maior resistência à insulina. Esses dados

estão consistentes também com outros estudos, nos quais se demonstrou que

a hiperglicemia ativa a iNOS (Bardell et al., 2001), ocasionando o aumento

da formação de NOx. Ceriello et ai (2002) demonstraram que a hiperglicemia

pós-prandial está relacionada ao aumento da produção de nitrotirosina de

forma dependente do grau de glicemia. Konuk:oglu et ai (2003)

demonstraram que a biodisponibilidade do ~O na IG e DMII diminuía

quando as concentrações de glicose plasmáticas apresentavam-se elevadas.

Em nosso estudo, a hiperglicemia relacionou-se ao amnento da

produção de -NO, porém, houve aumento também de nitrotirosina. Isso

demonstra que, apesar da maior produção de ~O, parte desse está sendo

direcionado para a formação de nitrotirosina, provavelmente, devido à

geração concomitante de radical superóxido e a conseqüente formação de

peroxinitrito. Esse aumento de estresse oxidativo/nitrosativo é confirmado

através das determinações de GSH, GSSG e GSHlGSSG mostrado em nosso

estudo.

A glicação de proteínas, principalmente de albumina (Alb), aumenta

a S-nitrosação, porém, diminui a capacidade da S-nitrosoalbumina (SNO

Alb) glicada de liberar ~O. Portanto, as proteínas glicadas funcionariam

como "scavenger" para o ~O (Farkas et al., 1995). A glicação de proteína

é uma reação espontânea e depende do grau e duração da hiperglicemia.

Nossos dados demonstraram que os biomarcadores utilizados (NOx,

nitrotirosina e RSNO) foram sensíveis para indicar as alterações do

metabolismo do -NO relacionadas à hiperglicemia presente nos estágios

iniciais (IG) e avançados (DMII) da resistência à insulina.

Os inibidores endógenos da óxido nítrico sintase, representados pela

dimetil arginina assimétrica (ADMA) e dimetil arginina simétrica (SDMA),

também têm participação importante na disfunção endotelial. O ADMA é

74



Discussão

originado em grande parte do catabolismo de proteínas contendo resíduos de

arginina metilada que são liberadas quando hidrolisadas. Concentrações

elevadas de ADMA, isômero ativo na inibição da óxido nítrico sintase, foram

observadas nos grupos IG e DMII quando comparados com o grupo Controle.

Fard et aI. (2000) demonstraram que em pacientes DMII, após a ingestão de

lipídios, os níveis de ADMA aumentaram e em paralelo houve diminuição da

vasodilatação. Em outro estudo verificou-se que, na DMII, concentrações

elevadas de ADMA não estão relacionadas ao tempo de manifestação da

doença, ou à presença ou ausência da macroangiopatia, mas sim ao controle

metabólico desta doença (Xiong et al., 2005). Podemos sugerir que a

hiperglicemia e/ou a hipertrigliceridemia constatada nos grupos IG e DMII,

poderiam estar contribuindo para o aumento do ADMA, ocasionando menor

produção de óxido nítrico e, com isso, acarretando menor vasodilatação. Essa

hipótese é reforçada pelo fato da atividade enzimática da N-acetil-f3

glucosaminidase (marcador de lesão endotelial) foi superior nos grupos IG e

DMII. Alem disso, houve uma correlação entre as váriaveis Hb-G e

frutosamina com ADMA e L-arginina/ADMA.

A hidrólise aumentada de proteínas metiladas intracelulares também

contribuiu para a elevação plasmática de ADMA, uma vez que McDermott

(1976) demonstrou que as dimetilargininas surgem principahnente da

degradação dessas proteínas metiladas (Miyazaki et a!., 1999). A peroxidação

lipídica in vivo resulta em dano oxidativo a proteínas tissulares e pode

acelerar a proteólise dessas proteínas metiladas (Chan et a!., 2000). Sabe-se

que o estado hiperglicêmico é um fator que contribui para o estresse

oxidativo (geração de EROs e ERNs direta ou indiretamente) devido à auto

oxidação da glicose e pela via não-enzimática de glicação de proteína (Wolff

et a!., 1987).

75



Discussão

Algumas enzimas que são doadoras de grupos metila como a

metiltransferase, intermediária da conversão da metionina à homocisteína,

podem aumentar a geração de ADMA. Quando a via metabólica metionina

homocisteína está altamente ativa, nem sempre as metilações da

metiltrasnferase são específicas para detenninados substratos e com isso

podem ocorrer metilações aleatórias, inclusive em resíduos de arginina que,

quando hidrolisadas, poderão dar origem à ADMA (Bõger et a!., 2000). No

presente estudo, as concentrações de tióis (homocisteína, metionina e

cisteína) foram significativamente elevadas somente no grupo IG. Portanto, o

aumento de ADMA no grupo IG poderia ter tido Ulna contribuição direta do

ciclo da homocisteína. Apesar da concentração média de ADMA ter

mostrado tendência de aumento em relação ao grupo DMIl, não houve

diferença estatística.

A excreção renal também tem uma contribuição importante na

manutenção da concentração plasmática do ADMA. Todos os voluntários do

presente estudo apresentaram concentração plasmática de uréia e creatinina

dentro dos valores de referência, apesar de que isso não descarta a

possibilidade de alguns voluntários apresentarem Uln certo grau de disfunção

renal.

O SDMA, isômero inativo dos inibidores endógenos da óxido nítrico

sintase, apresentou comportamento similar ao ADMA, acrescentando-se o

fato que também existiu uma diferença entre os grupos IG e DMII. No

entanto, ressalta-se que esse isômero não tem ação sobre a vasodilatação ou a

biodisponibilidade do óxido nítrico.

Observou-se aumento da L-arginina, aminoácido essencial para a

fonnação do ~O sob ação da óxido nítrico sintase, nos grupos IG e DMII,

mas a razão entre as concentrações plasmáticas de L-arginina e ADMA,

parâmetro que mede indiretamente a competição desses substratos pela
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enzima óxido nítrico sintase, não apresentou diferenças entre os grupos.

Esse dado sugere que a disfunção endotelial, relacionada à baixa geração de

óxido nítrico pela óxido nítrico sintase endotelial, poderia ser induzida

tanto na Intolerância à Glicose como no Diabetes Mellitus tipo 2 por

aumento na geração de inibidores da óxido nítrico sintase, neste caso o

ADMA, e não pela baixa biodisponibilidade de L-arginina. Essa disfunção

endotelial foi confirmada nos grupos IG e DMII pela medida da atividade

enzimática da NAGase.

Os tióis têm importante participação tanto no estresse oxidativo com na

disfunção endotelial. A homocisteína é um aminoácido sulfurado não

essencial obtido a partir da desmetilação do aminoácido essencial metionina.

A homocisteína pode estar envolvida no estresse oxidativo, podendo

promover lesão nas células vasculares e nas lipoproteínas mediante auto

oxidação e formação de EROs. Portanto, a elevação da concentração

plasmática de homocisteína pode levar a um aumento do estado pró-oxidante.

Além disso, a homocisteína pode promover a disfimção endotelial

(diminuição da biodisponibilidade do ~O), citotoxidade endotelial (indução

de apoptose), favorecer a proliferação das células musculares lisas, promover

a vasoconstrição, induzir modificações na partícula LDL-colesterol tomando

a aterogênica, atuar como pró-inflamatória, pró-trombótica, estimular a

enzIma 3-hidroxi-3-metil-glutaril Coenzima A Redutase nas células

endoteliais (enzima responsável pela síntese de colesterol endógeno),

promover a oxidação da tetrahidrobiopterina (com isso a eNOS passa a gerar

superóxido no lugar do ~O) e exacerbar a aterosc1erose (Hayden et aI.,

2004).

A hiperhomocisteinemia é considerada um fator de risco independente

para doenças cardiovasculares. Vários estudos têm relacionado maIOr

incidência de complicações (microalbuminuria, insuficiência renal,
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microangiopatia, macroangiopatia, retinopatia e outros) em pacientes com

DMII que apresentam concomitantemente hiperhomocisteinemia (Li et ai.,

2005; de Luiz ef aI., 2005, Herrmann ef aI., 2005; Sydow ef aI., 2004;

Goldstein et aI., 2004). Alguns estudos têm relacionado a

hiperhomocisteinemia com a resistência à insulina, visto que vários estudos

demonstraram claramente elevação de homocisteína plasmática,

principalmente em indivíduos com diabetes mellitus tipo II em relação ao

diabetes mellitus tipo r. Algtms medicamentos hipoglicemiantes como a

metformina, que atua farmacologicamente no intuito de diminuir a resistência

periférica à insulina, tem demonstrado reduzir a concentração plasmática de

homocisteína (Elias et al., 2005).

Em nosso estudo, o grupo DMII não apresentou variação dos níveis de

tióis em relação ao grupo Controle. No entanto, o grupo IG apresentou

concentração superior de homocisteína em relação ao grupo DMII, mas não

em relação ao grupo Controle. O mesmo comportamento foi apresentado pela

metionina. No caso da cisteína, as concentrações no grupo IG foram

supenores em comparação com o grupo Controle. A concentração de

homocisteína superior no grupo IG, em relação ao grupo DMII, pode estar

relacionada ao fato de que todos os indivíduos do grupo DMII fazem uso de

medicação hipoglicemiante, incluindo a metformina que atua na diminuição

da resistência periférica da insulina. Em contraste, no grupo IG nenhum

integrante faz uso dessa medicação. Como discutido anterionnente, a

medicação hipoglicemiante, através da redução da resistência periférica à

insulina, poderia justificar a concentração inferior de homocisteína do grupo

DMII em relação grupo IG. Esses resultados poderão ser úteis na abordagem

terapêutica dos indivíduos intolerantes à glicose. Sabe-se que o tratamento

hipoglicemiante é indicado somente para o indivíduo diagnosticado como

DMII' No entanto, o tratamento dos indivíduos intolerantes à glicose com
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medicação hipoglicemiante poderia atenuar prováveis eventos

cardiovasculares precoces.

Outro tioI importante é a glutationa, que ocorre nas formas oxidada

(GSH) e reduzida (GSSG). A determinação de GSH e GSSG é um indicador

do estresse oxidativo em sistemas biológicos. A razão das concentrações de

GSH e GSSG avalia o status de estresse oxidativo existente.

O grupo DMII apresentou concentrações inferiores de GSH e

GSHJGSSG e superiores de GSSG em comparação ao grupo Controle. O

mesmo perfil foi também verificado, em menor intensidade, no grupo IG.

Aparentemente, a diminuição das concentrações de GSH e o aumento de

GSSG foram proporcionais ao estado de hiperglicemia. Isso demonstra que a

hiperglicemia está direta ou indiretamente contribuindo para o estresse

oxidativo de forma dose-dependente. Vijayalingam et aI. (1996)

demonstraram que o status antioxidante tanto do IG como do DMII está

abaixo dos valores de normalidade.

O decréscimo de GSH pode estar associado ao maior consumo de

NADPH na via do poliol. Nessa via, a glicose sofre redução pelo NADPH

produzindo sorbitol sob ação da enzima aldose redutase. Em seguida,

ocorre oxidação do sorbitol na presença de NAD+ e sorbitol desidrogenase,

resultando em frutose. A aldose redutase tem um Km elevado para a glicose

e, portanto, essa via só é quantitativamente importante num estado de

hiperglicemia. Portanto, durante o estado hiperglicêmico, a relação

NADPHlNADP+ está diminuída, resultando na redução da regeneração de

GSSG para GSH. Desse modo, com a redução da concentração de GSH, a

via do polioI poderia aumentar a susceptibilidade para o estresse

intracelular. Além disso, devido ao fato do NADPH ser cofator da óxido

nítrico sintase, poderia haver menor síntese de óxido nítrico nessa condição

(Brownlee , 2005; Cameron et aI., 1997).
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Para avaliar a função endotelial utiliza-se frequentemente a

ultrassonografia para medir a vasodilatação e o fluxo sanguineo arterial, sob

diferentes condições. Em alguns estudos, a medida da atividade plasmática da

n-acetil-13-glucosaminidase (NAGase) tem sido utilizada como um

biomarcador de disfunção endotelial (Skrha et aI,. 2003). A NAGase é uma

enzima lisossômica de estrutura glicoprotéica sintetizada por várias células,

incluindo as células endoteliais e musculares lisas dos vasos sangüíneos

(Hayes et a!., 1979). O estresse oxidativo pode lesar a parede celular do

endotélio e estimular a liberação dessa enzima lisossômica para o meio

extracelular. Skrha et a!. (2003) verificaram alta correlação entre a atividade

da NAGase, E-selectina e ICAM-1 com a medida do fluxo sangüíneo e

diâmetro da artéria braquial por ultrassonografia com doppler, método

utilizado rotineiramente para avaliar a função endotelial. Além disso, nesse

mesmo estudo, demonstrou-se que em indivíduos com Diabetes Mellitus tipo

I houve uma correlação positiva entre a atividade da NAGase, a glicação de

proteínas e a pressão arterial (Skrha et aI., 1987). Tem-se verificado também

o aumento de atividade da NAGase, conjuntamente com a concentração de

insulina plasmática e resistência à insulina, em pacientes com doença arterial

coronariana (Inoue et a!., 2000). Komosinska-Vassev et aI (2005) propõem

que a elevação da atividade enzimática da NAGase seja considerada como

um indicativo do grau de disfunção celular endotelial.

Em nosso estudo, a atividade da NAGase foi estatisticamente

superior nos grupos IG e DMII em comparação com o grupo Controle.O

mesmo fato ocorreu no grupo de DMII com DAC em relação do grupo

DMII sem DAC, além de apresentar diferença significativas das variáveis

de GSH e NOx. Vários estudos demonstraram também que a NAGase está

aumentada em indivíduos com DMII, quando comparados com indivíduos

sadios e que existe também amnento da atividade da NAGase em
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indivíduos DMII com evento prévio relacionado à doença cardiovascular

(infarto do miocárdio) em comparação com indivíduos DMII sem eventos

cardiovasculares prévios (Sanchez-Hueso et al, 1995; Skrha et al, 2001;

Skrha et al, 200Ia).

Em resumo, nosso estudo demonstrou que os indivíduos com

intolerância à glicose apresentam alterações bioquímicas, relacionadas ao

estresse oxidativo e à disfunção endotelial, semelhantes aos pacientes com

Diabetes Mellitus tipo lI, as quais poderünn contribuir para o

desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
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Conclusões

6 CONCLUSÕES

• O estresse oxidativo nos grupos IG e DMII foram indicados pelo

aumento da nitrotirosina e GSSG e diminuição de GSH e

GSH/GSSG.

• O amnento de ADMA e NAGase indicou disfunção endotelial nos

grupos IG e DMII.

• O amnento de nitrotirosina indicou menor biodisponibilidade do ~O

nos grupos IG e DMII.

• O conjunto de variáveis NOx, NAGase e frutosamina discriIninou os

grupos DMII sem ECV e DMII com ECV com uma margem de

acerto de 80,2%. Alem disso, essas variáveis conjuntamente podem

ser biomarcadores sensíveis das complicações macrovasculares.

• Os indivíduos intolerantes à glicose apresentam alterações

bioquímicas (NOx, nitrotirosina, RSNO, GSSG, ADMA e NAGase)

semelhantes às dos diabéticos tipo II, que poderiam contribuir para o

desenvolvimento de doenças cardiovasculares.
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7 APÊNDICE

Tabela 16: Medidas descritivas das concentrações de frutosamina,

hemoglobina glicada e glicose nos grupos Controle, Intolerante à Glicose

(IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Glicose Hemoglobina Frutosamina
Grupo

(mg/dL) Glicada (%) (mg/dL)

Controle Média 88 6,0 2,31

DP 10 0,9 0,27

Mínimo 74 5,0 1,93

Máximo 108 7,9 2,92

Assimetria 0,46 0,96 0,90

Curtose -0,83 0,23 1,27

IG Média 109 6,7 2,06

DP 10 1,1 0,42

Mínimo 91 4,8 1,31

Máximo 132 10,7 4,00

Assimetria 0,24 1,59 2,94

Curtose -0,36 5,35 14,46

DMII Média 165 8,5 4,57

DP 66 1,9 2,76

Mínimo 74 5,3 1,31

Máximo 369 16,3 12,83

Assimetria 1,19 1,06 1,60

Curtose 1,08 1,86 1,92
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Tabela 17: Medidas descritivas das concentrações de Colesterol total,

Triglicérides, LDL-colesterol, HDL-colesterol, VLDL-colesterol e a razão

LDL-colesterol/HDL-colesterol nos grupos Controle, Intolerante à Glicose

(IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

LDL-
Colesterol LDL- HDL- VLDL-

Triglicérides colesterol/
Grupo Total colesterol colesterol colesterol

(mg/dL) HDL-
(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)

colesterol

Controle Média 197 105 116 60 21 2,15

DP 30 55 25 21 11 0,88

Minimo 146 43 76 34 9 0,92

Máximo 242 217 152 118 43 3,74

Assimetria -0,19 0,85 -0,12 2,03 0,89 0,31

Curtose -0,73 -0,19 -1,26 5,90 -0,26 -1,03

IG Média 222 195 133 50 39 2,79

DP 35 106 32 11 21 0,85

Mínimo 156 72 85 29 15 1,35

Máximo 311 536 224 75 107 4,66

Assimetria 1,00 1,76 1,04 0,54 1,80 0,62

Curtose 1,29 3,66 1,51 -0,11 3,62 -0,23

DMII Média 215 198 130 43 39 3,24

DP 49 92 42 13 18 1,41

Mínimo 77 47 33 18 9 0,94

Máximo 362 447 272 80 89 8,74

Assimetria 0,33 0,86 0,42 0,30 0,84 0,89

Curtose 0,45 0,22 0,41 0,12 0,22 1,32
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Tabela 18: Medidas descritivas das concentrações de dimetilarginina

assimétrica (ADMA), dimetilarginina simétrica (SDMA), L-arginina e a

razão entre ADMA e L-arginina nos grupos Controle, Intolerante à Glicose

(IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

ADMA SDMA L-arginina
Grupo

(JlM) (JlM) (JlM)
L-arginina / ADMA

Controle Média 0,72 0,55 33,6 49,4

DP 0,15 0,12 7,3 17,4

Mínimo 0,53 0,43 24,8 28,8

Máximo 0,94 0,71 49,7 91,4

Assimetria 0,38 0,57 0,98 1,34

Curtose -1,52 -1,63 0,51 1,93

IG Média 0,96 0,69 49,6 53,71

DP 0,29 0,17 16,8 17,0

Mínimo 0,49 0,42 19,0 27,6

Máximo 1,65 1,07 83,9 96,7

Assimetria 0,21 0,50 0,12 0,73

Curtose -0,44 -0,63 -0,64 0,35

DMII Média 1,08 0,94 51,7 55,5

DP 0,53 0,58 18,4 29,6

Mínimo 0,34 0,38 24,2 18,5

Máximo 2,90 3,16 96,3 225,1

Assimetria 1,42 2,01 0,52 2,53

Curtose 1,62 3,63 -0,42 10,67

85



Al!..êndice

Tabela 19: Medidas descritivas das concentrações de NOx (nitrato + nitrito),

nitrotirosina, e S-nitrosotióis (RSNO) nos grupos Controles, Intolerantes à

Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Grupo NOX(flM) Nitrotirosina (nM) R5NO(nM)

Controle Média 26,6 261 78

DP 6,2 74 46

Mínimo 17,7 162 16

Máximo 34,5 435 150

Assimetria 0,03 0,92 0,07

Curtose -1,78 1,74 -1,14

IG Média 35,3 352 138

DP 12,9 104 45

Mínimo 12,0 189 65

Máximo 59,7 615 232

Assimetria 0,26 0,58 0,15

Curtose -0,70 0,04 -0,93

DMII Média 39,2 472 144

DP 18,0 231 73

Mínimo 0,00 126 23

Máximo 87,3 1494 397

Assimetria 0,76 1,84 1,41

Curtose 0,05 5,58 2,34
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Tabela 20: Medidas descritivas das concentrações de homocisteína, cisteína

e metionina nos gnlpOS Controles, Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes

Mellitus tipo II (DMII).

Grupo Homocisteína (fiM) Cisteína (fiM) Metionina (fi M)

Controle Média 9,3 177 28,9

DP 5,3 25 8,2

Mínimo 3,8 127 18,7

Máximo 19,7 215 40,4

Assimetria 0,83 -0,41 0,28

Curtose -0,56 -0,15 -1,60

IG Média 14,1 225 38,7

DP 10,3 79 18,1

Mínimo 1,5 84 11,5

Máximo 37,6 336 101,1

Assimetria 0,67 -0,22 1,44

Curtose -0,73 -1,18 3,28

DMII Média 9,4 198 29,8

DP 6,1 59 16,1

Mínimo 2,4 62 12,

Máximo 30,0 335 89,6

Assimetria 1,54 0,58 1,83

Curtose 2,46 0,00 3,74
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Tabela 21: Medidas descritivas das concentrações de glutationa reduzida

(GSH), glutationa oxidada (GSSG) e GSHlGSSG nos grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Grupo GSH (flM) GSSG (flM) GSHIGSSG

Controle Média 5,80 0,53 11,26

DP 1,94 0,18 2,83

Mínimo 2,66 0,35 7,49

Máximo 9,17 0,92 15,05

Assimetria 0,59 0,84 0,01

Curtose 0,08 0,35 -1,49

IG Média 5,41 0,92 8,99

DP 2,41 0,64 7,43

Mínimo 2,34 0,12 2,01

Máximo 10,62 2,55 32,41

Assimetria 0,94 1,16 2,03

Curtose -0,46 0,90 4,14

DMII Média 4,26 1,03 5,27

DP 1,67 0,58 3,89

Mínimo 1,27 0,21 2,05

Máximo 9,04 3,76 24,41

Assimetria 0,62 1,55 2,40

Curtose -0,09 4,35 6,73
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Tabela 22: Medidas descritivas da atividade enzimática da n-acetil-13

glucosarninidase (NAGase) nos grupos Controles, Intolerantes à Glicose (IG)

e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Grupo NAGase (U/L)

Controle Média 21,7

DP 3,9

Mínimo 17,6

Máximo 30,2

Assimetria 1,47

Curtose 1,44

IG Média 28,0

DP 7,3

Mínimo 17,8

Máximo 53,7

Assimetria 2,05

Curtose 6,19

DMII Média 29,4

DP 8,7

Mínimo 10,9

Máximo 51,8

Assimetria 0,51

Curtose -0,34
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Tabela 23: Resultados da comparação entre os grupos Controles, Intolerantes

à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII) quanto a cada uma das

variáveis de interesse.

Variável

Colesterol Total (mg/dL)

Triglicérides (mg/dL)

LDL-colesterol (mg/dL)

HDL-colesterol (mg/dL)

VLDL-colesterol (mg/dL)

LDL-colesteroll HDL-colesterol

NAGase (U/L)

NOx (uM)

RSNO (nM)

Nitrotirosina (nM)

GSH/GSSG

GSSG (uM)

GSH (uM)

Homocisteína (uM)

Císteína (uM)

Metionina (uM)

L-arginina I ADMA

L-arginina (uM)

SDMA (uM)

ADMA (uM)

Frutosamina (mgldL)

Hemoglobina Glicada (%)

Glicose (mg/dL)

Nível descritivo

0,131

0,005

0,259

0,001

0,005

0,001

0,001

0,002

0,006

0,001

0,001

0,004

0,007

0,014

0,022

0,024

0,732

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001

0,001
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Tabela 24: Comparações das variáveis entre os grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (IG) e Diabetes Mellitus tipo II (DMII).

Nível Grupos Nível
Variável Grupos controlados Variável

descritivo controlados descritivo

Triglicérides VLDL-colesterol

(mg/dL) Controle IG 0,013 (mg/dL) Controle IG 0,015

Controle DMII 0,004 Controle DMII 0,004

IG DMII 0,999 IG DMII 0,999

HDL-colesterol

(mg/dL) Controle IG 0,072 RSNO (nM) Controle IG 0,027

Controle DMII 0.001 Controle DMII 0,005

IG DMII 0,070 IG DMII 0,999

LDL-colesteroll

HDL-colesterol Controle IG 0,105 Metionina (uM) Controle IG 0,231

Controle DMII 0,004 Controle DMII 0,999

IG DMII 0,084 IG DMII 0,024

NAGase (U/L) Controle IG 0,002 Cisteína (uM) Controle IG 0,010

Controle DMII 0,001 Controle DMII 0,083

IG DMII 0,665 IG DMII 0,179

NOx (uM) Controle IG 0,013 L-arginina (uM) Controle IG 0,001

Controle DMII 0,001 Controle DMII 0,001

IG DMII 0,382 IG DMII 0,822

Nitrotirosina (nM) Controle IG 0,009 SDMA (uM) Controle IG 0,011

Controle DMII 0,001 Controle DMII 0,001

IG DMII 0,001 IG DMII 0,001

GSH/GSSG Controle IG 0,316 ADMA (uM) Controle IG 0,003

Controle DMII 0,001 Controle DMII 0,001

IG DMII 0,027 IG DMII 0,251

Frutosamina

GSSG (uM) Controle IG 0,010 (mg/dL) Controle IG 0,071

Controle DMII 0,001 Controle DMII 0,00'1

IG DMII 0,637 IG DMII 0,001

Hemoglobina

GSH (uM) Controle IG 0,852 Glicada (0/0) Controle IG 0,152

Controle DMII 0,021 Controle DMII 0,001

IG DMII 0,041 IG DMII 0,001

Homocisteína

(uM) Controle IG 0,113 Glicose (mg/dL) Controle IG 0,001

Controle DMII 0,995 Controle DMII 0,001

IG DMII 0,048 IG DMII 0,001
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Tabela 25: Medidas descritivas das concentrações de frutosamina,

hemoglobina glicada e glicose nos grupos Controles, Intolerantes à Glicose

(lG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular (DMIl sem ECV) e

Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMIl com ECV).

Glicose Hemoglobina Frutosamina
Grupo

(mg/dL) Glicada (%) (mg/dL)

Controle Média 89 6,0 2,31

DP 10 0,9 0,27

Mínimo 74 5,0 1,93

Mínimo 108 7,9 2,92

Assimetria 0,46 0,96 0,90

Curtose -0,83 0,23 1,27

IG Média 109 6,7 2,06

DP 10 1,1 0,42

Mínimo 91 4,8 1,31

Mínimo 132 10,7 4,00

Assimetria 0,24 1,59 2,94

Curtose -0,36 5,35 14,46

DMllsemECV Média 164 8,5 5,00

DP 59 1,9 2,95

Mínimo 74 5,3 1,31

Mínimo 343 16,3 12,83

Assimetria 1,01 1,22 1,30

Curtose 1,06 2,60 0,89

DMllcomECV Média 170 8,6 3,01

DP 88 1,9 0,84

Mínimo 85 5,8 2,02

Mínimo 369 12,2 5,54

Assimetria 1,27 0,49 1,45

Curtose 0,27 -0,69 3,04
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Tabela 26: Medidas descritivas das concentrações de Colesterol total,

Triglicérides, LDL-colesterol, HDL-colesterol, VLDL-colesterol e a razão

de LDL-colesterol e HDL-colesterol nos grupos Controles, Intolerantes à

Glicose (IG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular (DMII sem

ECV) e Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMIl com ECV).

LDL-
Colesterol LDL- HDL- VLDL-

Triglicérides colesterol/
Grupo Total colesterol colesterol colesterol

(mg/dL) HDL-
(mg/dL) (mg/dL) (mg/dL) (mg/dL)

colesterol

Controle Média 197 104 116 60 21 2,15

DP 29 55 25 21 11 0,88

Minimo 146 43 76 34 9 0,92

Mínimo 242 217 152 118 43 3,74

Assimetria -0,19 0,85 -0,12 2,03 0,89 0,31

Curtose -0,73 -0,19 -1,26 5,90 -0,26 -1,03

IG Médía 221 195 133 50 39 2,79

DP 35 106 32 11 21 0,85

Mínimo 156 72 85 29 15 1,35

Mínimo 311 536 224 75 107 4,66

Assimetria 1,00 1,76 1,04 0,54 1,80 0,62

Curtose 1,29 3,66 1,51 -0,11 3,62 -0,23

DMllsemECV Média 216 200 130 45 40 3,05

DP 50 95 44 12 19 1,20

Mínimo 77 47 33 20 9 0,94

Mínimo 362 447 272 80 89 5,83

Assimetria 0,29 0,76 0,48 0,33 0,77 0,35

Curtose 0,46 0,04 0,37 0,20 0,02 -0,42

DMllcomECV Média 208 188 129 37 37 3,92

DP 41 80,07 36 11 14 1,86

Mínimo 149 100 50 18 20 1,64

Mínimo 301 386 201 56 77 8,74

Assimetria 0,37 1,39 -0,06 0,02 1,10 0,86

Curtose -0,27 1,78 0,39 -1,03 1,27 0,46
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Tabela 27: Medidas descritivas das concentrações de dimetilarginina

assimétrica (ADMA), dimetilarginina simétrica (SDMA), L-arginina e a

razão entre ADMA e L-arginina nos grupos Controles, Intolerantes á

Glicose (IG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular (DMIl sem

ECV) e Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMIl com ECV).

Grupo

Controle

IG

Média

DP

Mínimo

Mínimo

Assimetria

Curtose

Média

DP
Mínimo

Mínimo

Assimetria

Curtose

ADMA

(uM)

0,72

0,15

0,53

0,94

0,38

-1,52

0,96

0,29

0,49

1,65

0,21

-0,44

SDMA

(uM)

0,55

0,12

0,43

0,71

0,57

-1,63

0,69

0,17

0,42

1,07

0,50

-0,63

L-arginina

(uM)

33,6

7,3

24,8

49,7

0,98

0,51

49,6

16,8

18,9

83,9

0,12

-0,64

L-arginina / ADMA

49,3

17,4

28,8

91,3

1,34

1,93

53,7

16,9

27,6

96,6

0,73

0,35

DMII sem ECV Média

DP
Mínimo

Mínimo

Assimetria

Curtose

DMII com ECV Média

DP
Mínimo

Mínimo

Assimetria

Curtose

1,06

0,57

0,34

2,90

1,53

1,69

1,15

0,38

0,56

1,81

0,35

-1,20

1,01

0,63

0,38

3,16

1,73

2,24

0,69

0,21

0,41

1,16

0,44

-0,32

52,7

18,9

25,6

96,3

0,51

-0,53

48,0

16,2

24,2

85,53

0,38

-0,25

58,9

31,7

18,4

225,1

2,32

9,27

43,4

15,5

30,7

105,3

3,44

13,74

94



Al!..êndice

Tabela 28: Medidas descritivas das concentrações de NOx (nitrato +

nitrito), nitrotirosina, e S-nitrosotióis (RSNO) nos grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (IG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular

(DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMII

com ECV).

Grupo NOx(uM) Nitrotirosina (nM) RSNO(nM)

Controle Média 26,6 261 78

DP 6,2 74 46

Mínimo 17,7 162 16

Mínimo 34,5 435 150

Assimetria 0,03 0,92 0,07

Curtose -1,78 1,74 -1,14

IG Média 35,3 352 138

DP 12,9 104 45

Mínimo 12,0 189 65

Mínimo 59,7 615 232

Assimetria 0,26 0,58 0,15

Curtose -0,70 0,04 -0,93

DMllsemECV Média 35,9 486 148

DP 17,2 256 78

Mínimo 0,0 126 37

Mínimo 87,3 1494 397

Assimetria 1,04 1,58 1,43

Curtose 0,91 3,93 1,94

DMllcom ECV Média 51,0 422 127

DP 16,0 80 53

Mínimo 27,6 255 23

Mínimo 81,0 573 235

Assimetria 0,42 -0,21 0,04

Curtose -0,61 0,02 -0,08
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Tabela 29: Medidas descritivas das concentrações de homocisteína,

cisteína e metionina nos grupos Controles, Intolerantes à Glicose (IG),

Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular (DMII sem ECV) e Diabetes

Mellitus com evento cardiovascular (DMII com ECV).

Homocisteína Cisteína Metionina
Grupo

(uM) (uM) (uM)

Controle Médía 9,2 177 28,9

DP 5,2 25 8,2

Mínimo 3,8 127 18,7

Mínimo 19,7 215 40,4

Assimetria 0,83 -0,41 0,28

Curtose -0,56 -0,15 -1,60

IG Média 14,1 225 38,7

DP 10,2 78 18,1

Mínimo 1,4 83 11,5

Mínimo 37,5 336 101,0

Assimetría 0,67 -0,22 1,44

Curtose -0,73 -1,18 3,28

DMllsem ECV Médía 9,6 202 29,7

DP 5,9 61 15,9

Mínimo 2,5 62 12,0

Mínimo 30,0 335 89,6

Assimetria 1,59 0,47 2,08

Curtose 2,78 -0,15 5,21

DMllcom ECV Média 8,6 182 30,3

DP 6,5 44 16,7

Mínimo 2,4 123 14,9

Mínímo 27,8 277 65,2

Assimetria 1,60 0,72 1,10

Curtose 2,60 -0,27 -0,44
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Tabela 30: Medidas descritivas das concentrações de glutationa reduzida

(GSH), glutationa oxidada (GSSG) e GSHJGSSG nos grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (IG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular

(DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMII

com ECV).

Grupo GSH(uM) GSSG (uM) GSHIGSSG

Controle Média 5,80 0,53 11,26

DP 1,94 0,18 2,83

Mínimo 2,66 0,35 7,49

Mínimo 9,17 0,92 15,05

Assimetria 0,59 0,84 0,01

Curtose 0,08 0,35 -1,49

IG Média 5,41 0,92 8,99

DP 2,41 0,64 7,43

Mínimo 2,34 0,12 2,01

Mínimo 10,62 2,55 32,41

Assimetria 0,94 1,16 2,03

Curtose -0,46 0,90 4,14

DMllsem ECV Média 4,43 1,06 5,53

DP 1,57 0,61 4,04

Mínimo 1,82 0,21 2,05

Mínimo 9,04 3,76 24,41

Assimetria 0,69 1,55 2,32

Curtose 0,03 4,07 6,41

DMllcom ECV Média 3,66 0,95 4,33

DP 1,91 0,42 3,21

Mínimo 1,27 0,35 2,06

Mínimo 8,22 1,95 16,25

Assimetria 0,96 0,72 2,95

Curtose 0,31 0,09 9,72
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NAGase (U/L)

Média 21,7

DP 3,9

Mínimo 17,6

Mínímo 30,2

Assimetria 1,47

Curtose 1,44
--

Média 28,0

DP 7,3

Mínimo 17,8

Mínimo 53,7

Assimetria 2,05

Curtose 6,19
-

Média 28,1

DP 7,8

Mínimo 10,9

Mínimo 49,7

Assimetria 0,53

Curtose -0,19
-

Média 34,0

DP 10,3

Mínimo 16,4

Mínimo 51,8

Assimetria -0,03

Curtose -0,80

IG

Controle

DMllsem DAC

DMllcom DAC

Tabela 31: Medidas descritivas da atividade enzimática da n-acetil-~

glucosaminidase (NAGase) nos grupos Controles, Intolerantes à Glicose

(IG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular (DMII sem ECV) e

Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMII com ECV).

Grupo
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Tabela 32: Resultados da comparação entre os grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (IG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular

(DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMII

com ECV) quanto a cada uma das variáveis de interesse.

Variável

Colesterol Total (mg/dL)

Triglicérides (mg/dL)

LDL-colesterol (mg/dL)

HDL-colesterol (mg/dL)

VLDL-colesterol (mg/dL)

LDL-colesteroll HDL-colesterol

NAGase (U/L)

NOx (uM)

RSNO (nM)

Nitrotirosina (nM)

GSH/GSSG

GSSG (uM)

GSH (uM)

Homocisteína (uM)

Cisteína (uM)

Metionina (uM)

L-arginina I ADMA

L-arginina (uM)

SDMA (uM)

ADMA (uM)

Frutosamina (mg/dL)

Hemoglobina Glicada (%)

Glicose (mg/dL)

Nível descritivo

0,398

0.013

0,652

0,001

0,012

0.002

0,001

0,001

0,009

0,001

0,001

0.010

0,001

0,139

0,207

0,060

0,122

0,004

0,001

0,032

0,001

0,001

0.001
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Tabela 33: Comparações das variáveis entre os grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (IG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular

(DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMII

com ECV).

Grupos comparadosVariável

Triglicérides (mgldL)

HDL-colesterol (mgldL)

VLDL-colesterol

LDL-colesterol/ HDL-colesterol

Glicose (mgldL)

Hemoglobina Glicada (%)

Frutosamina (mgldL)

Controle
Controle
Controle
IG
IG
DMII sem DAC
Controle
Controle
Controle
IG
IG
DMII sem DAC
Controle
Controle
Controle
IG
IG
DMII sem DAC
Controle
Controle
Controle
IG
IG
DMII sem DAC
Controle
Controle
Controle
IG
IG
DMII sem DAC
Controle
Controle
Controle
IG
IG
DMII sem DAC
Controle
Controle
Controle
IG
IG
DMII sem DAC

IG
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII com DAC
IG
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII com DAC
IG
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII com DAC
IG
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII com DAC
IG
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII com DAC
IG
DMII semDAC
DMII com DAC
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII com DAC
IG
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII sem DAC
DMII com DAC
DMII com DAC

Nível
descritivo

0.028
0.007
0.088
0,999
0,999
0,999
0,126
0,003
0,001
0,703
0,003
0,046
0,030
0,006
0,087
0,999
0,999
0,999
0,214
0,048
0,001
0,999
0,107
0,158
0,327
0,001
0,001
0,001
0,001
0,999
0,851
0,001
0,001
0,001
0,001
0,999
0,999
0,001
0,709
0,001
0,015
0,001
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Tabela 34: Comparações das variáveis entre os grupos Controles,

Intolerantes à Glicose (lG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular

(DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMII

com ECV).

Variável

NOx(nM)

Nitrotirosina (nM)

RSNO(nM)

GSH(uM)

GSSG(uM)

GSHIGSSG

Metionina (uM)

Grupos comparados

Controle IG
Controle DMII sem DAC
Controle DMII com DAC
IG DMII sem DAC
IG DMII com DAC
DMII sem DAC DMII com DAC
Controle IG
Controle DMII sem DAC
Controle DMII com DAC
IG DMII sem DAC
IG DMII com DAC
DMII sem DAC DMII com DAC
Controle IG
Controle DMII sem DAC
Controle DMII com DAC
IG DMII sem DAC
IG DMII com DAC
DMII sem DAC DMII com DAC
Controle IG
Controle DMII sem DAC
Controle DMII com DAC
IG DMII sem DAC
IG DMII com DAC
DMII sem DAC DMII com DAC
Controle IG
Controle DMII sem DAC
Controle DMII com DAC
IG DMII sem DAC
IG DMII com DAC
DMII sem DAC DMII com DAC
Controle IG
Controle DMII sem DAC
Controle DMII com DAC
IG DMII sem DAC
IG DMII com DAC
DMII sem DAC DMII com DAC
Controle IG
Controle DMII sem DAC
Controle DMII com DAC
IG DMII sem DAC
IG DMII com DAC
DMII sem DAC DMII com DAC

Nível
descritivo

0,601
0,336
0,001
0,999
0,003
0,001
0,225
0,001
0,006
0,040
0,470
0,999
0,053
0,005
0,247
0,999
0,999
0,999
0,999
0,157
0,002
0,230
0,001
0,056
0,558
0,013
0,082
0,356
0,999
0,999
0,131
0,001
0,001
0,004
0,001
0,749
0,469
0,999
0,999
0,058
0,398
0,999
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Tabela 35: Comparações das variáveis entre os grupos Controles,

futolerantes à Glicose (IG), Diabetes Mellitus sem evento cardiovascular

(DMII sem ECV) e Diabetes Mellitus com evento cardiovascular (DMII

com ECV).

Nível
Variável Grupos comparados

descritivo

ADMA (uM) Controle IG 0,364

Controle DMII sem DAC 0,131

Controle DMII com DAC 0,020

IG DMII sem DAC 0,999

IG DMII com DAC 0,714

DMII sem DAC DMII com DAC 0,881

SDMA (uM) Controle IG 0,646

Controle DMII sem DAC 0,001

Controle DMII com DAC 0,883

IG DMII sem DAC 0,010

IG DMII com DAC 0,999

DMII sem DAC DMII com DAC 0,032

L-arginina (uM) Controle IG 0,027

Controle DMII sem DAC 0,002

Controle DMII com DAC 0,082

IG DMII sem DAC 0,999

IG DMII com DAC 0,999

DMII sem DAC DMII com DAC 0,999

NAGase (U/L) Controle IG 0,059

Controle DMII sem DAC 0,040

Controle DMII com DAC 0,001

IG DMII sem DAC 0,999

IG DMII com DAC 0,165

DMII sem DAC DMII com DAC 0,053
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8 ANEXOS

ANEXO 1: Informações para os Membros de Banca Julgadora de
Doutorado encaminhado pela CPGIFCFIUSP

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com
duração máxima de trinta minutos.

2. Os membros da banca farão a argüição oral. Cada
examinador disporá, no máximo, de trinta minutos para argüir o candidato,
exclusivamente sobre o tema do trabalho apresentado, e o candidato
disporá de trinta minutos para sua resposta.

2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato),
é facultada a argüição na forma de diálogo em até sessenta minutos por
examinador.

3. A sessão de defesa será aberta ao público.

4. Terminada a argüição por todos os membros da banca, a
mesma se reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a
aprovação ou reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e
na argüição.

4.1 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a
Comissão Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo
exclusivamente indicado na ata.

4.2 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação
por unanimidade ou pela maioria da banca.

5. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós
Graduação: pgfan~írI?l!âl1 º[, (lI) 3091 3621.

São Paulo, 18 de março de 2005.

Profa. Dra. Bemadette D. G. M. Franco
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Presidente da CPGIFCF/uSP
ANEXO 2: Documento de Aprovação do Comitê de Ética do Instituto

Dante Pazzanese de Cardiologia
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