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RESUMO 

Devido à atividade das GSTs na detoxificação de produtos de estresse oxidativo, os 

polimorfismos de deleção de GSTM1 e GSTT1 podem contribuir na susceptibilidade à 

diabetes mellitus tipo 2 (DM2) uma vez que, na presença desses polimorfismos, as células 

beta do pâncreas expressam baixos níveis das enzimas detoxificantes. Recentemente, alguns 

estudos tem demonstrado uma associação entre os genótipos GSTM1-nulo/GSST1-nulo e o 

aumento na susceptibilidade ao DM2. A relação entre esses polimorfismos e as mudanças nos 

parâmetros químicos dos pacientes com diabetes tem sido investigada. Entretanto, os 

resultados divergem consideravelmente entre os estudos. Assim, este estudo caso-controle foi 

desenvolvido para contribuir aos estudos já existentes, já que não existem dados sobre este 

tema na população brasileira. Um total de 120 pacientes e 147 indivíduos saudáveis foram 

incluídos no estudo. Os polimorfismos de deleção de GSTM1 e GSTT1 foram genotipados 

por PCR em tempo real multiplex (SYBR Green). O genótipo de GSTT1-nulo conferiu um 

aumento de risco ao DM2 de 3,2 vezes quando comparado ao genótipo presente. Não houve 

associação entre GSTM1-nulo e o risco de DM2. Nos pacientes diabéticos, o GSTT1-nulo 

conferiu níveis aumentados de triglicérides e VLDL-colesterol, enquanto o GSTM1-nulo foi 

associado com o aumento dos níveis de glicose, hemoglobina glicada e pressão arterial. 

Utilizou-se a análise log-linear para avaliar a apropriadamente interação entre esses 

polimorfismos. Os resultados sugerem que o polimorfismo de GSST1 pode ter uma 

participação importante na patogênese do DM2 na população brasileira. Assim, este gene 

pode ser adicionado a grupo de marcadores genéticos para identificar indivíduos com risco de 

desenvolvimento de DM2 e das complicações associadas à dislipidemia nestes pacientes. 

Embora não tenha sido encontrada associação do polimorfismo de deleção de GSTM1 com a 

susceptibilidade ao DM2, observou-se a influência deste polimorfismo em parâmetros 

clínicos importantes como glicemia e pressão arterial. Esses resultados sugerem que GSTM1- 

e GSTT1-nulos podem contribuir na avaliação da evolução clínica de pacientes com DM2.  

Palavras-Chave: Diabetes mellitus; Susceptibilidade genética; Polimorfismo; GSTM1; GSTT1. 
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ABSTRACT 

Due to the activity of GSTs in the detoxification of oxidative stress products, deletion 

polymorphisms of GSTM1 and GSTT1 may contribute to susceptibility to T2DM, since B-

cells express very low levels of antioxidant enzymes. Recently, some studies have shown an 

association between GSTM1-null/GSTT1-null genotypes and an increased susceptibility to 

T2DM. A relationship between these polymorphisms and changes in the clinical parameters of 

diabetic patients has also been investigated. However, the results diverge considerably among 

the studies. Thus, this case-control study was designed to contribute to the existing 

knowledge, as there are no studies on this issue performed in Brazilian population. A total of 

120 patients and 147 healthy individuals were included in this study. GSTT1 and GSTM1 

deletion polymorphisms were genotyped by multiplex SYBR Green Real-Time PCR. GSTT1-

null genotype conferred a 3.2-fold increased risk to T2DM relative to the present genotype. 

There was no association between GSTM1-null and T2DM risk. In diabetic patients, GSTT1-

null conferred higher levels of triglycerides and VLDL-cholesterol, while GSTM1-null was 

associated with increased levels of fasting blood glucose, glycated hemoglobin and blood 

pressure. We emphasized a necessity for applying log-linear analysis in order to explore an 

interaction between these polymorphisms properly. These results suggest that GSTT1 

polymorphism may play an important role in the pathogenesis of T2DM in Brazilian 

population. Then, this gene could be added to a set of genetic markers to identify individuals 

at increased risk for developing T2DM and complications associated with dyslipidemia in 

diabetic patients. Although there was no association of GSTM1 deletion polymorphism with 

susceptibility to T2DM, it was verified the influence of this polymorphism on important 

clinical parameters related to glycemia and blood pressure levels. This finding suggests that 

GSTM1-null, GSTT1-null as well, may contribute to the clinical course of T2DM patients. 

 

Keywords: Diabetes mellitus; Genetic susceptibility; Polymorphism; GSTM1; GSTT1. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Diabetes Mellitus  

Diabetes mellitus (DM) corresponde a um grupo de doenças metabólicas 

caracterizadas por um estado de hiperglicemia crônica que se acompanha por outras 

alterações metabólicas, com destaque para dislipidemia e hipertensão, que levam ao 

desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares, com acometimento de olhos, 

rins, nervos, coração e artérias (ADA, 2013). As complicações são responsáveis pelo 

agravamento da doença e trazem grande ônus para a Saúde Pública. Esta doença multifatorial 

se desenvolve pela exposição a fatores ambientais de risco em associação com a 

susceptibilidade genética. Assim como em várias outras doenças complexas, pouco é 

conhecido sobre as bases genéticas do DM. 

Em 1997, a Associação Americana de Diabetes propôs nova classificação para o 

diabetes, baseada em aspectos fisiopatológicos, dividindo-o em quatro principais classes 

clínicas: diabetes mellitus tipo 1 (DM1), diabetes mellitus tipo 2 (DM2) , diabetes gestacional 

e outros tipos de diabetes (ADA, 1997).  

  DM1 corresponde a cerca de 5 a 10% dos casos de diabetes e pode ser 

classificado em autoimune e idiopático. A forma autoimune resulta em uma 

progressiva destruição das células β pancreáticas, usualmente levando à 

deficiência absoluta de insulina, e geralmente se manifesta em crianças, 

adolescentes e adultos jovens (forma juvenil); 

 DM2 constitui a forma mais frequente da doença, perfazendo cerca de 90% dos 

casos de diabetes. Apresenta-se como uma síndrome heterogênea, 

caracterizada por uma combinação de diferentes graus de insuficiência das 

células β pancreáticas e resistência insulínica, com predomínio de um ou outro 

componente. A etiologia específica deste tipo de diabetes ainda não está 

claramente estabelecida como no DM1. Adicionalmente, ao contrário do DM1, 

a maioria dos pacientes apresenta obesidade e a doença tem manifestação mais 

tardia, geralmente após os 40 anos; 

 Diabetes gestacional é definido como qualquer grau de intolerância à glicose 

com início durante a gravidez, ocorre em até 14% das gestações e, em geral, é 

diagnosticado na segunda metade da gravidez; 
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 Outros tipos de diabetes correspondem a formas menos comuns da doença que 

resultam de defeitos genéticos da função das células β, defeitos genéticos da 

ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, indução por 

drogas ou produtos químicos e infecções. 

 

De acordo com critérios definidos pela ADA (2013), o diagnóstico de diabetes 

mellitus é estabelecido quando os valores de glicemia de jejum e/ou após duas horas de 

administração de 75g de glicose anidra encontram-se ≥ 126 mg/dL e 200 mg/dL , 

respectivamente, ou quando a hemoglobina glicada (HbA1c) é ≥ 6,5%, ou quando há uma 

glicemia casual ≥ 200 mg /dL em presença de sintomas típicos de diabetes, como poliúria, 

polidipsia, polifagia e turvação visual (Tabela 1). 

 

Tabela 1 - Critérios para o diagnóstico do DM 

Categoria 
Glicemia de 

Jejum (mg/dL) 
HbA1c (%) 

TOTG* 

(mg/dL) 

Glicemia Casual 

(mg/dL) 

Normal < 100 < 5,7 < 140 ----------- 

Risco aumentado 

(Pré-diabetes) 
≥ 100 e < 126 ≥ 5,7 e < 6,5 ≥ 140 e <200 ----------- 

Diabético ≥ 126 ≥ 6,5 ≥ 200 ≥ 200 com sintomas 

De acordo com ADA (2013). *TOTG - Teste Oral de Tolerância a Glicose - 2 h após administração 

de 75g de glicose. 

 

O DM2 é uma doença que acompanha o processo de urbanização crescente associado 

à adoção de estilos de vida pouco saudáveis como sedentarismo, dieta inadequada e, 

sobretudo a obesidade. O aumento da expectativa de vida da população também trouxe um 

incremento na prevalência desta doença, uma vez que o acometimento ocorre frequentemente 

após os 40 anos de idade, com pico de incidência ao redor dos 60 anos (LERARIO et al., 

2008; PINHEIRO et al., 2012).  

A patogênese do DM2 envolve uma combinação de diminuição na secreção da 

insulina, devido à disfunção das células β pancreáticas, e da ação da insulina, devido à 

desensibilização dos tecidos à ação do hormônio, caracterizando a resistência insulínica, 

sendo difícil estabelecer qual das duas anormalidades é a causa primária da hiperglicemia 

persistente que caracteriza a doença (PINHEIRO et al., 2012; ADA, 2013). 
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Doenças complexas, como o diabetes, são determinadas por três fatores principais: o 

estilo de vida, a exposição ambiental e a susceptibilidade genética (REIS et al., 2011). De 

acordo com estudo conduzido por Kaprio et al. (1992), a herdabilidade tem uma contribuição 

de cerca de 47% na susceptibilidade ao DM2, portanto, os fatores genéticos têm um peso 

importante no desenvolvimento da doença (MEIGS et al., 2000; MUREA et al., 2012). Neste 

sentido, deve-se destacar que, embora já tenham sido identificados mais 30 genes associados 

ao DM2, a contribuição individual de cada gene para a susceptibilidade à doença é muito 

pequena, sendo que a maioria destes está relacionada com a disfunção das células β 

pancreáticas (HERDER, RODEN, 2011). 

O DM2 é uma das principais causas de morbimortalidade em sociedades ocidentais 

sendo 4 milhões de mortes por ano relativas ao diabetes e suas complicações, o que 

corresponde a cerca de 9% da mortalidade mundial total. A doença traz grande ônus aos 

serviços de saúde, como consequência dos crescentes custos do tratamento da doença e, 

sobretudo das complicações, como doença cardiovascular (DCV), diálise por insuficiência 

renal crônica e cirurgias para amputações de membros inferiores, comprometendo mais de 2% 

do orçamento executado pelo Ministério da Saúde (MS) [BRASIL, 2006; REIS et al., 2011]. 

Apesar das políticas mundiais e reformas do sistema de saúde, o diabetes continua 

como um importante problema de saúde pública, representando um desafio para o governo e a 

sociedade devido ao aumento de sua prevalência, morbidade e mortalidade (BRASIL, 2006; 

LERARIO et al., 2008). Estudo realizado por Wild et al. (2004) estimou que, até 2030, o 

número de indivíduos portadores de diabetes será de aproximadamente 366 milhões, destes, 

11 milhões serão indivíduos brasileiros, o que coloca o Brasil como o sexto país com o maior 

número de casos estimados da doença. 

Pacientes diabéticos frequentemente desenvolvem outros problemas de saúde que 

agravam a doença e são conhecidas como complicações clínicas do DM2, que podem ser 

macro ou microangiopáticas. As complicações macrovasculares incluem doença arterial 

coronariana e doença vascular periférica. As complicações microvasculares consistem 

principalmente em problemas de visão (retinopatia diabética), doença renal (nefropatia 

diabética) e dano neuronal (neuropatia periférica) [ADA, 2013].  

Entre os fatores envolvidos na etiologia destas complicações, destacam-se a 

hiperglicemia, a hipertensão arterial sistêmica, a dislipidemia e o tabagismo, que constituem 

os principais parâmetros monitorados nos indivíduos portadores da doença no sentido de 

evitar a manifestação das complicações clínicas. O comprometimento aterosclerótico das 

artérias coronarianas, dos membros inferiores e das cerebrais é frequente nos pacientes com 
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DM2 e constitui a principal causa de morte entre os portadores da doença. Estas complicações 

macroangiopáticas podem ocorrer mesmo em estágios precoces do DM e se apresentam de 

forma mais difusa e grave do que em pessoas sem DM (SCHEFFEL et al., 2004). 

Diante do exposto, coloca-se como de grande relevância, a prevenção deste agravo à 

saúde. O MS e a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) determinam que a prevenção possa 

ser realizada mediante a identificação de indivíduos em risco (prevenção primária), 

identificação de casos não-diagnosticados (prevenção secundária), que correspondem a cerca 

de 50% dos portadores de DM, e pelo tratamento dos indivíduos diagnosticados, já afetados 

pela doença, visando prevenir complicações agudas e crônicas (prevenção terciária).  

Neste contexto, deve-se destacar que a prevenção primária protege indivíduos 

susceptíveis de desenvolver o DM2 e tem impacto por reduzir ou retardar tanto a necessidade 

de atenção à saúde quanto a de tratar às complicações da doença (FERREIRA et al., 2005; 

SIGAL et al., 2006; REIS et al., 2011). A adoção de mudanças no estilo de vida, notadamente 

pela prática de atividades físicas regulares e de uma dieta saudável, são apontadas como 

medidas de grande impacto na redução dos riscos às complicações do diabetes (SIGAL et al., 

2006). 

 

1.2. Estresse oxidativo e Diabetes 

O estresse oxidativo pode ser definido como um desequilíbrio entre agentes 

oxidantes (radicais livres) e antioxidantes, com predomínio dos oxidantes (SIES, 1993). As 

células são expostas a vários estresses oxidativos provocados não só pela formação 

intracelular de espécies reativas do oxigênio (EROs) como produtos do metabolismo celular 

normal, mas também por muitos poluentes ambientais como organoclorados e metais, 

exposição à luz ultravioleta, radiações ionizantes, agentes quimioterápicos, citocinas 

inflamatórias e certas toxinas (PAGET, BUTTNER, 2003; GHEZZI et al., 2005). 

A defesa antioxidante pode atuar basicamente em três níveis: 1) prevenção, que 

consiste em mecanismos de proteção contra a formação de espécies reativas, como a produção 

de pigmentos, a exemplo da melanina, e a quelação de metais por proteínas, como a ferritina; 

2) interceptação, envolvendo mecanismos enzimáticos (peroxidases, catalases) e não 

enzimáticos (vitaminas) de desativação por interação direta com os agentes potencialmente 

danosos; e 3) reparo, através da restituição ou substituição do componente lesado, o que 

envolve a ação de sistemas multienzimáticos especializados (SIES, 1993). Portanto, 
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antioxidante pode ser definido como qualquer substância que, quando presente em baixa 

concentração comparada à do substrato oxidável, regenera o substrato ou previne 

significativamente a oxidação do mesmo (HALLIWELL, 2000). 

Sendo assim, os radicais livres são formados continuamente no organismo, sendo 

mantidos sob controle pela ação das defesas antioxidantes, no entanto, diversas condições 

podem perturbar o equilíbrio entre a geração de espécies reativas e os mecanismos de defesa 

celulares, causando danos a lipídios, proteínas e ácidos nucléicos. Estas alterações podem 

contribuir para disfunções celulares que estão associadas á fisiopatologia de diversas doenças, 

como aterosclerose, câncer e diabetes (WEST, 2000; WANG et al., 2006; RAHMAN, 2007). 

No DM, a hiperglicemia persistente provoca um aumento na produção de EROs por 

diversos mecanismos, incluindo reações de auto-oxidação da glicose e reações não-

enzimáticas de glicosilação de proteínas, levando à formação de produtos de glicosilação 

avançada (EVANS et al., 2002; STHEPENS et al., 2009). O acúmulo destes produtos de 

glicosilação provoca lesões vasculares relacionadas à manifestação de complicações clínicas 

do diabetes, com destaque para retinopatia e doença cardiovascular (RAHMAN, 2007).  Neste 

contexto, o nível de expressão e a atividade das enzimas de defesa antioxidante podem 

influenciar criticamente a susceptibilidade de células de diversos tecidos à injúria oxidativa. 

É bem documentado que o estresse oxidativo está aumentado em condições 

diabéticas (ODETTI et al., 1999; DAVI et al., 1999; TELCI et al., 2000; CERIELLO et al., 

2002; EVANS et al., 2002; RAHMAN, 2007) e provavelmente está envolvido na disfunção 

das células β pancreáticas em particular, uma vez que estas células são mais sensíveis ao 

esforço citotóxico em função de expressarem baixos níveis de enzimas antioxidantes, como 

catalase e superóxido dismutase (EIZIRIK et al., 1996; TIEDGE et al., 1997; ROBERTSON 

et al., 2003). Desta forma, as células β apresentam maior risco de dano oxidativo do que 

outros tecidos, tendo sido observado que o estresse oxidativo contribui na diminuição da 

produção de insulina e destruição das células β (EIZIRIK et al., 1996; EVANS et al., 2003; 

ROBERTSON et al., 2003). Isso sugere que o estresse oxidativo aumentado possa 

desempenhar um papel relevante na patogênese do DM2 e também no desenvolvimento das 

complicações clínicas relacionadas à doença (EVANS et al., 2002; WANG et al., 2006; BID 

et al., 2010, REIS et al., 2011). 
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1.3. Sistema Glutationa S-Transferase  

As Glutationa S-Transferases (GSTs) desempenham um importante papel na 

destoxicação de uma ampla variedade de compostos, incluindo xenobióticos tóxicos, 

metabólitos e produtos reativos de processos intracelulares (HAYES, PULFORD, 1995). 

Portanto, as enzimas GST participam do sistema de defesa celular contra o estresse oxidativo 

e, diferentemente de outras enzimas antioxidantes, como a superóxido dismutase e a catalase, 

que eliminam diretamente as EROs, as GSTs se destacam pela destoxicação de produtos 

intermediários citotóxicos originados pelas EROs (HOVINIK et al., 2009). 

A família destas enzimas é composta por proteínas diméricas multifuncionais, que 

conjugam glutationa reduzida a substratos eletrofílicos, o que, de uma forma geral, torna os 

produtos glutationa-conjugados menos reativos e mais hidrossolúveis, facilitando sua 

excreção, e são consideradas como um dos principais sistema de enzimas destoxicantes 

envolvidas nas reações de biotransformação de fase II (reações de conjugação) 

[MANNERVIK et al., 1994; PEMBLE et al., 1994].  

As GSTs formam uma família multigênica contendo produtos de diferentes loci 

gênicos, classificadas com base em seu ponto isoelétrico, na similaridade da sequência de 

aminoácidos e especificidade por substrato. Atualmente são conhecidas oito classes de GSTs 

citosólicas humanas: Alpha, Kappa, Mu, Omega, Pi, Sigma, Theta e Zeta (STRANGE et al., 

2001; NERBERT, VASILIOU, 2004; MCILWAIN et al., 2006) [Tabela 2]. 

Dentre os genes desta superfamília, destacam-se GSTT1 e GSTM1, sobretudo em 

razão da grande quantidade de estudos realizados sobre a associação do polimorfismo de 

deleção destes dois genes com a susceptibilidade a diferentes tipos de câncer. No entanto, a 

influência destes polimorfismos sobre o diabetes ainda foi muito pouco explorada (WANG et 

al., 2006; ZHANG et al., 2013). 

A classe μ de GST (GSTM) apresenta pelo menos cinco genes distintos: GSTM1, 

GSTM2, GSTM3, GSTM4 e GSTM5. Todos os genes foram mapeados em 1p13. O gene 

GSTM1, que compreende 5,9 kb de DNA genômico, é polimórfico possuindo dois alelos 

funcionais (GSTM1*A e GSTM1*B) igualmente eficientes na atividade metabólica de 

destoxicação . A classe θ de GST (GSTT) consiste em 2 genes, GSTT1 e GSTT2, localizados 

em 22q11.2 e separados por aproximadamente 50kb. O gene GSTT1 corresponde a 7,6 kb do 

DNA genômico. Os produtos protéicos de GSTT1 e GSTT2 possuem apenas 55% de 

identidade na sequência de aminoácidos (HAYES, PULFORD, 1995; NERBERT, 
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VASILIOU, 2004; PARL et al., 2005; MCILWAIN et al., 2006; KOCH et al., 2010; REIS et 

al., 2011). 

Tabela 2 - GSTs citosólicas humanas. 

Classe Gene Localização Cromossômica 

Alpha (α) GSTA1 6p12 

 GSTA2  6p12.2 

 GSTA3  6p12 

 GSTA4  6p12 

 GSTA5  6p12.1 

   

Kappa (κ) GSTK1 7q35 

   

Mu (μ) GSTM1  1p13.3 

 GSTM2  1p13 

 GSTM3 1p13.3 

 GSTM4 1p13.3 

 GSTM5 1p13.3 

   

Omega (ω) GSTO1 10q25.1 

 GSTO2 10q25.1 

   

Pi (π) GSTP1  11q13 

   

Sigma (σ) GSTS1 4q21-22 

   

Theta (θ) GSTT1 22q11.2 

 GSTT2 22q11.2 

   

Zeta (z) GSTZ1 14q24.3 

Adaptado de Mcilwain et al. (2006). 

 

Tanto GSTT1, quanto GSTM1 apresentam polimorfismo genético caracterizado por 

deleção total do gene, resultando no genótipo homozigoto nulo (GSTT1-nulo e GSTM1-nulo), 

caracterizado pela ausência de atividade enzimática destas isoformas (ARRUDA et al., 1998; 

KOCH et al., 2010; REIS, 2010). A deleção aparentemente resulta de trocas homólogas 

desiguais envolvendo regiões flanqueadoras contendo sequências com alta identidade 

(Figuras 1 e 2), que foram identificadas como regiões de deleção/junção do genótipo nulo 
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(XU et al., 1998; SPRENGER et al., 2000; PARL, 2005; REIS, 2010). A deleção em 

homozigose do gene GSTM1 é observada em frequências que variam de 20 a 70% nas 

diferentes populações, enquanto que para o gene GSTT1 esta variação é de 11 a 38% 

(ARRUDA et al., 1998; BUFALO et al., 2006; BID et al., 2010). 

 

 

Figura 1 - Desenho esquemático ilustrando a deleção de GSTM1. São mostradas as posições 

relativas dos genes da classe Mu de GST, no cromossomo 1p, e a representação do alelo 

selvagem e mutante do gene GSTM1. Adaptado de Parl (2005) e Reis (2010). 

 

 

Figura 2 - Desenho esquemático ilustrando a deleção de GSTT1. São mostradas as posições dos 

genes da classe Theta de GST, no cromossomo 22q, e a representação do alelo selvagem e 

mutante do gene GSTT1. Adaptado de Parl (2005) e Reis (2010). 

 

Deve-se destacar que os alelos funcionais de GSTM1 são ativos na destoxicação de 

diversas substâncias presentes na fumaça do cigarro, como monohalometanos, óxido de 

etileno, certos epóxidos dos hidrocarbonetos aromáticos policíclicos e outros produtos de 

combustão, que são agentes oxidantes potencialmente genotóxicos (HAYES; PULFORD, 

1995), enquanto GSTT1 apresenta importante atividade na destoxicação de lipídios 

peroxidados e produtos da oxidação do DNA (SCHNEIDER et al., 2004). De forma que o 

polimorfismo de deleção destas isoformas tem sido associado a vários tipos de doenças em 
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correlação com o hábito de fumar, com ênfase em estudos de susceptibilidade ao câncer 

(BELL et al., 1993; LONDON, et al., 2000; HABDOUS et al., 2004; LIMA-Jr et al., 2008). 

Diante do exposto, depreende-se que a ausência de uma ou mais formas de GST pode 

tornar a célula mais susceptível ao estresse químico e oxidativo, os quais podem levar à 

disfunção celular, tornando de grande relevância a caracterização da influência do 

polimorfismo de deleção de GSTT1 e GSTM1 no risco a doenças (WANG et al., 2006; 

ZHANG et al., 2013). 

 

1.4. Polimorfismo de Deleção de GSTT1 e GSTM1 no DM2 

Vários relatos na literatura sugerem que fatores inerentes ao próprio indivíduo, 

incluindo os polimorfismos genéticos podem conferir diferenças individuais na ocorrência do 

DM, como também a outras doenças complexas, como insuficiência renal crônica, doenças 

cardíacas e câncer (HAYES, STRANGE, 2000; WILSON et al., 2003; HABDOUS et al., 

2004; ABU-AMERO et al., 2006; AGRAWAL et al., 2007; MANFREDI et al., 2009; KOCH 

et al., 2010). A identificação de genes marcadores de susceptibilidade a doenças tem sido 

realizada, em geral, por meio de estudos caso-controle, comparando-se as frequências de um 

determinado gene polimórfico entre as populações doente e sadia (REIS, 2010). 

Estudos epidemiológicos prévios indicaram haver uma associação da deleção 

homozigótica dos genes GSTM1 e GSTT1 com aumento do risco de DM2, no entanto, os 

resultados dos estudos são diversificados, sendo que alguns autores verificaram que ambos os 

genes têm influência sobre a susceptibilidade à doença (RAMPRASATH et al., 2011; AMER 

et al., 2011). Porém, deve-se ressaltar que, alguns estudos não observaram associação do 

polimorfismo de deleção de GSTT1 e GSTM1 com a susceptibilidade a DM2 (HORI et al., 

2007; DATTA  et al., 2010). Enquanto outros autores verificaram associação apenas para um 

dos dois genes, GSTT1 ou GSTM1 (WANG et al., 2006; YALIN et al., 2007; BID et al., 

2010). 

Hory et al. (2007), em estudo realizado no Japão, verificaram que embora os 

genótipos nulos de GSTT1 e GSTM1 não tenham tido associação significativa com o risco a 

DM2, o genótipo duplo presente (GSTT1-presente e GSTM1-presente) conferiu proteção 

contra o desenvolvimento da doença. 

Entre os estudos que encontraram associações positivas, Ramprasath et al. (2011) 

analisando a influência de GSTM1, GSTT1 e GSTP1 sobre o risco de doença arterial 
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coronariana em pacientes DM2 na população indiana, verificaram que os genótipos nulos 

tanto de GSTT1 e quanto de GSTM1 tiveram associação com um risco aumentado em cerca de 

3 vezes a DM2. Yalin et al. (2007) demonstram a associação do genótipo nulo de GSTM1 com 

a patogênese do DM2 na população da Turquia. Bid et al. (2010) avaliaram as classes de 

GSTM1, GSTT1 e GSTP1 na população indiana, tendo sido verificado que a combinação de 

dois genótipos de risco aumentava em cerca de 2 vezes a chance de manifestar a doença. 

Amer et al. (2011), em estudo conduzido na população egípcia, verificaram associação tanto 

para GSTM1-nulo, quanto para GSTT1-nulo, tendo observado um risco maior a DM2 (de 

cerca de 3 vezes) quando ambas as isoformas estão deletadas (genótipo duplo nulo). 

Apesar de haver resultados de estudo divergentes, conforme mostrado em estudo de 

metanálise desenvolvido por Zhang et al. (2013), considera-se que a presença dos genes 

GSTM1 e GSTT1 promovem proteção ao DM2, enquanto que os mesmos genótipos nulos são 

considerados fatores de risco independente para o desenvolvimento desta patologia (REIS et 

al., 2011; ZHANG et al., 2013). Quanto à influência em complicações clínicas, os estudos 

indicam que as variações genéticas com ausência da enzima GSTT1 estão associadas com 

insuficiência renal crônica (YANG et al., 2004; DATTA  et al., 2010), assim como um maior 

acometimento por doença cardiovascular em pacientes portadores de DM2 (MANFREDI et 

al., 2009; RAMPRASATH et al., 2011). 
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2. JUSTIFICATIVA 

A análise da predisposição genética vinculada aos fatores ambientais favorece o 

entendimento na patogênese das doenças complexas, incluindo o DM2. Devido à diversidade 

genética do conjunto de genes humanos, o nível de expressão e a atividade de enzimas 

responsáveis pelas reações de destoxicação e de proteção ao estresse oxidativo podem variar 

muito em diferentes indivíduos (REIS, 2010).  

A atividade das enzimas do sistema GST protege as células contra uma grande 

quantidade de agentes potencialmente danosos (HAYES, PULFORD, 1995; KOCH et al., 

2010). Como os genes que expressam essas enzimas são polimórficos, e em especial, GSTT1 

e GSTM1 apresentam polimorfismo de deleção, é possível que as variações na capacidade de 

defesa a intermediários tóxicos possam estar envolvidas no risco individual de 

susceptibilidade a doenças associadas ao estresse oxidativo. Particularmente, no caso do 

DM2, as células β podem estar em maior risco de dano oxidativo nos indivíduos portadores de 

genótipos nulos de GSTT1 ou GSTM1, uma vez que estas células têm baixa expressão de 

outros componentes do sistema de defesa antioxidante (WANG et al., 2006; REIS et al., 

2011). 

Sendo assim, o estudo de genes polimórficos relacionados aos mecanismos de defesa 

antioxidante pode auxiliar no estabelecimento de marcadores de susceptibilidade ao DM2, 

como ferramenta para a seleção de grupos que poderiam se beneficiar de medidas preventivas 

e/ou de intervenções diagnósticas e terapêuticas. 

De acordo com a literatura revisada, poucos estudos foram publicados sobre a 

associação do polimorfismo de GSTT1 e GSTM1 com a susceptibilidade ao DM2, havendo 

grandes divergências entre os resultados dos estudos, que variam desde associações 

significativas apenas para um dos polimorfismos (WANG et al., 2006; YALIN et al., 2007; 

BID et al., 2010), para ambos (RAMPRASATH et al., 2011; AMER et al., 2011), até 

nenhuma associação (HORI et al., 2007; DATTA  et al., 2010). Este é o primeiro estudo 

caso-controle sobre o tema proposto a ser realizado no Brasil e tem como finalidade contribuir 

com o nível de conhecimento existente sobre os efeitos da deleção de GSTT1 e GSTM1 no 

risco ao DM2. 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo Geral 

Avaliar a associação do polimorfismo de deleção dos genes GSTM1 e GSTT1 com a 

susceptibilidade ao DM2 e com complicações desta doença. 

3.2. Objetivos Específicos 

 Estabelecer as frequências de deleção homozigótica dos genes GSTT1 e GSTM1 na 

população estudada; 

 Correlacionar o polimorfismo de deleção dos genes GSTM1 e GSTT1 com o risco ao 

desenvolvimento de DM2; 

 Avaliar a influência do polimorfismo de deleção dos genes GSTM1 e GSTT1 no 

desenvolvimento de complicações associadas ao DM2 por meio da análise de 

parâmetros clínico-laboratoriais monitorados nos pacientes diabéticos. 
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4. METODOLOGIA 

4.1. Pacientes e Controles 

Para estabelecer os perfis alélicos dos genes GSTT1 e GSTM1, o grupo amostral foi 

constituído por 267 amostras no total, sendo os grupos classificados em caso e controle. O 

grupo caso foi constituído de 120 pacientes diagnosticados e acompanhados pelo Serviço de 

Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (UFG), com um 

tempo mínimo de seguimento de 3 anos. O grupo controle foi constituído de 147 indivíduos 

saudáveis selecionados da população geral de nossa região.  

Ambos os grupos compostos por indivíduos não-negros e não-brancos da região 

Centro-Oeste do Brasil. Para obter homogeneidade na distribuição por sexo e idade, foram 

selecionadas aproximadamente duas mulheres para cada homem com distribuição semelhante 

por faixa etária nos grupos caso e controle. A participação na entrevista e a doação das 

amostras biológicas foram voluntárias, após breve explanação sobre os objetivos da pesquisa, 

sendo que todos os participantes assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

[Anexo I]. Para a realização do presente estudo obteve-se o parecer favorável do Comitê de 

Ética institucional (Nº195/11 datado de 27 de Junho de 2011) [Anexo II].  

Dados demográficos e clínico-laboratoriais (relativos a condições de saúde gerais, 

acometimento por doenças, hábitos de consumo de bebidas alcoólicas e tabagismo, entre 

outros) foram obtidos por meio de entrevistas e consulta a prontuários (pacientes) [Anexo III] 

e a resultados de exames laboratoriais recentes (controles) [Anexo IV], a pressão arterial foi 

aferida no momento da entrevista. Indivíduos com histórico de doenças prévias, como câncer, 

endocrinopatias e outras doenças crônicas, foram excluídos. 

 

4.2. Obtenção das Amostras 

A coleta de amostra de todos os pacientes participantes da pesquisa foi realizada 

durante as visitas para acompanhamento no Hospital das Clínicas da UFG. A amostra dos 

controles foi obtida durante a realização de exames de rotina no Laboratório da Área de Saúde 

da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Foram coletados 9 mL de sangue 

periférico em tubos a vácuo heparinizados, sendo posteriormente processados a 5.000 r.p.m. 

durante 30 minutos. A partir dessa etapa, o anel leucocitário foi aspirado e armazenado em 

criotubos, preservados a -20°C, para posterior extração de DNA. 
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4.3. Extração e Quantificação de DNA 

A extração e purificação de DNA das amostras obtidas foram executadas com uso do 

kit comercial de extração Illustra Blood Genomic Prep Mini Spin Kit (GE Healthcare®, 

USA), de acordo com o protocolo de extração sugerido pelo fabricante. As amostras extraídas 

foram rotuladas e armazenadas a -20°C. As amostras foram quantificadas em 

espectrofotômetro Epoch (Biotek®) e em seguida as mesmas foram utilizadas nas Reações em 

Cadeia da Polimerase (PCR) convencional. Para uso na PCR em tempo real (qPCR), as 

amostras de DNA foram diluídas para uma concentração de 10 ng/μL em Água Milli-Q 

Estéril. 

 

4.4. Análise do polimorfismo de deleção de GSTT1 e GSTM1 

O polimorfismo de deleção de GSTT1 e GSTM1 foi genotipado por PCR multiplex 

em tempo real (qPCR), com confirmação por PCR multiplex convencional. Foi realizada a 

co-amplificação da região RH92600, uma região de microssatélite de 135pb localizado em 

6q13, usada como controle endógeno da reação. A metodologia utilizada para genotipagem 

permite diferenciar apenas o genótipo presente (pelo menos um alelo presente, em 

homozigose ou heterozigose) e o genótipo ausente ou nulo (completa deleção de ambos os 

alelos, em homozigose). 

 

4.4.1. PCR Multiplex Convencional 

Os primers utilizados e as condições de termociclagem da PCR foram previamente 

sugeridos por Abdel-Rahman et al. (1996), com adaptações (Tabelas 3 e 4). 

Foi utilizado um volume final de 25μL nas reações, contendo aproximadamente 

100ng de DNA das amostras previamente quantificadas, 0,07 mM de cada primer (Tabela 3), 

1X PCR Buffer (5 mM de KCl, 1mM de Tris-HCl), 2,5 mM de MgCl2, 0,10 mM de cada 

dNTP e 2,5U Taq DNA polimerase Invitrogen®. 

Para a análise da amplificação dos fragmentos de 135pb (RH92600), 215pb (GSTM1) 

e 480pb (GSTT1), 15µL do produto de PCR com adição de 2µL de tampão de corrida 
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(Fermentas®) foram submetidos à eletroforese em gel de agarose a 1,5% contendo 1,5% de 

brometo de etídio em TBE 1X, mediante aplicação de um campo elétrico constante de 70V 

por 1,5 hora. Em seguida as imagens foram capturadas em sistema de foto-documentação 

ImageMasterVDS (Amersham Pharmacia Biotech®, EUA), para análise da amplificação. 

 

Tabela 3 - Sequências de primers utilizados nas reações de amplificação por PCR 

multiplex convencional. 

Primer Sequência 5’→3’ Amplicon (pb) 

GSTM1 F-GAA CTC CCT GAA AAG CTA AAG C 

R-GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG G 

215 

GSTT1 F-TTC CTT ACT GGT CCT CAC ATC TC 

R-TCA CCG GAT CAT GGC CAG CA 

480 

RH92600 F- TCA TAT GCA AAA CAG CTT CCC 

R- CTG GTC CTT CAA GCC TGT ATG 

135 

 

Tabela 4 - Condições de termociclagem das reações de amplificação por PCR 

multiplex convencional. 

Ciclagem Etapas Temperatura (°C) Tempo (min.) 

Início Desnaturação 95 5 

    

 Desnaturação 95 1 

35 Ciclos Anelamento 59 1 

 Extensão 72 1 

    

Final Armazenamento 4 Indefinido 

 

Os fragmentos de 215pb e 480pb foram observados, respectivamente, nos indivíduos 

GSTM1 e GSTT1 positivos. A ausência da amplificação de GSTM1 (215pb) ou GSTT1 

(480pb), na presença do controle interno (RH92600 - 135pb), indicou os respectivos 

genótipos nulos para cada gene, ou para ambos (genótipo duplo nulo), como pode ser visto na 

Figura 3.  
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Figura 3 - Gel em agarose 1,5% demonstrando os genótipos de GSTT1 (480pb) e GSTM1 (215pb). 

MM: Marcador molecular 50pb (Invitrogen®); A1 a A9: amostras; A1, A2, A9: GSTT1-presente e 

GSTM1-nulo; A4 e A5: GSTT1-presente e GSTM1-presente (duplo-presente); A3: GSTT1-nulo e 

GSTM1-nulo (duplo-nulo); A6, A7 e A8: GSTT1-nulo e GSTM1-presente; C+: Controle positivo; C 

(-): Controle negativo. Utilizou-se o primer RH92600 (135 pb) como controle interno da reação. 

 

4.4.2. qPCR Multiplex 

Na genotipagem dos polimorfismos de GSTT1 e GSTM1 por ensaios de qPCR 

multiplex foi utilizado o corante fluoróforo SYBR Green I, com discriminação dos genótipos 

nulo e presente por análise das curvas de melting geradas após as reações de amplificação 

(Figura 4). Os primers utilizados e as condições de termociclagem foram previamente 

sugeridos por Marín et al. (2010), com adaptações (Tabelas 5 e 6). 

 

Tabela 5 - Sequências de primers utilizados nas reações de amplificação por qPCR multiplex 

Primer Sequência 5’→3’ Amplicon (pb) 

GSTM1 F-GAA CTC CCT GAA AAG CTA AAG C 

R-GTT GGG CTC AAA TAT ACG GTG G 

215 

GSTT1 F-TTC CTT ACT GGT CCT CAC ATC TC 

R-GGA AAA GGG TAC AGA CTG GGG A 

257 

RH92600 F-GCA ATT CCG CAT TTA ATT CAT GG 

R-AAA CAG GCC ACG TAA AGC AAC 

135 
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Tabela 6 - Condições de termociclagem das reações de amplificação por qPCR multiplex 

Ciclagem Etapas Temperatura (°C) Tempo 

Início Desnaturação 95 10 min. 

    

 Desnaturação 95 10 s 

33 Ciclos Anelamento 60 20 s 

 Extensão 72 25 s 

 

GSTT1

RH92600 GSTM1

 

Figura 4 - Curva de melting da qPCR multiplex (SYBR Green). Os picos correspondem 

aos genótipos presentes de GSTM1 (77,5°C), GSTT1 (82,5°C) e RH92600 (74°C). A 

ausência dos picos correspondentes a GSTM1 e/ou GSTT1, na presença do controle 

endógeno (RH92600), permite a identificação dos respectivos genótipos nulos. 

 

Foi utilizado um volume final de 25μL nas reações, contendo aproximadamente 10ng 

de DNA das amostras previamente quantificadas e diluídas, 0,3 μM de cada primer GSTT1, 

0,4 μM de cada primer GSTM1 e 0,5 μM de cada primer RH92600 (Tabela 5), 1X de SYBR 

Green qPCR Master Mix (Fermentas®), com adição de 1,5 mM de MgCl2. A programação 

para realização da curva de melting foi a seguinte: 95°C por 10 segundos, 65°C por 1 minuto 

e aumento para 95°C, com 5 aquisições por °C. 

 

4.5. Análise Estatística 

Foi empregado o software BioEstat® versão 5.3. O teste do qui-quadrado foi 

utilizado para comparar as frequências genotípicas, tendo sido aplicado o teste exato de Fisher 

quando necessário; o cálculo de Odds Ratio, com intervalo de confiança 95%, foi utilizado 
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para avaliar o genótipo de risco e a susceptibilidade a DM2, por regressão logística múltipla 

com controle de fatores de confundimento relacionados à distribuição por sexo, hábito de 

fumar e etilismo; o teste t foi empregado para comparar as variáveis clínicas entre os grupos 

analisados. Foi utilizado modelo de ajuste log-linear para análise do efeito dos genótipos 

combinados de GSTT1 e GSTM1 com a significância das associações a três ou dois critérios 

determinadas pela comparação dos testes do qui-quadrado gerados por modelos hierárquicos 

sucessivos. O valor de p < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. 
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5. RESULTADOS 
5.1. Variáveis Demográficas e Clínico-Laboratoriais 

As principais características clínico-laboratoriais e demográficas avaliadas na 

população estudada estão descritas na tabela 7. O grupo caso foi constituído por 120 

indivíduos (83 femininos e 37 masculinos), sendo que a média de idade dos pacientes foi de 

60,5 anos, com tempo médio de acometimento pela doença de 14,3 ± 7,2 anos, tendo sido 

observado em todas as variáveis clínico-laboratoriais analisadas valores médios 

significativamente mais alterados do que no grupo controle. O grupo controle foi composto 

por 147 indivíduos (96 femininos e 51 masculinos), o qual apresentou média de idade de 59 

anos. Para uma melhor caracterização do grupo caso, foi realizada uma avaliação do nível de 

controle glicêmico dos pacientes diabéticos envolvidos no estudo, conforme pode ser 

verificado no artigo publicado constante no Anexo V. 

 

Tabela 7 – Características da população estudada e comparação entre os grupos caso e 

controle 

Variáveis 
Casos 

(n = 120) 

Controles 

(n = 147) 
p 

Idade (anos) 60,5 ± 9,9 59,0 ± 9,8 0,2261 

Sexo (F/M) 83/37 96/51 0,5915 

Glicemia de Jejum (mg/dL) 186,0 ± 78,1 87,4 ± 8,8 < 0,0001* 

Colesterol (mg/dL) 183,8 ± 44,2 155,1 ± 29,6 < 0,0001* 

Triglicérides (mg/dL) 156,8 ± 91,3 124,3 ± 41,2 0,0004* 

HDL (mg/dL) 46,2 ± 12,9 50,0 ± 10,0 0,0081* 

LDL (mg/dL) 110,1 ± 34,8 80,2 ± 28,1 < 0,0001* 

VLDL (mg/dL) 31,0 ± 18,3 24,9 ± 8,2 0,0004* 

IMC (Kg/m²) 28,3 ± 5,6 27,35 ± 5,65 0,0358* 

Pressão Diastólica (mmHg) 83,3 ± 7,8 75,8 ± 8,0 < 0,0001* 

Pressão Sistólica (mmHg) 136,6 ± 10,5 123,1 ± 10,7 < 0,0001* 

Hábito de Fumar [N (%)] 57 (47,5) 57 (38,8) 0,1904 

Etilismo [N (%)] 29 (24,2) 43 (29,2) 0,4279 

Dados são reportados como média ± desvio padrão. Análise estatística por teste t ou 

teste do Qui-quadrado. *Diferença significativa entre os grupos (p < 0,05). 

 

A análise estatística da distribuição por sexo e idade não apresentou diferenças 
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significativas, indicando que há homogeneidade entre os grupos estudados. A proporção de 

indivíduos fumantes e etilistas também não apresentou diferenças significativas entre os dois 

grupos pela comparação realizada pelo teste do qui-quadrado, tendo-se considerado hábito de 

fumar como o consumo de cigarro por pelo menos um ano durante a vida (e anteriormente ao 

diagnóstico de DM2 no grupo caso). Quanto ao etilismo, todos os indivíduos participantes do 

estudo afirmaram beber apenas socialmente ou ocasionalmente. 

 

5.2. Distribuição genotípica e associação do polimorfismo de GSTT1 e GSTM1 com 

DM2 

Um total de 267 indivíduos (sendo 120 pacientes e 147 controles) foram genotipados 

para o polimorfismo de deleção das duas isoformas de GST. Nos pacientes diabéticos, a 

frequência de GSTM1-nulo e GSTT1-nulo foram de 41,7% e 29,2%, respectivamente, 

enquanto nos controles, as frequências foram de 43,5% e 12,2%, respectivamente (Tabela 8).  

No grupo caso, a frequência de GSTT1-nulo foi significativamente mais elevada do 

que nos controles (p = 0,001), já para GSTM1 não houve diferença significativa na 

distribuição de genótipos nulo e presente entre os grupos caso e controle (Tabela 8). 

Foi empregada análise estatística por regressão logística múltipla para avaliar a 

influência dos polimorfismos estudados sobre o risco de desenvolver a doença, com controle 

de fatores de confundimento relacionados à distribuição por sexo, hábito de fumar e etilismo 

(Tabelas 8). Na análise do risco associado ao polimorfismo de deleção de GSTT1 e GSTM1, 

foi verificado que o genótipo nulo para GSTT1 (p = 0,0004) está relacionado a uma maior 

predisposição ao DM2, conferindo um aumento de 3,2 vezes no risco de desenvolver a doença 

em relação ao genótipo presente. Tendo sido observado que não houve associação da deleção 

de GSTM1 com a susceptibilidade a doença (p = 0,7318) na população estuda. 

Pela análise da distribuição de genótipos combinados de GSTT1 e GSTM1 (Tabela 8) 

pode-se observar que houve uma baixa frequência de indivíduos com genótipo duplo nulo (- / 

-), tanto no grupo caso, quanto no grupo controle (6,7 e 4,1%, respectivamente). Havendo 

uma maior predominância de indivíduos com genótipo duplo presente (+ / +) nos dois grupos 

(35,8 e 48,3%, respectivamente). Foi possível verificar, com a aplicação de teste do qui-

quadrado, uma diferença significativa apenas para a combinação de genótipo GSTT1-nulo 

com GSTM1-presente (- / +), que teve uma proporção maior no grupo caso (p = 0,0018), 

associado a um risco a DM2 aumentado em 4,14 vezes (p = 0,0005) em relação ao genótipo 
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duplo presente (+ / +). 

 

Tabela 8 – Distribuição das frequências genotípicas de GSTT1 e GSTM1 e das combinações 

genotípicas entre GSTT1 e GSTM1 nos grupos caso e controle com análise do risco a DM2 

 

  Caso Controle         

Genótipo n (%) n (%) X2 p OR (IC 95%) p 

GSTM1     

  Presente (+) 70 (58,3) 83 (56,5) ------- ------- 1 (Referência) ------- 

Nulo (-) 50 (41,7) 64 (43,5) 0,095 0,8548 1,1 (0,66-1,82) 0,7318 

 

GSTT1 

    

  Presente (+) 85 (70,8) 129 (87,8) ------- ------- 1 (Referência) ------- 

Nulo (-) 35 (29,2) 18 (12,2) 11,89 0,001* 3,2 (1,68-6,18) 0,0004* 

 

Total 

 

120 (100) 

 

147 (100) 

      

 

GSTT1/GSTM1 

    

  (+ / +) 43 (35,8) 71 (48,3) 3,70 0,0543 1 (Referência) ------- 

(- / +) 27 (22,5) 12 (8,2) 9,77 0,0018* 4,14 (1,85-9,27) 0,0005* 

(+ / -) 42 (35,0) 58 (39,4) 0,39 0,5345 1,22 (0,70-2,14) 0,4768 

(- / -) 8 (6,7) 6 (4,1) 0,44 0,505 2,51 (0,82-7,75) 0,1084 

 

Total 

 

120 (100) 

 

147 (100) 

    

    

Análise estatística por teste do qui-quadrado e valores de Odds Ratio e intervalo de 

confiança obtidos por regressão logística múltipla. *Diferença significativa entre os grupos 

(p < 0,05). Obs.: Resultado significativo de (- / +) devido apenas à deleção de GSTT1. 

 

A aplicação de análise log-linear (teste do qui-quadrado tridimensional) aos dados da 

combinação dos genótipos de GSTT1 e GSTM1 para avaliar se ocorre uma cooperação entre 

os dois polimorfismos para o efeito observado (susceptibilidade aumentada a DM2), permitiu 

verificar que houve ajustamento dos dados das três variáveis analisadas (GSTT1, GSTM1 e 

Doença) ao modelo log-linear saturado (χ ² = 1,035, GL = 1, p = 0,3089), sendo que a retirada 

de GSTM1 não provocou diferenças significativas no ajuste ao modelo (χ ² = 1,097, GL = 2, p 

= 0,5780) e apenas GSTT1 apresentou associação com a doença (χ ² = 12,679, GL = 2, p = 

0,002). Estes resultados permitem inferir que não há contribuição de GSTM1 para a 
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susceptibilidade a doença e, portanto, o valor de Odds Ratio significativo obtido na 

associação de GSTT1-nulo com GSTM1-presente foi devido apenas ao efeito da deleção de 

GSTT1 sobre o risco a doença. 

 

5.3. Influência do polimorfismo de deleção de GSTT1 e GSTM1 sobre variáveis 

clínico-laboratoriais  

Foi analisada a influência da deleção de GSTT1 e GSTM1 sobre alterações 

bioquímicas e clínicas no grupo de pacientes estudados pela comparação entre os indivíduos 

com genótipo nulo e genótipo presente (Tabela 9), tendo-se observado que não ocorreram 

diferenças significativas quanto à distribuição por sexo, tempo de acometimento pela doença, 

tabagismo e consumo de álcool entre os grupos, demonstrando que há homogeneidade para a 

comparação das variáveis analisadas. 

Com relação a GSTT1, foi constatado que o genótipo de risco (nulo) está associado 

com alterações em componentes do perfil lipídico, tendo sido obtidos níveis 

significativamente mais elevados de triglicérides (p = 0,0242) e VLDL colesterol (p = 0,0252) 

neste grupo em relação aos indivíduos portadores de DM2 com genótipo presente (Tabela 9).  

No que se refere ao polimorfismo de GSTM1, foi observado que, apesar de GSTM1 

não ter relação com a susceptibilidade a DM2, o genótipo nulo desta isoforma mostrou 

associação com níveis significativamente aumentados de glicemia de jejum (p = 0,048), 

hemoglobina glicada (0,023) e pressão arterial, tanto sistólica (p < 0,0001) quanto diastólica 

(p < 0,0001) em relação ao genótipo presente nos indivíduos portadores de DM2 (Tabela 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

Tabela 9 – Associação entre os genótipos nulo e presente de GSTT1 e GSTM1 com variáveis 

clínico-laboratoriais em pacientes DM2 

Variáveis (n = 120) Genótipo Presente Genótipo Nulo P 

GSTT1 

   Sexo (M/F) 27/58 10/25 0,8991 

Tempo de acometimento (anos) 13,69 ± 7,34 15,71 ± 6,93 0,1664 

Glicemia de Jejum (mg/dL) 183,54 ± 75,05 192,03 ± 85,86 0,5905 

HbA1c (%) 8,95 ± 2,62 9,44 ± 2,98 0,3480 

IMC (kg/m²) 28,96 ± 5,45 28,43 ± 5,82 0,6349 

Colesterol Total (mg/dL) 180,69 ± 40,27 191,4 ± 52,28 0,2288 

Triglicérides (mg/dL) 144,81 ± 82,68 185,94 ± 105,11 0,0242* 

HDL (mg/dL) 46,28 ± 12,91 45,86 ± 13,17 0,8708 

LDL (mg/dL) 107,26 ± 32,12 116,74 ± 40,39 0,1758 

VLDL (mg/dL) 28,59 ± 16,54 36,77 ± 21,02 0,0252* 

Pressão Diastólica (mmHg) 83,58 ± 10,86 82,63 ± 11,33 0,6685 

Pressão Sistólica (mmHg) 137,28 ± 19,15 135,09 ± 18,33 0,5642 

Hábito de Fumar (+/-) 43/42 14/21 0,3928 

Consumo de Álcool (+/-) 18/67 11/24 0,2366 

GSTM1 

   Sexo (M/F) 19/51 18/32 0,4035 

Tempo de acometimento (anos) 13,42 ± 7,21 15,31 ± 6,89 0,2342 

Glicemia de Jejum (mg/dL) 174,13 ± 80,58 202,66 ± 71,97 0,0479* 

HbA1c (%) 8,57 ± 2,73 9,82 ± 2,59 0,0233* 

IMC (kg/m²) 28,6 ± 4,96 29,1 ± 6,31 0,6225 

Colesterol Total (mg/dL) 179,73 ± 43,72 189,54 ± 44,57 0,2316 

Triglicérides (mg/dL) 152 ± 88,90 163,54 ± 95,04 0,4971 

HDL (mg/dL) 46,64 ± 13,79 45,48 ± 11,73 0,6292 

LDL (mg/dL) 106,79 ± 32,11 114,56 ± 38,19 0,2291 

VLDL (mg/dL) 30,40 ± 17,78 32,34 ± 19,01 0,492 

Pressão Diastólica (mmHg) 78,91 ± 8,89 89,44 ± 10,70 <0,0001* 

Pressão Sistólica (mmHg) 129,57 ± 14,97 146,54 ± 19,42 <0,0001* 

Hábito de Fumar (+/-) 33/37 24/26 0,9261 

Consumo de Álcool (+/-) 17/53 12/38 0,9715 

Dados são reportados como média. Análise por teste t e teste do qui-quadrado. *Diferença 

significativa entre os grupos (p < 0,05). 

 



34 
 

6. DISCUSSÃO 

O DM2 é uma doença multifatorial, que se desenvolve pela interação entre exposição 

a fatores ambientais de risco e susceptibilidade genética, de forma que os polimorfismos 

genéticos podem influenciar no risco para o desenvolvimento desta patologia. Como as 

células β pancreáticas expressam baixos níveis de enzimas antioxidantes, elas podem estar 

mais desprotegidas aos danos causados por espécies reativas (EIZIRIK et al., 1996; 

ROBERTSON et al., 2003), sendo assim o estudo de polimorfismos de genes envolvidos na 

proteção ao estresse oxidativo pode auxiliar na elucidação das bases genéticas desta patologia. 

As GST constituem uma família de enzimas que têm grande importância na defesa 

aos danos oxidativos, assim como na biotransformação de xenobióticos (WANG et al., 2006; 

KOCH et al., 2010; REIS, 2010). As isoformas GSTT1 e GSTM1 apresentam polimorfismo de 

deleção que leva a ausência de atividade enzimática (LONDON et al., 2000). Estes genes 

foram avaliados em sua associação com a susceptibilidade ao DM2 e a complicações que 

acompanham a doença, por meio da análise de variáveis clínico-laboratoriais em pacientes e 

controles. Foi demonstrada uma associação do genótipo GSTT1-nulo com um risco 

aumentado a DM2. Este achado foi confirmado após ajustamento da distribuição por sexo, 

tabagismo e consumo de álcool, sendo que não houve associação significante destes fatores de 

confundimento com a susceptibilidade a doença. 

Na comparação entre os grupos caso e controle, o achado de diferenças significativas 

em todas as variáveis clínicas analisadas pode ser explicado pelo elevado grau de 

descompensação metabólica dos pacientes envolvidos no estudo, como pode ser verificado na 

Tabela 7 pelos valores bastante alterados destas variáveis no grupo caso, com destaque para 

glicemia de jejum, colesterol, LDL-colesterol e pressão arterial. Estes resultados também 

confirmam a natureza complexa do DM2, reconhecido como uma síndrome que envolve 

alterações em vários parâmetros clínicos, que precisam ser continuamente monitorados nos 

pacientes diabéticos para evitar o desenvolvimento de complicações micro e macrovasculares. 

A proporção de indivíduos com genótipo GSTM1-nulo no grupo controle (43,5%) 

está de acordo com dados da literatura, se aproximando das frequências reportadas em estudos 

caso controle realizadas no Brasil (45,7%, BURIM et al., 2004; 41,3%, COLOMBO et al., 

2004) e na Europa (46,9%, D’ALO et al., 2004). Já a frequência de deleção de GSTT1 no 

grupo controle (12,2%) apresentou-se aparentemente mais baixa do que as frequências obtidas 

nos referidos estudos, que variaram entre 18 e 20%, o que pode ser devido a diferenças na 

composição étnica entre regiões da população brasileira (ARRUDA et al., 1998), que 
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apresenta alto índice de miscigenação racial, e diferenças quanto aos critérios de exclusão do 

grupo controle destes estudos, que enfocaram o câncer ou outras patologias. 

Na análise de risco (Tabela 8) foi verificada uma frequência mais elevada do 

genótipo GSTT1-nulo (29,2%) no grupo caso do que em indivíduos não-diabéticos (12,2%), e 

que aqueles que apresentam o genótipo de risco possuem uma predisposição aumentada à 

doença de aproximadamente 3,2 vezes (p = 0,0004). Portanto, os indivíduos podem apresentar 

defesas antioxidantes diminuídas quando esta isoforma está deletada. Estes resultados 

sugerem que o polimorfismo de deleção do gene GSTT1 pode desempenhar um papel 

importante na patogênese do DM2, corroborando com estudos realizados em outros países 

descritos na literatura (WANG et al., 2006; AMER et al., 2011). 

Com relação ao polimorfismo de GSTM1, não houve diferenças significativas nas 

proporções genotípicas entre os grupos caso (41,7% de genótipo nulo) e controle (43,5% de 

genótipo nulo). Também foi verificado que não houve associação da deleção de GSTM1 com 

a susceptibilidade a DM2 (Tabela 8). Estes resultados estão de acordo com estudo realizado 

por Wang et al. (2006) na população chinesa. 

Apesar de haver algumas divergências na literatura, os genótipos GSTT1-nulo e 

GSTT1-nulo/GSTM1-nulo têm consistentemente sido considerados fatores de risco ao 

desenvolvimento de DM2 como reportado por um estudo de meta-análise conduzido por 

Zhang et al. (2013). No estudo egípcio (AMER et al., 2011), os autores encontraram 

associações significativas tanto para o genótipo duplo nulo (-/-) (p = 0,009) quanto para 

combinações de GSTT1 e GSTM1 contendo apenas uma das isoformas deletadas (-/+ ou +/-) 

(p = 0,009). Eles concluíram que esses resultados permitiam inferir que GSTT1 e GSTM1 

desempenhavam um papel cooperativo na proteção contra o desenvolvimento de DM2. Além 

disso, no estudo indiano (BID et al., 2010), os resultados implicaram em um risco aumentado 

de 1,84 vezes a DM2 quando apenas uma das isoformas de GSTT1 ou GSTM1 estava deletada 

(-/+ ou +/-) (p = 0,016). 

No presente estudo, os resultados indicaram que indivíduos com genótipo GSTT1-

nulo/GSTM1-presente (-/+) tiveram um risco aumentado de 4,14 vezes a DM2 em relação ao 

genótipo duplo presente (+/+) (Tabela 8). Porém, a análise log-linear revelou que não há 

contribuição do polimorfismo de GSTM1 na susceptibilidade ao diabetes (p = 0,578) e, 

adicionalmente, pode-se concluir que GSTM1-presente não supre a deficiência causada pela 

deleção de GSTT1 já que o risco a DM2 continuou elevado. 

A análise log-linear permite verificar a existência de interações entre variáveis 

categóricas de forma mais completa e mais fácil do que a aplicação de testes do qui-quadrado 
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(STREINER, LIN, 1998; ZAR, 2010), devendo-se ressaltar que foi constatado na bibliografia 

pesquisada e em vários outros estudos de susceptibilidade genética que esta ferramenta é 

pouco aplicada. Os achados obtidos neste trabalho demonstram a necessidade de adoção da 

análise log-linear nos estudos de susceptibilidade para verificar a real significância da 

combinação dos polimorfismos genéticos em estudo. 

A análise da associação de variáveis clínico-laboratoriais com o polimorfismo 

estudado mostrou que, nos indivíduos diabéticos, o genótipo nulo de GSTT1 está associado 

com valores significativamente mais elevados de triglicérides e VLDL-colesterol (Tabela 9), 

enquanto que, o genótipo GSTM1 nulo correlacionou-se com o aumento significante de 

hemoglobina glicada, glicemia de jejum e pressão arterial sistólica e diastólica quando 

comparado ao genótipo presente (Tabela 9). Estes dados permitem inferir que a ausência de 

GSTT1 e de GSTM1 pode contribuir para o desenvolvimento de complicações do DM2 

relacionadas à dislipidemia (GSTT1), descompensação glicêmica e hipertensão arterial 

(GSTM1). 

Esses resultados são consistentes com estudos conduzidos nas populações chinesa 

(WANG et al., 2006), egípcia (AMER et al., 2011) e indiana (RAMPRASATH et al., 2011), 

em que também foi observada a associação de GSTT1-nulo com alterações lipídicas. A 

influência de GSTM1 sobre os níveis glicêmicos e pressóricos está de acordo com o estudo 

egípcio (AMER et al., 2011). A associação de GSTM1-nulo com níveis pressóricos elevados 

também foi verificada por Bessa et al. (2009) em estudo sobre o efeito destes polimorfismos 

sobre a hipertensão arterial, em que se concluiu que GSTM1-nulo pode ser um marcador útil 

na identificação de indivíduos com alto risco a hipertensão na população do Egito. 

Os achados de que GSTM1 não influencia no risco a DM2, mas altera o controle 

glicêmico, juntamente com a verificação da associação do polimorfismo de GSTT1 com a 

susceptibilidade aumentada a doença e com alterações apenas em componentes do perfil 

lipídico corroboram a teoria que considera a hiperlipidemia como a causa primária da 

disfunção das células β pancreáticas ao invés da hiperglicemia (SHIMABUKURO et al., 

1998; EVANS et al., 2002; EVANS et al., 2003), conforme reportado que níveis elevados de 

ácidos graxos livres podem prejudicar a função das células β e contribuir para a resistência 

insulínica. 

Os resultados obtidos em nosso estudo sugerem que GSTT1 pode ser considerado 

como um potencial marcador genético para auxiliar na identificação de indivíduos com 

susceptibilidade aumentada a DM2. Embora não tenha sido verificada uma relação entre o 

polimorfismo de deleção de GSTM1 e a susceptibilidade à doença, foi possível observar a 
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influência deste polimorfismo sobre parâmetros clínicos e bioquímicos relativos à pressão 

arterial e glicemia. Portanto, a deleção de GSTM1, assim como de GSTT1, pode apresentar 

relevância na evolução do quadro clínico dos pacientes DM2, já que estas duas variáveis 

clínicas, juntamente com o perfil lipídico, constituem pontos focais no monitoramento da 

doença no sentido de impedir a instalação de complicações crônicas.  

Os mecanismos subjacentes aos resultados de associação observados neste e em 

outros trabalhos ainda precisam ser elucidados em pesquisas futuras. Os resultados obtidos 

ensejam, como perspectivas para novos trabalhos, o estudo da associação do polimorfismo de 

deleção de GSTT1 e GSTM1 com a susceptibilidade ao desenvolvimento de complicações 

clínicas específicas no DM2, como retinopatia diabética, nefropatia diabética e doença 

cardiovascular, pela comparação das frequências genotípicas entre grupos de indivíduos 

diabéticos com presença e ausência de manifestação destas comorbidades, dado a grande 

escassez de estudos nesta área. 

Deve-se apontar como fator limitante deste estudo o tamanho do grupo amostral 

(composto por 267 indivíduos), que deve ser aumentado nos próximos estudos para conferir 

maior confiabilidade aos resultados de associação obtidos, além de considerar a análise da 

influência das variáveis clínico-laboratoriais como possíveis fatores de confundimento na 

susceptibilidade à doença e às suas complicações clínicas.  
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7. CONCLUSÃO 

Este estudo trouxe evidências de que o polimorfismo de deleção das isoformas T1 e 

M1 do sistema GST podem desempenhar importantes efeitos no DM2. Tendo sido verificadas 

as seguintes associações: 

1) GSTT1 teve influência sobre a susceptibilidade ao DM2, sendo que o genótipo 

GSTT1-nulo provocou um risco aumentado de 3,2 vezes à doença; 

2) GSTM1 não apresentou associação com a susceptibilidade ao DM2; 

3) A análise dos genótipos combinados de GSTT1 e GSTM1 mostrou que o genótipo 

GSTM1-presente não reduz o efeito da deleção de GSTT1 sobre o risco à doença; 

4) GSTT1-nulo teve correlação com níveis mais elevados de triglicérides e VLDL-

colesterol nos pacientes diabéticos; 

5) GSTM1-nulo associou-se a níveis glicêmicos e pressóricos mais elevados nos 

pacientes diabéticos. 

Diante destes achados, conclui-se que GSTT1 pode ser considerado como um 

potencial marcador genético para a identificação de indivíduos com risco aumentado ao 

desenvolvimento de DM2 e que o polimorfismo de deleção de GSTM1 e GSTT1 pode 

influenciar o desenvolvimento de complicações associadas ao DM2 devido ao efeito destes 

genes sobre importantes parâmetros clínico-laboratoriais monitorados nos portadores da 

doença. 
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ANEXO I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Dados de identificação: (   ) Paciente      (    ) Controle 

 

Título do Projeto: Avaliação clínica e molecular do polimorfismo genético na 

susceptibilidade às complicações do diabetes mellitus 

 

Pesquisadora Responsável: Angela Adamski da Silva Reis 

 

Nome do voluntário: __________________________________________________________ 

Telefone: ____________________________  Celular: _______________________________ 

 

Idade: _______ anos                 R.G. _______________ Org. Exp. ______________________ 

 

Responsável legal (quando for o caso): ___________________________________________ 

 

Grau de parentesco: ___________________________________________________________ 

 

R.G. Responsável legal: _________________________ Org. Exp. ______________________ 

 

1. Este projeto tem o objetivo de avaliar clínica e molecularmente a susceptibilidade genética 

nas complicações do Diabetes mellitus tipo 2. 

2. Para tanto será necessário realizar os seguintes procedimentos: 

 - responder um questionário sobre seus hábitos de vida (com entrevistador); 

 - doação de 10 mL de amostra de sangue periférico (coletada por especialista) 

3. Os procedimentos da pesquisa oferecem risco mínimo de ocorrência de algum dano 

imediato ou tardio para o paciente (poderá ocorrer hematomas locais após a coleta de sangue). 

4. Sua amostra de sangue será testada com testes de DNA para avaliação a susceptibilidade ao 

diabetes mellitus tipo 2 e/ou suas complicações clínicas. 

5. A participação no estudo não acarretará custos para você e não será disponível nenhuma 

compensação financeira. 

6. Você será esclarecido(a) sobre a pesquisa em qualquer aspecto que desejar. Você é livre 

para recusar-se a participar, retirar seu consentimento ou interromper a participação a 

qualquer momento. A sua participação é voluntária e a recusa em participar não irá acarretar 

qualquer penalidade ou perda em seu atendimento no Serviço de Endocrinologia do HC. 

 O(s) pesquisador(es) irá(ão) tratar a sua identidade com padrões profissionais de 

sigilo e as informações colhidas serão utilizadas somente para fins científicos. Os resultados 

da pesquisa serão entregues para você e permanecerão confidenciais. Seu nome ou o material 

que indique a sua participação não será liberado sem a sua permissão. Você não será 
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identificado(a) em nenhuma publicação que possa resultar deste estudo. 

Eu,__________________________________________________________________, RG nº 

_____________________ Org. Exp. __________ declaro ter sido suficientemente esclarecido 

sobre os propósitos do estudo, os procedimentos a serem realizados, seus desconfortos e 

riscos, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos permanentes. Estou ciente de 

que todas as informações prestadas durante a entrevista serão de caráter confidencial e os 

dados colhidos serão utilizados somente para fins científicos. Concordo voluntariamente em 

participar desta pesquisa, sendo que poderei retirar o meu consentimento a qualquer 

momento, antes ou durante o mesmo, sem prejuízo ou perda de qualquer benefício que eu 

possa ter adquirido durante o atendimento neste Serviço. 

Ou, 

Eu,________________________________________________________________________

_____, RG nº__________________ Org. Exp. _______________________, responsável legal 

por________________________________________________________________________

____________________________, RG nº______________________, Org. Exp. __________ 

declaro ter sido informado e concordo com a participação, como voluntário, no projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Goiânia, _____ de ____________ de _______ 

 

 

___________________________________________________ 

Nome e assinatura do paciente ou seu responsável legal 

 

______________________________________________________ 

Nome e assinatura do responsável por obter o consentimento 

 

 

 

Assinatura Dactiloscópica : 
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ANEXO II – Parecer do Comitê de Ética Institucional 
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ANEXO III – Formulário de Preenchimento de Dados de Pacientes 

Avaliação clínica e molecular, estilo de vida e hábitos alimentares de pacientes com 

diabéticos tipo 2. 

 

ENTREVISTA 
 

INICIAIS: ________________   Data ________________ Nº    ___________ 

 

DADOS PESSOAIS: 
 

Nome: _____________________________________________________________________ 

 

Data de nascimento:____/____/____     Idade: _____    Sexo:__________________________ 

 

Documento de Identidade:_____________________    Org. Exp. ______________________ 

 

CPF: ________________      Profissão: ___________________________________________ 

 

Estado Civil: ______________________ 

 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________  Cidade: _____________   Estado: ___________________ 

 

CEP: _______________  Telefone: _______________  Celular: _______________________ 

 

Naturalidade: _______________________  Nacionalidade: ___________________________ 

 

 

 

DADOS CLÍNICOS: 

 

Pressão Arterial: __________________ Classificação: _________________ 

 

Valores de Referência 

Sistólica mmHg Diastólica mmHg 
Ideal                                    <120 <80 

Alterada                               <130 <85 

Hipertensão                     acima de 140 acima de 90 

 

 

Anotações relevantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Exames Clínicos: (obtidos pelo médico colaborador) 

 

Exames clínicos Resultados Valores Referência 

Glicemia de Jejum  70 - 99 mg/dL 

Triglicérides  até 150 mg/dL 

Colesterol  desejável até 200 mg/dL 

limítrofe 200 - 239 

elevado acima 230 mg / dL 

HDL  Acima de 50mg/dL 

LDL  inferior a 130 mg /dL 

limítrofe 130-160 mg / dL 

elevado acima 160 mg/dL 

VLDL  2 a 35 mg/dL 

Hemoglobina Glicada  4.0 a 6.0 % 

TGO  Masculino: até 37 U/L 

Feminino: até 31 U/L 

TGP  Masculino: até 41 U/L 

Feminino: até 31 U/L 

Creatinina  Masculino: 0,7 a 1,3 mg/dL 

Feminino: 0,6 a 1,1 mg/dL 

 

Peso Corporal : ______________ Classificação IMC: __________________ 

 

 

Cálculo de Índice de Massa Corporal: 
 

IMC = __peso (Kg) 

                altura 2 

 

 
IMC  Classificação  Obesidade (grau) 

Menor que 18,5  Magreza  0 
Entre 18,5 e 24,9  Normal  0 
Entre 25,0 e 29,9  Sobrepeso  I 
Entre 30,0 e 39,9  Obesidade  II 
Maior que 40,0  Obesidade Grave  III 

 

 

Questões a serem questionadas ao paciente (feitas pelo entrevistador) 

 

1. Há quanto tempo é diabético? ______________, ano do diagnóstico_______ 

2. Possui familiares com diabetes? 

(  ) Não     (  ) Sim,  Qual grau de parentesco? ______________________________________ 

 

Observação: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 



54 
 

2. Uso de medicamentos 

Para pressão arterial:        (  ) Não         (  ) Sim, qual? 

___________________________________________________________________________ 

Quem receitou o medicamento? (especialidade 

médico)_____________________________________________________________________ 

Há quanto tempo utiliza? 

___________________________________________________________________________ 

Quais outros medicamentos utiliza? 

(     ) Analgésicos             (   ) antibióticos    (     ) anti-inflamatórios  (  ) outro -

Qual?______________________________________________________________________ 

 Para qual indicação clínica? Por quanto tempo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

3. É fumante? 

  (  ) Sim         (  ) Não                              Se sim, por quanto tempo? ____________________ 

Já fumou? 

  (  ) Sim         (  ) Não                                                      

Se sim, por quanto tempo fumou?________________________________________________ 

Há quanto tempo parou de fumar?________________________________________________ 

 

4. Faz uso de bebida alcoólica? 

(  ) Sim               (  ) Não                                     Quanto tempo? ____________ 

Se sim, qual a frequência? (  )Diariamente (  )Socialmente (  ) Ocasionalmente 

 

5. Possuía alguma doença antes do diagnóstico de diabetes? 

(  ) Sim         (  ) Não                 Qual (is)? _________________________________________ 

 

6. Consumo de água. Quantos copos bebe de água diariamente? ________________________ 

Possui alguma disfunção renal? (  ) sim        (  ) não 

Qual? ____________________ Há quanto tempo? __________________________________ 

7.Utiliza algum sapato especial? 

 (  ) sim        (  ) não 

Se sim, qual motivo? __________________________________________________________ 
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8. Hábitos alimentares. 

 

Consumo Quantidade Tipo Período 
doces    

carnes    

Legumes e verduras    

frutas    

Carboidratos e derivados    

Outros (quais?)    
 

Foi indicado a fazer dieta alimentar pelo médico? (  ) sim        (  ) não 

 

Achou dificuldade em fazer a dieta alimentar ? (  ) sim        (  ) não 

por quê?____________________________________________________________________ 

 

9. Atividade física 

Fazia atividade física antes do diagnóstico de diabetes? (  ) sim      (  ) não 

Qual? _____________________ Há quanto tempo? _________________________________ 

Faz atividade física atualmente? (  ) sim        (  ) não 

Qual? __________________ Periodicidade? _______________________________________ 

Só começou a fazer atividade física depois do diagnóstico? (  ) sim        (  ) não 

Foi recomendado pelo médico? (  ) sim        (  ) não 

Anotações Relevantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data, ___________________ Local de Coleta:______________________________________ 

Nome do Responsável pelo preenchimento do questionário e assinatura: 

___________________________________________________________________________ 

 

DADOS MOLECULARES (Análise no laboratório) 
 

Polimorfismo Genótipo PCR Genótipo PCR real time 

GSTM1   

GSTT1   

 

GSTM1: genótipo nulo ou presente; 

GSTT1: genótipo nulo ou presente. 
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ANEXO IV – Formulário de Preenchimento de Dados de Controles 

Avaliação clínica e molecular, estilo de vida e hábitos alimentares de indivíduos do grupo 

controle. 

 

ENTREVISTA 

 

INICIAIS: ________________   Data ________________ Nº QT ______________________ 

 

DADOS PESSOAIS: 

 

Nome: 

___________________________________________________________________________ 

 

Data de nascimento:____/____/____     Idade: ______   Sexo:__________________________ 

 

Documento de Identidade:_____________________    Org. Exp. _______________________ 

 

CPF: ________________      Profissão: ___________________________________________ 

 

Estado Civil: ________________________________________________________________ 

 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Bairro: _____________________  Cidade: _____________   Estado: ___________________ 

 

CEP: _______________  Telefone: _______________  Celular: _______________________ 

 

Naturalidade: _______________________  Nacionalidade: ___________________________ 

 

 

DADOS CLÍNICOS: 

 

Pressão Arterial: __________________ Classificação: _________________ 

 

Valores de Referência 

Sistólica mmHg Diastólica mmHg 

Ideal                                    <120 <80 

Alterada                               <130 <85 

Hipertensão                     acima de 140 acima de 90 

 

 

Anotações relevantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Peso Corporal : ______________ Classificação IMC: __________________ 

 

Cálculo de Índice de Massa Corporal: 

 

IMC = __peso (Kg) 

                altura 2 

 

 

 

 

 

 

Questões: 

 

1. Possui familiares com diabetes? 

(  ) Não     (  ) Sim,  Qual grau de parentesco? ______________________________________ 

 

Observação: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. Uso de medicamentos 

(  ) Não         (  ) Sim, qual? _____________________________________________________ 

Quem receitou o medicamento? (especialidade médico)_______________________________ 

Há quanto tempo utiliza? ______________________________________________________ 

Quais outros medicamentos utiliza? 

(     ) Analgésicos             (   ) antibióticos    (     ) anti-inflamatórios 

 Para qual indicação clínica? Por quanto tempo? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

3. É fumante?  

  (  ) Sim         (  ) Não                                          Por quanto tempo? _____________________ 

Já fumou?  

  (  ) Sim         (  ) Não                                                      

Se sim, por quanto tempo fumou?________________________________________________ 

Há quanto tempo parou de fumar?________________________________________________ 

 

4. Faz uso de bebida alcoólica? 

(  ) Sim               (  ) Não                                     Quanto tempo? ________________________ 

Se sim, qual a frequência? (   )Diariamente (   )Socialmente (  ) Ocasionalmente 

IMC  Classificação  Obesidade (grau) 

Menor que 18,5 
 

Magreza 
 

0 

Entre 18,5 e 24,9 
 

Normal 
 

0 

Entre 25,0 e 29,9 
 

Sobrepeso 
 

I 

Entre 30,0 e 39,9 
 

Obesidade 
 

II 

Maior que 40,0 
 

Obesidade Grave 
 

III 
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5. Possui alguma doença? 

(  ) Sim         (  ) Não                 Qual (is)? _________________________________________ 

 

6. Consumo de água. Quantos copos bebe de água diariamente? ________________________ 

 

7. Hábitos alimentares.  

Consumo Quantidade Tipo Período 

doces    

carnes    

Legumes e verduras    

frutas    

Carboidratos e derivados    

Outros (quais?)    

   

 

 

 

8. Atividade física 

Faz atividade física ? (  ) sim      (  ) não 

Qual? _____________________ Há quanto tempo? _________________________________ 

Periodicidade? _______________________________________________________________ 

Foi recomendado pelo médico? (  ) não (  ) sim, motivo? _____________________________ 

Anotações Relevantes: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Data, ___________________ Local de Coleta:_____________________________________  

Nome do Responsável pelo preenchimento do questionário e assinatura: 

___________________________________________________________________________ 

 

DADOS MOLECULARES (Análise no laboratório) 

 

Polimorfismo Genótipo PCR Genótipo PCR real time 

GSTM1   

GSTT1   

 

GSTM1: genótipo nulo ou presente; 

GSTT1: genótipo nulo ou presente; 

Período: todos os dias =1 
                1 a 3 vezes semana =2 
                4 a 6 vezes semana = 3 
                não consome = 4 
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ANEXO V - Artigo de estudo de caso publicado na Revista da Universidade Vale do Rio 

Verde. 

Avaliação do nível de controle glicêmico dos pacientes diabéticos tipo 2 atendidos em um 

Hospital Universitário 

Denise da Silva PINHEIRO1 

Carla Danielle Dias COSTA2 

César Ramos ROCHA FILHO3 

Cláudia Aparecida MUNDIM4 

Angela Adamski da Silva REIS5 

Paulo César GHEDINI 6 

1 Biomédica, Mestranda em Biologia Celular e Molecular do Instituto de Ciências Biológicas (ICB) da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). 2 Graduanda em Biomedicina pela UFG. 3 Graduando em Biotecnologia 

pela UFG. 4 Médica Assistente do Serviço de Endocrinologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina 

da UFG. 5 Biomédica, Professora Adjunta e Orientadora. Universidade Federal de Goiás, Departamento de 
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RESUMO 

Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é uma doença multifatorial, caracterizada pela hiperglicemia crônica associada à 

adoção de estilos de vida, como o sedentarismo, dieta inadequada e, sobretudo a obesidade. O controle glicêmico 

constitui a principal meta no tratamento do paciente diabético para a prevenção das complicações clínicas, com 

destaque para a doença cardiovascular. Este trabalho teve como objetivo estabelecer o perfil dos pacientes com 

DM2 atendidos no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás quanto ao nível de controle 

glicêmico. Foram avaliadas variáveis demográficas, clínicas e de estilo de vida em 120 pacientes. Os dados 

demonstram maior proporção de pacientes do sexo feminino (69%) e média de idade de 60,5 anos. Nas variáveis 

clínicas observamos tempo médio de acometimento pela doença de 14 anos, alto percentual de pacientes com 

alterações na taxa de hemoglobina glicada, glicemia de jejum, IMC e perfil lipídico. Quanto ao estilo de vida dos 

pacientes foi verificado que 4,2% permaneceram tabagistas após o diagnóstico da doença. A maioria dos 

indivíduos apresentaram dificuldade em seguir a dieta e praticar exercícios físicos regularmente. Estes achados 

apontam uma situação preocupante que demanda esforços para aumentar a adesão dos pacientes ao plano de 

tratamento, principalmente no que se refere a mudanças no estilo de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes mellitus tipo 2, Controle glicêmico, Perfil lipídico, Estilo de vida, Hospital 

universitário. 

 

Assessment of glycemic control of type 2 diabetic patients treated at a university hospital 

ABSTRACT  
Diabetes mellitus type 2 (DM2) is a multifactorial disease characterized by chronic hyperglycemia associated 

with the adoption of lifestyles such as physical inactivity, poor diet, and especially obesity. Glycemic control is 

the main goal in the treatment of diabetic patients for the prevention of clinical complications, especially 

cardiovascular disease. This study aimed to establish the profile of patients with DM2 treated at the Clinical 

Hospital of the Federal University of Goiás regarding the level of glycemic control. We evaluated demographic, 

clinical variables and lifestyle in 120 patients. The data show a higher proportion of female patients (69%) and 

mean age of 60.5 years. In clinical variables observed average time of disease involvement was 14 years, a high 

percentage of patients with changes in glycated hemoglobin, fasting glucose, BMI and lipid profile. As for the 

lifestyle of patients it was found that 4.2% remained smokers after diagnosis of the disease. Most subjects had 

difficulty following the diet and exercise regularly. These findings indicate a worrying situation that requires 

efforts to increase patient adherence to the treatment plan, especially with regard to changes in lifestyle.  

 

KEYWORDS: Diabetes mellitus type 2, Glycemic control, Lipid profile, Lifestyle, University hospital. 
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INTRODUÇÃO 

 Diabetes mellitus tipo 2 (DM2) é 

uma doença multifatorial, caracterizada por 

um estado de hiperglicemia crônica 

decorrente de defeitos na produção ou na 

ação da insulina; (FERRANNINI, 1998; 

REIS, VELHO, 2002) e corresponde a 

forma mais comum da doença (mais de 

90% dos casos de diabetes) (SACKS et al., 

2002; MS, 2006). 

Segundo dados da Organização 

Mundial de Saúde, DM2 está entre as 

doenças mais prevalentes do mundo, com a 

expectativa de atingir 350 milhões de 

pessoas acometidas em 2025 (MS, 2006). 

Essa patologia está associada a 

complicações metabólicas, clínicas e 

sociais, relacionadas a urbanização 

crescente, sedentarismo, dieta inadequada 

e, sobretudo a obesidade (LERARIO et al., 

2008). 

As doenças cardiovasculares 

(DCV) constituem a maior causa de 

morbidade e mortalidade entre os 

diabéticos (GOMES et al., 2006; 

LERARIO et al., 2008; ADA, 2012) 

devido às alterações dislipidêmicas que 

acompanham a doença.  

Além da dislipidemia, a 

hiperglicemia, a hipertensão arterial 

sistêmica e o tabagismo figuram como 

importantes fatores de risco na etiologia 

das complicações crônicas do DM2 

(SCHEFFEL et al., 2004). O controle 

destas variáveis reduz significativamente o 

acometimento por complicações micro e 

macrovasculares no diabetes (GOMES et 

al., 2006), sendo o controle glicêmico, a 

principal meta no tratamento do paciente 

diabético (ADA, 2012). 

Além do estilo de vida e da 

exposição ambiental, a susceptibilidade 

genética é um componente que tem grande 

impacto no desenvolvimento do DM2 

(REIS, VELHO, 2002) e deve estar entre 

as variáveis a ser considerada no 

monitoramento do paciente. 

O desenvolvimento de estudos 

sobre a caracterização do perfil do paciente 

diabético é de grande relevância para a 

definição de políticas públicas apropriadas 

no sentido de reduzir o número de 

acometimentos por complicações clínicas 

relacionadas à doença. 

O objetivo do presente estudo foi 

estabelecer o perfil dos pacientes 

portadores de DM2 acompanhados pelo 

Serviço de Endocrinologia de um Hospital 

Universitário com enfoque sobre a 

avaliação do nível de controle glicêmico 

destes pacientes. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

 O presente estudo apresenta 

natureza descritiva e foi conduzido no 

Hospital das Clínicas (HC) da Faculdade 

de Medicina (FM) da Universidade Federal 

de Goiás (UFG). Foram avaliados 120 
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pacientes portadores de DM2, os quais 

foram acompanhados pelo Serviço de 

Endocrinologia do referido hospital em 

atendimento ambulatorial. Os pacientes 

selecionados faziam seguimento no HC à 

pelo menos três anos e dispunham de 

dados completos para todas as variáveis 

analisadas.  

O levantamento de informações 

sobre as características demográficas, o 

estilo de vida e dos principais exames 

relacionados ao controle glicêmico da 

população estudada foi realizado pela 

aplicação de questionários e análise dos 

prontuários dos pacientes, tendo sido 

avaliadas as seguintes variáveis: 

1. Variáveis demográficas: idade, 

sexo, tempo de acometimento pela doença 

e hereditariedade (familiares de primeiro e 

segundo grau portadores da doença). 

2. Variáveis Clínicas: glicemia de 

jejum, hemoglobina glicada (HbA1C), 

perfil lipídico (colesterol total, 

triglicérides, LDL e HDL) e índice de 

massa corporal (IMC, dada pela razão 

entre peso em Kg sobre altura2 em metros). 

Utilizou-se como referência os critérios 

estabelecidos pela American Diabetes 

Association (ADA, 2012). 

Para análise do IMC os pacientes 

foram classificados em baixo peso (IMC < 

18,5), normais (IMC ≥ 18,5 e < 25 kg/m2), 

sobrepeso, (IMC ≥ 25 e < 30 kg/m2) e 

obesidade (IMC ≥ 30 kg/m2). 

Os níveis desejados no perfil 

lipídico foram estabelecidos de acordo com 

recomendações do National Cholesterol 

Education Program Adult Treatment Panel 

III Guidelines (NCEP, 2002) (Triglicérides 

< 150 mg/dl, LDL < 100 mg/dl e HDL ≥ 

40 mg/dl). 

3. Variáveis de estilo de vida: 

prática de atividade física, hábitos 

alimentares e hábito de fumar. 

 O estudo foi conduzido de acordo 

com as diretrizes éticas da Declaração de 

Helsinki de 1975 e foi aprovado pelo 

Comitê de Ética Institucional sob nº195/11 

de 27 de junho de 2011. Todos os 

pacientes participantes assinaram o termo 

de consentimento livre e esclarecido. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 O Serviço de Endocrinologia do 

HC atende uma média de 10 pacientes por 

semana, sendo os retornos marcados a cada 

seis meses. Este estudo acompanhou os 

pacientes atendidos entre os meses de 

agosto e novembro de 2011, totalizando 

um número de 120 indivíduos avaliados. 

1. Variáveis demográficas 

 Quanto à distribuição por sexo 

(tabela 1), houve predominância para o 

sexo feminino (69%), o que pode ser 

explicado pelo fato de as mulheres 

procurarem os serviços de saúde com 

maior regularidade.  
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Tabela 1 – Características demográficas da 

população estudada. 

Variáveis Dados 

Idade (anos) 60,48 ± 9,88* 

Sexo (%) 

    Masculino (37) 30,83 

   Feminino (83) 69,17 

Hereditariedade (%) 75 

   Parentes de 1ºGrau (52) 43,33 

   Parentes de 2ºGrau (38) 31,67 

Tempo de Acometimento (anos) 14,28 ± 7,23* 

*Dados são reportados como média ± desvio 

padrão. 

 

No que se refere à hereditariedade, 

75% relataram ter familiares com DM2, 

sendo que 43,3% apresentam parentes de 

primeiro grau com a doença. Dado que 

corrobora a forte influência do componente 

genético no desenvolvimento desta 

patologia.  

 O grupo de pacientes estudado 

teve média de idade de 60,5 anos, com 

variação de 30 a 85 anos. Sendo verificada 

maior percentual de pacientes na faixa 

etária de 51 a 70 anos (71%) [tabela 2]. 

 

Tabela 2 – Distribuição do grupo de pacientes 

estudado por faixa etária 

Faixa Etária (Anos) N % 

30 a 40 5 4,17 

41 a 50 13 10,83 

51 a 60 30 25,00 

61 a 70 55 45,83 

71 a 80 15 12,50 

81 a 90 2 1,67 

 

 As características demográficas 

apontadas na população analisada 

corroboram com dados da literatura 

referentes a levantamentos em unidades 

básicas de saúde (ARAÚJO et al., 1999; 

BATISTA et al., 2005). 

2. Variáveis clínicas 

 Os valores médios das variáveis 

clínicas analisadas podem ser visualizados 

na tabela 3. Os resultados obtidos 

aproximam-se de dados obtidos em um 

estudo multicêntrico, realizado por Gomes 

et al. (2006), o qual avaliou quatro regiões 

brasileiras, incluindo a região Centro-

Oeste. 

 

Tabela 3 – Características clínicas do grupo de 

pacientes estudados 

Variáveis Dados 

Glicemia de Jejum (mg/dL) 186,02 ± 78,08 

Hemoglobina Glicada (%) 9,1 ± 2,7 

IMC (kg/m²) 28,8 ± 5,55 

Perfil Lipídico (mg/dl) 

    Colesterol Total 183,8 ± 44,15 

   Triglicérides  156,8 ± 91,3 

   HDL  46,2 ± 12,9 

   LDL  110,4 ± 34,84 

Dados são reportados como média ± desvio padrão 

 

 Com relação ao nível glicêmico, 

foram avaliadas a glicemia de jejum e a 

taxa de hemoglobina glicada. Esta última, 

tem-se firmado como método de referência 

no monitoramento do controle glicêmico a 

médio prazo, já que a HgbA1C reflete a 

glicemia média durante os últimos três 
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meses que antecedem a análise da glicose 

no paciente (SACKS et al., 2002; 

ROSEDIANI et al, 2006; ADA, 2012). 

 Apenas 15% dos pacientes 

apresentavam glicemia de jejum normal (< 

100 mg/dl). Considerando a taxa de 

HgA1C, somente 38% estavam dentro do 

recomendado de acordo com o critério de 

menor estringência adotado pela American 

Diabetes Association (ADA) (HgA1C < 

8,0). Estes dados refletem uma situação 

preocupante de alta prevalência de 

pacientes com quadro de DM2 

descompensado (mais de 60%). 

 O IMC médio (tabela 3) também 

apresentou um valor elevado (28,8), 

havendo um maior percentual de 

indivíduos acima do peso, destes 33% com 

sobrepeso e 40% com obesidade (tabela 4). 

 

 Tabela 4 – Distribuição do grupo de 

pacientes estudado segundo o índice de massa 

corporal (IMC) 

Classificação Critério N % 

Baixo Peso <18,5 2 1,67 

Normal ≥18,5 e <25 30 25,00 

Sobrepeso ≥25 e <30 40 33,33 

Obeso ≥30 48 40,00 

 

 Estes resultados estão de acordo 

com trabalhos que demonstraram a 

associação entre o diabetes e o aumento da 

gordura corporal (GOMES et al., 2006; 

BOULÉ, et al., 2001; SCHEFFEL et al., 

2004). Deve-se, entretanto, destacar a alta 

frequência de obesos, que constituem o 

grupo majoritário na população estudada. 

 

Tabela 5 – Distribuição do grupo de pacientes 

estudado de acordo com o perfil lipídico 

Classificação Critério N % 

LDL 

      Ótimo <100 48 40,00 

   Subótimo ≥100 e <130 40 33,33 

   Limítrofe ≥130 e <160 17 14,17 

   Alto ≥160 e <190 10 8,33 

   Muito Alto ≥190 5 4,17 

    HDL 

      Normal ≥40 52 43,0 

   Baixo <40 68 57,0 

    Triglicérides 

      Normal <150 70 58,3 

   Limítrofe ≥150 e <200 25 20,8 

   Alto ≥200 e <500 22 18,3 

   Muito Alto ≥500 3 2,5 

 

 Refletindo o descontrole 

glicêmico, no perfil lipídico, também foi 

constada alta frequência de dislipidemia 

nos pacientes (tabela 5). 40% atingiram 

valores desejáveis para o LDL (< 100 

mg/dl), sendo que 12,5% apresentaram 

valores altos ou muito altos para esta 

variável; 57% dos pacientes apresentaram 

valores baixos para o HDL; e mais de 40% 

apresentaram triglicérides alterado. 

 Estes resultados apontam a 

necessidade de um enfoque maior no 

tratamento dos fatores de risco 
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relacionados a doenças cardiovasculares 

neste grupo populacional. 

 

3. Estilo de vida 

 Com relação aos hábitos 

alimentares, apenas 47,5% dos pacientes 

demonstraram seguir a dieta indicada pelo 

Serviço de Endocrinologia do HC (tabela 

6). Sendo que, entre os pacientes que não 

aderiram à dieta (52,5%), os principais 

motivos levantados foram dificuldade em 

modificar os hábitos alimentares (35%) e 

dificuldade financeira (14,2%). Esses 

dados indicam a necessidade de um 

acompanhamento especializado em 

nutrição para aumentar a adesão dos 

pacientes à dieta. 

 Quanto à pratica de atividade 

física, 45% afirmaram exercitar-se 

regularmente (pelo menos três vezes por 

semana) (tabela 6), devendo-se ressaltar 

que todos estes pacientes informaram 

terem sido instruídos quanto a necessidade 

da realização destas atividades para o 

controle do DM2 e de suas comorbidades. 

 Sabe-se que os exercícios físicos 

regulares trazem benefícios 

inquestionáveis para redução de fatores de 

risco relacionados ao desenvolvimento das 

complicações micro e macrovasculares no 

diabetes (BOULÉ, et al., 2001; CAUZA, et 

al., 2005; ADA, 2012). Portanto, estas 

atividades constituem parte importante do 

plano de gerenciamento do paciente 

diabético e deve ser enfatizada nos 

serviços de saúde e políticas públicas. 

 

Tabela 6 – Distribuição de características 

relacionadas ao estilo de vida 

Variáveis de Estilo de Vida N % 

Hábito de fumar (%)  

    Fumantes 5 4,2 

   Ex-Fumantes 52 43,3 

   Não-Fumantes 63 52,5 

Dificuldade em seguir a dieta (%) 

     Sim 63 52,5 

   Não 57 47,5 

Atividade física regularmente (%) 

     Sim 45 37,5 

   Não 75 62,5 

 

 Episódios de hipoglicemia foram 

relatados por 12 % dos pacientes, o que 

indica a necessidade de ajuste na terapia 

medicamentosa. No entanto, a baixa 

frequência da ocorrência (no máximo uma 

vez por semana), aponta para uma falha na 

observação do horário das refeições como 

fator determinante. 

 A maioria dos pacientes relatou já 

ter sido tabagista (47,5%) alguma vez na 

vida (grupo de fumantes e ex-fumantes), 

porém apenas 4,2% permaneceram com o 

hábito de fumar após o diagnóstico da 

doença (tabela 6), o que reforça a 

importância das orientações e do empenho 

da equipe de saúde neste aspecto. 

Os benefícios do controle glicêmico 

na prevenção ao desenvolvimento de 

complicações clínicas são mais intensos 
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quando iniciado mais precocemente no 

curso da doença (UKPDS, 1998; 

HOLMAN, et al., 2008; ADA, 2012). 

Neste sentido, o diagnóstico precoce e a 

obtenção da adesão do paciente, constitui 

importante fator para o sucesso do 

tratamento. 

Além disso, a individualização do 

tratamento do paciente diabético, por meio 

da observação à sua história clínica, estilo 

de vida, realidade socioeconômica e 

exposição a fatores de risco, constitui outro 

ponto que deve ser enfatizado nos cuidados 

ao paciente diabético (AACE, 2011). 

 

CONCLUSÃO 

Os dados demográficos obtidos 

permitem caracterizar o perfil dos 

pacientes como sendo formado 

predominantemente por indivíduos na 

faixa etária entre 50 e 70 anos, com 

maioria do sexo feminino.  

A análise das variáveis clínicas 

permitiu inferir a existência de um alto 

percentual de pacientes com quadro de 

DM2 descompensado, devido ao 

descontrole glicêmico, IMC elevado e 

dislipidemia. 

Quanto ao estilo de vida foi 

verificada uma situação preocupante, dado 

que a maioria expressiva dos pacientes é 

constituída por indivíduos sedentários e 

com dificuldades em adequar seus hábitos 

alimentares. 

 Estes resultados indicam a 

necessidade da implementação de ações 

que visem aumentar a adesão dos pacientes 

ao plano de gerenciamento da doença, 

principalmente no que se refere a 

mudanças no estilo de vida, dado a grande 

relevância desta variável no controle do 

diabetes. 
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ABSTRACT 

Background: Due to the activity of GSTs in the detoxification of oxidative stress products, 

deletion polymorphisms of GSTM1 and GSTT1 may contribute to susceptibility to T2DM, 

since B-cells express very low levels of antioxidant enzymes. Recently, some studies have 

shown an association between GSTM1-null/GSTT1-null genotypes and an increased 

susceptibility to T2DM. A relationship between these polymorphisms and changes in the 

clinical parameters of diabetic patients has also been investigated. However, the results 

diverge considerably among the studies. Thus, this case-control study was designed to 

contribute to the existing knowledge, as there are no studies on this issue performed in 

Brazilian population. Methods and Findings: A total of 120 patients and 147 healthy 

individuals were included in this study. GSTT1 and GSTM1 deletion polymorphisms were 

genotyped by multiplex SYBR Green Real-Time PCR. GSTT1-null genotype conferred a 3.2-

fold increased risk to T2DM relative to the present genotype. There was no association 

between GSTM1-null and T2DM risk. In diabetic patients, GSTT1-null conferred higher 

levels of triglycerides and VLDL-cholesterol, while GSTM1-null was associated with 

increased levels of fasting blood glucose, glycated hemoglobin and blood pressure. We 

emphasized a necessity for applying log-linear analysis in order to explore an interaction 

between these polymorphisms properly. Conclusion: These results suggest that GSTT1 

polymorphism may play an important role in the pathogenesis of T2DM in Brazilian 

population. Then, this gene could be added to a set of genetic markers to identify individuals 

at increased risk for developing T2DM and complications associated with dyslipidemia in 

diabetic patients. Although there was no association of GSTM1 deletion polymorphism with 

susceptibility to T2DM, it was verified the influence of this polymorphism on important 

clinical parameters related to glycemia and blood pressure levels. This finding suggests that 

GSTM1-null, GSTT1-null as well, may contribute to the clinical course of T2DM patients. 
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INTRODUCTION 

Diabetes mellitus type 2 (T2DM) is a multifactorial disease that develops through an 

exposure to environmental risk factors, lifestyle habits and genetic susceptibility. This 

heterogeneous syndrome is characterized by chronic hyperglycemia and other metabolic 

alterations. These mainly include dyslipidemia and hypertension, that leads to a development 

of macro and microvascular complications. The disease pathogenesis involves a combination 

of β-cell insufficiency and insulin resistance. Much like other multifatorial diseases, little is 

known about the genetics of T2DM [1-2]. 

Oxidative stress, as a potential cause of cellular dysfunction, may be related to the 

pathophysiology of various diseases including cancer, atherosclerosis and diabetes mellitus 

[3]. Pancreatic β cells are more sensitive to cytotoxic stress than several other cells due to an 

expression of very low levels of antioxidant enzymes [4-6]. It is well documented that 

oxidative stress is increased in diabetic conditions and is probably involved in pancreatic B-

cell dysfunction found in T2DM along with its related complications [5-8]. 

The GSTs are a multigenic superfamily of detoxification enzymes that are essential for 

cell protection against oxidative damage, as well as in the biotransformation of xenobiotics, 

due to their acting on a wide variety of substrates, mediating the conjugation of reduced 

glutathione to electrophilic species that leads to the elimination of toxic compounds [9-10]. 

Among the primary human classes of this system, GSTM1 and GSTT1 genes exhibit a 

deletion polymorphism that leads to a lack of active isoforms when in homozygosis, known as 

null genotype.9 In the case of GSTT1-null, which occurs at frequencies of 11-38% in different 

populations, 50 kb of genomic sequence containing the entire gene are deleted. While for the 
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GSTM1-null, variable frequencies have a range of 20-70%, involving a 15-kb sequence 

deletion [8-11]. 

According to the reviewed literature, few studies have been published on the 

association between GSTT1/GSTM1 polymorphism and susceptibility to diabetes, and there 

are large divergences between the study results. These range from significant associations for 

only one of the polymorphisms, for both of them, and on up to no association [12]. This first 

case-control study on the Brazilian population was designed in order to provide more 

information about the effects of GSTT1 and GSTM1 polymorphism for T2DM risk and the 

complications associated with this disease. We have obtained important results regarding the 

contribution of GST polymorphisms to T2DM. 

 

PATIENTS AND METHODS 

Ethics Statement 

This study was approved by the Ethics in Research Committee at the Federal University of 

Goiás under protocol number 195/11 dated 27th June, 2011 and was conducted according to 

the Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects of the World Medical 

Association Declaration of Helsinki. 

Subjects 

Blood samples were taken from 120 patients with a diagnosis of T2DM and monitored by the 

Clinical Hospital (Goiânia-GO, Brazil), with a minimum follow-up period of 3 years. A 

control group of 147 healthy individuals was selected from the general population of our 

region. Both groups with similar ethnic backgrounds and matched by sex and age.  

Individuals with a previous history of disease were excluded. This study was conducted 

according to Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects of the World 

Medical Association Declaration of Helsinki and was approved by the Ethics in Research 
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Committee at the Federal University of Goiás (Nº195/11 dated June 27th, 2011). Written 

informed consent was obtained from each participant after a brief and clarified explanation 

about the survey. Data on lifetime occupational history, smoking history, general health 

conditions, previous diseases and other anamnesis data were obtained through interviews.  

Genotyping of GSTM1 and GSTT1 Polymorphisms 

Peripheral blood samples were collected in tubes containing heparin and stored at -20°C. 

DNA was extracted by using Illustra Blood Genomic Prep Mini Spin Kit (GE Healthcare®, 

USA). For the determination of the polymorphism of GSTM1 and GSTT1, the null alleles 

were analyzed using a multiplex Real-Time PCR (SYBR Green) and melting curve analysis, 

as previously described [13]. The final Real-Time PCR protocol was adjusted for use in the 

IQ5 PCR Thermal Cycler instrument (BioRad®, Minnesota, USA) and was used RH92600 

gene as reference gene (primers as previously reported) [14]. This molecular method is only 

able to detect the present genotype (at least one allele present, homozygote or heterozygote) 

and the null genotype (complete deletion of both alleles, homozygote). Moreover, results 

obtained by Real-Time PCR were confirmed by conventional multiplex PCR and gel 

electrophoresis, as the protocol anteriorly described [14]. 

Statistical Analysis 

Statistical analyses were computed using Biostat version 5.3 software. The demographic and 

clinical characteristics of the participants (T2DM and control groups) were compared using a 

chi-square test and applied Fisher's exact test when necessary. The odds ratios (OR) with their 

corresponding 95% confidence intervals (CI) and p-values were calculated in order to 

estimate the risk  of having T2DM by multiple logistic regression with control for 

confounding factors related to the distribution by sex, smoking and alcohol consumption. The 

t test was used to compare clinical variables between the groups. Multiway log-linear analyses 

were performed to verify the effect of combined genotypes of GSTM1 and GSTT1 determined 
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by chi-square test statistics generated by successive hierarchical models. All tests were 

conducted at the p < 0.05 level of significance. 

  

RESULTS 

 We included 120 patients with T2DM (83 female and 37 male) and 147 diabetes-free 

subjects (96 female and 51 male) in this study. The mean age was 60.5 years for patients and 

59 years for the control group. Demographic and clinical characteristics of case subjects and 

controls are shown in Table 1. All clinical variables of the patient group presented values that 

are significantly altered compared to the controls. 

 

Table 1 Characteristics of the study population and a comparison of case and control groups 

Variables Controls Cases P value 

Age (years) 58.98 ± 9.79 60.48 ± 9.88 0.2261 

Gender (F/M) 96/51 83/37 0.5915 

Fasting Blood Glicose (mmol/l) 4.85 ± 0.49 10.32 ± 4.33 < 0.0001* 

Total Cholesterol (mmol/l) 4.02 ± 0.77 4.76 ± 1.14 < 0.0001* 

Triglycerides (mmol/l) 1.40 ± 0.47 1.77 ± 1.03 0.0004* 

HDL (mmol/l) 1.30 ± 0.26 1.20 ± 0.33 0.0081* 

LDL (mmol/l) 2.08 ± 0.73 2.85 ± 0.90 < 0.0001* 

VLDL (mmol/l) 0.64 ± 0.21 0.80 ± 0.47 0,0004* 

BMI (kg/m²) 27.35 ± 5.65 28,33 ± 5.57 0.0358* 

Diastolic Blood Pressure (kPa) 10.08 ± 1.06 11.08 ± 1.04 < 0.0001* 

Systolic Blood Pressure (kPa) 16.38 ± 1.42 18.17 ± 1.39 < 0.0001* 

Smoking Habit [N (%)] 57 (38.78) 57 (47.5) 0.1904 

Alcohol Consumption [N (%)] 43 (24.2) 29 (29.2) 0.4279 

Data are reported as mean ± standard deviation. Statistical analysis by t test or chi-square. *Significant 

difference between groups (p <0.05). 
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 Statistical analysis of the distribution by sex and age showed no significant 

differences, indicating that there is homogeneity between groups. The proportion of smokers 

and drinkers showed no significant differences between the two groups,  having been 

considered smoking as cigarette consumption by at least a year for life (and before diagnosis 

of T2DM in the case group). As for the drinking habit, all subjects participating in the study 

reported drinking only occasionally or socially. 

Table 2 shows the distribution of GSTM1 and GSTT1 genotypes in T2DM patients and 

controls. A total of 267 subjects (120 patients and 147 controls) were genotyped for the 

deletion polymorphism of two GST isoforms. In diabetic patients, the frequency of GSTT1-

null and GSTM1-null were 29.2% and 41.7%, respectively, whereas for the control group, the 

frequencies of GSTM1-null and GSTT1-null were 12.2 and 43.5%, respectively (Table 2). 

 

Table 2 Distribution of genotypic frequencies for GSTM1 and GSTT1 in the study population and a risk analysis 

for T2DM 

 Case Control     

Genotype n (%) n (%) χ2 P value OR (95%CI) P value 

GSTM1       

Present (+) 70 (58,3) 83 (56,5) ------- ------- 1 (Reference) ------- 

Null (-) 50 (41,7) 64 (43,5) 0,095 0,855 1,1 (0,66-1,82) 0,732 

GSTT1       

Present (+) 85 (70,8) 129 (87,8) ------- ------- 1 (Reference) ------- 

Null (-) 35 (29,2) 18 (12,2) 11,89 0,001* 3,2 (1,68-6,18) 0,0004* 

Total 120 (100,0) 147 (100,0)       

Analysis by chi-square and multiple logistic regression to obtain adjusted odds ratio values (OR) and confidence 

intervals (95%CI). *Significant difference between groups (p <0.05). 

 

For an analysis of the risk associated with deletion polymorphism for GSTT1, it was 
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found that the null genotype (p = 0.0004) is related to an increased predisposition for T2DM 

(Table 2), conferring a 3.2-fold increased risk of developing the disease relative to the present 

genotype. It was also observed that there wasn’t any association of the GSTM1 deletion with 

susceptibility to disease (p = 0.732) in the population studied (Table 2).  

In table 3, the distribution analysis for the combination of GSTT1 and GSTM1 

genotypes can be observed. There was a low frequency of individuals who had a double null 

genotype (- / -), for both case and control groups (6.7 and 4.1%, respectively). A higher 

prevalence of individuals with a double present genotype (+ / +) for both groups (35.8 and 

48.3%, respectively) was also observed. It was possible to verify a significant difference only 

for a combination of GSTT1-null with GSTM1-present genotype (- / +), which had a higher 

proportion in the case group (p = 0.0018). This was associated with an increased 4.14-fold 

risk to T2DM (p = 0.0005) compared to the double present genotype (+ / +).  

 

Table 3 Distribution frequencies of genotype combinations between GSTM1 and GSTT1 in case and control 

groups and a risk analysis for T2DM 

Genotype Case Control     

GSTT1/GSTM1 n (%) n (%) χ2 P value OR (95%CI) P value 

(+ / +) 43 (35,8) 71 (48,3) 3,70 0,054 1 (Reference) ------- 

(- / +) 27 (22,5) 12 (8,2) 9,77 0,002* 4,14 (1,85-9,27) 0,0005* 

(+ / -) 42 (35,0) 58 (39,4) 0,39 0,535 1,22 (0,70-2,14) 0,477 

(- / -) 8 (6,7) 6 (4,1) 0,44 0,505 2,51 (0,82-7,75) 0,108 

Total 120 (100,0) 147 (100,0)     

Analysis by chi-square and multiple logistic regression to obtain adjusted odds ratio values (OR) and confidence 

intervals (95%CI). *Significant difference between groups (p <0.05). 

 

The application of log linear analysis for these data allowed us to infer that there was 

not an interaction between the two polymorphisms for the susceptibility to T2DM (χ² = 1.04, 



77 
 

DF = 1, p = 0.309) or an isolated effect of GSTM1 (χ² = 1.097, DF = 2, p = 0.578). Otherwise, 

there was a significant effect of GSTT1 on T2DM (χ² = 12.68, DF = 2, p = 0.002). These 

results allow us to conclude that GSTM1 did not contribute to susceptibility for disease, and, 

therefore, the significant odds ratio value obtained with a combination of GSTT1-null with 

GSTM1-present genotype was due only to the effect of GSTT1 null on the disease risk. 

The influence of GSTT1 and GSTM1 deletion on clinical and biochemical alterations 

was analyzed in the group of patients that were studied by comparing individuals with null 

and present genotype. It was found that the risk genotype (null) of GSTT1 is associated with 

significantly higher levels of triglycerides (p = 0.024) and VLDL cholesterol (p = 0.025) 

relative to the present genotype in individuals with T2DM (Table 4). 

 

Table 4 Association between null and present genotypes of GSTT1 with clinical variables in diabetic patients 

GSTT1 Present Null P value 

Gender (M/F) 27/58 10/25 0.899 

Fasting Blood Glicose (mmol/l) 10.19 ± 4.17 10.66 ± 4.77 0.590 

HbA1c (proportion) 0.09 ± 0.03 0.09 ± 0.03 0.348 

BMI (kg/m²) 28.96 ± 5.45 28.43 ± 5.82 0.635 

Total Cholesterol (mmol/l) 4.68 ± 1.04 4.96 ± 1.35 0.229 

Triglycerides (mmol/l) 1.64 ± 0.93 2.10 ± 1.19 0.024* 

HDL (mmol/l) 1.20 ± 0.33 1.19 ± 0.34 0.871 

LDL (mmol/l) 2.78 ± 0.83 3.02 ± 1.05 0.176 

VLDL (mg/dl) 0.74 ± 0.43 0.95 ± 0.54 0.025* 

Diastolic Blood Pressure (kPa) 11.12 ± 1.44 10.99 ± 1.51 0.668 

Systolic Blood Pressure (kPa) 18.26 ± 2.55 17.97 ± 2.44 0.564 

Smoking Habit (+/-) 43/42 14/21 0.393 

Alcohol Consumption (+/-) 18/67 11/24 0.237 

Data are reported as mean ± standard deviation. Statistical analysis by t test or chi-square. *Significant 

difference between groups (p <0.05). 
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With respect to the GSTM1 polymorphism, it was observed that despite the fact that it 

did not have T2DM susceptibility, this isoform null genotype was associated with 

significantly increased levels of fasting blood glucose (p = 0.048), glycated hemoglobin 

(0.023) and blood pressure, both systolic (p <0.0001) and diastolic (p <0.0001) when 

compared to the present genotype in diabetic individuals (Table 5). 

 

Table 5 Association between null and present genotypes of GSTM1 with clinical variables in diabetic patients 

GSTM1 Present Null P value 

Gender (M/F) 19/51 18/32 0.404 

Fasting Blood Glucose (mmol/l) 9.66 ± 4.47 11.25 ± 3.99 0.048* 

HbA1c (%) 0.09 ± 0.03 0.10 ± 0.03 0.023* 

BMI (kg/m²) 28,6 ± 4,96 29,1 ± 6,31 0.622 

Total Cholesterol (mmol/l) 4.66 ± 1.13 4.91 ± 1.15 0.232 

Triglycerides (mmol/l) 1.72 ± 1.00 1.85 ± 1.07 0.497 

HDL (mmol/l) 1.21 ± 0.36 1.18 ± 0.30 0.629 

LDL (mmol/l) 2.77 ± 0.83 2,97 ± 0.99 0.229 

VLDL (mmol/l) 0.79 ± 0.46 0.84 ± 0.49 0.492 

Diastolic Blood Pressure (kPa) 10.50 ± 1.18 11.90 ± 1.42 <0.0001* 

Systolic Blood Pressure (kPa) 17.23 ± 1.99 19.49 ± 2.58 <0.0001* 

Smoking Habit (+/-) 33/37 24/26 0.926 

Alcohol Consumption (+/-) 17/53 12/38 0.972 

Data are reported as mean ± standard deviation. Statistical analysis by t test or chi-square. *Significant 

difference between groups (p <0.05). 

 

DISCUSSION 

 In this molecular epidemiologic case-controlled study, GSTM1 and GSTT1 deletion 

polymorphism were evaluated for their association with a susceptibility to T2DM and any 

complications that may have accompanied the disease by the analysis of clinical data in 
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patients and controls. We demonstrated an association of GSTT1-null genotype with an 

increased risk of T2DM. This finding was confirmed after adjustment for sex, smoking and 

alcohol use. Furthermore, there was not a significant association of these confounding factors 

with T2DM risk. 

 In a comparison between the case and control groups, the findings for significant 

differences in all clinical variables that were analyzed can be explained by a high degree of 

metabolic decompensation within patients that were involved in the study, as can be seen in 

Table 1 for the very altered values of the case group variables, especially fasting glucose, total 

cholesterol, LDL-cholesterol and blood pressure. This is clearly illustrated in Table 1 where 

the extremely altered values of case group variables, especially fasting glucose, total 

cholesterol, LDL-cholesterol and blood pressure were observed. These findings also 

demonstrate the complex nature of T2DM. This is recognized as a syndrome that involves 

alterations in various clinical parameters, which need to be constantly monitored in diabetic 

patients in order to avoid the occurrence of micro and macrovascular complications. 

The proportion of subjects with GSTM1-null genotype in the control group (43.5%) is 

in agreement with the literature data, where similar frequencies that approach this were 

reported in case-controlled studies in Brazil [15-16] (45.7% e 41.3%, respectively) and in 

Europe [17] (46.9%). The deletion frequency of GSTT1 in the control group (12.2%) was 

relatively lower than the frequencies obtained in these studies that varied from 18 to 20%, 

which may be due to ethnic differences between regions of the Brazilian population [11] and 

differences in the exclusion criteria of one control group that focused on cancer. 

Additionally, diabetic patients showed a higher frequency of GSTT1-null genotype 

(29.2%) than healthy subjects (12.2%). Our study is one of the first to report that the GSTT1-

null genotype resulted in a statistically significant 3.2 fold increased risk to T2DM (p = 

0.0004). Thus, individuals may have decreased antioxidant defenses when this isoform is 
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deleted. Furthermore, it has been well documented that a GSTT1-present genotype can confer 

protection against the development of T2DM [10,18,19]. These results suggest that GSTT1 

deletion polymorphism may play a role in the pathogenesis of T2DM.  

On the order hand, GSTM1 polymorphism showed no significant differences in 

genotypic proportions between case (null genotype of 41.7%) and control groups (43.5% of 

null genotype). It was also found that there was no association of GSTM1 with susceptibility 

to T2DM. These results are in agreement with a study conducted on the Chinese population 

[10]. 

Despite some divergence in the literature data, GSTT1-null and GSTT1-null/GSTM1-

null genotypes have consistently been considered risk factors for the development of T2DM 

as reported by a meta-analysis study [12]. In an Egyptian study [19], the authors found 

significant differences between the double present genotype (+/+) and either or both null 

genotypes of diabetics (P = 0.002 and P = 0.009 respectively) when compared to the control 

subjects. They affirm these results support the notion that GSTT1 and GSTM1 cooperatively 

play a protective role against the development of T2DM. Furthermore, in the Indian study 

[20], the results implied that there was a 1.84 increased risk to T2DM for combination of 

either null genotypes of GSTM1/GSTT1 (+/- or -/+) (p = 0.016). 

We found that subjects with a combined GSTT1-null/GSTM1-present (-/+) genotype 

had a statistically significantly 4.14 fold increased susceptibility to disease (p = 0.0005) 

compared to the double present genotype (+/+) (Table 3). However, the log-linear analysis 

revealed that there isn’t a contribution of GSTM1 polymorphism in susceptibility to diabetes 

(p = 0.578), and moreover, we can conclude that the GSTM1-present may not buffer a 

deficiency caused by GSTT1 deletion since the risk to T2DM remained high. 

The log-linear analysis allows for checking interactions between categorical variables 

in a more complete and easier way than for the application of a chi-square test [21-22] and 
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should be highlighted that it was noted in the surveyed literature that this tool is rarely used. 

Findings achieved in this study have demonstrated the need for using a log-linear analysis in 

susceptibility studies to verify the actual significance of the combined genetic polymorphisms 

that were analyzed. 

The evaluation of clinical variables association with GST polymorphism in diabetic 

patients showed that GSTT1-null genotype relates to significantly higher levels of 

triglycerides and VLDL-cholesterol, whereas the GSTM1-null genotype correlates with a 

significant increase in glycated hemoglobin, fasting glucose and systolic and diastolic blood 

pressure levels when compared to the present genotype. This allow us to infer that the absence 

of GSTM1 and GSTT1 may contribute to type 2 diabetes-related complications, such as 

dyslipidemia (GSTT1), glycemic decompensation and hypertension (GSTM1 ). These results 

are consistent with Chinese population study [10], where it was also observed GSTT1-null 

association with lipid alterations, and the GSTM1 influence on glycemic and pressure levels is 

in agreement with a study conducted on the Egyptian population [19]. 

 The findings that GSTM1 does not influence in T2DM risk, but instead alters 

glycemic control along with GSTT1 polymorphism association with increased susceptibility to 

T2DM with only an alteration to lipid metabolism corroborates the theory that considers 

hyperlipidemia as a primary cause of B-cell dysfunction instead of hyperglycemia [23], as 

reported that elevated free fatty acids and other lipids can impair B-cell function. Thus, 

GSTT1 gene could be added to a set of potential genetic markers to identify individuals at 

increased risk for developing T2DM and complications associated with dyslipidemia in 

diabetic patients. 

While a relationship between GSTM1 deletion polymorphism and susceptibility to 

disease was not verified, it was possible to observe the influence of this polymorphism on 

clinical parameters related to blood pressure and blood glucose. Therefore, the deletion of 



82 
 

GSTM1, as well as GSTT1, can have relevance in the clinical course of diabetic patients, since 

those two variables, along with lipid profile, are focal points for disease monitoring to prevent 

the installation of T2DM complications. The mechanisms underlying the results of association 

obtained on this and other works still need to be investigated with further research. 

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The authors would like to thank the Clinical Hospital of the Federal University of Goiás (HC-

UFG) as well as the Pontifical Catholic University of Goiás (PUC-GO) for providing samples 

for this study.  

 

REFERENCES 

1. Robertson RP, Harmon J, Tran PO, Poitout V. (2004) Beta-cell glucose toxicity, 

lipotoxicity, and chronic oxidative stress in type 2 diabetes. Diabetes 53: S119-24. 

2. Andreassi MG. (2009) Metabolic syndrome, diabetes and atherosclerosis: influence of 

gene-environment interaction. Mutat Res 667: 35-43. 

3. West IC. (2000) Radicals and oxidative stress in diabetes. Diabet Med 17: 171-80. 

4. Eizirik DL, Flodström M, Karlsen AE, Welsh N. (1996) The harmony of the spheres: 

inducible nitric oxide synthase and related genes in pancreatic beta cells. Diabetologia 39: 

875–890. 

5. Tiedge M, Lortz S, Drinkgern J, Lenzen S. (1997) Relation between antioxidant enzyme 

gene expression and antioxidative defense status of insulin-producing cells. Diabetes 46: 

1733–1742. 

6. Kajimoto Y, Kaneto H. (2004) Role of oxidative stress in pancreatic beta-cell dysfunction. 

Ann N Y Acad Sci 1011: 168-76. 



83 
 

7. Tiwari AK, Prasad P, B K T, et al. (2009) Oxidative stress pathway genes and chronic renal 

insufficiency in Asian Indians with Type 2 diabetes. J Diabetes Complications 23: 102-11. 

8. Doney AS, Lee S, Leese GP, Morris AD, Palmer CN. (2005) Increased cardiovascular 

morbidity and mortality in type 2 diabetes is associated with the glutathione S transferase 

theta-null genotype: a Go-DARTS study. Circulation 111: 2927-34. 

9. Hayes JD, Strange RC. (2000) Glutathione S-Transferase Polymorphisms and Their 

Biological Consequences. Pharmacology 61: 154–166. 

10. Wang G, Zhang L, Li Q. (2006) Genetic polymorphisms of GSTT1, GSTM1, and NQO1 

genes and diabetes mellitus risk in Chinese population. Biochem Biophys Res Commun 341: 

310-13. 

11. Arruda VR, Grignolli CE, Gonçalves MS, et al. (1998) Prevalence of homozygosity for 

the deleted alleles of glutathione S-transferase mu (GSTM1) and theta (GSTT1) among 

distinct ethnic groups from Brazil: relevance to environmental carcinogenesis? Clin Genet 54: 

210-214. 

12. Zhang J, Liu H, Yan H, Huang G, Wang B. (2013) Null genotypes of GSTM1 and GSTT1 

contribute to increased risk of diabetes mellitus: a meta-analysis. Gene 518: 405-11. 

13. Marín F, García N, Muñoz X, et al. (2010) Simultaneous genotyping of GSTM1 and 

GSTT1 null polymorphisms by melting curve analysis in presence of SYBR Green I. J Mol 

Diagn 12: 300-304. 

14. Abdel-Rahman SZ, Anwar WA, Abdel-Aal WE, Mostafa HM, Au WW. (1998) GSTM1 

and GSTT1 genes are potential risk modifiers for bladder cancer. Cancer Detect Prev 22: 129-

38. 

15. Burim RV, Canalle R, Martinelli ADLC, Takahashi CS. (2004) Polymorphisms in 

glutathione S-transferases GSTM1, GSTT1 and GSTP1 and cytochromes P450 CYP2E1 and 

CYP1A1 and susceptibility to cirrhosis or pancreatitis in alcoholics. Mutagenesis 19: 291-98. 



84 
 

16. Colombo J, Rossit ARB, Caetano A, Borim AA, Wornrath D, Silva AE. (2004) GSTT1, 

GSTM1 and CYP2E1 genetic polymorphisms in gastric cancer and chronic gastritis in a 

Brazilian population. World J Gastroenterol 10: 1240-1245. 

17. D'Alò F, Voso MT, Guidi F, et al. (2004) Polymorphisms of CYP1A1 and glutathione S-

transferase and susceptibility to adult acute myeloid leukemia. Haematologica 89: 664-70. 

18. Hori M, Oniki K, Ueda K, et al. (2007) Combined glutathione S-transferase T1 and M1 

positive genotypes afford protection against type 2 diabetes in Japanese. Pharmacogenomics 

8: 1307-1314. 

19. Amer MA, Ghattas MH, Abo-Elmatty DM, Abou-el-Ela SH. (2011) Influence of 

glutathione S-transferase polymorphisms on type-2 diabetes mellitus risk. Genet Mol Res 10: 

3722-30. 

20. Bid HK, Konwar R, Saxena M, Chaudhari P, Agrawal CG, Banerjee M. (2010) 

Association of glutathione S-transferase (GSTM1, T1 and P1) gene polymorphisms with type 

2 diabetes mellitus in north Indian population. J Postgrad Med 56: 176-181. 

21. Streiner DL, Lin E. (1998) Life after chi-squared: an introduction to log-linear analysis. 

Can J Psychiatry 43: 837-42. 

22. Zar JH (2010) Biostatistical Analysis. New Jersey: Pearson Prentice-Hall. 944p. 

Shimabukuro M, Zhou YT, Levi M, Unger RH. (1998) Fatty acid-induced beta cell apoptosis: 

a link between obesity and diabetes. Proc Natl Acad Sci USA 95: 2498-502. 

http://www.geneticsmr.com/category/autores/mh-ghattas
http://www.geneticsmr.com/category/autores/dm-abo-elmatty
http://www.geneticsmr.com/category/autores/sh-abou-el-ela
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Streiner%20DL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9806091

