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RESUMO 

 

A interleucina-18 (IL-18), uma citocina pró-inflamatória e proaterogênica, tem sido associada 

ao diabetes mellitus tipo 2 (DM2), síndrome metabólica, acidente vascular cerebral e doença 

cardiovascular (DCV). Diversos estudos têm demonstrado que o polimorfismo -137 G/C no 

gene de IL-18 parece estar associado com mudanças na expressão de IL-18 e possa contribuir 

para o desenvolvimento de DM2 e suas complicações.  O objetivo do presente estudo foi 

avaliar se o polimorfismo -137G/C está associado com a ocorrência de DM2, níveis de IL-18, 

marcadores de risco cardiovascular e manifestações clínicas em pacientes brasileiros com 

DM2. O estudo foi aprovado pelo Comité de Ética (nº 3.048.186) e realizado com 226 

pacientes, sendo 125 com DM2 atendidos no ambulatório de endocrinologia e diabetes do 

HUWC/UFC e 101 indivíduos controle sem histórico de diabetes. O polimorfismo -137G/C 

de IL-18 e os níveis séricos da IL-18 foram determinados através da reação de cadeia de 

polimerase usando sondas alelo-específicas e pelo ensaio de imunoabsorção enzimática, 

respectivamente. Foram encontrados maiores níveis de IL-18 no grupo DM2 comparado ao 

grupo controle (305,2 pg/mL e 191,6 pg/mL, respectivamente). Os valores médios de glicose 

e triglicerídios foram maiores no grupo DM2 (159,7 mg/dL e 175,8 mg/dL, respectivamente).  

Em contraste, os valores médios de colesterol total, HDL-c e LDL-c foram maiores no grupo 

controle (193,7 mg/dL, 51,2 mg/dL e 114,2 mg/dL, respectivamente). O genótipo CC foi 

associado a DCV e a nefropatia diabética em pacientes com DM2, bem como os níveis séricos 

de IL-18 foram superiores em pacientes que carreavam o genótipo CC (843,1 pg/mL) 

comparado aos pacientes que carreavam o genótipo GG ou GC (303,6 pg/mL e 292 pg/mL, 

respectivamente). Adicionalmente, os portadores do genótipo CC tiveram maiores 

concentrações de creatinina sérica e microalbuminúria comparado aos genótipos GG ou GG. 

Os pacientes com DCV e DM2 apresentaram maiores valores de glicose, hemoglobina 

glicada, creatinina sérica, microalbuminúria, IL-18 sérica e gordura visceral comparados aos 

pacientes DM2 sem DCV. Os resultados sugerem que o genótipo CC está associado ao 

desenvolvimento de DCV e nefropatia diabética, sugerindo que a tipificação do polimorfismo 

-137 G/C em pacientes com DM2 pode representar uma importante ferramenta na redução da 

morbimortalidade por DCV.  

 

Palavras-chave: Diabetes. Polimorfismo genético. Interleucina-18. Doenças 

cardiovasculares.  

 



    

 

 

ABSTRACT 

 

Interleukin-18 (IL-18), a pro-inflammatory and proatherogenic cytokine, has been associated 

with diabetes type 2 (DM2), metabolic syndrome, stroke and cardiovascular disease (CVD). 

Some studies have indicated that the IL-18 -137 G/C polymorphism seems to be associated 

with changes in the IL-18 expression and may contribute to the development of DM2 and its 

complications. The aim of the present study was to evaluate whether the -137G / C 

polymorphism is associated with the occurrence of T2DM, IL-18 levels, cardiovascular risk 

markers, and clinical manifestations in Brazilian T2DM patients. The study was approved by 

the Ethics Committee (No. 3,048,186) and conducted with 226 patients, 125 T2DM patients 

in follow-up in a reference endocrinology service and 101 control individuals with no history 

of diabetes. The – 137G/C polymorphism in IL-18 gene and serum IL-18 levels were 

determined using allele-specific polymerase chain reaction (PCR) and enzyme-linked immune 

assay, respectively. Higher levels of IL-18 were found in the group of diabetic patients 

compared to control subjects (305,2 pg/mL e 191,6 pg/mL, respectively). The mean values of 

glucose and triglycerides were significantly higher in the group of diabetic patients  (159,7 

mg/dL e 175,8 mg/dL, respectively). In opposition, mean values of total cholesterol, HDL-c 

and LDL-c were higher in the control group (193,7 mg/dL, 51,2 mg/dL e 114,2 mg/dL, 

respectively). We found an association between the CC genotype and CVD and diabetic 

nephropathy in T2DM patients, as well as serum levels of IL-18 were higher in CC carriers 

(843,1 pg/mL) compared with GG or GC carriers (303,6 pg/mL e 292 pg/mL, respectively). 

Additionally, the present study shows that CC genotype had higher concentrations of the 

creatinine and albuminuria compared with the GG or GC genotypes. Patients with CVD and 

T2DM had higher glucose, glycated hemoglobin, serum creatinine, microalbuminuria, serum 

IL-18, and visceral fat values compared to DM2 patients without CVD. The results suggest 

that the CC genotype is associated with the development of CVD and diabetic nephropathy, 

suggesting that the -137 G/C polymorphism typing in DM2 patients may represent an 

important tool in reducing CVD morbidity and mortality.  

 

Keywords: Diabetes. Genetic polymorphism. Interleukin-18. Cardiovascular disease. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes mellitus (DM) é composto por um grupo heterogêneo de distúrbios 

metabólicos que tem como efeito em comum a hiperglicemia, resultado de defeitos na ação 

e/ou secreção da insulina.  Além da hiperglicemia crônica, o DM frequentemente é 

acompanhado de dislipidemia, hipertensão arterial, disfunção endotelial e obesidade 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014). 

O DM é um relevante e crescente problema de saúde pública tanto para países 

desenvolvidos como para países em desenvolvimento. A Federação Internacional de Diabetes 

(International Diabetes Federation, IDF) estimou que 8,8% da população mundial com idade 

entre 20 e 79 anos (415 milhões de pessoas) eram diabéticos em 2015. Sendo a projeção para 

2040 de mais de 642 milhões de pessoas diabéticas no mundo (Tabela 1). Aproximadamente 

75% da população diabética vive em países em desenvolvimento, nos quais a ocorrência de 

diabetes deverá ser maior nas próximas décadas (IDF, 2015). 

 

Tabela 1-  Relação dos 10 países com maior número de pessoas com diabetes (20-79 anos) e 

respectivo intervalo de confiança de 95%, em 2015, com projeções para 2040 

 

Fonte: Internatinal Diabetes Federation, 2015.  

A rápida urbanização, transição epidemiológica, transição nutricional, aumento da 

frequência do sedentarismo e excesso de peso, crescimento e envelhecimento populacional, e 
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maior sobrevida dos indivíduos diabéticos são fatores associados com a elevada prevalência 

do diabetes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017). 

A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e pelo Ministério da Saúde, em 2013, estimou uma prevalência 

de diabetes em 6,2% da população brasileira com idade maior ou igual a 18 anos. O Brasil, 

em números absolutos, ocupa a quarta posição mundial como país com maior número de 

pessoas diabéticas com idade entre 20 e 79 anos, totalizando 14,3 milhões de brasileiros 

diabéticos. A projeção para 2040 é de 23,3 milhões de indivíduos diabéticos no Brasil 

(INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2015). 

Segundo a Secretaria de saúde do estado do Ceará, dentre as doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), no ano de 2018, o diabetes foi a terceira principal causa de morte na 

população cearense com 6,4% do total de óbitos, ficando atrás das doenças do aparelho 

circulatório (54%) e neoplasias (30,7%) (SESA, 2019).  

 

1.1 Classificação do diabetes mellitus 

 

O DM tem sido classificado de acordo com sua etiologia e de acordo com a 

American Diabetes Association, pode ser classificado em quato categorias: DM tipo 1 (DM1) 

que pode ser subdividido em tipo 1A (destruição autoimune das células β em, 

aproximadamente 90% dos casos) ou tipo 1B (sem causa conhecida), DM tipo 2 (DM2), 

outros tipos específicos de DM e DM gestacional (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2017; SKYLER et al., 2017). Porém, fatores causais dos principais tipos de DM como: 

genéticos, biológicos e ambientais ainda não são completamente conhecidos.  

Pré-diabetes, a glicemia de jejum alterada e tolerância à glicose diminuída são 

fatores de risco para o desenvolvimento de DM (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 

2016). 
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Figura 1 – Classificação etiológica do DM 

 

Fonte: American Diabetes Association, 2017.  
 
 

1.1.1 Diabetes mellitus tipo 2 

O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é responsável por 90-95% do total de casos de 

DM (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2017).  Esta forma de diabetes é 

caracterizada por defeitos na ação e secreção da insulina, bem como na regulação da produção 

hepática da glicose. Na fase pré-clinica da doença estão presentes de forma precoce a 

resistência à insulina e o defeito na função das células β pacreáticas. Pacientes com DM2 não 

dependem de insulina exógena para sobreviver, todavia podem necessitar de tratamento com 

insulina para atingir um controle metabólico adequado (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

DIABETES, 2015). A etiologia do DM2 é complexa e envolve vários fatores, como 

componentes genéticos e ambientais (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2017). O 

acometimento de DM2, geralmente, se dá a partir da quarta década de vida, embora, em 

alguns países, sua incidência esteja aumentada em crianças e jovens (RAO, 2015).  

O metabolismo da glicose sofre regulação por um conjunto de fatores, tais como: 

células β pancreáticas e os tecidos sensíveis à ação da insulina (fígado, tecido muscular e 

tecido adiposo). A magnitude da resposta das células β é afetada pela sensibilidade dos 

receptores daqueles tecidos. Assim, a resistência à insulina acarreta uma hipersecreção por 

parte das células β com o intuito de manter a tolerância normal à glicose. Esse  mecanismo de 

compensação leva à falha progressiva das células β, promovendo o aumento dos níveis de 
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glicose plasmática pós-prandial e elevação da glicose plasmática de jejum. A progressiva 

falência das células β está diretamente ligada à progressão da doença no DM2 (KAHN; 

COOPER; DEL PRATO, 2014; DEFRONZO et al., 2015). Pacientes diagnosticados com 

DM2 têm o número de células β reduzidas em 20-50% (JACEK et al., 2010).  

O DM2 propicia a elevação da morbidade e mortalidade por doenças 

cardiovasculares (DCVs). As taxas de mortalidade por DCVs são 1,7 vezes maiores entre 

adultos diabéticos do que aqueles sem diagnóstico de DM, amplamente devido à ocorrência 

de acidente vascular cerebral (AVC) e infarto agudo do miocárdio (IAM) (CENTER FOR 

DISEASE CONTROL AND PREVENTION, 2014).  

Fatores de risco cardiovascular incluindo obesidade, hipertensão e dislipidemia 

são comuns em pacientes diabéticos, particularmente aqueles acometidos pelo DM2. 

Adicionalmente, estudos têm reportado que o aumento do stress oxidativo, aumento da 

coagulabilidade, disfunção endotelial e neuropatia autonômica são frequentemente presentes 

em diabéticos e contribuem diretamente para o desenvolvimento das DCVs (MATHEUS et 

al., 2013). 

 A obesidade é comum em pacientes com DM2 e está associada com o aumento 

do risco de DCVs. A relação entre DM2 e obesidade com subsequente ocorrência de DCVs 

parece ter como um importante mecanismo a inflamação de baixo grau (DUNCAN et al., 

2003). O DM e a resistência à insulina estão associadas com o aumento da expressão de 

citocinas inflamatórias pelo tecido adiposo, como: fator de necrose tumoral-α (TNF- α), 

interleucina-1 (IL-1), IL-6, IL-18, leptina, resistina, PAI-1, fibrinogênio e angiotensinogênio 

(SHOELSON; LEE; GOLDFINE, 2003).  A elevação na expressão dessas citocinas contibui 

para o aumento da inflamação e acúmulo lipídico que ocasionam efeitos deletérios nos vasos 

sanguíneos, podendo levar a disfunção endotelial, infarto do miocárdio e cardiomiopatia 

(MATHEUS et al., 2013; VICENOVÁ et al., 2009; BAROUCH et al., 2003; KIM et al., 

2008; CHAIT et al., 2005). 

Em pacientes com DM2, a hipertensão apresenta uma taxa de prevalência de, 

aproximadamente, 60%, sendo um relevante fator relacionado ao desenvolvimento de 

nefropatia diabética (MATHEUS et al., 2013; The DIABETES CONTROL AND 

COMPLICATIONS TRIAL RESEARCH GROUP, 1993). Na nefropatia diabética, a 

hiperglicemia estimula as células renais que produzem citocinas e fatores de crescimento. 

Estes são responsáveis por alterações na estrutura do glomérulo de pacientes diabéticos, tais 

como: aterosclerose hialina, aumento da deposição de colágeno na matriz extracelular e 

aumento da permeabilidade da membrana basal (SCHENA; GESUALDO, 2005). Por conta 
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dessas alterações estruturais, ocorre o aumento da pressão de filtração e, frequentemente, 

levam a microalbuminúria com uma ativação compensatória do sistema renina-angiotensina. 

A ativação crônica do sistema renina-angiotensina, se não tratada, pode progredir para uma 

síndrome nefrótica, caracterizada por proteinúria, um estado hipercoagulável e hiperlipidemia 

que pode contribuir para um aumento do risco de DCVs (GESUALDO et al., 1999; WOLF; 

ZIYADEH, 1997).  

Outro importante fator que conecta o DM com a acorrência de DCVs é a 

dislipidemia. A liberação de ácidos graxos livres presentes nas células adiposas resistentes à 

insulina é um mecanismo que liga a dislipidemia ao DM. Altos níveis de ácidos graxos livres 

promovem a produção de triglicerídeos que estimula a secreção de apolipoproteína B e das 

lipoprteínas de muito baixa densidade (VLDL), sendo que os níveis elevados de ambos estão 

vinculados a ocorrência de DCVs (TASKINEM, 2003; KRAUSS; SIRI, 2004; SOLANO; 

GOLDBERG, 2006; CHAHIL; GINSBERG, 2006). Adicionalmente, a elevação nos níveis de 

apolipoproteína B e VLDL, a hipersinsulinemia está associada a redução nos níveis da 

lipoproteína de alta densidade (HDL) (MOORADIAN et al, 2007). O aumento da glicosilação 

e oxidação das lipoproteínas promovidos pela hiperglicemia facilita o processo de 

aterosclerose e eleva o risco de DCVs em pacientes diabéticos (HAMILTON; WATTS, 2013). 

Além dos fatores de risco clássicos, a predisposição genética desempenha um 

importante papel na patogênese tanto do DM como das DCVs (GAULTON, 2017; 

McPHERSON; TYBJAERG-HANSEN, 2016).  O efeito somativo de variantes genéticas 

determina mais de 50% para predisposição da doença arterial coronariana (McPHERSON, 

2010). Já o histórico familiar de DM é um forte fator de risco independente para essa doença, 

sendo que mais de 100 loci genéticos estão correlacionados com o risco aumentado de DM 

(PAPAZAFIROPOULOU et al., 2017; GAULTON, 2017) 

A proximidade entre o DM2 e as DCVs sugere a hipótese do “solo comum”, tendo 

em vista que variantes genéticas e antecedentes ambientais em comuns influenciam tanto o 

DM2 quanto as DCVs, sendo que a resistência insulínica apresenta um papel de destaque 

tanto no DM2 como nas DCVs. Dessa forma, o stress oxidativo como fator patogênico 

comum para a disfunção das células β e endoteliais foi apresentado por Cerrielo e Motz em 

2004. Essa hipótese relaciona a supernutrição com o desenvolvimento progressivo do DM2, 

bem como com o aumento do risco cardiovascular, como podemos observar na Figura 2.  

O sobrepeso e o sedentarismo culminam com a elevação da glicose e ácidos 

graxos livres (AGL) nas células. Uma vez metabolizados e transformados em energia, 

desencadeiam o aumento na produção de radicais livres gerando stress oxidativo. Células 
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musculares e adipócitos possuem a capacidade de se protegerem do stress oxidativo através 

de uma maior resistência à ação da insulina, objetivando reduzir a entrada da glicose e ácidos 

graxos livres nas células. As células β e endoteliais não dependem de insulina, contudo o 

excesso de glicose e ácidos graxos livres causa nessas células o stress oxidativo que promove 

a disfunção endotelial e das células β (MCLELLAN; BARBALHO; LERARIO, 2007). 

 

Figura 2 – Associação entre o stress oxidativo, a resistência insulínica, o diabetes mellitus e 

as doenças cardiovasculares pela hipótese do “solo comum” 

 
Fonte: Adaptado de CERRIELO; MOTZ, 2004. A hipótese do “solo comum” é oriunda da estreita relação 
entre o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e do diabetes mellitus tipo 2, ou seja, as duas condições 
compartilham componentes genéticos e antecedentes ambientais, sendo o stresse oxidativo e a resistência 
insulínica importantes mecanismos envolvidos no desenvolvimento e progressão dessas condições.  
 

A disfunção endotelial está relacionada ao surgimento de DCVs e a disfunção das 

células β que se caracteriza por uma alteração na secreção da insulina. A resistência insulínica 

agrava a disfunção das células β, uma vez que é necessária uma maior secreção de insulina 

para a manutenção da normalidade nos níveis plasmáticos de glicose. A diminuição da 

secreção de insulina devido à disfunção das células β leva à hiperglicemia pós-prandial, 

produzindo o quadro clínico de tolerância diminuída à glicose. O stress oxidativo é induzido 

pela hiperglicemia pós-prandial, sendo que a persistência dessa condição provoca a exaustão 

das células β e, por conseguinte o DM. A obesidade e o sedentarismo são fatores de risco 
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modificáveis que explicam a indução a resistência à insulina. O excesso de tecido adiposo e o 

consumo elevado de gorduras são capazes de sintetizar proteínas com atividade inflamatórias 

capazes influenciar na via intracelular da insulina, sendo que esses estímulos inflamatórios, 

inclusive as citocinas, aumentam a fosforilação em serina dos substratos do receptor de 

insulina (IRS-1 e 2). Adicionalmente, essas citocinas reduzem a atividade de tirosina quinase 

do receptor de insulina (OLIVARES-REYES et al., 2009; MOOLER, 2000). Contudo, a 

produção de citocinas pró-inflamatórias pela infiltração de adipócitos e macrófagos devido ao 

acúmulo de gordura visceral desencadeia a resistência insulínica (CERIELLO; MOTZ, 2004). 

Tanto o stress oxidativo, bem como todos os fatores de risco que se associam a 

resistência insulínica também contribuem para o desenvolvimento de DCVs e renais 

(MCLELLAN; BARBALHO; LERARIO, 2007). 

A doença renal do diabetes (DRD) apresenta um amplo espectro de manifestações 

clínicas. O termo “nefropatia diabética” é utilizado para pacientes que apresentam proteinúria 

detectável persistente geralmente associada à hipertensão arterial (TENG et al., 2014). No 

Brasil, verificou-se que 37% dos pacientes com DM2 e 34% dos pacientes com DM1 

apresentam aumento da excreção urinária de albumina (EUA) (SCHEFFEL et al., 2004; 

RODRIGUES et al., 2010). 

A fisiopatologia da nefropatia diabética envolve vários mecanismos moleculares, 

incluindo o stress oxidativo (YARIBEYGI et al., 2018), ativação do fator de crescimento 

transformador- β (TGF-β) (CHANG et al., 2015), ativação da proteína quinase C (PKC) e 

atividade do TNF-α (ARORA; SINGH, 2013). Citocinas pró-inflamatórias e moléculas de 

adesão são mediadores presentes na patogênese da nefropatia diabética (NAVARRO-

GONZALES; MORA-FERNANDEZ, 2008; NAVARO-GONZÁLEZ et al., 2011). A 

interleucina-18 (IL-18) é uma citocina que parece estar envolvida na resposta inflamatória 

característica de algumas complicações do DM2 (SAXENA et al., 2018).  

Assim sendo, a nefropatia diabética e as DCVs têm sido descritas como 

manifestações clínicas do DM2 que sofrem a influência da IL-18 (FUJITA et al., 2012; 

FORMANOWICZ et al., 2015; CARBONE et al., 2017; YARIBEYGI et al., 2018). 

Todavia, as causas exatas para o surgimento da DM2, bem como para sua 

progressão não são completamente esclarecidas, apenas os fatores de risco para tal. (KAHN et 

al., 2014). Idade, etnicidade, histórico de diabetes mellitus gestacional e susceptibilidade 

genética são fatores que têm sido abordados em estudos genômicos com a intenção de 

elucidar o mecanismo genético e as complicações do DM2. Dentre os marcadores de 

susceptibilidade genética, os polimorfismos de nucleotídeos únicos (SNPs) em genes de 
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citocinas, em especial no gene da IL-18, têm sido descritos como importantes fatores que 

atuam tanto no surgimento como na modulação de complicações clínicas do DM 

(BURACZYNSKA et al., 2016; SAXENA et al., 2018; BOECHAT-FERNANDES et al., 

2019). 

 

1.1.2 Diabetes mellitus tipo 2 e citocinas 

Diversas citocinas têm sido associadas ao desenvolvimento tanto do DM, bem 

como de importantes complicações ligadas ao DM (AKASH et al., 2018; AKBARI; 

HASSAN-ZADEH, 2018). Citocinas pró-inflamatórias são produzidas pelo tecido adiposo de 

humanos obesos, sendo que esse perfil inflamatório em obesos trata-se de um relevante fator 

que potencializa a promoção da resistência insulínica e participa de mecanismos ligados às 

complicações do DM (XU et al., 2003). Evidências sugerem que citocinas próinflamatórias 

contribuem para o desenvolvimento do DM2 por inibição e destruição de células β 

(DINARELLO; DONATH; MANDRUP-POULSEN, 2010; DONATH, 2013; DONATH, 

2008). 

 A ativação do inflamassoma NLRP3, uma multi-proteína oligomérica responsável 

pela ativação de respostas inflamatórias, promove a maturação e secreção de citocinas pró-

inflamatórias, incluindo IL-1β e IL-18 que desempenham um papel na patogênese da 

síndrome metabótica e DM2. O aumento dos níveis plasmáticos de glicose e ácidos graxos 

livres ativa o inflamassoma NLRP3 no pâncreas, levando a liberação de IL-1β que acarreta a 

disfunção das células β, apoptose, deficiência de insulina e progressão para o DM2 (ZHOU, 

2010).  

Citocinas inflamatórias envolvidas na patogênese da DM desempenham um 

importante papel no desenvolvimento e progressão de várias desordens renais, incluindo a 

nefropatia diabética (NORONHA et al, 1995; NAVARRO et al, 2003; HASEGAWA et al, 

1991). Os efeitos renais de citocinas inflamatórias estão relacionados a expressão de 

diferentes moléculas, anormalidades na hemodinâmica intraglomerular, alterações da matrix 

extraceular, apoptose, necrose, permeabilidade endotelial e estresse oxidativo (NAVARRO-

GONZALEZ; MORA-FERNANDEZ, 2008; PFEILSHIFTER et al, 1989; PFEILSCHIFTER; 

MUHL, 1990; COLEMAN; RUEF, 1992; JONES; PHILLIPS, 2001; KOIKE; TAKAMURA; 

KANEKO, 2007; MCCARTHY, 1998), determinando o desenvolvimento de complicações 

microvasculares do diabetes, incluindo neuropatia, nefropatia, e retinopatia (MORA; 

NAVARRO, 2006; NAVARRO; MORA, 2005; SKUNDRIC; LISAK, 2003; JEFFCOATE; 
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GAME; CAVANAGH, 2005; DEMIRCAN, 2006; MOCAN et al, 2006). Como podemos 

observar na figura 3, as citocinas têm sido amplamente associadas à ocorrência de 

complicações em indivíduos diabéticos.  

 

Figura 3 – Complicações do DM e citocinas 

 

 

Fonte: Adaptado de https://br.depositphotos.com  

 

 Conforme citado anteriormente, as DCVs são um importante grupo de doenças que 

tem sua morbimortalidade aumentada pelo DM, bem como compartilham com o DM 

mecanismos fisiopatológicos similares, como: stresse oxidativo, resistência insulínica e 

aumento de produção de citocinas pró-inflamatórias. 

 

1.2 Doenças cardiovasculares 

As DCVs, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), são as maiores 

causas de mortes no mundo (OMS, 2017). Em 2015, aproximadamente, 17,7 milhões de 

pessoas morreram devido às DCVs. Esse dado equivale a 31% das mortes globais. Projeta-se 

que, em 2030, em cada 10 mortes, 7 ocorrerão por conta de doenças crônicas, sendo as DCVs 

as causas mais comuns de morte (KRISHNA; GOLLEDGE, 2013).   

Diabetes é um importante fator de risco para o desenvolvimento de DCVs e 

complicações cardiovasculares que são a principal causa de morte em diabéticos. Segundo a 
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OMS, 50% dos pacientes diabéticos morrem de causas relacionadas às doenças cardíacas, 

sendo que estas são observadas em mais de 2/3 dos atestados de óbito relacionados ao 

diabetes em indivíduos com 65 anos ou mais (OMS, 2012).  O diabetes predispõe à doença 

arterial obstrtrutiva agressiva, levando a doenças cardíacas isquêmicas, insuficiência cardíaca 

e morte. Adicionalmente, verifica-se um aumento na prevalência de placas coronárias em 

corações de diabéticos, sendo que essas placas apresentam uma maior propensão à ruptura. O 

diabetes também presdispõe a insuficiência cardíaca independente de doença valvular, doença 

coronariana subjacente e hipertensão (CHIHA; NJEIM; CHENDRAWY, 2012).  

 

1.2.1 Aterosclerose 

A aterosclerose trata-se de uma doença de base multifatorial, degenerativa, 

inflamatória crônica que atinge a camada íntima das artérias de médio e grande calibre com 

lesões encontradas, geralmente, em sítios de estresse hemodinâmico. Essas lesões ocorrem 

devido a uma série de repostas celulares e moleculares em resposta ao acúmulo de lipídeos e 

ao processo inflamatório na íntima das artérias (LUSIS, 2000).  

Sexo, idade, tabagismo, hipertensão arterial, DM2, resistência periférica à 

insulina, obesidade, sedentarismo e liberação de interleucinas são fatores que atuam na 

formação e progressão da aterosclerose (ROSS, 1999; BHAT; DHAWAN, 2015).  

Disfunções do endontélio causadas por fatores como stress oxidativo estão 

fortemente relacionadas à aterosclerose e resultam num vaso não responsivo às alterações do 

fluxo sanguíneo e demais estímulos envolvidos na aterosclerose (STOCKER; KEANEY, 

2004). 

 

1.2.1.1 Inflamação e disfunção endotelial  

A inflamação está implicada tanto no desenvolvimento do DM quanto no da 

aterosclerose. A aterosclerose trata-se de um processo crônico, sendo o processo inflamatório 

um fator importante na fisiopatologia das DCVs (BARZILAY; FREEDLAND, 2003).   

O endotélio vascular atua como uma barreira seletiva no trânsito de 

macromoléculas no espaço intersticial, exercendo um papel de suma importância no controle 

dos efeitos nocivos do processo inflamatório (ESPINOLA-KLEIN et al., 2011). No entanto, a 

dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e DM levam à disfunção endotelial que é uma 

condição que tem como características a redução da produção de mediadores metabólicos no 
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endotélio e o aumento na liberação de moléculas inflamatórias na corrente sanguínea (KOH et 

al., 2005). Essas características induzem o processo de agragação plaquetária e liberação de 

fatores de crecimento na parede do vaso arterial. Adicionalmente, a elevação de AGLs que 

estão ligados a resistência insulínica, obesidade e DM, por ativação do sistema imune, pode 

também promover disfunção endotelial (KOH et al., 2005; HAN et al., 2007). 

A disfunção endolelial está no ínicio da fisiopatologia da aterosclerose. Essa 

disfunção pode ocorrer devido aos níveis elevados de Low Density Lipoprotein-colesterol 

(LDL) oxidados, lesão ou infecção das células endoteliais e do músculo liso que produzem 

moléculas pró-inflamatórias, tais como: moléculas de adesão celular, citocinas, fatores de 

crecimento e substâncias pró-trombóticas (ROSS, 1999; HANSSON, 2005; MUNZEL et al., 

2008). Essas moléculas inflamatórias favorecem a formação da placa aterosclerótica que é um 

conjunto de lipídios cobertos por uma capa fibrosa (ROSS, 1999).  

Células vasculares do músculo liso migram o interior da parede do vaso e liberam 

fatores quimiotáticos, atraindo macrófagos que por sua vez liberam colagenases que destroem 

o colágeno contido na capa fibrosa. Este processo leva a uma instabilidade na placa 

aterosclerótica, podendo promover o rompimento da placa, com consequente formação de 

trombo e oclusão vascular (ROSS, 1999; HANSSON, 2005; ESPINOLA-KLEIN et al., 2011).  

Como demonstrado na Figura 4, os monócitos que residem ou circulam ligam-se à 

parede do vaso arterial, acionando mecanismos reparadores e fagocitando partículas lipídicas, 

então tornam-se macrófagos e, posteriormente, células espumosas que induzem a uma lesão 

macroscópica chamada de camada de gordura. Outras células inflamatórias, como linfócitos T 

ativados e mastócitos, migram para a placa aterosclerótica e atraem células do sistema 

imunológico devido à produção de mais quimiocinas (ESPINOLA-KLEIN et al., 2011). 

 

1.2.1.2 Dislipidemia, Apolipoproteínas e LDL oxidada  

 As dislipidemias estão intrinsecamente associadas à aterosclerose. As altas taxas 

de LDL e baixas taxas de HDL são marcadores clássicos das dislipidemias (TAJEU et al., 

2017).  

As placas de aterosclerose costumam se formar em curvaturas interiores dos 

pontos de ramificação de artérias. Nesses locais, há uma perturbação do fluxo laminar ou esse 

fluxo é insuficiente para suportar o estado normal do entotélio (TABAS; WILLIAMS; 

BORÉN, 2007). Com a ativação do endotélio e o aumento da permeabilidade vascular às 
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lipoproteínas nas artérias, ocorre a absorção e retenção da LDL na parede arterial (PAULSON 

et al., 2010). 

 

Figura 4 - Formação da placa aterosclerótica e seus mecanismos inflamatórios 

 

Fonte: ESPINOLA-KLEIN et al., 2011. 

 

A LDL é a principal responsável pelo transporte de colesterol para as células e a 

lipoproteína mais abundante do plasma. A maior parte do colesterol circulante é internalizado 

no fígado e uma menor parte nos tecidos periféricos (BROWN; GOLDSTEIN, 1983). O 

transporte do colesterol pela LDL é importante para a síntese de membranas celulares, 

hormônios, sais biliares e vitamina D. A partícula de LDL tem em sua formação uma 

monocamada externa de fosfolipídios, possuindo colesteróis não esterificados livres, e uma 

única molécula de apolipoproteína (apo) B 100. A parte interna da partícula é formada por um 

núcleo apolar que contém esteres de colesterol, uma pequena quantidade de triglicerídeos e 

colesteróis não esterificados, como vemos na Figura 5 (PRASSL; LAGGNER, 2009).  

A apo B 100 tem como função promover a ligação das partículas de LDL à 

receptores celulares, permintindo a entrada da LDL nas células. Dessa forma, um excesso de 

apo B é um fator de risco para o desenvolvimento da aterosclerose (BARTER et al., 2006).  
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A apo A-I é o principal componente da partícula de HDL e está envolvida no 

transporte reverso do colesterol ao mediar a transferência de colesterol das células para 

partículas de HDL (FRANK; MARCEL, 2000).  

Assim, o índice apo B/apo A-I está relacionado ao balanço entre as partículas de 

colesterol potencialmente aterogênicas ricas em apo B e as partículas ricas em apo A-I que são 

partículas de colesterol antiaterogênicas.  

  

Figura 5 - Estrututa da lipoproteína de baixa densidade 

  

Fonte:  PRASSL; LAGNER 2009. 

A oxidação da molécula de LDL está implicada no desenvolvimento das DCVs. A 

partícula de LDL in vivo é modificada pela ação de espécies reativas de oxigênio produzidas 

por células endoteliais, macrófagos e algumas enzimas, como mieloperoxidades, 

lipoxigenases e heme-oxigenases que estão presentes na íntima da artéria (YLA-

HERTTUALA et al., 1989; DAUGHERTY et al, 1994; WANG et al., 1998).  

A oxidação da LDL parece não ocorrer na corrente sanguínea devido à 

concentração de antioxidantes presentes, mas sim na parede arterial (WANG et al., 1998; 

STOCKER; KEANEY, 2004). Conforme podemos ver esquematizado na Figura 6. 

A oxidação da LDL in vitro pode ocorrer por meio do uso de íons metálicos, tais 

como: o ferro e o cobre que funcionam como catalisadores da decomposição de lipoperóxidos 

(ESTERBAUER et al., 1989; CHATTERJEE et al., 2004). 
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Figura 6 - Mecanismo de oxidação da LDL in vivo 

 

Fonte: YOSHIDA; KISUGI, 2010.  

 

A peroxidação lipídica é o principal mecanismo da oxidação da LDL 

(HALLIWELL, 2000). A peroxidação lipídica envolve 3 etapas, como podemos observar na 

Figura 7. Na primeira etapa, chamada de iniciação, os radicais livres atacam os ácidos graxos 

poli-insaturados para abstrair um átomo de hidrogênio a partir de um grupo metileno. Esta 

reação forma um radical de carbono que após um rearranjo molecular forma um dieno 

conjugado. Na etapa posterior, etapa de propagação, ocorre a combinação de um radical 

alquila com um átomo de oxigênio, dando origem a um radical peroxila. Sendo que esse 

radical reage com um hidrogênio alélico de outro ácido graxo, originando um radical de 

carbono que é denominado hidroperóxido lipídico. Na fase de terminação ocorre a aniquilação 

dos radicais formados, fornando produtos não-radicalares (LIMA; ABDALLA, 2001).  
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       Figura 7 - Etapas da peroxidação lipídica 

 

  Fonte: LIMA; ABDALLA, 2001.  

 

1.2.2 Infarto agudo do miocárdio 

 

O infarto agudo do miocárdio (IAM) é uma manifestação clínica que ocorre 

devido à oclusão aguda de uma artéria coronária epicárdica por um trombo, interrompendo 

subtamente o suprimento sanguíneo para o miocárdio e causando morte celular. Caso não 

tratado precocemente, o IAM compromete a qualidade de vida e sobrevida dos pacientes 

acometidos (PIEGAS et al., 2009; O´GARA et al., 2013). 

Aproximadamente, 12 milhões de pessoas no mundo por ano morrem por infarto 

do miocárdio (PURI et al., 2013; OMS, 2017). Segundo o Ministério da Saúde, entre o 

período de 1990 e 2012, a mortalidade por IAM no Brasil vem reduzindo. Porém, esse 

comportamento foi observado apenas nas regiões sul e sudeste, enquanto que nas regiões 

norte e nordeste houve um aumento da mortalidade por IAM nesse período (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2015), como demosntrado nas Figuras 8 e 9.  

O DM é diagnosticado em 13,7% a 35,6% de pacientes com histórico de IAM e 

está associado com piores parâmetros clínicos, alta prevalência de comorbidades e maior 
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extensão da doença arterial coronariana (RIDEN et al, 2013; READ et al., 2015; 

NORHAMAR et al., 2002; LETTINO et al., 2017). 

 

Figura 8 - Mortalidade por IAM, entre o período de 1990 e 2010, no Brasil e suas regiões 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015.   

 

Figura 9 - Mortalidade por IAM no Brasil e em suas regiões no período de 2008 e 2012 

 

Fonte: MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015.  

 

Segundo a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, fatores de risco com 

maior impacto no desenvolvimento de DCVs, principalmente o IAM, foram estabelecidos, e 

dentre os fatores modificavéis que podem ser prevenidos, controlados e tratados, destacam-se: 
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tabagismo, consumo de álcool, obesidade, sedentarismo e hipertensão arterial. Histórico 

familiar, idade, etnia e fatores genéticos enquadram-se dentro dos fatores não modificáveis 

(SOCIEDADE DE CARDIOLOGIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015).  

A inflamação é um importante fator que atua na fisiopatologia das DCVs (LIBBY, 

2012). As citocinas inflamatórias IL-1β, IL-18, IL-6, TNF-α e IFN-γ são produzidas pela 

desregulação da homeostase dos lipídios e exercem um papel importante na resistência 

insulínica e disfunção endotelial que são precursores da aterosclerose, e no desenvolvimento 

de doenças cardiovasculares, como o IAM (BARRETO-FILHO, 2004).  

 

1.2.3 Insuficiência cardíaca congestiva 

 

A insufuciência cardíaca (IC) é uma condição clínica complexa caracterizada pela 

incapacidade cardíaca de bombeamento sanguíneo de forma a atender às necessidades 

metabólicas tissulares, ou pode realizá-lo apenas com elevadas frações de enchimento. 

Podendo ser causada por alterações estruturais ou funcionais cardíacas, a insuficiência 

cardíaca leva a sinais e sintomas que resultam da redução no débito cardíaco e/ou das 

elevadas pressões de enchimento no repouso ou no esforço (MANN et al., 2015). 

A classificação da IC pode ser realizada de acordo com a fração de ejeção 

(preservada, intermediária e reduzida), a gravidade dos sintomas (classificação funcional da 

New York Heart Association) e o tempo de progressão da doença (diferentes estágios) (SBC, 

2018).  

Os valores da fração de ejeção do ventrículo esquerdo são utilizados para 

classificar a IC. Pacientes com valores de fração de ejeção do ventrículo esquerdo maiores ou 

iguais a 50% são denominados pacientes com IC com fração preservada (ICFEp), e aqueles 

com valores de fração de ejeção do ventrículo esquerdo menores que 40% classificsdos como 

IC com fração de ejeção reduzida (ICFEr). Já os pacientes com valores de fração de ejeção 

entre 40 e 49% não recebiam denominação específica e eram considerações como “zona 

cinzenta da fração de ejeção”. Porém, recentemente, passaram a ser definidos como IC com 

fração de ejeção intermediária (mid-range ou ICFEi) (PONIKOWSKI et al., 2016).  

A IC afeta mais de 23 milhões de pessoas no mundo (MOZAFFARIAN et al., 

2016). A prevalência dessa doença aumenta conforme a faixa etária, podendo chegar a 17,4% 

em indivíduos com idade maior ou igual a 85 anos (BLEUMINK et al., 2004).  

A IC é uma síndrome complexa que envolve alterações na função cardíaca, 

resultando em sinais e sintomas de baixo débito cardíaco e/ou congestão pulmonar e 
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sistêmica. Em pacientes crônicos, a presença de sinais clínicos de congestão pode estar pouco 

perceptível ou ausente devido a processos adaptativos, como os que ocorrem no sistema 

linfático (SBC, 2018).   

A doença aterosclerótica das artérias coronárias configura-se como a principal 

causa de IC em todo o mundo, incluindo o Brasil (ALBUQUERQUE et al., 2015; GO et al., 

2014).  

Estudos demonstram que homens diabéticos apresentam mais que o dobro de 

frequência de IC do que não diabéticos, enquanto que mulheres possuem essa frequência 

aumentada em 5 vezes, sendo esse risco independente de ajustes para idade, hipertensão 

arterial, obesidade, hipercolesterolemia ou doença arterial coronariana (KANNEL; 

HJORTLAND; CASTELLI, 1974). Em ensaios clínicos com o intuito de avaliar os inibidores 

da enzima conversora da angiotensina no tratamento da IC, foram observadas altas 

prevalências de DM (SHINDLER et al, 1996; RYDEN et al, 2000; COHN et al, 1991).  A 

hiperlipidemia, hiperinsulinemia e hiperglicemia são distúrbios metabólicos característicos do 

DM e induzem alterações na ativação de fatores de transcrição celular de miócitos cardíacos 

que promovem modificações na expressão gênica e na utilização de substratos pelo 

miocárdio, crescimento do miocárdio, disfunção endotelial e rigudez miocárdica (HAYAT et 

al., 2004). 

Citocinas pró-inflamatórias, como TNF-α, IL-1, IL-6 e IL-18 estão presentes em 

elevados níveis na IC, e seus níveis estão associados com a severidade e prognóstico da 

doença (SETA et al., 2000). Essas citocinas atuam através da remodelação do miocárdio, 

hipertrofia e apoptose dos miócitos, levando a diminuição da contratilidade cardíaca, aumento 

da fibrose e outras alterações estruturais adversas (EL-MENYAR, 2008; HOFMANN; 

FRANTZ, 2013). 

 

1.2.4 Acidente vascular cerebral 

 

O acidente vascular cerebral (AVC) é uma patologia neurológica que ocorre 

devido à interrupção do fornecimento sanguíneo ao cérebro, em geral pela ruptura ou 

obstrução de um vaso sanguíneo, o que leva a um déficit de oxigênio e nutrientes ao tecido 

cerebral. Tal patologia gera um comprometimento neurológico focal de ocorrência súbita com 

duração maior que 24 horas, podendo levar a morte (WHO, 2016).  

O AVC pode ser classificação em dois tipos: isquêmico ou hemorrágico 

(ADAMS; BILLER, 2015). O AVC isquêmico ocorre como consequência de 
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tromboembolismo no cérebro em função de doenças vasculares. Já o AVC hemorrágico é 

ocasionado devido à ruptura espontânea de um vaso, levando ao extravasamento de sangue 

para o interior do cérebro, para o sitema ventricular e/ou espaço subaracnóideo (PONTES-

NETO et al., 2009). 

O AVC é a segunda causa de morte no mundo, tendo um grande impacto nos 

gastos com serviços de saúde, principalmente em países em desenvolvimento (FEIGIN et al., 

2013). Em 2013, houveram aproximadamente 6,4 milhões de mortes em todo o mundo em 

decorrência de AVC (KIM et al., 2015). O Brasil apresenta a maior taxa de mortalidade, 

ajustada pela idade, dos países da América Latina (LOTUFO et al, 2013), sendo a 

porcentagem de óbitos precoces de 34,3% dos acometidos (FERNANDES, 2015)  

Os principais fatores de risco associados à ocorrência de AVC são: sedentarismo, 

diabetes, obesidade, hipertensão, tabagismo, relação cintura-quadril, ingestão de álcool e 

fatores psicossociais (estresse e depressão) (NORRVING; KISSEIA, 2013; O´DONNELL et 

al, 2010).  

O DM é frequentemente acompanhado por fatores de risco que contribuem para a 

ocorrência do ACV e de outras DCVs (ABBOTT et al, 1987; MARSH; KEYROUZ, 2010). 

Pacientes diabéticos apresentam um risco aumentado para ocorrência de ACV em 2 vezes 

quando comparados a indivíduos não diabéticos e com piores complicações pós-ACV como: 

infarto de grandes vasos, comprometimento cognitivo e demência (KRUYT et al, 2008; 

LUITSE et al., 2012; SARWAR et al, 2010).  

Ambos diabetes e ACV estão fortemente relacionados à inflamação. A produção e 

secreção de citocinas pró-inflamatórias, como a IL-1β e IL-18, participam da morte de células 

neuronais e gliais mediadas pelo inflamassoma NLRP3 que também produz efeitos 

pleiotrócos da caspase 1 clivada no processo de apoptose de células neurais (FANN et al, 

2013). Em experimentos com ratos, o AVC concomitante com diabetes pode ser tratado com 

inibidores seletivos do inflamassoma NLRP3 (HONG et al., 2019).  

Conforme descrito anteriormente, a IL-18 é um importante citocina que atua na 

fisiopatologia tando do DM, bem como das DCVs. Sendo dessa forma, um interessante alvo 

de estudos que visem um melhor entendimento do papel de citocinas no desenvolvimento do 

DM e das DCVs.  
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1.3 Interleucina-18  

Múltiplas interações entre células como linfócitos, monócitos, neutrófilos e 

macrófagos estão envolvidas na indução e regulação do sistema imune. Fatores solúveis 

denominados citocinas medeiam essas interações (KUMAR et al., 2010). Dentre essas 

citocinas, a IL-18 foi inicialmente descrita em 1989 como fator indutor de interferon gama 

(IFN-γ), sendo relacionada à interleucina 1β (IL-1β), uma vez que ambas são sintetizadas 

como percursores inativos e sem peptídio sinal, permanecendo como uma citocina intracelular 

(OKAMURA et al., 1995). Estudos utilizando técnicas de neutralização da IL-18 endógena ou 

camundongos deficientes de IL-18 têm sido realizados com o objetivo de demonstrar o papel 

na inflamação e em respostas imunitárias exercidas pela IL-18 (BORASCHI; DINARELLO, 

2006; DINARELLO et al., 2007; TSUTSUI; NAKANISHI, 2012). 

A molécula precursora de IL-18 tem um peso molecular de 24 KDa e é processada 

por uma cisteína protease caspase 1 intracelular que atua clivando o precursor em uma 

molécula madura ativa com 17,2 KDa de peso molecular. A conversão da IL-18 inativa para 

IL-18 ativa ocorre através da formação de um complexo protéico denominado inflamossoma, 

mais especificamente o inflamassoma NLRP3 que é composto por três estruturas básicas: 

receptores intracitoplasmáticos do tipo NOD, proteína adaptadora (ASC) e pró-caspase 1. O 

NLRP3 promove a ativação da pró-caspase-1 inativa em caspase-1 ativa. Dessa forma, a IL-

18 madura, após a clivagem pela caspase-1 ativa, é secretada por monócitos/macrófagos 

(FANTUZZI; REED; DINARELLO, 1999).  

A molécula precursora de IL-18 é constitutivamente expressa em células 

endoteliais, queratinócitos e células do epitélio intestinal ao longo do trato gastrointestinal. A 

liberação da IL-18 ativa é realizada primariamente a partir de macrófagos e células dentríticas 

(SUGAWARA et al., 2001).  Uma via que também promove a liberação da IL-18 envolve a 

sinalização via Fas. Essa via ativa a caspase-8 em macrófagos e células dentríticas, levando a 

liberação de IL-18, bem como da IL-1β (BOSSALLER et al., 2012). 
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Figura 10 – Sinal de transdução da IL-18 

 

 

Fonte: Dinarello et al. (2007) com modificações.  

 

A IL-18 forma um complexo de sinalização através de uma ligação com a cadeia α 

do receptor de IL-18 (IL-18Rα). Contudo, essa é uma ligação de baixa afinidade. Um 

complexo de alta afinidade é formado quando a IL-18 se liga ao co-receptor da cadeia β de 

IL-18 (IL-18Rβ) que então promove sinalização. O complexo de sinalização de IL-18 com as 

cadeias de IL-18Rα e IL-18Rβ é semelhante ao formado por outros membros da família IL-1 

com o seu co-receptor, a cadeia do receptor de IL-1 acessório IL-1RAcP. Após a formação do 

heterodímero, os domínios dos receptores Toll-IL-1 (TIR) se aproximam e a cascata de 

recrutamento em sequência de MyD88, quatro IRAKs e TRAF-6 seguida pela degradação de 

IkB e liberação de NFkB é ativada, semelhante como ocorre para IL-1, como demostrado na 

Figura 10 (WEBER; WASILIEW; KRACHT, 2010). 

 

Níveis significantemente maiores de IL-18 têm sido observados em pacientes 

diabéticos precocemente diagnosticados em comparação com indivíduos não-diabéticos. 

Aditivamente, estudos apontam uma correlação entre o índice de massa corpóreo (IMC), a 

circunferência abdominal, o colesterol HDL, os triglicerídeos, o controle da pressão 

sanguínea, a insulina basal, a glicose de jejum plasmática e o índice de resistência à insulina 

que são usados para avaliar o risco metabólico e os níveis de IL-18 (ESPOSITO et al., 2003; 

ASO et al., 2003; FISCHER et al., 2005; HUNG et al., 2005; EVANS et al., 2007; 

ZAHARIEVA et al., 2018). Estudos têm demonstrado que pacientes com níveis elevados de 
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IL-18 possuem um maior risco de serem acometidos pelo diabetes e eventos cardiovasculares 

(Tabela 2).  

 

Tabela 2 – Estudos prospectivos avaliando o efeito de níveis elevados de IL-18 circulantes 

nos desfechos cardiovasculares, metabólicos e relacionados ao diabetes 

DAC: Doença arterial coronariana; DCV: Doença cardiovascular; DM2: Diabetes mellitus tipo 2 

 

Em dois grandes estudos, a espessura média da íntima da carótida foi associada a 

níveis elevados de IL-18 em uma análise univariada (CHAPMAN et al., 2006; ZIRLIK et al., 

2007). Além disso, em um estudo com pacientes com DM2, marcadores preditivos de eventos 

cardiovasculares foram significantemente associados com os níveis séricos de IL-18, porém 

não em análises multivariadas (NAKAMURA et al., 2005).  

Estudos demonstram que a IL-18 tem sido expressa de forma elevada em placas 

ateroscleróticas, e em particular nas placas instáveis (MALLAT et al., 2001). Dois amplos 

estudos prospectivos com 10.600 homens europeus saudáveis e 253 mulheres saudáveis 

demonstraram que elevados níveis de IL-18 foram associados com DCV futura 

(BLANKENBERG et al., 2003; EVERETT et al., 2009). É possível que a IL-18 exerça seus 

principais efeitos pró-aterogênicos ao propiciar a produção de IFN-γ que potencializa o 

processo inflamatório e pode levar a inibição da formação da capa fibrosa, resultando em 

placas vulneráveis e propensas à ruptura (LEON; ZUCKERMAN, 2005; HANSSON, 2005). 

Assim sendo, a IL-18 parece aumentar a expressão de metaloproteinases em células 

Estudo 
Nº de pacientes e 

controles 

Seguimento 

(anos) 
Desfecho Resultado 

Blankenberg et al. 
2002 

1229 pacientes com DAC 4 
Mortalidade 

cardiovascular 
Risco aumentado 

Blankenberg et al. 

2003 

335 casos e 670 controles 

saudáveis 
5 DAC Risco aumentado 

Everett et al. 2009 
253 casos e 253 controles 

saudáveis 
6 DCV Risco aumentado 

Koening  et al. 
2006 

382 casos e 1980 controles 11 DAC 
Risco não 
aumentado 

Espinola-Klein et 

al. 2008 
1263 pacientes com  DAC 6 

Mortalidade 

cardiovascular 
Risco aumentado 

Troseid et al. 
2009 

563 homens idosos com 
síndrome metabólica 

3 DCV Risco aumentado 

Thorand et al. 
2005 

527 casos e 1968 controles 11 DM2 Risco aumentado 

Hivert et al. 2009 
1012 casos e 1081 mulheres 

controle 
12 DM2 Risco aumentado 
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vasculares e macrófagos que também contribuem para a desestabilização da placa 

aterosclerótica (NAKANISHI et al., 2001; HANSSON, 2005).  

O aumento da expressão de IL-18 aumenta a atividade colagenotílica de células 

musculares lisas, resultando na redução do colágeno intimal e espessura da capa fibrosa e 

levando a uma vulnerabilidade de placas ateroscleóticas em ratos deficientes em apo E. O 

aumento da expressão de ácido ribonucleico (RNA) mensageiro de IL-18 cardíaca com 

subsequente redução na contratilidade miocárdica foi reportado em um modelo de infarto 

miocárdico em ratos (WOLDBAEK et al., 2003).  

 

Figura 11 – Associação entre IL-18 e doenças aterosclerósticas e diabetes mellitus    

 

 

Fonte: próprio autor utilizando estudos de BLANKENBERG et al., 2002; CHANDRASEKAR et al., 2005; 
FISHER et al., 2005; YU et al., 2009; TOLDO et al., 2014; MORGAM et al., 2014; MARCHETTI, 2016; 
EGUCHI & NAGAI, 2017.   
 

A IL-18 induz a produção de metaloproteínases em macrófagos peritoneais, 

murinos e monócitos humanos (QUIDING-JARBANK; SMITH; BANCROFT, 2001; 

GERDES et al., 2002). As metaloproteínases são uma família de enzimas que promovem a 

degradação da matriz extracelular e estão envolvidas no adegalçamento da capa fibrosa, 

facilitando a ruptura de placas ateroscleróticas (GALIS et al, 1994; JOHNSON; GALIS, 
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2004; RAFFETTO; KHALIL, 2008). As metaloproteínases 2 e 9 têm sido descritas como 

importantes molélulas que participam da aterosclerose, instabilidade da placa aterosclerótica , 

bem como da ruptura durante a progressão da lesão arterial (RAFFETTO; KHALIL, 2008). 

Segundo Galis et al. (1994), o aumento da expressão de metaloproteínases ativadas pode levar 

a uma promoção de desestabilização da placa aterosclerótica. Estudos revelam que as placas 

ateroscleróticas são ricas em células inflamatórias, células musculares lisas e colágeno. Desta 

forma, a indução da metaloproteinase 9 pela IL-18 parece exercer uma ligação crucial na 

cadeia de eventos promotora da ruptura da placa, trombose e infarto do miocárdio (BHAT; 

DHAWAN, 2015).  

Células musculares cardíacas tratadas com IL-18 tornan-se hipertróficas e 

induzem a expressão do peptídio natriurético atrial que é um marcador normalmente expresso 

em induvíduos adultos com hipertrofia miocárdica. Este mecanismo é dependente da ativação 

da fosfatidilinositol 3 quinase (PI3K), Akt e transcrição do fator GATA4 (Figura 12). A 

administração diária de IL-18 em ratos saudáveis induz a hipertrofia miocárdica e disfunção 

contrátil (GARDNER, 2003; WOLDBAEK et al., 2003; CHANDRASEKAR et al., 2005). 

A IL-18 induz apoptose em vários modelos. Quando tratadas com IL-18, células 

endoteliais microvasculares cardíacas humanas diminuem a produção da proteína 

antiapoptótica bcl-2 e aumentam a produção de proteínas pró-apoptóticas Fas e Fas ligante via 

ativação do fator nuclear-kβ (NF-kβ). Fas ligante liga-se ao receptor Fas que recruta a 

proteína domínio de morte associada a Fas, ativa a caspase-8 e inicia a cascata pró-apoptótica 

(CHANDRASEKAR et al., 2004). A IL-18 atua induzindo a citotoxicidade mediada por Fas 

ligante em células Th1 murinas e células NK independentemente da produção de IFN-γ ou 

TNF-α (DAO et al., 1996; TSUTSUI et al., 1996). A IL-18, através do aumento da transcrição 

do gene Fosfatase e Tensina Homólogo (do inglês, Phosphatase and Tensin Homolog deleted 

on chromosome Ten, PTEN) pelo p38MAPK e subsequente ativação do NF- kβ, levando ao 

aumento do apoptose em células endoteliais microvasculares cardíacas humanas 

(CHANDRASEKAR et al., 2006) (Figura 12). Entretanto, a IL-18 parece não induzir 

apoptose em neutrófilos e seu efeito em cardiomiócitos não está estabelecido (LEUNG et al., 

2001). 

Por meio do aumento da osteopontina (OPN), uma proteína envolvida na 

regulação dos níveis do colágeno no coração, a IL-18 promove fibrose no tecido cardíaco.  A 

ação de um anticorpo neutralizante ao receptor da IL-18 bloqueou o aumento da OPN, e 

silenciou a transcrição do fator IRF-1, reduzindo a expressão de IL-18, e subsequentemente 
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comprometeu a expressão génica da OPN em fibroblastos cardíacos (Figura 12) (YU et al., 

2009).  

 

 

Figura 12 – Revisão da sinalização de IL-18  

 

 Fonte: O´BRIEN et al. (2014) com modificações.   

 

Semelhante ao TNF-α e outras citocinas pró-inflamatórias, a IL-18 apresenta um 

efeito cardiodepressor (WOLDBAEK et al., 2005; HEDAYAT et al., 2010). O bloqueio de IL-

18 com a proteína ligante de IL-18 (IL-18BPa), um anticorpo neutralizante, ou através de 

manipulação genética, previne o desenvolvimento disfunção sistólica induzida por IL-1β, 

porém não altera os níveis de IL-6 (TOLDO et al., 2014). 

Os níveis plasmáticos das interleucinas são influenciados pela presença de 

alterações genéticas denominadas de polimorfismos genéticos, sendo que a associação entre 

polimorfismos genéticos no gene da IL-18 e DM2, DCVs, nefropatia diabética e síndrome 

metabólica têm demonstrado um importante papel de polimorfismos de nucleotídeos únicos 

(SNPs) no gene da IL-18 na modulação dessas doenças/condições clínicas (FÁTIMA, 2017; 

SAXENA, 2018).  
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1.4 SNPs em genes codificadores de citocinas 

 

Uma espécie apresenta cromossomos homólogos que são bastante similares entre 

si, contudo em determinadas regiões do cromossomo (loci) pode haver uma variação na 

sequência do ácido desoxirribonucléico (DNA). Caso a frequência dessa variação seja maior 

que 1% da população, denomina-se polimorfismo (BALASUBRAMANIAN et al., 2004). 

Os polimorfismos mais comumente observados são: segmentos repetidos “in 

tandem” (nucleotídeos de mini e microsatélites), deleções/inserções/duplicações de segmentos 

pequenos ou grandes (variantes do número de cópias) e polimorfismos de nucleotídeos únicos 

(SNPs, do inglês, single nucleotide polymorphisms) (CHORLEY et al., 2008). Sítios no 

genoma nos quais a sequência de DNA difere por uma única base em uma porcentagem de 

indivíduos da população são os SNPs (DE NARDIN, 2009). Esse tipo de polimorfismo 

constitui o tipo de variação mais comum no genoma humano (Figura 13) (COLLINS et al., 

1997). 

 

Figura 13 - Localização de polimorfismos únicos de nucleotíos nos alelos 1 (A) e 2 (T) de 

um cromossomo. 

 

Fonte: Visentainer et al, 2008.  
 

Cerca de 11 milhões de SNPs foram identificados na população humana, segundo 

a base dados de SNPs do “National Center for Biotechnology Information” (NCBI). Todavia, 

a maioria desses SNPs tem pouca relevância sobre a saúde do homem, apesar de um crescente 

número de estudos sobre SNPs tenham associado essas variações genéticas a susceptibilidade 

a doenças (NAING et al., 2018; MAO et al., 2019). 

O estudo de SNPs em genes de citocinas tem por objetivo buscar um melhor 

entendimento da etiologia e patogenia de doenças em humanos, promovendo a descoberta de 

marcadores de susceptibilidade e severidade, regiões genéticas alvo para intervenções 

terapêuticas e estratégias inovadoras para prevenção a doenças (BIDWELL et al., 1999). 
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Recentes estudos têm associado polimorfismos em genes de citocinas com a 

predisposição ao desenvolvimento de DM2 e a manifestações clínicas características dessa 

condição. Buraczynska et al. (2019) associaram o polimorfismo -511 (C/T) no gene da 

interleucina-1β com a nefropatia diabética em pacientes poloneses dializados com DM2. Ao 

analisar 860 pacientes dializados, foi observada uma associação entre o genótipo TT e a 

presença de nefropatia diabética. O polimorfismo -174 G/C no gene da interleucina-6 também 

foi associado à ocorrência de nefropatia diabética em pacientes com DM2 em um estudo de 

meta-análise envolvendo 1203 pacientes DM2 com nefropatia diabética e 1571 pacientes com 

DM2 sem nefropatia diabética (CUI et al., 2019)  

Liu et al. (2019) evidenciaram uma associação entre o polimorfismo -1082 (G/A) 

no gene da interleucina-10 e a retinopatia diabética proliferativa em pacientes chineses com 

DM2. Neste estudo, participaram 327 pacientes DM2 com retinopatia diabética proliferativa e 

461 pacientes controle com DM2 sem retinopatia diabética proliferativa, sendo observada 

uma redução na ocorrência de retinopatia diabética proliferativa naqueles pacientes que 

portavam o genótipo GG ou o alelo G. Estes achados corroboram com um estudo em que 

participaram 847 pacientes brasileiros com DM2 que demonstrou uma maior frequência do 

genótipo GG em pacientes DM2 com retinopatia diabética proliferativa e uma associação 

entre o genótipo AA e o risco de desenvolvimento de retinopatia diabética não proliferativa 

(DA SILVA PEREIRA et al., 2018).   A presença do alelo G do polimorfismo -1082 (G/A) no 

gene da interleucina-10 também foi associada a uma redução do risco de desenvolvimento 

prematuro de doença arterial coronariana em indivíduos mexicanos (POSADA-SÁNCHES et 

al., 2018).  

Huang et al. (2017) investigou a associação entre o polimorfismo rs2275913 no 

gene da IL-17A e a ocorrência de acidente vascular cerebral (AVC) isquêmico em pacientes 

chineses, encontrando uma maior predisposição ao desenvolvimento de AVC isquêmico 

naqueles pacientes que tinham o alelo G e os genótipos GG e GA.   

Dentre as citocinas que têm sido avaliadas em estudos de associação entre 

polimorfismos genéticos e o diabetes e suas manifestações clínicas, encontra-se a IL-18. 

Sendo o polimorfismo – 137 G/C no gene de IL-18 um possível marcador genético no DM2, 

tendo em vista que esse polimorfismo está presente em uma região promotora no gene de IL-

18 (GIEDRAITIS et al., 2001).  
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1.4.1 O polimorfismo – 137 G/C de IL-18 e sua associação com o diabetes e as doenças 

cardiovasculares 
 

 O gene da IL-18 está localizado no cromossomo 11q22.2-q22.3, sendo 

composto por 6 éxons (KALINA et al., 2000). O polimorfismo -137 G/C promove a 

substituição de uma guanina por uma citosina em uma região promotora do gene de IL-18, 

influenciando a atividade transcripcional desse gene (GIEDRAITIS et al., 2001).  

A presença do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 tem sido associada à 

ocorrência de DCVs em pacientes poloneses diabéticos com idade superior a 65 anos. Em um 

estudo envolvendo 1548 pacientes com DM2, aqueles com idade superior a 65 anos que 

carrearam o alelo C do polimorfismo -137 G/C apresentaram um maior risco para o 

desenvolvimenro de DCVs (BURACZYNSKA et al., 2016).  O alelo C desse polimorfismo 

também foi associado a uma menor idade de diagnóstico do DM1 em pacientes croatas 

(HADZIJA, 2013).  

Armed et al. (2016) encontraram uma associação entre o alelo G do polimorfismo 

-137 G/C e a nefropatia diabética em um estudo envolvendo 114 pacientes egípcios com DM. 

A susceptibilidade a ocorrência de DM tipo 1 em brasileiros foi associada à presença do alelo 

G do polimorfismo -137 G/C, de acordo com um estudo em que foram selecionadas 181 

crianças e adoslescentes com DM1 (TAVARES et al., 2013).  

Pacientes chineses que apresentaram o genótipo GG do polimorfismo -137 G/C 

no gene da IL-18 apresentaram uma redução do risco de mortalidade cardiovascular (SZETO 

et al., 2009). 

 

1.5 Justificativa 

 

A expectativa de vida do paciente diabético tem melhorado devido aos avanços no 

tratamento da doença. Todavia, ao aumentar a expectativa de vida do paciente diabético, 

houve uma elevação no surgimento de complicações a longo prazo, tais como: hipertensão, 

retinopatia diabética, neuropatia diabética, nefropatia diabética e DCVs (OKOSHI, 2007). 

Nesse contexto, a busca por marcadores preditores do DM2, assim como aqueles que 

indiquem uma susceptibilidade aumentada ao desenvolvimento de manifestações clínicas 

características do DM2 são de suma importância para a redução da morbimortalidade nesses 

pacientes.  
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O uso de SNPs presentes em regiões codificadoras do genona, como marcadores 

genéticos que estejam associados tanto ao desenvolvimento de DCV como de DM2, apresenta 

como principal vantagem o seu elevado potencial para uma análise automatizada altamente 

específica e com possibilidade de implementação como exame laboratorial, a exemplo de 

exames moleculares para fins de diagnóstico, prognóstico e otimização de tratamento em 

doenças infecciosas e onco-hematológicas, hoje, rotineiramente solicitados.  

Os elevados gastos com o tratamento do DM2 e das DCVs, e de suas 

complicações, associados a alta morbimortalidade nesses pacientes, reforçam a necessidade 

de identificar marcadores genéticos que possam de forma precoce evitar o desenvolvimento 

tanto das DCVs como do DM.    

Não é do nosso conhecimento que algum estudo tenha proposto buscar a 

associação entre SNPs no gene da IL-18 e a ocorrência de manifestações clínicas no DM2 em 

brasileiros, tão pouco que tenha abordado a correlação entre a IL-18 e marcadores específicos 

de risco cardiovascular. Sendo assim, nosso estudo apresenta um importante valor 

epidemiológico no que diz respeito a associação do polimorfismo – 137 G/C no gene de IL-18 

e a ocorrência do DM2, bem como as complicações ligadas ao DM2 na população brasileira.  

Tendo em vista os impactos das DCVs e DM2 na morbi-mortalidade da população 

brasileira, em especial no Nordeste, a busca por marcadores genéticos que possibilitem a 

implementação de condutas farmacoterapêuticas, nutricionais e mudanças no estilo de vida de 

forma preventiva na população com maior susceptibilidade às DVCs e ao DM são altamente 

relevantes para que ocorra um melhor manejo desses pacientes e se evite complicações 

ligadas a essas doenças.    
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2  OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a associação entre o polimorfismo -137 G/C no gene da IL-18 e 

ocorrência do DM2, bem como ao perfil clínico-laboratorial de pacientes diabéticos em 

acompanhamento ambulatorial no serviço de endocrinologia do Hospital Universitário Walter 

Cantídio.   

 

2.2 Objetivos Específicos  

 

1. Traçar o perfil demográfico dos pacientes com DM2 e grupo controle; 

 

2. Comparar a frequência do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 entre 

pacientes com DM2 e indivíduos não diabéticos; 

 

3. Associar os genótipos do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 ao perfil 

clínico de pacientes com DM2; 

 

4. Avaliar a influência dos genótipos do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 

nos níveis séricos de IL-18, parâmetros antropométricos, parâmetros bioquímicos e 

em marcadores de risco cardiovascular de pacientes com DM2; 

 

5. Correlacionar os níveis séricos de IL-18 com os parâmetros antropométricos, 

parâmetros bioquímicos e marcadores de risco cardiovascular de pacientes com 

DM2; 

 

6. Comparar os parâmetros bioquímicos, antropométricos, marcadores de risco 

cardiovascular e níveis de IL-18 entre pacientes com DM2 acometidos por DCV e 

pacientes com DM2 sem histórico de DCV.  
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3  CASUÍSTICA E MÉTODOS 

 

3.1 Desenho do estudo 

 

Estudo do tipo transversal com o propósito de avaliar a frequência e a associação 

do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 com a ocorrência de DM2 e suas manifestações 

clínicas e fatores de risco, bem como avaliar o impacto do referido polimorfismo nos níveis 

séricos de IL-18 e em indicadores antropométricos, bioquímicos e de risco cardiovascular em 

pacientes diabéticos em acompanhamento ambulatorial no serviço de endocrinologia e 

diabetes do Hospital Universitário Walter Cantídio, entre o período de novembro de 2016 a 

setembro de 2018. Um estudo caso-controle foi realizado para comparar a frequência do 

polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 entre o grupo de pacientes com DM2 e o grupo 

controle composto por indivíduos não diabéticos.  

 

3.2 Casuística  

 

Um total de 125 pacientes adultos com diagnóstico de DM2 confirmados pelos 

critérios da Associação Americana de Diabetes, de ambos os sexos e com idade entre 40 e 70 

anos, foram selecionados de acordo com os critérios de inclusão e exclusão. Compuseram o 

grupo controle 101 indivíduos adultos pareados em sexo com o grupo caso, sem histórico de 

diabetes e/ou doenças infecciosas, inflamatórias e neoplásicas que realizaram exames no 

Laboratório de Análises Clínicas e Toxicológicas Dr Eurico Litton Pinheiro de Freitas 

(LACT).  

Para avaliar a susceptibilidade ao desenvolvimento do DM2, bem como o impacto 

do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 nos parâmetros abordados no presente estudo, os 

pacientes foram estratificados em 3 grupos de acordo com os genótipos apresentados (GG, GC 

ou CC).  

 

3.3 Local do estudo 

 

A seleção do grupo de pacientes diabéticos foi feita no serviço de endocrinologia 

e diabetes do Hospital Universitário Walter Cantídio, bem como a revisão dos prontuários 

médicos e entrevista que serviram de base para o preenchimento da ficha clínica pré-

estuturada (Apêndice A). Após entrevista inicial, os pacientes diabéticos foram encaminhados 

ao LACT para coleta de material biológico e realização de medidas antropométricas.  
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Os indivíduos que compuseram o grupo controle foram selecionados no LACT. A 

coleta das amostras biológicas e realização das análises antropométricas também foram 

executadas no LACT, bem como as determinações dos parâmetros bioquímicos, marcadores 

de risco cardiovascular, dosagem de IL-18 e tipificação genética de todos os envolvidos no 

estudo.  

Todos os participantes de ambos os grupos assinaram o termo de consentimento 

livre e esclarecido (Anexo A). 

 

3.4 Seleção da amostra 

 

3.4.1 Critérios de inclusão 

 

No grupo caso foram incluídos pacientes adultos, de ambos os sexos, com idade 

entre 40 e 75 anos com diagnóstico clínico e laboratorial de DM2, de acordo com os critérios 

da Associação Americana de Diabetes. O diagnóstico de DM2 foi confirmado através de 

revisão de prontuários médicos para exclusão de outros tipos de DM, bem como através da 

realização das determinações de glicemia em jejum, hemoglobina glicada e preenchimento de 

ficha clínica pré-estruturada (Apêndice A) obtida mediante revisão dos prontuários e 

entrevista com os participantes do estudo.  

O grupo controle foi constituído de indivíduos adultos com idade entre 40 e 75 

anos, de ambos os sexos, sem histórico de diabetes e/ou uso de hipoglicemiantes orais ou 

insulina. Para confirmar a ausência de diabetes no grupo controle, foram realizadas dosagens 

de glicemia em jejum em todos os indivíduos, sendo incluídos no estudo apenas os que 

apresentaram valores menores ou iguais a 99 mg/dL. 

Os participantes de ambos os grupos assinaram o termo de consentimento livre e 

esclarecido (Anexo A).  

 

3.4.2 Critérios de exclusão 

 

Foram excluídos do grupo caso: pacientes com histórico de transplante de órgãos, 

doenças inflamatórias, neoplásicas e/ou aqueles com histórico de doenças infecciosas crônicas 

ou agudas nos últimos 30 dias.   
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No grupo controle, foram excluídos os indivíduos com histórico de transplante de 

órgãos, doenças inflamatórias, neoplásicas e/ou aqueles com histórico de doenças infecciosas 

crônicas ou agudas nos últimos 30 dias.  

 

3.5 Material biológico 

  

 

Para tipificação do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18, dosagem de IL-18 

sérica, determinação dos parâmetros bioquímicos e avaliação dos marcadores de risco 

cardiovascular, foram coletados 5 ml de sangue venoso em tubo a vácuo contendo ácido 

etilenodiaminotetracetico (EDTA) e um tubo de 5 ml contendo gel separador para obtenção do 

soro dos participantes do estudo. A coleta do material biológico foi realizada entre as 7 e 10 

horas da manhã, sendo os pacientes/controles orientados a realizarem um jejum de 

aproximadamente 12 horas.  Após a coleta do material biológico, as amostras de sangue total 

utilizadas para determinação da hemoglobina glicosilada, e posteriormente foram 

armazenadas a -80 °C até a extração do DNA genômico dos leucócitos. Já as amostras de 

soro, primeiramente, foram utilizadas para determinação dos parâmetros bioquímicos e, 

posteriormente, alicotadas e armazenadas a – 30 °C até a realização das dosagens de IL-18, 

análise da relação apoB/apoA-I e análise do tempo de Lagtime. Aproximadamente, 50 ml de 

urina recente foram coletadas para dosagem da microalbuminúria nos pacientes do grupo 

caso. Na impossibilidade de realizar a dosagem de microalbuminúria no mesmo dia da coleta, 

as amostras de urina foram conservadas a -30 °C até a realização da análise.  

 

3.6 Dados clínicos, demográficos, bioquímicos, antropométricos, marcadores de risco 

cardiovascular e dosagem de IL-18 

 

Os dados clínicos (duração do diabetes, hipertensão, dislipidemia, nefropatia 

diabética e DCV) e demográficos (sexo e idade) foram obtidos através da análise de 

prontuários médicos e entrevista, sendo organizados em uma ficha clínica pré-estruturada 

(Apêndice A). Os dados bioquímicos (glicemia de jejum, porcentagem de hemoglobina 

glicada, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL, triglicerídeos e creatinina), 

antropométricos (IMC, porcentagem de gordura corporal, porcentagem de músculo 

esquelético, porcentagem de gordura visceral e circunferência abdominal), marcadores de 

risco cardiovascular (microalbuminúria, relação ApoB/ApoA-I e capacidade anti-oxidante do 
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HDL - Lagtime) e dosagem de IL-18 foram aferidos no LACT, após a realização da coleta do 

material biológico e inseridos na ficha clínica pré-estruturada.  

 

3.6.1 Dados clínicos   

Duração do diabetes: intervalo entre o primeiro registro de diagnóstico de DM2 e 

a data de inclusão no estudo. Dado obtido por meio da análise de prontuários médicos, bem 

como através da entrevista durante preenchimento da ficha clínica. Dado avaliado em anos de 

diagnóstico.  

Hipertensão arterial: variável definida como a elevação sustentada dos níveis 

pressóricos > 140 e/ou 90 mmHg de acordo com a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão 

(2016) e/ou uso de medicamentos anti-hipertensivos. Dado obtido através da análise de 

prontuários médicos e durante entrevista. Variável nominal dicotômica: sim/não. 

Dislipidemia: variável definida de acordo com a Diretriz Brasileira de 

Dislipidemias e Prevenção da Aterosclerose (2017), como: aumento isolado do LDL (LDL > 

160 mg/dL), aumento isolado dos triglicerídeos (TG > 150 mg/dL ou > 175 mg/dL, se a 

amostra foi obtida em jejum) ou HDL < 40 mg/dL em homens e < 50 mg/dL em mulheres. A 

dislipidemia também foi definida como o uso de hipolipemiantes. Os dados foram obtidos 

durante avalição de prontuários médicos, entrevista e determinação do perfil lipídico. Variável 

nominal dicotômica: sim/não. 

Nefropatia diabética: manifestação clínica definida de acordo com a Diretriz da 

Sociedade Brasileria de Diabetes (2017) através da análise de prontuários médicos e presença 

de microalbuminúria persistente > 30 mg/g em pelo menos duas determinações consecutivas 

na ausência de hematúria e infecção em amostras de urina recente. Variável nominal 

dicotômica: sim/não. 

DCV: manifestação clínica definida como histórico de IAM com ou sem 

supradesnivelamento ST, insuficiência cardíaca congestiva, angina pectoris ou acidente 

vascular cerebral.  Esses dados foram confirmados pela clínica, alterações 

eletrocardiográficas, radiológicas e bioquímicas. Foram excluídas as ocorrências de DCVs 

devido às anemias graves, uso de drogas, sepse e embolia arterial coronariana por estenose 

mitral, aórtica ou endocardite infecciosa. Variável nominal dicotômica: sim/não. 
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3.6.2 Dados demográficos 

 

Idade: intervalo entre a data de nascimento e a data de inclusão no estudo. Dado 

avaliado em anos.  

Sexo: duas categorias – masculino/feminino. 

 

3.6.3 Dados bioquímicos  

 

Os parâmetros glicose de jejum, colesterol total, triglicerídeos, HDL, LDL e 

creatinina sérica foram determinados através de técnicas colorimétricas e cinéticas utilizando 

kits comerciais e um analisador bioquímico automático (Mindray Chemistry Analyzer BS-

120, Nanshan, Shenzhen, China). A dosagem dos níveis de hemoglobina glicada foi realizada 

utilizando a técnica de cromatografia por afinidade ao boronato utilizando o equipamento 

Nycocard reader II (Axis Shield).  

 

3.6.4 Dados antropométricos  

 

Todas as medidas antropométricas foram realizadas por indivíduos treinados 

utilizando os mesmos métodos. Índice de massa corpórea, porcentagem de gordura corporal, 

porcentagem de músculo esquelético e porcentagem de gordura visceral foram aferidos por 

meio de um medidor de composição corpórea por bioimpedância (Modelo HBF 514C, Omron 

Company, Dalian, China, Omron). A circunferência abdominal foi medida usando uma fita 

métrica, enquanto os sujeitos estavam expirando. Uma marca foi feita usando uma caneta de 

tinta à base de água no ponto médio entre a extremidade inferior da última costela e a borda 

superior da crista ilíaca na linha axilar central.  A medida da circunferência abdominal foi 

dada em centímetros.  

 

3.6.5 Marcadores de risco cardiovascular  

 

Microalbuminúria: amostras de urina recente foram coletadas em frascos estéreis 

de 50 ml e usadas para determinação da microalbuminúria pela técnica de imunoturbidimetria 

por um analisador bioquímico automático (Mindray Chemistry Analyzer BS-120, Nanshan, 

Shenzhen, China).  
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Relação ApoB/ApoA-I: método imunoturbidimétrico foi usado para avaliar as 

concentrações da apolipoproteína B e A-I, de acordo com as instruções do fabricante do kit 

comercial (Randox, Crumlin, Northern Ireland). As concentrações foram determinadas através 

do uso de um analisador bioquímico automático (Mindray Chemistry Analyzer BS-120, 

Nanshan, Shenzhen, China). As amostras foram determinadas em duplicata. 

Lagtime (capacidade antioxidante do HDL): O teste tempo de Lagtime proposto 

por Ziouzenkova et al. (1998) foi usado para verificar a capacidade antioxidante do HDL. 

Através da técnica de precipitação, o HDL dos participantes do estudo foi obtido e usado 

como um substrato antioxidante. O sulfato de cobre foi utilizado para promover a oxidação de 

uma solução concentrada de LDL e com o HDL dos participantes do estudo sendo adicionado 

a esta solução de dienos (LDL + sulfato de cobre) e promovendo a redução da oxidação do 

LDL. Assim, o teste de Lagtime indica a quantidade de tempo que o HDL previne o processo 

de oxidação do LDL pelo sulfato de cobre. Inicialmente, as amostras séricas foram preparadas 

obtendo o HDL pelo método de precipitação de lipoproteínas contendo apo-B. Um volume de 

100 μL da amostra de soro dos participantes foi misturado com 100 μL do reagente 

precipitante, homogeneizado por 30 segundos e, posteriormente, centrifugado a 3500 rpm por 

15 minutos. O sobrenadante foi removido e as amostras de HDL foram diluídas com PBS sem 

EDTA (1:50) para dosagem de proteínas pelo método de Bradford. As amostras de HDL 

foram diluídas para uma concentração de 0,2 μg/μL, preparando um volume total de 1000 μL, 

tendo como referência a concentração de proteína obtida de cada amostra. Na sequência, foi 

preparada uma diluição de LDL isolada com PBS sem EDTA (0,083 μg/μL). Utilizando essas 

diluíções, foi adicionado 100 μL de HDL diluída em duplicata em poços de uma placa de 

ELISA juntamente com 150 μL de LDL diluída. A placa foi homogeneizada por 1 minuto e 

inserida em uma estufa a 37°C por 15 minutos. Em seguida, foi adicionado 50 μL de CuSO4 

30 μM em cada poço e, imediatamente, foi realizada a leitura em espectrofotômetro de 10 em 

10 minutos durante 5 horas com absorbância de 235 nm. Controles negativos (150 μL de LDL 

+ 150 μL de PBS sem EDTA), controles positivos (150 μL de LDL + 55 μL de PBS sem 

EDTA + 45 μL de TROLOX 30 μM + 50 μL de CuSO4 30 μM) e controle para eficiência da 

solução de sulfato de cobre em duplicata (150 μL de LDL + 100 μL de PBS sem EDTA + 50 

μL de CuSO4 30 μM) foram utilizados em cada placa analisada.  

 

3.6.6 Dosagem de IL-18 

A dosagem de IL-18 foi realizada em amostras séricas através de um ensaio de 

imunoabsorção enzimática (ELISA), de acordo com as instruções do fabricante (Invitrogen, 
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Ref. No. BMS267-2 Viena, Áustria). Aproximadamente 10% das amostras foram dosadas em 

duplicata. A reprodutibilidade das dosagens de IL-18 foi avaliada através da repetição (10%) 

de amostras com valores demasiadamente altos e baixos, não havendo discrepância 

significante entre os resultados. O valor médio foi utilizado para as amostras que foram 

dosadas em duplicata.  

 

3.7 Extração do DNA e genotipagem do polimofismo -137 G/C no gene de IL-18 

 

3.7.1 Extração do DNA 

 

A extração do DNA foi executada com uso do Kit PureLinkTM “Genomic DNA 

Mini Kit”, da Invitrogen/Thermo Fish Scientific (cat no. K1820-01, Carlsbad, CA, EUA). As 

etapas de extração, ligação, lavagem e eluição do DNA foram realizadas seguindo 

rigorosamente o protocolo proposto pelo fabricante.  

As amostras de DNA extraídas foram avaliadas quanto a sua concentração e 

pureza através da medida da densidade óptica por meio de um espectrofotômetro Nanodrop. 

Para verificar a qualidade do DNA extraído, a relação entre a quantidade de DNA e proteínas 

foi aferida. Amostras com valores dessa relação entre 1,7 e 2,0 foram consideradas aceitáveis 

para posterior genotipagem do polimorfismo abordado nesse estudo.  

 

3.7.2 Genotipagem do polimofismo -137 G/C no gene de IL-18 

 

A genotipagem do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 foi realizada pela 

técnica de PCR em tempo real utilizando um termociclador (CFX 96TM Real Time System, 

BIORAD) e o kit TaqMan SNP genotyping da Applied Biosystems TM. Esse kit continha 2 

iniciadores não marcados e duas sondas, sendo uma para cada alelo, marcadas com os 

fluorófos VIC e FAM. A medida que o produto da PCR foi formado, os fluorófos emitiram, 

proporcionalmente, um sinal fluorescente demostrando assim a presença ou não dos alelos e 

possibilitando a genotipagem do polimorfismo.  

Para cada reação, foram utilizadas 5,0 μL de TaqMan Universal PCR Master Mix, 

2,5 μL de água ultrapura, 0,5 μL da sonda TaqMan e 2,0 μL de DNA da amostra (com 

concentração de aproximadamente 20 ng/μL). Amostras foram repetidas (5%), com 100% de 

concordância. Amostras previamente tipificadas para os 3 genótipos do polimorfismo -
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137G/C no gene de IL-18 (GG, GC e CC) foram utilizadas como controle interno para cada 

rodada de reações de genotipagem.  

O protocolo usado no termociclador para genotipagem foi: 1) 50° C por 2 

minutos; 2) 95°C por 10 minutos; 3) 95°C por 15 segundos e 4) 62°C por 1 minuto (passos 3 

e 4 foram repetidos por 50 vezes). As Figuras 14, 15 e 16 mostram a tipificação dos genótipos 

GG, GC e CC de acordo com a amplificação ou não das sondas especificamente marcadas 

para identificar o alelo G ou C do polimorfismo - 137 G/C no gene de IL-18.  

 

Figura 14 – Tipificação do genótipo CC do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 

 

Fonte: próprio autor. Discriminação alélica por meio da utilização do sistema TaqMan® e amplificação pelo 
método de PCR em tempo real de fragmento correspondente ao genótipo CC do polimorfismo -137 G/C no gene 
de IL-18. Apenas a sonda marcada com o fluoróforo FAM (azul) específica para o alelo C amplificou.  
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Figura 15 - Tipificação do genótipo GC do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 

 

Fonte: próprio autor. Discriminação alélica por meio da utilização do sistema TaqMan® e amplificação pelo 
método de PCR em tempo real de fragmento correspondente ao genótipo GC do polimorfismo -137 G/C no gene 

de IL- 18. Sondas marcadas com os fluoróforos VIC (verde) e FAM (azul) específicos para os alelos G e C, 
respectivamente, amplificaram. 
 
 

Figura 16 - Tipificação do genótipo GG do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18 

 

Fonte: próprio autor. Discriminação alélica por meio da utilização do sistema TaqMan® e amplificação pelo 
método de PCR em tempo real de fragmento correspondente ao genótipo GG do polimorfismo -137 G/C no gene 
de IL-18. Amplificação da sonda marcada com o fluoróforo VIC (verde) específica para o alelo G amplificou. 
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3.8 Análise estatística 

 

Os dados categóricos foram expressos como contagem absoluta com frequência e 

porcentagens, e foram comparados pelo teste do qui-quadrado. Todas as variáveis 

quantitativas foram testadas para distribuição normal usando o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Variáveis com distribuição normal foram apresentadas como média ± desvio padrão e para 

dados não normais foram demonstrados como mediana e intervalo interquartil. O teste t de 

Student, análise de variância one-way (ANOVA) com pós-teste de Tukey, ou o teste de 

Kruskal-Wallis com pós-teste de Dunn foram aplicados para comparar médias / medianas de 

variáveis contínuas de modo apropriado com a distribuição dos dados entre os grupos.  

Correlações foram avaliadas através da correlação de Pearson e Rho de Spearman 

de acordo com a normalidade dos dados em cada variável. Todas as análises foram realizadas 

utilizando o IBM SPSS Statistics para MAC OSX, versão 23.0 (IBM, EUA).  

 

3.9 Considerações éticas 

 

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Federal 

do Ceará/ PROPESQ-UFC (Protocolo nº 3.048.186) (ANEXO B). Todos os sujeitos da 

pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (ANEXO A), 

estando em conformidade com a resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), 

que regulamenta a pesquisa envolvendo seres humanos. 
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4 RESULTADOS 

 

 

Foram avaliados 125 pacientes com DM2 e 101 indivíduos controle sem diabetes. 

Houve uma predominância do sexo feminino tanto no grupo de pacientes diabéticos (70,4%) 

quanto no grupo controle (77,2%). Em relação a idade dos participantes, a média de idade do 

grupo controle foi de 57 ± 10 anos contra 61 ± 8 anos dos diabéticos, havendo uma diferença 

estatisticamente significante entre os dois grupos. O genótipo GG do polimorfismo -137 de 

IL-18 foi o mais frenquente em ambos os grupos, sendo tipificado em 57,6% dos diabéticos e 

em 52,5% dos controles. Já o genótipo GC foi observado em 38,4% dos diabéticos e 39,6% 

dos controles. O genótipo menos frequente foi o CC, presente em 4% dos pacientes com DM2 

e 7,9% dos controles (Gráfico 1). Não houve diferença estatisticamente significante na 

frequência dos genótipos do polimorfimo -137 G/C de IL-18 entre o gupo de pacientes com 

DM2 e grupo controle. O tempo médio de duração do diabetes no grupo de pacientes foi de 11 

± 8 anos (Tabela 3). A hipertensão, dislipidemia e tabagismo foram observados em 69,6%, 

66,4% e 4% dos pacientes diabéticos, respectivamente. Em relação as manisfestações clínicas 

abordadas, 12,8% dos indivíduos diabéticos apresentavam nefropatia diabética, enquanto a 

ocorrência de doença cardiovascular foi observada em 16,8% dos mesmos (Gráfico 2).  

 

Tabela 3 – Comparação entre características demográficas, frequência genotípica e duração 

do diabetes entre o grupo de pacientes com DM2 e grupo controle  

  
DM2  

(n = 125) 
Controle 

 (n = 101) 
p 

 

Sexo (feminino) 88 (70.4) 78 (77.2) 0.248  

Idade (anos) 61 ± 8 57 ± 10 0.004*  

Genótipos de IL-18 
   

 

GG, n(%) 72 (57.6) 53 (52.5) 0.411   

GC, n(%) 48 (38.4) 40 (39.6) 0,853  

CC, n(%) 5 (4) 8 (7.9) 0,208  

Diabetes, n (%) 125 (100) 0 (0) -  

Duração do diabetes (anos) 11 ± 8 NA -  

Dados expressos como média ± desvio padrão ou como contagem absoluta e porcentagens em parênteses. 

DM2: Diabetes mellitus tipo 2; NA: Não avaliado; * p < 0,05. A frequência dos genótipos foi comparada pelo 
Teste do Qui-quadrado, GG vs GC+CC, GC vs GG+ CC e CC vs GG+GC. 
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Gráfico 1 – Distribuição da frequência genotípica do polimorfismo -137 G/C no grupo de 

pacientes com DM2 e grupo controle (n = 125) 
 

 

 

 

Gráfico 2 – Frequência de manifestações clínicas e tabagismo no grupo de pacientes com 

DM2 (n = 125) 
 

 

 

A média dos valores de glicose plasmática do grupo controle foi de 88,4 ± 6,1 mg/ 

dL contra 159,7 ± 64,6 mg/dL no grupo de diabéticos (Gráfico 3). As médias de hemoglobina 

glicada, creatinina e microalbuminúria nos diabéticos foram de 7,9 ± 1,8 %, 1,1 ± 1,4 mg/dL e 
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109,7 ± 527 mg/g-Cr. O grupo com DM2 apresentou menores médias de colesterol total, 

HDL-c e LDL-c comparado ao grupo controle. Quanto aos triglicerídeos séricos, os pacientes 

diabéticos obtiveram uma maior média em relação aos controles (175,8 ± 113,35 mg/dL e 

140,0 ± 70,26 mg/dL, respectivamente) (Gráfico 3). A mediana das concentrações séricas de 

IL-18 no grupo de pacientes diabéticos foi de 305,2 pg/mL, sendo significativamente maior 

do que a do grupo controle que apresentou uma média de IL-18 sérica de 191,6 pg/mL 

(Gráfico 4). Não houve diferença estatisticamente significante entre os grupos quanto aos 

valores de ApoB/ApoA-I e Lagtime (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Comparação entre os parâmetros bioquímicos, marcadores de risco 

cardiovascular e IL-18 entre o grupo de pacientes diabéticos e grupo controle 

  DM2 (n=125) Controle (n=101) p 

Glicose (mg/dL) 159,7 ± 64,6 88,4 ± 6,1 < 0,001** 

HbA1c (%) 7,9 ± 1,8 NA - 

Creatinina (mg/dL) 1,1 ± 1,4 NA - 

Microalbuminúria (mg/g-Cr) 109,7 ± 527 NA - 

Total Col. (mg/dL) 179,2 ± 51,5 193,7 ± 35,6 0,025* 

HDL-c (mg/dL) 47 ± 14,1 51,2 ± 14,2 0,036* 

LDL-c (mg/dL) 92,7 ± 36,6 114,2 ± 30 < 0,001** 

Triglicerídeos (mg/dL) 175,8 ± 113,35 140,0 ± 70,26 0,011* 

IL-18 (pg/mL) 305,2 (127,7 – 501,5) 191,6 (74,7 - 429,9) 0,035* 

ApoB/ApoA-I 0,6 ± 0,19 0,62 ± 0,18 0,502 

Lagtime (min) 81,6 (73 - 90,3) 84,8 (67,4 - 100,1) 0,369 

Dados expressos como média ± desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil em parênteses. 
DM2: diabetes mellitus tipo 2; HbA1c: hemoglobina glicada; Total Col.: colesterol total; HDL-c: high-density 
lipoprotein – colesterol; LDL-c: low-density lipoprotein; IL-18: interleucina-18; ApoB: apolipoproteína B; 

ApoA: apolipoproteína A; NA: Não avaliado; * p < 0,05 e ** p < 0,01 

 

 

Gráfico 3 – Comparação entre os valores médios de parâmetros bioquímicos entre o grupo 

de pacientes com DM2 e grupo controle sem diabetes 

 

HDL-c: high-density lipoprotein – colesterol; LDL-c: low-density lipoprotein 
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Gráfico 4 – Comparação dos níveis de IL-18 entre o grupo de pacientes com DM2 e grupo 

controle 

 

 

 

Os valores de parâmetros antropométricos oriundos dos pacientes diabéticos estão 

presentes na Tabela 5. As médias do índice de massa corpórea, gordura corporal e 

porcentagem de músculo do grupo de pacientes com DM2 foi de 30,79 ± 6,24 kg/m², 39,95 ± 

10,31% e 25,93 ± 5,1%, respectivamente. Já as médias da porcentagem de gordura visceral e 

da cicunferencia abdominal nesse grupo foram de 12,52 ± 4,42% e 104,96 ± 10,72 

centímetros, respectivamente.  

 

 

Tabela 5 - Média dos parâmetros antropométricos apresentados pelo grupo de pacientes 

com DM2 

  Grupo DM2 (n=125) 

IMC (kg/m²) 30,79 ± 6,24 

Gordura Corporal (%) 39,95 ± 10,31 

Músculo (%) 25,93 ± 5,10 

Gordura Visceral (%) 12,52 ± 4,42 

Circunferência Abdominal (cm) 104,96 ± 10,72 

Dados expressos como média ± desvio padrão. DM2: diabetes mellitus tipo 2; IMC: índice de massa corpórea. 
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Como observado na Tabela 6, não houve diferença estatisticamente significante 

entre as médias dos parâmetros antropométricos dos pacientes com DM2 de acordo com os 

genótipos do polimorfismo abordado no presente estudo.  

 

Tabela 6 - Comparação entre os parâmetros antropométricos de pacientes com DM2 de 

acordo com os genótipos do polimorfismo -137G/C de IL-18 

  Grupo DM2 (n=125)   

  GG (n=72) GC (n=48) CC (n=5) p 

IMC (kg/m²) 30.98 ± 6.85 30.65 ± 5.46 28.9 ± 4.26 0.844 

Gordura corporal (%) 38.86 ± 10.79 42.79 ± 9.59 34.2 ± 6.41 0.271 

Músculo (%) 26.76 ± 5.54 23.97 ± 3.92 28.4 ± 3.89 0.133 

Gordura visceral (%) 13 ± 4.77 11.28 ± 3.32 15 ± 6 0.259 

Circunferência abdominal (cm) 105.32 ± 10.73 105.78 ± 11.26 96.33 ± 2.08 0.360 

Dados expressos como média ± desvio padrão. Teste ANOVA foi utulizado para as comparações. IMC: Índice de 
massa corpórea.  

 

Ao analisar a associação entre as variáveis clínicas dos pacientes com DM2 de 

acordo com os genótipos do polimorfismo -137 G/C de IL-18, foi observada uma associação 

estatisticamente significante entre o genótipo CC e a presença de DCV, bem como com o 

histórico de nefropatia diabética (Gráfico 5). Não houve diferença significante entre a duração 

do diabetes, dislipidemia e hipertensão, quando os pacientes foram estratificados de acordo 

com os genótipos do polimorfismo -137 G/C de IL-18 (Tabela 7). Em relação ao tabagismo, 

também não foi observada associação desta variável com o polimorfismo -137 G/C de IL-18. 

 

Tabela 7 - Comparação entre parâmetros clínicos em pacientes com DM2 de acordo com os 

genótipos do polimorfismo -137 G/C de IL-18  

  Grupo DM2 (n=125)   

  GG (n=72) GC (n=48) CC (n=5) p 

Duração do diabetes (anos) 11.14 ± 7.3 11.34 ± 7.9 16.25 ± 15.5 0.460 

Hipertensão, n (%) 49 (68) 36 (75) 3 (60) 0.131 

Dislipidemia, n (%) 47 (65) 33 (69) 4 (80) 0.636 

Nefropatia diabética, n (%) 7 (10) 5 (10) 4 (80) < 0.001* 

Doença cardiovascular, n (%) 11 (15) 6 (13) 4 (80) < 0.001* 

Dados expressos como média ± desvio padrão ou como contagem absoluta e porcentagens em parênteses. 
Teste ANOVA foi utulizado para as comparações de dados quantitativos. Qui-quadrado foi aplicado para avaliar 
a associação com as frequências em cada grupo. * p < 0,001 em CC vs GG+CC, ao comparar nefropatia 

diabética e doença cardiovascular entre os genótipos.  
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Gráfico 5 – Distribuição da frequência genotípica do polimorfismo – 137 G/C de IL-18 de 

acordo com parâmetros clínicos em pacientes com DM2 

 

 

Conforme observado na Tabela 8, a mediana dos valores de creatinina e 

microalbuminúria foram estatisticamente superiores nos pacientes diabéticos que 

apresentavam o genótipo CC comparado aos pacientes que carreavam os genótipos GC e GG. 

A mediana de creatinina nos pacientes com o genótipo CC foi de 1,2 mg/dL contra 0,9 mg/dL 

e 0,85 mg/dL nos pacientes portadores do genótipo GG e GC, respectivamente. Já a mediana 

da microalbuminúria foi de 149 mg/g-Cr nos pacientes com o genótipo CC e de 11 mg/g-Cr e 

9,7 mg/g-Cr naqueles que tinham os genótipos GG e GC, respectivamente. Ainda em relação 

aos pacientes que apresentaram o genótipo CC, foi observada uma maior mediana nos níveis 

de IL-18 quando comparado aos portadores dos genótipos GG e GC (Gráfico 6). 

A Tabela 9 apresenta as correlações entre os níveis de interleucina-18 e 

parâmetros relacionados a elevação no risco cardiovascular. ApoB/ApoA, glicose plasmática, 

hemoglobina glicada e microalbuminuria tiveram uma correlação significantemente positiva 

com os níveis séricos de interleucina-18.  

 Como podemos observar no Gráfico 7, não houve uma diferença estatisticamente 

significante ao compararmos os valores medianos de IL-18 de acordo com os genótipos do 

polimorfismo – 137 G/C entre o grupo de pacientes com DM2 e o grupo controle.  
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Tabela 8 - Comparação entre o perfil bioquímico, marcadores de risco cardiovascular e 

níveis de interleucina 18 em pacientes com DM2 de acordo com os genótipos do 

polimorfismo -137 G/C de IL-18 

  Grupo DM2 (n=125)   

  GG (n=72) GC (n=48) CC (n=5) p 

Glicose (mg/dL) 161 ± 65.5 158.7 ± 64.4 150.2 ± 64.7 0.929 

HbA1c (%) 7.9 ± 1.9 7.9 ± 1.8 9.2 ± 0.7 0.310 

Creatinina (mg/dL) 0.9 (0.8 - 1.1) 0.85 (0.7 - 0.99) 1.2 (1.2 – 1.37) 0.020* 

Microalbuminúria 

(mg/g-Cr) 
11 (6.3 - 27.2) 9.7 (6.3 - 15.2) 149 (13 - 252) 0.034* 

Total Col. (mg/dL) 176 ± 56.9 181.8 ± 44.3 199.2 ± 34.4 0.569 

HDL-c (mg/dL) 46.1 ± 12 48.4 ± 16.6 46.2 ± 18.4 0.695 

LDL-c (mg/dL) 87.8 ± 38.6 99.2 ± 33.8 98.8 ± 27.2 0.267 

Triglicerídeos (mg/dL) 177.3 ± 108.7 166.5 ± 118.1 239.4 ± 133 0.392 

IL-18 (pg/mL) 303.6 (139 - 609) 292 (110 - 394.3) 843.1 (573.1 - 2621.1) 0.026* 

ApoB/ApoA-I 0.59 ± 0.18 0.61 ± 0.2 0.79 ± 0.22 0.297 

Lagtime (min) 81.3 (71 - 90.4) 82.3 (74.9 - 88.3) 76.6 (72.9 - 90.2) 0.859 

Dados expressos como média ± desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil em parênteses. 
Teste ANOVA ou Kruskal Wallis foram utilizados quando apropriado.; HbA1c: hemoglobina glicada; Total Col.: 
colesterol total; HDL-c: high-density lipoprotein – colesterol; LDL-c: low-density lipoprotein; IL-18: 

interleucina-18; ApoB: apolipoproteína B; ApoA: apolipoproteína A * p <0.05 em CC vs GC, e CC vs GG. 

 

 

 

Gráfico 6 – Comparação entre valores medianos de IL-18 de acordo com os genótipos do 

polimorfismo – 137 G/C no grupo de pacientes com DM2 
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Tabela 9 - Correlações entre os níveis séricos de interleucina-18 e parâmetros relacionados 

ao aumento do risco cardiovascular no grupo de pacientes com DM2 (n = 125) 

  Níveis séricos de IL-18 

  
 

Correlação p 

ApoB/apoA-I 
 

0.324 0.041* 

Lagtime (min) 
 

-0.055 0.672 

Glicose (mg/dL) 
 

0.470 < 0.001** 

HbA1c (%) 
 

0.297 0.017* 

IMC (kg/m²) 
 

-0.067 0.618 

HDL-c (mg/dL) 
 

-0.15 0.235 

LDL-c (mg/dL) 
 

0.058 0.657 

Triglicerídeos (mg/dL) 
 

0.199 0.117 

Creatinina (mg/dL) 
 0.150 0.241 

Microalbuminuria (mg/g-Cr) 
 0.312 0.015* 

DM2: diabetes mellitus tipo 2; HbA1c: hemoglobina glicada; HDL-c: high-density lipoprotein – colesterol; 
LDL-c: low-density lipoprotein; IL-18: interleucina-18; ApoB: apolipoproteína B; ApoA: apolipoproteína A. * p  
< 0,05. ** p < 0,001. 

 

Gráfico 7 – Comparação entre valores medianos de IL-18 de acordo com os genótipos do 

polimorfismo – 137 G/C entre o grupo de pacientes com DM2 e o grupo controle 

 

 
GG DM2: pacientes portadores do genótipo GG com diabetes mellitus tipo 2; GC DM2: pacientes portadores do 
genótipo GC com diabetes mellitus tipo 2; CC DM2: pacientes portadores do genótipo CC com diabetes mellitus 
tipo 2; GG controle: indivíduos controle portadores do genótipo GG; GC controle: indivíduos controle 
portadores do genótipo GC; CC controle: indivíduos controle portadores do genótipo CC; IL-18: interleucina-18; 
A comparação entre os valores medianos foi realizado por meio do teste não-paramétrico de Mann-Whitney. 
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Do total de 125 pacientes diabéticos envolvidos no estudo, houve a exclusão de 10 

pacientes devido à ausência de informações que possibilitassem a comparação entre os grupos 

de pacientes com DM2 com e sem DCV. Desse modo, 115 pacientes foram estratificados 

dentro do grupo de pacientes com e sem DCV, como podemos observar na Tabela 10. 

       Houve um predomínio do sexo masculino no grupo de pacientes diabéticos com 

histórico de DCV (Gráfico 8), porém sem diferença estatisticamente significante entre a 

média de idade nos grupos de pacientes diabéticos com e sem histórico de DCV. A ocorrência 

de DCV em pacientes com DM2 foi associada ao genótipo CC do polimorfismo -137G/C no 

gene de IL-18, estando este genótipo presente em 19% dos pacientes com histórico de DCV 

contra 1% de frequência em pacientes com DM2 que não apresentavam DCV (Gráfico 9). 

Houve uma maior frequência de hipertensão e dislipidemia no grupo de pacientes diabéticos 

com DCV, porém sem diferença estatística significante com o grupo de diabéticos sem 

histórico de DCV. A ocorrência de nefropatia diabética foi presente em 38% dos pacientes 

com DM2 e DCV contra 8% nos pacientes com DM2 sem DCV, havendo uma diferença 

significativa entre os grupos (Gráfico 10).  

 

Tabela 10 - Comparação entre os dados demográficos, a frequência do polimorfismo -137G/C 

no gene de IL-18 e dados clínicos entre o grupo de pacientes com DM2 com e sem histórico 

de DCV 

  DCV+ (n=21) DCV- (n=94) p 

Sexo (masculino) 11 (52) 20 (21) 0,006* 

Idade (anos) 64 ± 6 60 ± 8 0,893 

Genótipos de IL-18 
   

GG, n(%) 11 (52) 53 (56)        0,595 

GC, n(%) 6 (29) 40 (43) 0,309 

CC, n(%) 4 (19) 1 (1) <0,001* 

Hipertensão, n (%) 16 (76) 69 (73) 0,116 

Dislipidemia, n (%) 16 (76) 66 (70) 0,282 

Tabagismo, n (%) 0 (0) 5 (5) 0,317 

Nefropatia diabética, n (%) 8 (38) 8 (8) <0,001* 

Dados expressos como média ± desvio padrão ou como contagem absoluta e porcentagens em parênteses. 
DCV+: Grupo de pacientes com DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com 
DM2 e sem histórico de doença cardiovascular. * p < 0,001 em CC vs GG+GC ao comparar a frequência dos 

genótipos e ocorrência de nefropatia diabética entre os gropos DCV+ e DCV -.  
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Gráfico 8 – Distribuição dos pacientes DM2 com e sem Doença Cardiovascular de acordo 

com o sexo 
 

 
DCV+: Grupo de pacientes com DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com 

DM2 e sem histórico de doença cardiovascular 

 

 

Gráfico 9 – Distribuição da frequência genotípica do polimorfismo – 137 G/C nos grupos de 

pacientes diabéticos com e sem Doença Cardiovascular 

 

 

DCV+: Grupo de pacientes com DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com 

DM2 e sem histórico de doença cardiovascular 
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Gráfico 10 – Distribuição da frequência de manifestações clínicas nos grupos de pacientes 

com DM2 com e sem Doença Cardiovascular 

 

 

DCV+: Grupo de pacientes com DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com 

DM2 e sem histórico de doença cardiovascular 

 

De acordo com a Tabela 11, os níveis médios de glicose plasmática e hemoglobina 

glicada foram superiores no grupo de pacientes com DM2 e DCV (Gráficos 11 e 12). Os 

valores medianos de creatinina sérica e microalbuminúria também foram estatisticamente 

mais elevados no grupo de pacientes diabéticos com histórico de DCV (Gráfico 12). Os 

pacientes diabéticos sem DCV apresentaram maior valor médio de colesterol-HDL quando 

comparados ao grupo de pacientes diabéticos com DCV (Gráfico 11). Os níveis medianos de 

IL-18 no grupo de pacientes diabéticos com DCV foram superiores aos níveis no grupo de 

diabéticos sem DCV (Gráfico 13). Já o índice de ApoB/ApoA-I e Lagtime não apresentaram 

diferenças significativas entre os dois grupos, havendo, porém, uma maior média da relação 

entre ApoB/ApoA-I no grupo de pacientes com DM2 e DCV, bem como uma maior média de 

Lagtime no grupo de diabéticos sem DCV.  
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Tabela 11 - Comparação entre os parâmetros bioquímicos, marcadores de risco cardiovascular e 

níveis séricos de IL-18 entre os grupos de pacientes com DM2 com e sem histórico de DCV 

  DCV+ (n=21) DCV- (n=94) p 

Glicose (mg/dL) 190,2 ± 75,8 149,6 ± 55,7 0,029* 

HbA1c (%) 8,8 ± 2,1 7,7 ± 1,7  0,008** 

Creatinina (mg/dL) 1,1 (0,9 – 1,3) 0,8 (0,7 – 1,0)  0,001** 

Microalbuminuria (mg/g-Cr) 14 (10 – 149) 10 (6 – 23) 0,025* 

Total Col. (mg/dL) 164,4 ± 43 182,6 ± 53,2      0,348 

HDL-c (mg/dL) 41,4 ± 8,1 48,6 ± 14,8   0,003** 

LDL-c (mg/dL) 83,1 ± 34,3 95 ± 37,8 0,199 

Triglicerídes (mg/dL) 191,5 ± 98,7 171,4 ± 114,6 0,459 

IL-18 (pg/ml) 479,4 (287,4 – 843,1) 272,6 (127,7 – 465,7)   0,04* 

ApoB/ApoA-I 0,62 ± 0,3 0,59 ± 0,16 0,383 

Lagtime (min) 79,3 ± 11,4 83 ± 12,8 0,324 

Dados expressos como média ± desvio padrão ou mediana e intervalo interquartil em parênteses . DCV+: Grupo 
de pacientes com DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com DM2 e sem 
histórico de doença cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2; HbA1c: hemoglobina glicada; Total Col.: 
colesterol total; HDL-c: high-density lipoprotein – colesterol; LDL-c: low-density lipoprotein; IL-18: 

interleucina-18; ApoB: apolipoproteína B; ApoA: apolipoproteína A. * p < 0,05. ** p < 0,01 

 
 
 
 

Gráfico 11 – Comparação entre valores médios de parâmetros bioquímicos nos grupos de 

pacientes com DM2 com e sem Doença Cardiovascular 
 
 

 
DCV+: Grupo de pacientes com DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com 

DM2 e sem histórico de doença cardiovascular. HDL-c: high-density lipoprotein – colesterol; LDL-c: low-

density lipoprotein. 
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Gráfico 12 – Comparação entre valores médios/medianos de marcadores de função renal e 

hemoglobina glicada nos grupos de pacientes com DM2 com e sem Doença Cardiovascular 

 

 

DCV+: Grupo de pacientes com DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com 

DM2 e sem histórico de doença cardiovascular. HbA1c: hemoglobina glicada. 

 

Gráfico 13 – Comparação entre valores medianos de IL-18 nos grupos de pacientes com 

DM2 com e sem Doença Cardiovascular 
 

 

 
DCV+: Grupo de pacientes com DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com 

DM2 e sem histórico de doença cardiovascular. 

 

Em relação a comparação entre os parâmetros antropométricos entre os grupos de 

pacientes diabéticos com e sem DCV, houve uma maior média nos valores de gordura visceral 
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no grupo de pacientes diabéticos com DCV (Gráfico 14). Não havendo diferença 

estatisticamente significante entre os demais parâmetros antropométricos (Tabela 12). 

 

Tabela 12 - Comparação entre dados antropométricos de pacientes com DM2 com e sem histórico 

de DCV 

  DCV+ (n=21) DCV- (n=94) p 

IMC (kg/m²) 28,8 ± 4 31,1 ± 6,5 0,172 

Gordura Corporal (%) 34,3 ± 10,1 41,3 ± 10 0,053 

Músculo (%) 28,7 ± 5,5 25,3 ± 4,8 0,052 

Gordura Visceral (%) 15 ± 5,6 11,9 ± 4 0,047* 

Circunferência Abdominal (cm) 103,7 ± 10 105,3 ± 11 0,683 

Dados expressos como média ± desvio padrão. IMC: índice de massa corpórea; DCV+: Grupo de pacientes com 
DM2 e histórico de doença cardiovascular; DCV-: Grupo de pacientes com DM2 e sem histórico de doença 
cardiovascular; DM2: diabetes mellitus tipo 2. * p <0,05.  
 

 

Gráfico 14 – Comparação entre valores médios dos parâmetros antropométricos nos grupos 

de pacientes com DM2 com e sem Doença Cardiovascular 
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Figura 17 – Resumo dos principais achados do presente estudo  

 

 

 
Fonte: Próprio autor. HbA1C: hemoglobina glicada.  

 

 

Conforme podemos observar na Figura 17, no grupo de pacientes com DM2, houve 

uma associação entre o genótipo CC e a ocorrência da DCV e nefropatia diabética, bem como 

a elevação dos níveis de IL-18 sérica, creatinina sérica e microalbuminúria nos portadores do 

genótipo CC. Já os pacientes diabéticos com histórico de DCV apresentaram maiores níveis 

de IL-18 sérica, glicose plasmática de jejum, hemoglobina glicada, creatinina, 

microalbuminúria, porcentagem de gordura visceral e uma maior incidência do sexo 

masculino e de nefropatia diabética quando comoparados ao grupo de pacientes com DM2 

sem histórico de DCV.  Uma importante correlação positiva foi observada entre os níveis de 

IL-18 sérica e a relação de ApoB/ApoA-I, glicose plasmática, hemoglobina glicada e 

microalbuminúria.  
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5 DISCUSSÃO 

 

Em relação a frequência dos genótipos do polimorfismo -137 G/C de IL-18 

observada em nosso estudo, o genótipo GG foi o mais frequentemente observado tanto no 

grupo de pacientes com DM2 (57,6%) quanto no grupo controle (52,5%), não havendo 

associação entre os genótipos do polimorfismo abordado no presente estudo e o DM2.  

Em um estudo multicêntrico conduzido por Boechat-Fernandes et al. (2019), 

avaliando o início do DM1 em pacientes brasileiros, houve uma maior frequência do genótipo 

GG em centros localizados nos estados do Rio de Janeiro (57,14%), Ceará-CIDH (50,65%), 

Brasília (53,15%), Bahia (63,51%) e São Paulo-UNIFESP (46,76%).  Se contrapondo a maior 

frequência do genótipo GG observada em nosso estudo, Boechat-Fernandes et al. (2019) 

observaram maior frequência do genótipo GC nos seguintes centros: São Paulo-FMUSP 

(43,36%), Belém-Pará (50%), HC-RS (45,22%), Ceará-UFC (50%), Curitiba-Paraná 

(45,61%) e Campinas-São Paulo (50,72%). A elevada miscigenação racial da população 

brasileira em associação com os diferentes números de participantes em nosso estudo e  no 

estudo de Boechat-Fernandes et al. (2019) podem explicar, em parte, a diferença de 

frequência entre as diferentes regiões do país e a encontrada em nosso estudo. Enquanto a 

diferença de frequência entre os centros CIDH e UFC localizados no mesmo estado do 

presente estudo, pode ter ocorrido devido a um baixo número de participantes advindos destes 

centros avaliados por Boechat-Fernandes et al. (2019). Uma maior frequência do genótipo 

GG (49%) também foi observada por Tavares et al. (2013) em pacientes pernambucanos com 

DM1. Já no que diz respeito ao genótipo CC, existe concordância quanto a sua menor 

frequência entre nosso estudo, o de Boechat-Fernandes et al. (2019) e o de Tavares et al. 

(2013). A menor frequência do genótipo CC já era esperada, tendo em vista o alelo C ser o 

alelo mutante do polimorfismo -137 G/C no gene de IL-18.  

A ausência de associação entre o polimorfismo -137 G/C de IL-18 e a ocorrência 

de DM1 foi relatada por Al-Lahham et al. (2017) em uma população de brasileiros de 

ascendência europeia. Em contraste, Tavares et al. (2013) encontraram uma associação entre o 

genótipo GG do polimorfismo -137 G/C de IL-18 e a susceptibilidade ao desenvolvimento de 

DM1 em uma população residente no Nordeste do Brasil. A patogênese do diabetes é 

complexa, sendo influenciada também por fatores ambientais, hábitos de vida, predisposição 

genética e diversos outros fatores (CARLSSON et al., 2019; KORKUT; BALCIOGLY; 

ONBASI, 2019; TREMBLAY; HAMET, 2019). A diversidade de variantes que estão ligadas 
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ao desenvolvimento do DM pode explicar os dados conflitantes na literatura no que diz 

respeito a associação entre o polimorfismo -137 G/C de IL-18 e a ocorrência do DM.   

A maior mediana nas concentrações séricas de IL-18 nos pacientes com DM2 em 

relação ao grupo controle sem histórico de DM2 observado no presente estudo está de acordo 

com relatos reportados na literatura que mostram a associação entre a IL-18 e o diabetes 

mellitus. Zhuang et al. (2019) encontraram uma influência causal positiva dos níveis de IL-18 

no desenvolvimento de DM2. Neste estudo, os autores sugerem que os níveis de IL-18 estão 

associados ao DM2, principalmente, devido ao papel de citocinas pró-inflamatórias na 

disfunção de células β. Os processos inflamatórios nas ilhotas causam graves lesões teciduais 

no DM 1 e DM2, sendo que as células imunológicas, ao se infiltrarem nas ilhotas, secretam 

diversos tipos de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF-α e IFN-γ), causando defeitos na 

função das células pancreáticas e por consequência diabetes (MORGAN et al., 2014; 

MARCHETTI, 2016; EGUCHI; NAGAI, 2017). A associação entre altos níveis de IL-18 e a 

DM2 também foi descrita por Suchanek et al. (2005) e Hivert et al. (2009). Corroborando 

com esses achados, Fischer et al. (2005) evidenciaram que níveis aumentados de IL-18 

atuavam como marcadores de resistência insulínica tanto em pacientes com DM2 como em 

pessoas não diabéticas. Um dado importante observado em nosso estudo que corrobora com a 

influência do IL-18 no diabetes foi a correlação positiva entre os níveis de IL-18 e os níveis 

de glicemia plasmática e hemoglobina glicada nos pacientes diabéticos. 

 Foram observadas médias significantemente menores de colesterol total, 

colesterol-HDL e colesterol-LDL nos pacientes diabéticos em relação ao grupo controle. Já a 

média dos valores de triglicerídeos foram maiores no grupo de pacientes diabéticos 

comparado aos controles. Geralmente, a dislipidemia é detectada no momento do diagnóstico 

da hiperglicemia em indivíduos com DM2 (SCHEFFEL et al., 2004; SCHAAN, 

HARZHEIM; GUS, 2004; WAJCHENBERG et al., 2007). A dislipidemia, uma alteração do 

metabolismo de lipoproteínas sanguíneas, no DM2, ocorre devido à resistência insulínica e a 

obesidade, podendo ser caracterizada pela hiperglicemia, hipertrigliceridemia, redução dos 

valores do colesterol-HDL e elevação do colesterol-LDL (SANTOS, 2001). Todavia, as 

menores médias de colesterol total e colesterol-LDL presentes no grupo de pacientes 

diabéticos podem ser explicadas pelo melhor manejo das dislipidemias no grupo de pacientes 

diabéticos. Fatores como uso de medicações hipolipemiantes (por exemplo: sinvastatina, 

atorvastatina, rosuvastatina e fenofibrato) e melhor acompanhamento nutricional no gupo de 

pacientes diabéticos podem ter influenciado nossos achados.  
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No presente estudo, foi observado uma associação estatisticamente significante 

entre o genótipo CC do polimorfismo -137 G/C de IL-18 e a ocorrência de DCV. O genótipo 

CC também foi associado a um maior valor mediano de IL-18 quando comparado aos 

genótipos GG ou GC. Dados reportados na literatura sobre a associação entre o polimorfismo 

abordado em nossa pesquisa e a ocorrência de DCVs têm sido conflitantes. Zhou et al. (2019) 

investigaram o impacto do polimorfismo -137 G/C de IL-18 no risco de acidente vascular 

isquêmico na população asiática e egípcia, e evidenciaram uma associação entre o alelo G e o 

risco de acidente vascular isquêmico. 

 Hoseini et al. (2018) não encontraram diferença na distribuição dos genótipos do 

polimorfismo -137 G/C de IL-18 entre pacientes iranianos com doença arterial coronariana e 

o grupo controle sem evidência de doença arterial coronariana. Contudo, neste mesmo estudo, 

os autores indicaram uma interação significante do genótipo GC + CC com hipertensão e 

tabagismo, e uma associação entre menores níveis de expressão de IL-18 e os genótipos GC e 

CC.  

Kariz e Petrovic (2011), na população eslovena, descreveram que os níveis de 

interleucina-18 foram significantemente menores em pacientes diabéticos com o genótipo CC 

e que o polimorfismo -137 G/C não foi associado ao IAM em pacientes com DM2. Liu et al. 

(2009) encontraram uma associação entre o genótipo GG e doença arterial coronariana, bem 

como a elevada produção de IL-18. Nenhuma associação entre o polimorfismo -137 G/C de 

IL-18 e o risco de acidente vascular cerebral foi encontrada por Zhang et al. (2016) na 

população chinesa. Porém, Zhang et al.  (2010) reportaram que pacientes que carreavam o 

haplótipo -607C/-137G tiveram um significante aumento no risco de acidente vascular 

isquêmico na população chinesa de etnia Han. Nessa mesma população, Pei et al. (2009) não 

encontraram relação entre o polimorfismo -137 G/C de IL-18 e o IAM. Esses dados não estão 

de acordo com nossos achados. Nossos resultados corroboram com o estudo de Buraczynska 

et al. (2016) que demonstrou uma associação entre o genótipo CC e a DCV em pacientes 

poloneses idosos com DM2.  

A IL-18 é uma citocina com ação pró-inflamatória e proaterogênica que atua no 

desenvolvimento de DCVs através da indução da resposta immune por células Th1 (BHAT; 

DHAWANN, 2015). Evidências sugerem que o papel chave da IL-18 no desenvolvimento de 

DCVs ocorre através de sua contribuição para a aterosclerose (DE NOOIJER et al., 2004; 

NISHIHIRA et al., 2007). Adicionalmente, níveis aumentados de IL-18 estão associados com 

a mortalidade cardiovascular (BLANKENBERG et al., 2002; BLANKENBERG et al., 2003).  

Mallat et al. (2001) reportaram que, em placas ateroscleróticas em humanos, a IL-18 é 
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expressa e parece promover uma desestabilização dessa placa através do aumento da 

expressão de moléculas como IL-1β, IL-8 e molécula de adesão celular-vascular-1. No 

presente estudo, a associação entre o genótipo CC e a DCV em pacientes com DM2, em parte, 

pode ter sido influenciada pelos elevados níveis de IL-18 descritos nos pacientes diabéticos 

que portavam o genótipo CC.  

A inconsistência dos resultados entre a associação dos genótipos de IL-18 e as 

DCVs pode estar relacionada a diversos fatores, incluindo: diferenças ambientais, diferenças 

étnicas, estilo de vida e vieses no desenho dos estudos (ZHANG et al., 2019; ANDREOZZI et 

al., 2019; ZAFARMAND et al., 2019).  

Maiores valores medianos de microalbuminúria e creatinina sérica foram 

observados nos pacientes diabéticos com o genótipo CC comparado aos diabéticos que 

portavam os genótipos GG ou GC. A microalbuminúria é um preditor independente para 

aumento do risco cardiovascular e doenças micro e macrovasculares em pacientes com DM2, 

bem como está relacionado ao aumento da morbimortalidade nesses pacientes (BEILIN et al., 

1996; SAVAGE et al., 1996; THOMAS et al., 2004).  

Elevados níveis de IL-18 têm sido associados com a nefropatia diabética, e a 

supra-regulação de IL-18 é um marcador preditivo para o início da nefropatia diabética, bem 

como a IL-18 é positivamente correlacionada com o grau de excreção de albumina urinária 

(MORIWAKI et al., 2003; NAKAMURA et al., 2005; YARIBEYGI et al., 2018).  

Conforme podemos observar no modelo esquemático representado na Figura 17, o 

aumento na produção de IL-18 apresentado pelos pacientes com o genótipo CC pode ter 

influenciado a elevação dos níveis de creatinina e microalbuminúria através da ativação de 

mecanismos patológicos ligados à ação de IL-18 na função renal. A ativação de outros 

mediadores inflamatórios, apoptose, expressão de moléculas de adesão e estresse oxidativo 

são mecanismos moleculares patogênicos envolvidos na nefropatia diabética fortemente 

associados à IL-18 (NAVARO-GONZÁLEZ et al., 2011; YARIBEYGI et al., 2018). 

Corroborando com esses dados, observamos uma correlação entre os níveis de IL-18 e a 

glicose, hemoglobina glicada e microalbuminúria nos pacientes diabéticos do nosso estudo.  
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Figura 18 – Interações entre o genótipo CC, marcadores da função renal, nefropatia diabética 

e níveis séricos de IL-18 em pacientes com DM2 

 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Houve uma tendência dos pacientes diabéticos com o genótipo CC apresentarem 

maiores valores médios da relação ApoB/ApoA-I em comparação aos pacientes portadores 

dos genótipos GG ou GC. Além disso, foi evidenciada uma correlação positiva entre os níveis 

de IL-18 em pacientes com DM2 e a relação ApoB/ApoA-I. As apolipoproteínas (Apos) são 

proteínas envolvidas em importantes funções no metabolismo lipoprotéico, transporte de 

moléculas hidrofóbicas em meio aquoso plasmático, correto direcionamento dos lípides para 

órgãos-alvo e tecidos do organismo através da ligação a receptores específicos na superfície 

celular, e ativação ou inibição de enzimas envolvidas no metabolismo (BEISIEGEL, 1998).  A 

ApoA-I constitui cerca de 45% da massa molecular da partícula da HDL, atuando como co-

fator para a enzima lecitina colesterol acetil transferase e como mediador na transferência do 

colesterol das células para as partículas de HDL. Estes processos são importantes para o 

transporte reverso do colesterol para o fígado (FRANK; MARCEL, 2000). A ApoB, presente 

nos quilomícrons, nas VLDL, lipoproteína de densidade intermediária (IDL) e LDL, é 

responsável pela ligação da lipoproteína ao seu receptor tecidual específico (PACKARD; 

SHEPHERD, 1997). O transporte do colesterol para as células periféricas é realizado, 

principalmente, pela ApoB (RIFAI; BACHORIK; ALBERTS, 1999). Dessa forma, como as 

partículas de LDL, IDL e VLDL apresentam uma molécula de ApoB em suas estruturas, a 
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concentração plasmática de ApoB indica o número total de partículas potencialmente 

atrogênicas e correlaciona-se com o nível de colesterol não-HDL (WALLDIUS; JUNGNER, 

2004). Já os níveis plasmáticos da ApoA-I são fortemente associados com os níveis de 

colesterol HDL. Assim sendo, a relação ApoB/ApoA-I indica o balanço entre as partículas de 

colesterol potencialmente aterogênicas ricas em ApoB e as partículas de colesterol anti -

aterogênicas ricas em ApoA-I. A relação entre o aumento do índice ApoB/ApoA-I e a 

ocorrência de DCV tem sido consistentemente relatada na literatura (BOLIBAR, 2000; 

WALLDIUS; JUNGNER, 2004; CHAN; WATTS, 2006).  A tendência de uma maior média na 

relação ApoB/ApoA-I nos pacientes com o genótipo CC em detrimento dos pacientes 

portadores dos genótipos GG ou GC associada à correlação positiva entre o índice 

ApoB/ApoA-I e níveis de IL-18 corrobora com achados na literatura que indicam o papel 

aterogênico da IL-18, sendo que os pacientes portadores do genótipo CC, mais uma vez, 

apresentaram elevação em indicadores ligados ao desenvolvimento de DCVs,   

Em nosso estudo, foi observada uma tendência de um menor do tempo de 

Lagtime em pacientes diabéticos com o genótipo CC. A peroxidação lipídica, induzida por 

radicais livres, está relacionada à patogênese de diversas doenças e estados patológicos, 

incluindo DCVs, DM e imunodeficiência humana (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007). 

Sendo aceita a hipótese de que os produtos de oxidação de lipoproteínas de baixa densidade 

são responsáveis pela aterogênese (STEINBERG et al., 1989). Desta forma, a capacidade 

antioxidante das partículas de HDL dos participantes do presente estudo foi avaliada pela 

susceptibilidade das partículas de LDL sofrerem oxidação, in vitro, após a indução de 

peroxidação lipídica pelos íons cobre. A oxidabilidade da LDL in vitro ocorreu em 3 fases. Na 

primeira, denominada a fase de indução, ocorreu a formação dos radicais alcoxila. Seguida 

pela fase de propagação, na qual ocorre a oxidação dos ácidos graxos poliinsaturados pela 

ação dos radicais alcoxila e peroxila. A última fase, a de terminação, ocorreu a reação entre os 

radicais alcoxila e peroxila, formando produtos não radicalares e finalizando o processo de 

peroxidação lipídica. Na fase de indução ocorre o consumo dos antioxidantes lipossolúveis, 

sendo o tempo de indução (Lagtime) dependente da concentração destes antioxidantes nas 

partículas de HDL. Contudo, a menor mediana de Lagtime observada em pacientes com o 

genótipo CC indica que os portadores desse genótipo apresentam uma menor capacidade de 

conter a oxidação das partículas de LDL e, desta forma, são mais susceptíveis ao 

desenvolvimento da aterosclerose. Estudos indicam haver uma implicação na ativação da IL-

18 no aumento na produção de radicais livres e no dano oxidativo (JUNG et al., 2008; 

ELMARAKBY; SULLIVAN, 2012). Venkatachalam et al. (2009) demonstraram um 
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proeminente papel da IL-18 na injúria induzida por stress oxidativo da esquemia/reperfusão 

no tecido renal e Roland et al. (2010) encontraram uma correlação entre os níveis plasmáticos 

de IL-18 com o maior grau de stress oxidativo. Um significante aumento do stress oxidativo 

foi induzido por IL-18 em células de melanoma foi observado por Jung et al. (2006). Desta 

forma, a tendência de uma menor mediana do tempo de lagtime observada nos pacientes com 

o genótipo CC podem, em parte, estar ligada a ação de IL-18 em contribuir para o stress 

oxidativo em pacientes diabéticos e com isso reduzir a capacidade antioxidante nestes 

pacientes, favorecendo o desenvolvimento de doenças que tenham a aterosclerose como base.   

O grupo de pacientes diabéticos com DCV em comparação com o grupo de 

diabéticos sem DCV foi associado ao sexo masculino, ao genótipo CC de IL-18 e a presença 

de nefropatia diabética.  

Dos Santos et al. (2018), ao analisarem a mortalidade por IAM no Brasil no 

período de 1980 a 2009, encontraram uma taxa de mortalidade média no sexo masculino de 

108,14 óbitos/100.000 homens que foi 1,75 vezes maior que a taxa de mortalidade em 

mulheres, sendo esta estimada em 61,49 óbitos/100.000 mulheres. A predominância da 

mortalidade por IAM no sexo masculino foi relatada em todas as regiões demográficas do 

país, sendo que a maior exposição a fatores de risco para o desenvolvimento do DCVs, bem 

como o maior cuidado das mulheres com a saúde por questões socioculturais podem explicar 

o aumento da frequência das DCVs nos pacientes do sexo masculino (KULASMAA et al., 

2000; MORAN et al., 2014).  

A relação entre doenças cardíacas e a nefropatia diabética já é bem conhecida há 

décadas, sendo evidenciado que pacientes com DM1 ou DM2 com proteinúria apresentavam 

de 3 a 4 vezes um aumento na mortalidade, principalmente devido às doenças cardíacas 

(DECKERT et al, 1978; GROSS et al., 2005). O United Kingdom Prospective Diabetes Study 

relatou um aumento progressivo da mortalidade de pacientes diabéticos à medida que 

aumenta o grau de comprometimento renal, chegando os pacientes com insuficiência renal 

apresentarem uma taxa de mortalidade de 19% ao ano (ADLER et al., 2003). 

A maior evidência de pacientes diabéticos com nefropatia diabética no grupo de 

pacientes com DCV em relação grupo de pacientes diabéticos sem DCV observada no 

presente estudo pode ter ocorrido devido a uma agregação de fatores risco que induzem tanto 

a microalbunúria e macroalbuminúria quanto as DCVs. Dentre esses fatores, podemos citar: 

ausência de descanso noturno da pressão arterial, aumento da pressão arterial (HANSEN et 

al., 1992), aumento dos triglicerídeos (JENKINS et al., 2003), aumento do colesterol total e 

LDL, aumento da proporção sérica de ácidos graxos saturados (PERASSOLO et al., 2003), 
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presença de componentes da síndrome metabólica (COSTA et al., 2004) e disfunção 

endotelial (STEHOUWER et al., 2002). Esses fatores comuns aos danos renais e 

cardiovasculares parecem também explicar os maiores níveis de creatinina sérica e 

microalbuminúria observados no grupo de pacientes com DM2 com histórico de DCV.  

Nossos achados evidenciaram que as médias dos valores de glicose plasmática e 

níveis de hemoglobina glicada foram significativamente superiores nos pacientes diabéticos 

com DCV quando comparado aos pacientes que tinham DM2, porém não possuíam histórico 

de DCV. Vários estudos corroboram com nossos achados demonstrando a importância da 

hiperglicemia em pacientes com DCV e seu impacto na evolução clínica a curto e longo 

prazos. (LAKHDAR et al., 1984; OSWALD et al., 1986; NORHAMMER et al., 1999; BOLK 

et al., 2001).  

Jabir et al. (2017) evidenciaram maiores concentrações de IL-18 sérica em 

pacientes sauditas com doença arterial coronariana em comparação com o grupo saudável, 

porém não econtraram associação entre o polimorfismo -137G/C no gene de IL-18 e a 

ocorrência de doença arterial coronariana. Opstad et al. (2016) encontraram maiores taxas de 

IAM fatal e não fatal, angina instável e acidente vascular cerebral  após 2 anos de seguimento 

clínico em pacientes que apresentaram uma elevação simuntânea nos níveis de IL-18 e IL-12, 

bem como uma associação entre a hiperglicemia e níveis elevados de IL-18.  

Altos níveis de IL-18 foram associados com o aumento do risco de 

desenvolvimento de DCVs, aumento da mortalidade em pacientes com insuficiência cardíaca 

e desenvolvimento de doença cardíaca congestiva, e IAM em pacientes com síndromes 

coronarianas agudas (BLANKENBERG, 2002; BLANKENBERG et al., 2003; HARTFORD 

et al., 2010; JEFFERIS et al., 2011; KAPTOGE et al., 2013). O aumento dos níveis 

plasmáticos de IL-18 em pacientes com IAM em comparação com indivíduos controle 

pareados por idade, e sua correlação com o aumento nos níveis do peptídio natriurétrico 

sugere que a IL-18 possa estar envolvida na indução do peptídio natriurético atrial (SETA et 

al., 2000). O peptidio natriurético atril expresso precocemente em indivíduos adul tos está 

relacionado à hipertrofia miocárdica (GARDNER, 2003).  

Em um modelo animal utilizando ratos com IAM, o aumento dos níveis 

plasmáticos de IL-18 no músculo liso e células endoteliais foi encontrado tanto em regiões 

infardas como não infartadas do coração (WOLDBAEK et al., 2003). A neutralização de IL-

18 com anticorpos anti-IL-18 murinos preveniu a disfunção miocárdica induzida miocárdica 

induzida por lipopolissacarídeo, reduzindo a infiltração neutrofílica miocárdica em 55% e 

atenuando a expressão de intercellular adhesion molecule-1 (ICAM-1) e vascular cell 
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adhsesion molecule-1 (VCAM-1) em 50% e 37%, respectivamente (RAEBURN et al., 2002). 

O bloqueio de IL-18 através do uso da proteína ligante de IL-18 (IL-18BP) aumentou a 

função contrátil cardíaca, ao usar um modelo de miocárdio atrial humano de 

isquemia/reperfusão (POMERANTZ et al., 2001).  

Platis et al. (2008) observaram um aumento de oito vezes no conteúdo de 

colágeno intersticial, indicativo de aumento da fibrose e subsequente rigidez da parede do 

tecido cardíaco de camundongos, após 7 dias de tratamento com a IL-18. A fibrose é induzida 

pelo aumento da osteopontina (OPN), uma proteína matriz extracelular envolvida na 

regulação dos níveis de colágeno no coração. A elevação na sobrecarga de pressão em 

camundongos resultou no aumento da expressão gênica e protéica de IL-18 e OPN, e aumento 

da fibrose, enquanto a IL-18 isolada foi suficiente para induzir a OPN tanto in vitro como in 

vivo em fibroblastos cardíacos murinos (YU et al., 2009).  

Diante do exposto, a elevação dos níveis de IL-18 observada no grupo de 

pacientes diabéticos com histórico de DCV corrobora com dados relatados na literatura que 

associam a IL-18 à hipertrofia, redução de contratilidade e fibrose no tecido cardíaco. 

Adicionalmente, a correlação positiva entre níveis de IL-18 e a relação ApoB/ApoA-I, 

hemoglobina glicada e microalbuminúria fortalece o papel da IL-18 como citocina indutora de 

aterosclerose. Tendo em vista os maiores níveis de IL-18 apresentados pelos pacientes 

portadores do genótipo CC e a ligação entre a IL-18 e mecanismos proaterogênicos, a 

associação entre o genótipo CC e a DCV observada em nosso estudo parece, em parte, ser 

mediada pela IL-18, como podemos verificar na Figura 18.  

Em nosso estudo, houve uma elevação do percentual de gordura visceral no grupo 

de pacientes diabéticos com DCV comparado aos diabéticos sem histórico de DCV. Uma 

explicação para esse achado é o fato de que o perfil de deposição de gordura visceral está 

mais sujeito à lipólise quando comparada ao tecido adiposo subcutâneo. Uma vez que a 

gordura visceral expressa maior número de receptores de glicocorticóides, sendo mais 

sensível às catecolaminas, o que leva a uma menor sensibilidade à insulina, e ao aumento da 

pressão arterial e do processo aterosclerótico (RIBEIRO FILHO et al., 2006). 

O pequeno tamanho amostral, presença de doenças ateroscleróticas subclínicas, 

interações entre o polimorfismo -137G/C e outros polimorfismos localizados em regiões 

promotoras no gene da IL-18 são alguns fatores limitantes do presente estudo.    
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Figura 19 – Interações entre o genótipo CC, marcadores de risco cardiovascular, DCV e 

níveis séricos de IL-18 em pacientes com DM2 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Contudo, a associação entre o genótipo CC e às DCVs, bem como a observação 

de uma ligação do genótipo CC a parâmetros que refletem um pior prognóstico em pacientes 

com DM2, indicam a necessidade de que mais estudos que visem o fortalecimento da 

associação entre o genótipo CC e às DCVs sejam desenvolvidos com o objetivo de que esse 

genótipo possa ser utilizado como marcador genético para avaliação precoce do risco de 

desenvolvimento de DCVs em pacientes com DM2. Tal marcador traria uma melhor 

condução no manejo clínico desses pacientes, possibilitando que estratégias voltadas para a 

proteção contra DCVs fossem implementadas de forma precoce, e assim pudessem reduzir a 

morbimortalidade de pacientes com DM2.  
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente estudo analisou o polimorfismo genético -137G/C no gene de IL-18 

buscando avaliar seu impacto na susceptibilidade ao desenvolvimento de DM2, bem como 

nos níveis de IL-18, manisfações clínicas, parâmetros antropométricos, perfil bioquímico e 

marcadores de risco cardiovascular em pacientes com DM2. Considera-se que: 

 

 Não houve diferença entre a frequência dos genótipos do polimorfismo -

137G/C no grupo de pacientes com DM2 e grupo controle (sem DM2);  

 

 O grupo de pacientes diabéticos apresentou níveis significantemente maiores 

de IL-18 sérica quando comparado ao grupo controle; 

 

  Houve uma associação entre o genótipo CC polimorfismo -137G/C no grupo 

de pacientes com DM2 e a ocorrência de DCV e nefropatia diabética;  

 

 Os pacientes com DM2 que portavam o genótipo CC apresentaram maiores 

valores de creatinina sérica, microalbuminúria e concentrações de IL-18 

sérica; 

 

 Existiu uma tendência dos pacientes diabéticos com o genótipo CC 

apresentarem um maior índice de ApoB/ApoA-I e uma menor mediana nos 

valores de lagtime;  

 

 Os níveis de IL-18 foram correlacionados positivamente com o índice de 

ApoB/ApoA-I, glicose plasmática, hemoglobina glicada e microalbuminúria; 

 

 O sexo masculino predominou entre os pacientes diabéticos que tinham 

histórico de DCV; 

 

 Os valores médios/medianos de glicemia plasmática de jejum, hemoglobina 

glicada, creatinina sérica, microalbuminúria e porcentagem de gordura 

visceral foram significantemente superiores no grupo de pacientes com DM2 e 

DCV em comparação aos pacientes com DM2 sem DCV;  

 

 Os pacientes com DM2 e histórico de DCV apresentaram maiores níveis de IL-

18 em detrimento aos pacientes com DM2 sem histórico de DCV. 
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APÊNDICE A - FICHA CLÍNICA PRE-ESTRUTURADA 

 

 

FICHA CLÍNICA  
Paciente: 

Prontuário: 

  SIM NÃO     

Possui DM tipo 2         
 

Idade (anos):  

Prontuário no HC:   

Peso (kg): 
Altura (m): 
Tempo de diabetes (anos): 

 SIM NÃO   

Doença inflamatória         

Doença Neoplásica         
Doença Autoimune         

 Uso de anti-inflamatórios nos 
últimos 30 dias         
Transplante de órgãos      

 
Comorbidades SIM NÃO     

Obesidade         
Dislipidemia         

 
 Tabagismo  Fumante Ex Fumante  Nunca     

  
  

   

Complicações relacionadas ao 
DM2 SIM NÃO     
Nefropatia diabética         

Retinopatia diabética         

Neuropatia diabética         

AVC         
Infarto agudo do miocádio         
ICC         

 Angina         
 

Exames  Laboratoriais  
Glicose (mg/dL): 

HbA1c (%):  

Microalbuminúria (mg/g):  

Col Total (mg/dL):  
HDL (mg/dL): 

LDL(mg/dL):   
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Triglicerídeos (mg/dL):  
 
 
 

FICHA CLÍNICA CONTINUAÇÃO 
Índices antropométricos 

IMC (kg/m²): 
Gordura Corporal (%): 
Músculo (%): 

Gordura Visceral (%): 

Circunferência Abdominal (cm): 

 
Marcadores de risco cardiovascular 

IL-18 (pg/mL): 

Lagtime (min): 
Apo A-I (%): 

Apo B-100 (%): 

Apo B/Apo A-I: 
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APÊNDICE B – ARTIGO PUBLICADO NO PERIÓDICO CLINICAL 

BIOCHEMISTRY 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE)   

Você está sendo convidado (nome do pesquisador) como participante da pesquisa 
intitulada: “AVALIAÇÃO DO IMPACTO DO POLIMORFIMO -137G/C NO GENE DA 
INTERLEUCINA 18 NO PERFIL CLÍNICO E LABORATORIAL DE PACIENTES COM 
DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO NORDESTE DO BRASIL". Você não deve participar 
contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça qualquer pergunta 
que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa sejam esclarecidos. 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa intitulada: “AVALIAÇÃO DO 

IMPACTO DO POLIMORFIMO -137G/C NO GENE DA INTERLEUCINA 18 NO PERFIL 
CLÍNICO E LABORATORIAL DE PACIENTES COM DIABETES MELLITUS TIPO 2 NO 

NORDESTE DO BRASIL", que tem como objetivo principal pesquisar a presença de 
uma alteração nas células do sangue que pode estar relacionada com um maior 
risco de complicações no coração em pacientes com diabetes melittus tipo 2. Será 
coletado do Sr(a) uma quantidade de 2 tubos de sangue com volume de 5 ml cada. 
Assim, poderemos analisar se existe diferença na presença de alterações cínicas 
em pacientes diabéticos e indivíduos sem diabetes e se essa alteração pode agravar 
o estado de saúde de pessoas que tem o diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2. O 

objetivo da pesquisa é a busca por meios que indiquem se o paciente diabético tem 
uma facilidade maior ou menor de apresentar complicações da doença, como: 
problemas nos rins, no coração e na cabeça (cérebro). O paciente terá o benefício 
de obter mais informações laboratoriais sobre seu estado de saúde. O participante 
poderá se recusar a participar da pesquisa a qualquer momento sem que isso lhe 
traga qualquer prejuízo. As informações obtidas na pesquisa não permitirão a 
identificação do participante, exceto pelos envolvidos na pesquisa. O participante 
terá acesso às informações obtidas na pesquisa a qualquer momento. Em hipótese 
alguma o participante receberá pagamento para participar da pesquisa. A realização 
do procedimento de coleta de sangue é simples e será realizada por equipe 
devidamente treinada, porém existem riscos mínimos de formação de hematoma no 
local da coleta de sangue e perda de sigilo das informações clínicas e laboratoriais. 
Em caso de dúvida, poderá comunicar-se com o pesquisador Ms Jânio Emanuel 
Andrade Cavalcante, que reside na avenida Barão de Studart 3103, Bairro Meireles, 
Fortaleza- CE. Fone: (0xx85)996958763. O participante receberá uma via desse 
termo de consentimento. 
Nome: Jânio Emanuel Andrade Cavalcante      

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Av Barão de Studart 3103, Bairro Meireles, Fortaleza- CE  

Telefones para contato: (0xx85)996958763 ou (0xx85) 33668271 

 

 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida, sobre a sua participação na 

pesquisa, entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC/PROPESQ – Rua 

Coronel Nunes de Melo, 1000 - Rodolfo Teófilo, fone: 3366-8346/44. (Horário: 08:00-12:00 

horas de segunda a sexta-feira).  
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O CEP/UFC/PROPESQ é a instância da Universidade Federal do Ceará responsável pela 

avaliação e acompanhamento dos aspectos éticos de todas as pesquisas envolvendo seres 

humanos. 

 

O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________, declara que é 

de livre e espontânea vontade que está como participante de uma pesquisa. Eu declaro que 

li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, após sua leitura, 

tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como também sobre a 

pesquisa, e recebi explicações que responderam por completo minhas dúvidas. E declaro, 

ainda, estar recebendo uma via assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

 

Nome do participante da pesquisa  Data    Assinatura 

 

Nome do pesquisador principal   Data    Assinatura 

 

Nome do Responsável legal/testemunha  Data    Assinatura 
(se aplicável) 

 

Nome do profissional     Data    Assinatura 
que aplicou o TCLE 
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ANEXO B – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÉ DE ÉTICA EM 

PESQUISA 

 

 

 

 


