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EXTRATO

Menezes, CA. AVALIAÇÃO DE POLIMORFISMOS NAS REGIÕES PROMOTORAS DOS GENES DO
TNF-α -308G/A, LEPTINA -2548G/A E ADIPONECTINA -11391G/A E DE BIOMARCADORES DE RISCO
CARDIOMETABÓLICO EM INFANTO-JUVENIS OBESOS.

(Tese de doutorado do Programa de Genética e Biologia Molecular).
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia 2015.

A obesidade infanto-juvenil é uma problemática mundial com repercussões
cardiometabólicas. O objetivo do presente trabalho foi avaliar os biomarcadores bioquímicos e
moleculares de risco cardiometabólico em um grupo de crianças e adolescentes com obesidade.
Para tal, foi conduzido um estudo transversal com 58 indivíduos obesos e 46 eutróficos. A
variável mais associada à etiologia da obesidade infanto-juvenil foi antecedente de obesidade
materna, paterna ou mesmo de ambos os pais. Em relação aos dados clínicos, o IMC nos
indivíduos obesos mostrou-se acima do percentil 97, Z-escore maior que +2, CA maior que 70
cm e o seu comportamento alimentar foi hiperfágico e compulsivo. Segundo as variáveis
laboratoriais, as alterações mais evidentes foram o HOMA-IR (Homeostasis model assesment of
insulin resistence) para caracterização da resistência insulínica, além da elevação do CT, LDL,
TG, AU, AST, ALT e GGT e redução do HDL. Dentre os biomarcadores de risco
cardiometabólico, a PCR-us foi o mais significativo. Foi evidenciado ainda que a leptina,
encontrava-se elevada, e de maneira oposta, a adiponectina estava diminuída nos indivíduos com
obesidade. Em relação aos polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) avaliados foram
observadas associações entre leptina-2548G/A e adiponectina-11391G/A e risco de obesidade,
não sendo observado esse comportamento no SNP do TNF-α -308G/A. Assim sendo, o seu alelo
A polimórfico não foi correlacionado com a obesidade infanto-juvenil, diferente dos portadores
desse alelo nos SNPs da leptina -2548G/A e adiponectina -11391G/A que foram associados com
obesidade pela regressão logística modelo aditivo, dominante e epistasia. O SNP-308G/A
rs1800629 mostrou-se em equilíbrio de Hardy-Weinberg, já os SNPs -11391G/A rs17300539 e o
-2548G/A rs7799039 estão em desequilíbrio de ligação. Nos indivíduos obesos, o alelo A
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polimórfico do SNP-308G/A rs1800629 do TNF-α foi associado com alterações nos parâmetros
antropométricos, HOMA-IR, maior nível de insulina, AU, AST, ALT, GGT, PCR-us, leptina e
ADIPOQ e redução do HDL, sem qualquer correlação entre os níveis das citocinas TNF-α, IL-6 e
IL-10. O SNP da leptina -2548G/A rs7799039 influenciou na antropometria, insulina, HDL,
LDL, TG, AU, AST, ALT, GGT, PCR-us, leptina e ADIPOQ, porém sem alteração no perfil das
citocinas TNF-α, IL-6 e IL-10. Além disso, o SNP-11391G/A rs17300539 influenciou o perfil
antropométrico, glicídico, lipídico, AST, ALT, GGT, AU, PCR-us, leptina e ADIPOQ, porém
não houve associação com os níveis das citocinas TNF-α, IL-6 e IL-10. Diante desse fato,
podemos concluir que as crianças e adolescentes obesos apresentam comportamento alimentar
hiperfágico e compulsivo, tendo como causa principal etiológica de obesidade antecedente de
obesidade dos pais. Os obesos apresentam alterações no metabolismo glicídico, lipídico e
hepático, sendo evidenciados maiores riscos cardiometabólicos, decorrente da elevação da PCRus, além de hiperleptinemia e hipoadipoctinemia sem alterações das citocinas TNF-α, IL-6 e IL10. Além disso, foram encontradas associações entre os polimorfismos avaliados e diferentes
parâmetros avaliados. Portanto, como a obesidade é uma patologia multifatorial e como a nossa
amostragem foi pequena para estudo de polimorfismos, podemos afirmar ainda que os SNPs
estudados podem contribuir para a obesidade nesse grupo populacional pediátrico.
Palavras-chave: obesidade; infanto-juvenil; proteína c reativa ultrassensível; citocinas.
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ABSTRACT

Menezes, CA. EVALUATION OF POLYMORPHISMS REGIONS PROMOTING THE GENES
OF TNF-α -308G/A, LEPTIN -2548 G/A E ADIPONECTIN -11391G/A AND OF
CARDIOMETABOLIC RISK BIOMARKERS IN CHILDREN AND YOUTH WITH
OBESITY.

(PhD thesis of Genetics and Molecular Biology Program).
State University of Santa Cruz (UESC), Ilhéus, Bahia 2015.

The chid and adolescent obesity is a worldwide problem with cardiometabolic
repercussions. The objective of this study was to evaluate the biochemical and molecular
biomarkers of cardiometabolic risk in a group of children and adolescents with obesity. To this
end, we conducted a cross-sectional study with 58 obese and eutrophic 46 individuals. The
parameter more associated with the etiology of juvenile obesity was antecedent of maternal
obesity, father or even both parents. In terms of clinical data, BMI in obese individuals was above
the 97th percentile, Z-score greater than +2, CA greater than 70 cm and its feeding behavior was
hiperfagico and compulsive. According to the laboratory variables, the alteration most evident
was HOMA-IR (homeostasis model assesment of insulin resistence) to characterize of the insulin
resistance, as well as elevation of TC, LDL, TG, AU, AST, ALT and GGT and reduction of
HDL. Among the cardiometabolic risk biomarkers CRP was the most significant. It was shown
that leptin was more increased, and oppositely, adiponectin was reduced in obese individuals.
Compared to single nucleotide polymorphims (SNPs) studied were observed associations
between leptin-2548G/A and adiponectin-11391G/A and risk of obesity, not being observed this
behavior in SNP TNF-α -308G/A. Therefore, its polymorphic A allele is not functional in relation
to child and adolescent obesity, unlike of carriers of this allele in the SNP leptin-2548G/A and
adiponectin-11391G/A that had repercussions on obesity by the regression model logistics
additive, dominant and epistasis. The SNP-308G/A rs1800629 is in Hardy-Weinberg equilibrium,
iii

as the -11391G/A rs17300539 and -2548G/A rs7799039 are in linkage disequilibrium. In the
obese individuals the polymorphic allele A of SNP-308G/A rs1800629 of TNF-α was associated
with alterations in anthropometric parameters, HOMA-IR, higher levels of insulin, AU, AST,
ALT, GGT, CRP, leptin and ADIPOQ and reduction of HDL without effects on cytokines TNFα, IL-6 and IL-10. The SNP leptin -2548G/A rs7799039 influenced in the anthropometry, insulin,
HDL, LDL, TG, AU, AST, ALT, GGT, CRP, leptin and ADIPOQ, but no change in the profile of
cytokines TNF-α, IL-6 and IL- 10. In addition, the SNP-11391G/A rs17300539, influenced the
anthropometric profile, glucose, lipid, AST, ALT, GGT, AU, RCP, leptin and ADIPOQ, however
no association with cytokine TNF-α, IL-6 and IL-10. Given this fact, we can conclude that obese
children and adolescents have hiperfagico and compulsive eating behavior, with the etiological
leading cause of obesity prior parental obesity. The obese present alterations in glucose, lipid and
hepatic metabolism, being evidenced larger cardiometabolic risk due to C-reactive protein
ultrasensitive (CRP) elevation and hyperleptinemia and hipoadipoctinemia without alterations of
cytokine TNF-α, IL-6 and IL-10. Therefore, due to the fact it is a multifactorial disease with
small sample to study of polymorphisms, we can say that the SNPs may contribute to obesity in
this pediatric population.

Keywords: obesity; children and youth; C-reactive protein ultrasensitive; cytokines.
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INTRODUÇÃO
1

1 INTRODUÇÃO

A obesidade infantil é considerada a maior epidemia de saúde pública dos tempos
modernos e sua prevalência eleva-se de forma significativa nos países desenvolvidos e em
desenvolvimento (GUPTA et al., 2012). Essa elevada prevalência ocorre já na faixa etária
pediátrica, estágio que pode ser fortemente influenciado tanto pelo comportamento do indivíduo,
quanto por influências genéticas, os quais contribuem para a variação do acúmulo de gordura e,
portanto, na composição corporal (FERNANDEZ et al., 2012). Os principais riscos para as
crianças e adolescentes com obesidade são as ocorrências de dislipidemia mista, hipertensão
arterial sistêmica, alterações ortopédicas e respiratórias, propiciando o desenvolvimento de
doenças precoces nas coronárias, diabetes mellitus e mesmo maior risco de neoplasias (MELLO;
LUFT; MEYER; 2004, GUPTA et al., 2012 ).
Esse aumento da prevalência da obesidade infantil em quase todos os países ocidentais
durante os últimos anos está fortemente associado a fatores ambientais relacionados com estilo de
vida, como a compulsão para comer e o sedentarismo. Contudo, o histórico familiar em ganho de
peso rápido na infância parece indicar que existe uma predisposição ou suscetibilidade também
genética para a obesidade (MARQUES-LOPES et al., 2004).
Estudos apontam que a obesidade materna ou paterna eleva o risco para obesidade infantil
em 30%, enquanto que, quando ambos os pais são obesos essa chance eleva para 80 %. Estudos
realizados em pais de crianças obesas demonstram que em mais de 50% dos casos, pelo menos
um dos progenitores é também obeso, sendo a distribuição da gordura corporal semelhante tanto
na criança como no seu progenitor. O risco de obesidade na criança é quatro vezes superior
quando um dos progenitores é obeso, aumentando-se o risco para oito quando ambos são obesos
(RHEE et al., 2005; REILLY et al., 2005).
Apenas uma pequena percentagem de obesidade em crianças e adolescentes está associada
a alterações hormonais. De fato, estima-se que apenas 1 a 5% dos casos de obesidade sejam
motivadas por causas endógenas, sendo os restantes 95 a 99%, derivadas de causa primária ou
exógena. A distinção entre obesidade endógena e obesidade exógena é de grande valia, na
medida em que a identificação de uma obesidade de origem exógena pode ser avaliada e tratada
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no sentido da correção do distúrbio com base na normalização dos índices corporais (SINGHAL;
SCHWENK; KUMAR, 2007).
A obesidade endógena é decorrente de aspectos multifatoriais causados pela interação de
fatores genéticos e ambientais. Várias pesquisas têm sido realizadas em busca da identificação de
genes específicos e suas implicações funcionais relacionados à obesidade. Atualmente, existem
em torno de 400 genes-candidatos relacionados à obesidade (ESCRIVÃO, 2009). Esses genes
participam da regulação do peso corporal, em componentes que regulam a ingestão alimentar, e
outros no gasto energético e sobre o metabolismo de glicose e lipídios (HALPERN;
RODRIGUES; COSTA, 2004; ANGELI, 2008; VOGELEZANG et al., 2015). Acredita-se que as
mudanças de comportamento alimentar e os hábitos de vida sedentários, associados aos genes de
suscetibilidade, sejam o determinante principal do crescimento da obesidade mundial
(COUTINHO, 2007).
Diante da hipótese da interação entre fatores genéticos e ambientais como determinantes
para a obesidade infanto-juvenil, foram avaliados nesse estudo os polimorfismos de nucleotídeo
único (SNPs) nas regiões promotoras dos genes candidatos TNF-α -308G/A, leptina -2548G/A e
adiponectina -11391G/A, bem como parâmetros antropométricos, bioquímicos e de
biomarcadores de risco cardiometabólico.
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1.1 Objetivos da Pesquisa

Objetivo geral

Avaliar biomarcadores bioquímicos e moleculares de risco cardiometabólico relacionados
à obesidade em um grupo de crianças e adolescentes.

Objetivos específicos
 Caracterizar o perfil sócio epidemiológico e antropométrico em um grupo de crianças e
adolescentes com obesidade.
 Avaliar marcadores do metabolismo hepático, lipídico e glicídico em um grupo de
crianças e adolescentes com obesidade.

 Avaliar a associação entre os polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) na região
promotora dos genes do TNF-α -308G/A, leptina -2548G/A e adiponectina -11391G/A
com as variáveis antropométricas, metabólicas, citocinas plasmáticas e com
biomarcadores de riscos cardiometabólicos.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Conceito e diagnóstico de obesidade na infância e adolescência

O conceito de obesidade infantil é estabelecido através da utilização de métodos
antropométricos, do índice de massa corpórea (IMC), além da utilização de tabelas e gráficos
segundo sexo e a idade (PRIORE et al., 2011; MELO et al., 2012). Durante o desenvolvimento da
criança, o IMC modifica-se substancialmente com a idade, sobretudo durante a primeira infância,
reduzindo no período pré-escolar e escolar e elevando-se novamente na adolescência e nos
primeiros anos da vida adulta (SOUSA; LOUREIRO; CARMO, 2008). Por este motivo, a mais
recente proposta para a avaliação do estado nutricional infantil são as tabelas com os valores de
IMC distribuídos em percentis e escores Z para os índices IMC/idade (5 a 19 anos). Portanto, a
obesidade na infância e na adolescência é caracterizada quando o IMC encontra-se acima do
percentil 97, associado ao escore Z igual ou acima de +2 (Tabela 1).

Tabela 1. Representação dos valores de referência para diagnóstico do estado nutricional utilizando as
curvas de IMC para idade, da Organização Mundial de Saúde.
Valor encontrado na criança
≤ Percentil 0,1
≥ Percentil 0,1 e < Percentil 3
≥ Percentil 3 e < Percentil 85
≥ Percentil 85 e < Percentil 97
≥ Percentil 97 e ≤ Percentil 99,9
> Percentil 99,9

Diagnóstico nutricional
< Escore z-3
≥ Escore z -3 e < Escore -2
≥ Escore z -2 e Escore +1
≥ Escore z +1 e < Escore +2
≥ Escore z +2 e ≤ Escore +3
>Escore z +3

Magreza acentuada
Magreza
Eutrofia
Sobrepeso
Obesidade
Obesidade grave

Fonte: Caderno de Atenção Básica Saúde na Escola do Ministério da Saúde, 2009.
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2.2 Epidemiologia da obesidade infanto-juvenil

Na atualidade, observa-se um aumento epidêmico da prevalência da obesidade infantojuvenil em diferentes etnias e faixas etárias, sendo um problema mundial de saúde. A obesidade
na faixa etária da adolescência contribui para uma pior qualidade de vida, alterando com isso o
perfil psicológico e hábitos de vida (MENEZES et al., 2005). Além disso, o rastreamento de
fatores causadores da ateromatose nesses indivíduos deve ser realizado para evitar que essa
população possa sofrer coronariopatias futuras (TOUNIAN et al., 2010).
A prevalência da obesidade infanto-juvenil nos Estados Unidos é de aproximadamente
25%, tendo aumentado em 40% nos últimos 16 anos. Embora no Brasil a prevalência esteja em
torno de 14 a 21,7%, observou-se uma elevação mais rápida quando comparada aos Estados
Unidos nos últimos anos (WANG et al., 2002; LOBSTEIN et al., 2015). A pesquisa sobre o
padrão de vida (PPV) realizada no Brasil em 2009 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) demonstrou que a prevalência da obesidade e sobrepeso em adolescentes na
região Nordeste foi de 3,8 e 15,9 %, respectivamente (IBGE 2010). Porém, em outros estudos as
taxas da obesidade infantil na região Nordeste variaram entre 4,4% e 8,5% (DUCAN et al.,
2011). A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que em 2015, mais de 2,3 bilhões de
pessoas estarão com excesso de peso e 700 milhões obesas, o que indica um aumento de 75% nos
casos de obesidade em 10 anos (WHO, 2010).
O Brasil ocupa, no ranking da OMS, a 77ª posição nos casos de obesidade infantil, bem
atrás dos campeões insulares da Micronésia no Pacífico Sul: Nauru, Ilhas Cook, Estados
Federados da Micronésia e Tongo. Os Estados Unidos, apesar da notoriedade, ocupam a quinta
posição (WHO, 2011). Em 2010, o Ministério da Saúde e o IBGE, divulgaram dois grandes
levantamentos dos números do excesso de peso e obesidade no Brasil: Vigilância de Fatores de
Risco e Proteção para doenças crônicas por inquérito telefônico (VIGITEL Brasil 2009) e a
Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 2008-2009. Os resultados obtidos na POF 2008-2009
foram comparados com as pesquisas de 1974-75 realizadas no Estudo Nacional da Despesa
Familiar (ENDEF) onde constatou-se que uma em cada três crianças de 5 a 9 anos de idade
estava acima do peso. O excesso de peso foi observado em 33,5% das crianças entre 5 e 9 anos,
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sendo que 16,6% dos meninos eram obesos e entre as meninas 11,8% apresentavam obesidade
(IBGE, 2010).

2.3 Etiologia da obesidade infanto-juvenil e suas comorbidades.

A obesidade é uma doença metabólica crônica relacionada ao aumento de peso corporal,
caracterizada por excesso de tecido adiposo (acima de 25% para homens jovens e 33% para
mulheres jovens), sendo um fator de risco independente e importante para a doença
cardiovascular (MATSUZAWA, 2005). Além disso, a obesidade é considerada um processo
inflamatório crônico de baixo grau, de etiologia multifatorial (ASSAYAG et al., 2009). A sua
grande incidência deve-se a um fenômeno denominado de transição nutricional, que se
caracteriza pela mudança de hábitos alimentares rica em cereais para uma alimentação rica em
gordura (VISCHER et al., 2001). Sem dúvidas, a obesidade na faixa etária infanto-juvenil é uma
realidade crescente, elevando-se o risco de surgimento de alterações hemodinâmicas,
inflamatórias e endoteliais.
O tecido adiposo é considerado um dos maiores órgãos do corpo humano e está
subdividido em tecido adiposo branco e marrom, sendo formado pelo tecido adiposo visceral
metabolicamente ativo e produtor de citocinas e o tecido adiposo subcutâneo (OUNIS et al.,
2010). O tecido adiposo branco era visto como um tecido inerte e constituído de células
adipócitas, que respondiam aos sinais neuro hormonais e funcionava como estoque de lipídios.
Atualmente é aceito que o tecido adiposo serve de local de estoque de triglicérides e liberação de
ácidos graxos livres em resposta às necessidades energéticas corporais. Na embriogênese, em
torno do terceiro trimestre de vida intrauterina e na puberdade ocorre diferenciação dos
adipócitos por um mecanismo de hiperplasia, podendo essas células atingir números de 25-30
bilhões. Esses adipócitos inicialmente apresentam um peso de 0,2 microgramas, podendo atingir
o peso de até 1,1 gramas no processo de hipertrofia. Portanto, na fase da infância e adolescência
ocorre o mecanismo de hiperplasia dos adipócitos, diferentemente na obesidade adulta, a qual
ocorre o mecanismo de hipertrofia (ROSENQUIST et al., 2015). Além disso, as células adiposas
secretam várias adipocinas biologicamente ativas. Diante dessas descobertas, a literatura mundial
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considera o tecido adiposo como órgão endócrino (WAJCHENBERG, 2000; VISCHER &
SEIDELL, 2001).
Várias etiologias podem explicar o surgimento da obesidade na infância e adolescência.
Assim, essa situação clínica deve-se a fortes influências ambientais, genéticas e hormonais.
Portanto, diminuição de atividade física (gasto de energia) e ingesta alimentar aumentada tendem
a induzir a obesidade. Os programas de perda de peso através de alterações dietéticas, exercícios
e/ou drogas anti-obesidade são opções de tratamento no intuito de perda e manutenção do peso
corporal (WARDEN & WANRDEN, 2001; MENEZES et al., 2005; OUNIS et al., 2010).
A obesidade é uma entidade relacionada a um elevado índice de doença aterosclerótica
vascular, esteatose hepática, diabetes mellitus tipo 2 no grupo infanto-juvenil. De fato, evidências
científicas têm revelado que a aterosclerose e a hipertensão arterial se iniciam na infância, época
na qual são formados os hábitos alimentares e a prática de atividade física (GORAN; BALL;
CRUZ, 2003). Em um estudo publicado em 2003, analisando-se fatores de risco para a
aterosclerose em 285 crianças e adolescentes obesos, portadores de hipertensão e diabetes
mellitus, observou-se que as concentrações de apoproteína A-I e apoproteína-B 100 têm forte
correlação com o desenvolvimento precoce de ateroma, mais do que as lipoproteínas de alta
densidade (HDL) e lipoproteínas de baixa densidade (LDL), (GLOWINSKA et al., 2003;
HAYMAN et al., 2004). Por isso, o diagnóstico precoce da obesidade é de fundamental
importância para intervenção adequada e, assim diminuição dos eventos cardiovasculares futuros
(EINHORN, 2003).

2.4 Fisiopatologia e doença cardiovascular associada à obesidade

Dentre as moléculas biologicamente ativas secretadas pelos adipócitos, há várias com
atividade inflamatória, a exemplo do TNF-α, IL- 6 e Il-1beta. De fato, há alguns anos vem sendo
amplamente discutido o papel do processo inflamatório como mecanismo chave nas alterações
relacionadas à obesidade e ao risco cardiovascular correspondente, que notadamente confluem
para a aterosclerose. O processo inflamatório está intimamente relacionado a todos as etapas de
formação da placa aterosclerótica e as suas complicações, incluindo a ruptura da placa de ateroma
(TOUNIAN et al., 2010). Os fatores de risco para doença aterosclerótica são condições que
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predispõem ao aumento da produção das citocinas pró-inflamatórias e inflamatórias, possuindo
um efeito somatório na parede vascular. Essas citocinas estimulam a produção endotelial de
moléculas de adesão, pró-coagulantes e outros mediadores, sendo produzidas ainda citocinas que
induzem a expressão hepática de genes responsáveis pela codificação de proteínas da fase aguda
da resposta inflamatória, como a proteína C reativa (PCR) e a homocisteína (LIBBY, 2000).
A elevação dos marcadores inflamatórios (TNF-α, IL-6 e Il-1beta) observados na
obesidade seria proveniente da produção destes pelos próprios adipócitos e pelos macrófagos
classicamente ativados, ou seja, inflamatórios (M1) e alternativamente ativados, ou seja próinflamatórios (M2). De igual modo, há também a liberação de mediadores inflamatórios em
outros órgãos, muitas vezes com a produção estimulada por fatores secretados pelo tecido
adiposo. Como exemplo, a IL-6 liberada pelo tecido adiposo estimula a produção de PCR no
fígado (TRAYHURN & WOOD, 2004; KERSHAW & FLIER, 2004; LUMENG, BODZIN &
SALTIEL, 2007).
Portanto, os adipócitos secretam uma variedade de moléculas metabolicamente ativas,
incluindo os ácidos graxos livres (que diminuem a taxa de oxidação de glicose nos tecidos
periféricos), a adipsina e outros fatores do sistema complemento envolvidos na defesa imune, que
pode ser um importante determinante na insulino-sensibilidade e a angiotensina II que promove a
diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos (WAJCHENBERG, 2000; DAMIANI &
DAMIANI , 2011).
Entende-se ainda que o processo aterosclerótico ocorra em decorrência desse processo
inflamatório, do acúmulo de lipídios nas paredes dos vasos e da disfunção endotelial. Sabe-se que
o endotélio influencia não somente o tônus vascular, mas também no remodelamento vascular,
por meio da produção de substâncias promotoras e inibidoras do seu crescimento, e os processos
de homeostasia e trombose, por meio de efeitos antiplaquetários, anticoagulantes e fibrinolíticos
(ARAÚJO et al., 2005). Sabe-se ainda que no processo da aterosclerose ocorre o fenômeno de
trilha, segundo o qual, a presença de um fator de risco na infância associa-se à maior
probabilidade de sua presença também na vida adulta, conforme relatado anteriormente
(MENDES et al., 2006).
De fato, a exposição a fatores de risco para doença cardiovascular na infância e
adolescência pode estar associada à aterosclerose na vida adulta. O clássico estudo de coorte de
Bogalusa publicado por (FREIDMANN et al., 1998), onde os autores demonstraram haver
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associação entre uma maior espessura da camada íntima-média da carótida de adultos e a
correlação com fatores de risco mensurados já na infância (BERENSON et al., 2001, 2002,
2005). Os resultados mostraram que o LDL e o IMC, medidos na infância, correlacionaram-se
positivamente com as alterações nas carótidas vistas em adultos jovens.
Esses fatores de risco cardíaco associados à formação de LDL de pequena densidade, o
aumento da atividade nervosa simpática, a retenção de sódio, a hipertensão, e a elevação de
fatores pró-trombóticos, como o inibidor da ativação do plasminogênio tecidual-1 (PAI-1), e de
substâncias pró-inflamatórias, como a proteína C reativa e a homocisteína, além de alterações
funcionais do endotélio podem culminar com a formação de patologias cardíacas precoces
(BOTTO, 2003). Em outro estudo, avaliou-se o risco cardiovascular e alterações da carótida na
vida adulta e concluiu que alterações de LDL, pressão arterial, IMC e presença de tabagismo
entre 12 e 18 anos de idade apresentaram relação direta com o aumento da espessura da carótida
em adultos de 33 a 39 anos (RAITAKARI et al., 2003).
Outro hormônio envolvido na gênese dos fenômenos ateromatosos é o fator de
crescimento semelhante à insulina tipo 1 (IGF-1), um importante regulador do crescimento,
relacionado com diferenciação e apoptose celular. Estudos demonstraram que baixos níveis de
IGF-1 em combinação com elevação dos níveis de fator de crescimento semelhante à insulina
tipo 3 (IGFBP-3) constituem um fator de risco independente para a doença cardiovascular mesmo
em indivíduos saudáveis (COSTA, 2002). Além disso, vários autores estabeleceram uma conexão
entre a leptina e a doença cardiovascular, demonstrando que níveis altos desse hormônio
observados nos obesos podem contribuir para o surgimento das doenças cardiovasculares
(SINGHAL et al., 2002; HEALD et al., 2003).

2.5 Genética na obesidade infanto-juvenil

Dentro de uma espécie, os cromossomos homólogos são bastante similares entre si, mas
em determinadas posições dos cromossomos (loci) pode haver variabilidade na sequência do
DNA. Se a variação é encontrada em uma frequência superior a 1% da população, denomina-se
polimorfismo (OLSSON et al., 2001; BELASUBRAMANION et al., 2004). Os polimorfismos
podem influenciar diretamente fatores de risco associados a doenças comuns, como descritos nos
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estudos envolvendo a estrutura genética das apolipoproteínas e doença arterial coronariana
(KAPRIO et al., 1991).
Do ponto de vista da genética, as pesquisas científicas sobre obesidade iniciaram-se com a
clonagem do gene da leptina em roedores em 1994, o que desencadeou uma revolução do estudo
genético sobre a obesidade. A partir de então, vários genes candidatos foram pesquisados na
tentativa de se encontrar um que melhor explicasse diferentes variações fenotípicas quanto ao
acúmulo de gordura corporal (ZHANG et al., 1994).
As formas conhecidas de obesidade monogênica em humanos são raras e graves,
começando na infância onde o gene tem alta penetrância. Estas formas são constituídas de oito
genes alternativos conhecidos como sendo causadores da obesidade: da leptina (LEP), do
receptor da leptina (LEPR), do receptor da melanocortina tipo 4 (MC4R), da pro ópiomelacortina
(POMC), da pró-proteína convertase subtilisina/kerina tipo1 (PSCK1), o homólogo do gene
mind de Drosófila (SIM 1), do fator neurotrófico derivado do cérebro (BDNF) e de seu receptor
(NTRK2). Dentre esses, a variante genética mais comum na obesidade na infância e adolescência
é o associado ao gene MC4R, representando 6% dos casos de obesidade grave na adolescência
(DUBERN et al., 2001; MARQUES-LOPEZ et al., 2004).
Em crianças, contudo a variação mais importante foi no gene "fat mass and obesityassociated" (FTO). Atualmente estudos demonstraram a associação entre indivíduos portadores
do alelo de risco do gene FTO com obesidade devido a um mecanismo de supressão da
termogênese mitocondrial (CLAUSSNITZER et al., 2015). Variantes do gene FTO foram
associada a ganho de peso e ganho ponderal já na segunda semana de vida. Crianças que
carregam o alelo de risco mostram aumento no consumo de alimentos com alta carga energética e
uma saciedade diminuída (LÓPEZ-BERMEJO et al., 2008; TONOFKY- KRAFF et al., 2009).
Além disso, tem sido sugerido que alguns indivíduos possuem predisposição genética para
a resistência à insulina, características da obesidade visceral. Polimorfismos nos genes do TNF-α,
da IL–6 e da leptina, podem aumentar à susceptibilidade a inflamação crônica de baixo grau e ter
como consequência a obesidade e seus riscos correlacionados (RESELAND et al., 2001;
FLOREZ et al., 2003; ALBERT et al., 2003; ASSAYAG et al., 2009).
Diversos polimorfismos em genes específicos parecem conferir uma base genética para
síndrome metabólica e riscos de doença cardíaca. Entre eles, podemos citar o polimorfismo
Asp358Ala do gene que codifica o receptor da IL–6 (IL-6R). A forma solúvel do receptor (SIL12

6R) se liga a IL-6 circulante, resultando em um complexo que potencializa os efeitos da IL-6 e é
capaz de ativar células que não expressam o IL-6R e de prolongar a meia vida da IL-6 no plasma.
O aumento da atividade da IL-6 está relacionada com a redução da expressão do receptor de
insulina e do transportador de glicose tipo 4 (GLUT-4) nos tecidos muscular e hepático, o que
leva a resistência à insulina e ao estímulo na produção da PCR no fígado. O IL-6R se encontra
em níveis elevados em pacientes que apresentam o alelo Asp, podendo este ser considerado o
alelo de risco para síndrome metabólica e obesidade (MEMOLI et al., 2007). Outro polimorfismo
encontrado na região promotora do gene da IL-6, o -174G/C tem sido relacionado à obesidade e
ao aumento de colesterol total e com o risco cardiovascular. Esse polimorfismo, juntamente com
os polimorfismos -308G/A no gene do TNF-α e -3954C/T no gene da IL-1-beta também são
responsáveis pela regulação no metabolismo e homeostase energética, podendo contribuir para o
aparecimento da obesidade no grupo pediátrico com desordens metabólicas correlacionadas (WU
et al., 2001; POPKO et al., 2009; PYRZAK et al ., 2009; POPKO et al., 2010; YU et al., 2011).
Além dos SNPs descritos acima, outro polimorfismo identificado no promotor do gene da
leptina -2548G/A, tem sido associado com níveis aumentados de leptina sérica e IMC
(CONSIDINE et al., 2000). Recentemente, estudos tem demonstrado a importância da interação
entre gene e alimentação envolvendo adiponectina, leptina e o receptor da leptina enfatizando o
papel fundamental desses genes na dieta de indivíduos susceptíveis à obesidade (YU et al., 2011;
ENNS et al., 2011).
A literatura tem documentado vários SNPs funcionais para explicação da obesidade da
fase pediátrica, porém o que é mais estabelecido na literatura é o conceito de doença de etiologia
genética multialélica. Godoy-Matos et al. (2005) demonstraram que um estilo de vida sedentário
pode ter capacidade de promover a obesidade em indivíduos geneticamente predispostos.
Enfim, a hipótese mais aceita atualmente para as formas mais comuns de obesidade é de
que múltiplos genes possam contribuir na sua patogênese, onde cada variante tem um efeito
complementar no seu fenótipo de apresentação final (REICH et al., 2001).
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2.6 Biomarcadores de risco cardiometabólicos

Um biomarcador é um indicador de um processo biológico normal, de um processo
patogênico ou de uma resposta farmacológica a um tratamento. É uma medida quantificável de
homeostase biológica que define o que é normal e fornece os subsídios para predizer ou detectar
o que anormal. É usado para identificar pacientes com risco aumentado de desfechos
desfavoráveis; para estabelecer um diagnóstico e informar o tratamento mais rápido, mais eficaz
e menos dispendioso, para estratificar o risco atribuído a determinado subgrupo; para monitorar a
resposta à intervenção e para prevenir os desfechos desfavoráveis (MARSHALL; REINHART,
2009).

2.6.1 PCR-us.

Dentre os biomarcadores para a obesidade, destaca-se a proteína C reativa ultrassensível
(PCR-us). Essa é uma proteína pentamérica, da família das pentraxinas, reativa da fase aguda,
sintetizada no fígado em resposta a várias condições clínicas como: infecção, trauma e
inflamação (DU CLOS 2000; RIDKER 2003). Os seus principais efeitos aterogênicos são: ação
como fator quimiotáxico envolvido na migração e na adesão monocítica, interação com depósitos
teciduais de LDL, ativação do sistema complemento, formação de células espumosas, indução da
expressão de moléculas de adesão endoteliais e supressão da produção de óxido nítrico (RIDKER
et al., 2000; RIDKER et al., 2002; BLAKE et al., 2003; RIDKER et al., 2003; RIDKER 2004;
DANESH et al., 2008; DEVARAJ et al., 2009 ).
Em 2001, Ford et al. estudaram crianças com idade entre 6 e 18 anos no Third National
Health and Nutrition Examination Survey e demonstraram que a concentração de PCR-us estava
elevada significativamente nas crianças com IMC maior que o percentil 97. Este achado sustenta
o conceito de que a adiposidade pode estar associada à inflamação crônica de baixo grau em
crianças e adolescentes.
Diferente dos anticorpos, a PCR-us aparece nos estágios iniciais da infecção e diminui,
substancialmente, com a redução da doença. Ativa o sistema de complemento ao se ligar ao
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primeiro componente da cascata de complemento, desenvolvendo atividade fagocitária através da
deposição de C3b e i C3b (DU CLOS et al., 2000). O maior estímulo para secreção da PCR-us é
a citocina pró-inflamatória IL-6, tendo a IL-1 beta uma coparticipação (YUDKIN, et al., 2000).
Como afirmado acima, a produção hepática da PCR-us é modulada principalmente pela IL-6. De
fato, Memoli et al. (2007) demonstraram um elevado nível da expressão de PCR-us e IL-6 em
amostras de tecido adiposo subcutâneo de pacientes com inflamação, mostrando maior expressão
de RNAm desses genes no tecido adiposo visceral comparado ao subcutâneo. Portanto, a PCR-us
é um indicador direto dos níveis de IL-6 (HARRIS et al., 1999; YUDKIN et al., 2000).
A PCR-us tem sido tradicionalmente utilizada para o diagnóstico e monitorização das
doenças infecciosas e autoimunes, sendo considerada um preditor independente de risco de
doença cardiovascular e provável mediador de doença aterosclerótica (MAIA et al., 2002;
RIDKER, 2004; VERMA et al., 2004; YEH et al., 2004). Já foi demonstrado que a concentração
de PCR-us circulante é proporcional ao IMC e inversamente proporcional à adiponectina. Níveis
elevados deste marcador inflamatório têm sido associados à obesidade e ao diabetes mellitus,
decaindo com a perda de peso (ROBERTS et al., 2000; KIM et al., 2000; TRAYHURN et al.,
2004; ROCKMANN, 2008)
O Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e a American Heart Association
(AHA) consideram, em relação à categoria de risco cardiovascular relativo, os seguintes níveis de
PCR–us: baixo risco ‹ 1 mg/L ; médio risco : 1 ≤ 3 mg/L e alto risco > 3 mg/L. Os valores de
referência da PCR-us são provenientes de estudos com populações européias ou americanas; a
literatura aponta diferenças de valores entre etnia, gênero e idade (ROBERTS et al., 2001; FORD
et al., 2003; KHERA et al., 2005; LIMA et al., 2005).
Enfim, estudo da variação genética -757 T/C do gene PCR-us está associada com a
aterosclerose de carótidas, independente de fatores de risco vasculares tradicionais segundo
(ASSAYAG et al., 2009).

2.6.2 IL-6

A interleucina-6 (IL-6) e seu receptor são produzidos no tecido adiposo, principalmente o
visceral, além da produção em outros órgãos, como no fígado. Semelhantemente ao TNF-α, essa
citocina está correlacionada à obesidade e à resistência a insulina. A IL-6 suprime a expressão de
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adiponectina e receptores sinalizadores da insulina e está elevada em obesos e a perda de peso
promove diminuição dos seus níveis plasmáticos (FERNANDEZ-REAL et al., 2003). A IL-6 é
uma glicoproteína de membrana, importante na iniciação da coagulação e associada ao
recrutamento de macrófagos e monócitos dentro das placas ateroscleróticas e indução do fator
tissular (FT) potente pró-coagulante. Seu gene está localizado no cromossomo 7, é secretado por
macrófago, monócito, células endoteliais, células betas pancreáticas e miócitos.
Ainda em relação à IL-6, foi identificado um polimorfismo na região promotora -174G/C
do gene da IL-6, de forma que o alelo C em homozigoze está relacionado com menor resposta
inflamatória, conferindo um efeito protetor da doença isquêmica cardíaca antes dos 40 anos de
idade, enquanto que os homozigotos para o alelo G estão sob maior risco de resposta inflamatória
(HARRIS et al., 1999; STEENSBERG et al., 2003; HENNINGS et al., 2006).

2.6.3 Homocisteína

Outro biomarcador de destaque associado à doença arterial coronariana (DAC) denominase homocisteína. Pesquisas demonstram que a homocisteína pode induzir danos na estrutura
funcional cardíaca e que a sua concentração aumentada está associada como fator indicativo da
severidade de doença arterial coronariana (ANDREASSI et al., 2003; BOTTO et al., 2003). O
folato é um fator de risco relacionado com a elevação da homocisteína e a administração de ácido
fólico combinado com as vitaminas B6 e B12 reduz a homocisteína nos pacientes com DAC
(WANG et al., 1999).
Vários estudos sugerem uma associação entre níveis elevados de homocisteína e uma alta
incidência de doença cardiovascular. Em estudos experimentais, a homocisteína provoca estresse
oxidativo, lesão endotelial e aumento da trombogenicidade. Estudos observacionais sugerem que
mesmo elevações leves e moderadas aumentam o risco cardiovascular (ANDERSON et al.,
2000). Evidências epidemiológicas mostram que a concentração elevada de homocisteína
plasmática é um fator de risco independente para a doença cardiovascular e pode contribuir para a
manifestação prematura e severa da doença arterial coronariana. Além disso, representa um
preditor de mortalidade, independente dos fatores de risco tradicionalmente conhecidos
(ANDERSON et al., 2000).
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2.6.4 TNF-α

Diversas citocinas produzidas pelos adipócitos podem ser consideradas como
biomarcadores, entre elas o TNF-α, que é uma citocina pró-inflamatória. Sabe-se que essa
citocina está associada às condições de obesidade e resistência insulínica. O seu gene está
localizado no cromossomo 6q 21.1-21.3 (FAIN et al., 2004), sendo expresso no tecido adiposo e
em células do estroma vascular, incluindo macrófagos. Ele reprime a expressão de genes
envolvidos na captação e armazenamento de ácidos graxos livres e glicose, suprime genes de
fatores de transcrição envolvidos na lipogênese, diminui a expressão da adiponectina e aumenta a
da IL-6. No fígado, o TNF-α suprime a expressão de genes envolvidos na captação de glicose e
no metabolismo e oxidação de ácidos graxos (RUAN et al., 2002). Além disso, pode acelerar o
processo de aterosclerose por induzir as moléculas de adesão nas células do endotélio
(ANTUNA-PUENTE et al., 2008). O polimorfismo na posição -308G/A, rs1800629, é o mais
estudado (WILSON et al., 1992). Analisando o impacto funcional dos alelos G e A, encontramos
resultados conflitantes. A maioria dos estudos aponta que o alelo A está relacionado com uma
redução na transcrição e síntese do TNF-α (KROEGER et al., 2000). Esse SNP conferiu em
mulheres coreanas portadoras do alelo A risco de obesidade e resistência insulínica (UM & KIM,
2004). Em um estudo de metanálise que avaliou a associação do SNP -308G/A com componentes
da síndrome metabólica, não foram encontradas associações com elevação de glicemia de jejum e
presença de diabetes. No entanto, os portadores do alelo A apresentavam maiores valores de
pressão arterial e insulinemia de jejum (SOOKOIAN et al., 2005).

2.6.5 IL-10

A interleucina-10 (IL-10) é um inibidor de macrófagos e células dendítricas ativadas e
está envolvida no controle das reações de imunidade natural e da imunidade mediada por células.
A IL-10 age nos macrófagos ativados para determinar ao sistema imune o seu estado de repouso,
à medida que a infecção é erradicada (STANDAGE; WONG, 2011). A IL-10 é um polipeptídeo
não glicosilado com cerca de 18 KDa, sintetizado em células imunológicas e tecido
neuroendócrino. Seu receptor pertence a uma família de receptores de citocinas de classe II,
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semelhante aos receptores para interferon. A produção do IL-10 é regulada por muitas citocinas
como: IL-4, IL-13 e também pela sua autoregulação. Inibe a citocinas inflamatórias
principalmente o TNF-α, IL-6, produzidos por macrófagos e monócitos ativados estimulando a
produção endógena de citocinas anti-inflamatórias. Além disso, aumenta a proliferação de
mastócitos e impede a produção do interferon gama pelas células matadoras naturais (SOMMER;
WHITE, 2010).

2.6.6 Leptina

A leptina é um hormônio produzido principalmente no tecido adiposo, que regula o centro
da fome hipotalâmico informando ao cérebro sobre estoque de energia. Além disso, desempenha
um papel importante na modulação do metabolismo de glicose, lipídios, angiogênese, imunidade
e homeostase da pressão arterial. Sua produção e concentração sérica são proporcionais à massa
de tecido adiposo (CONSIDINE et al., 2000). Na fisiologia normal, o excesso de tecido adiposo é
informado ao cérebro mediante níveis elevados de leptina. Esta, por sua vez, promove a
saciedade, redução da ingesta de alimentos e aumento do gasto energético (KIM et al., 2000).
Alguns tipos de obesidade são causados pela deficiência ou mutação no gene da leptina. Porém, a
grande maioria dos casos de obesidade, ocorre resistência à ação desse hormônio ocasionando
hiperfagia, redução do gasto energético e aumento de peso como consequência (KIM et al.,
2000). A leptina é um hormônio peptídico constituído de 167 aminoácidos, transcrito a partir do
gene ob, que foi originalmente clonado em camundongos. A mutação desse gene ou sua
deficiência, acarreta obesidade severa e diabetes tipo 2 em animais. O gene da leptina humana
esta localizado no cromossomo 7q31e seu DNA tem mais de 15.000 pares de bases e é
constituído de 3 exons , o primeiro dos quais é não-codificante (ZHANG et al., 1994). Já o gene
do receptor da leptina é encontrado em 1p31 do cromossomo, abrange cerca de 100 kb e contém
20 éxons.
O estudo da leptina teve início quando camundongos homozigotos para um único gene da
leptina (ob/ob) e o gene do receptor da leptina (db/db) forma identificados ( ZHANG et al.,
1994). Na verdade, essa mutação em seres humanos foi descrita em 12 casos em todo o mundo e
atualmente está claro que, múltiplos genes e variantes genéticos estão envolvidos no
desenvolvimento da obesidade humana. SNPs no gene da leptina e no receptor da leptina pode ter
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um profundo impacto sobre o peso corporal, resistência insulínica e outras doenças metabólicas
(LEIBEL, 2002). A literatura mundial relata poucos estudos em obesidade infantil em relação ao
SNP -2548G/A, porém em obesidade adulta há varias publicações em populações caucasianas,
afro-americanas, asiáticas, européias e em sul americanas como brasileira (HINUY et al., 2008;
ENNS et al., 2011).
Outro SNP + 19 G/A estudado em população de adultos jovens caucasianos e afroamericanos demonstrou uma correlação positiva entre aumento de peso e circunferência
abdominal (FRIEDLANDER et al., 2010), porém em outras publicações não houve correlação
desse SNP com incremento do peso e, consequentemente do IMC.

Nesses estudos houve

repercussão em nível metabólico: glicemia, insulina, lípides e pressão arterial em população
caucasiana francesa e italiana como descrito por (MEIRHAEGHE et al., 2005; SOUREN et al.,
2008).

2.6.7 Adiponectina

Por fim, a adiponectina que é uma proteína exclusivamente expressa pelo tecido adiposo,
tem várias funções que incluem a redução da expressão do TNF-α, diminuição da quimiotaxia de
macrófagos, inibição da adesão de monócitos, inibição da transformação de macrófagos em
células espumosas, aumento da produção do óxido nítrico. De acordo com sua multiplicidade de
funções benéficas, a adiponectina é a única adipocina com efeitos anti-inflamatórios,
antidiabético e antiaterogênico (KERSHAW et al., 2004). Níveis séricos de adiponectina estão
marcadamente reduzidos em indivíduos obesos, com obesidade visceral e em estados de
resistência insulínica e aterosclerose (KERSHAW et al., 2004). Em um estudo de coorte coreana
com 800 indivíduos, (RYU et al., 2010) foi demonstrado que a hipoadiponectinemia se associou
fortemente ao diabetes mellitus tipo 2 e obesidade, e atuou como preditor de risco independente
de síndrome metabólica. A esteatose hepática não alcoólica - entidade clínica de prevalência
crescente e que se associa ao diabetes mellitus tipo 2, obesidade e síndrome metabólica, também
se correlacionam com níveis diminuídos de adiponectina. Em uma revisão sistemática
multicêntrica, foi demonstrado, em vinte e dois mil indivíduos, que o grupo portador de esteatose
hepática não alcoólica, documentada por biópsia, exibiu menores níveis de adiponectina
circulantes que aqueles do grupo controle (POLYZOS et al., 2011). Em um estudo caso-controle
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com 640 indivíduos diabéticos e 1564 controles, os autores registraram que pacientes que
exibiam os maiores valores de adiponectina circulante, possuíam menor chance de desenvolver
diabetes mellitus tipo 2 (LILJA et al., 2012). De forma análoga, em um estudo longitudinal com
3008 indivíduos saudáveis, os autores mostraram que os pacientes alocados no maior quintil de
adiponectina no início do estudo foram os que apresentaram as menores chances de desenvolver
diabetes mellitus tipo 2, ao final de 6 anos de seguimento (LI et al., 2012).
O gene da adiponectina (ADIPOQ) está localizado no cromossomo 3q27, abrange cerca
de 15,8 kb de comprimento e contém 3 éxons e 2 íntrons. A molécula da adiponectina apresenta
peso molecular de 28 kDa, sendo composta por 244 aminoácidos, incluindo um peptídeo
sinalizador, uma porção amino-terminal semelhante ao colágeno e uma porção carbóxi-terminal.
O gene ADIPOQ apresenta homologia importante com os genes do colágeno VIII e X e com a
proteína C1q do complemento (MORI et al., 2002; NICOLAU, 2008).
Um total de 42 SNPs no gene da adiponectina e sua região de regulamentação com uma
frequência maior que 1% foram identificados. Desses, quatro SNPs (-11391G/A, -11377C/G, -45
T/G e 276 G/T) foram analisados com uma maior frequência. A maioria dos estudos que
analisaram o SNP -11391 G/A encontrou um aumento favorável nos níveis circulantes de
adiponectina nos indivíduos portadores do alelo A (ENNS et al., 2011). Existem poucos trabalhos
sobre polimorfismo no gene ADIPOQ na população brasileira. Nicolau et al. (2008), em um
trabalho com 312 crianças e adolescentes, dos quais 254 eram obesos, da cidade de São Paulo,
avaliou a influência de 5 SNPs no gene ADIPOQ (-11377C>G, -11391G>A, +45T>G,
+349A>G e Y111H) em relação à obesidade e risco cardiometabólico. Foi observada associação
do alelo G do SNP -11377C>G com maior adiposidade central nesses indivíduos. Além disso, os
portadores dos alelos recessivos dos SNP -11377C>G e +45T>G mostraram menor frequência de
hipertensão arterial. Já em um estudo transversal com 603 brasileiros, submetidos à
cineangiocoronariografia, evidenciaram associação entre os polimorfismos +45 T >G rs2241766
e +276G>T rs1501299 e a presença de doença coronariana (OLIVEIRA et al., 2012).
Por fim, apesar da importância desses biomarcadores a sua mensuração laboratorial na
obesidade infanto- juvenil ainda é motivo de discussão na literatura mundial pelo fato das suas
alterações serem consequência da obesidade e pelo seu custo-benefício, por isso a sua
mensuração é recomendada apenas em pesquisas.
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO

3.1 Tipo de Estudo

Trata-se de um estudo transversal e quantitativo.

3.2 Seleção dos Voluntários da Pesquisa

O estudo foi composto por uma amostra de 104 indivíduos na faixa etária de 6 aos 18
anos, sendo 58 indivíduos obesos e 46 eutróficos. Os indivíduos obesos foram selecionados no
Serviço de Medicina Preventiva (SEMPRE) em Aracaju-Sergipe. Os indivíduos eutróficos foram
selecionados no Laboratório Central da Unimed Aracaju no momento da coleta de sangue para
realização de rotina laboratorial. O SEMPRE é o único serviço estruturado privado em Aracaju
para atendimento e acompanhamento de crianças e adolescentes obesas assistidas pela Unimed
encaminhadas ao programa pelo médico assistente. O SEMPRE funciona com um programa cuja
finalidade é promover a reeducação alimentar, estímulo à prática de atividade física e mudança de
hábitos de vida das crianças e adolescentes obesas e seus familiares. Em primeiro momento, esses
indivíduos foram avaliados por endocrinologista (autor da tese), nutricionista, psicólogo,
assistente social, fisioterapeuta e educador físico. Após a avaliação, eles foram orientados quanto
às atividades realizadas no grupo durante oito meses como: orientação nutricional, apoio
psicológico para os pacientes e familiares, atividade lúdica recreativa, orientação da fisioterapia
quanto à postura, respiração, locomoção, alongamento corporal e atividade física, pois essas
metodologias são fundamentais no processo de emagrecimento.
Foram considerados os aspectos éticos apontados na resolução do Conselho Nacional de
Saúde por meio da Plataforma Brasil e o projeto foi aprovado sob o protocolo número
04065412.600005526, sobre pesquisa envolvendo seres humanos vulneráveis, incorporando sob a
ótica do indivíduo e da coletividade os referenciais básicos da bioética, não maledicência,
beneficência e justiça, visando também assegurar os deveres e os direitos que dizem respeito à
comunidade científica, aos sujeitos da pesquisa e ao Estado.

22

3.2.1 Critérios de inclusão

Apresentar obesidade com IMC acima do percentil 97 da curva de CDC (Centers for
Disease Control and Prevention) com Z-escore +2, participar do programa de emagrecimento,
apresentar idade cronológica entre 6 e 18 anos, nunca ter usado medicação antiobesidade,
vontade de participar do estudo e assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelos
pais ou responsáveis.

3.2.2 Critérios de exclusão

Apresentar doença psiquiátrica, ter usado medicação antiobesidade anteriormente,
depressão, bulimia, não aceitação ao estudo dos pais ou também das próprias crianças e
adolescentes e apresentação de patologia hormonal através das dosagens de TSH, T4 livre,
cortisol urinário, IGF-1(fator de crescimento semelhante à insulina).

3.3 Aplicação do questionário

Consistiu na seleção dos casos e controles, conforme critérios explicitados anteriormente.
Os responsáveis que concordaram em aceitar a participar do estudo, assinaram um termo de
consentimento livre e esclarecido (apêndice 7.1).
Foi feita a aplicação do questionário estruturado do SEMPRE contendo as seguintes
variáveis: sexo, idade, cor, peso ao nascer, tipo de parto, aleitamento materno, desmame precoce,
antecedentes de obesidade e hipertensão materna e paterna, hábitos alimentares, atividade física e
comportamento psicológico (apêndice 7.2).

3.4 Avaliação clínica e laboratorial
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Os indivíduos foram avaliados antropometricamente (peso, altura) utilizando balança
antropométrica digital (Filizola®, Brasil) para verificação do peso em kilograma (kg) e
mensuração da altura em centímetros (cm) por estadiômetro na posição sob o plano horizontal de
Frankfurt. O IMC foi calculado pela divisão do peso (kg) pela altura ao quadrado (cm2). Após
mensuração do cálculo do IMC foram utilizadas tabelas de IMC para meninos e meninas. De
acordo com a tabela de IMC é considerado obesidade quando o IMC se encontra acima do
percentil 97 e sobrepeso quando o IMC se encontra entre o percentil 85-95. Por fim, foi realizado
o cálculo do escore Z de IMC baseado no cálculo LMS, onde o L representa o Box-cox
empregado para normalização da curva, M expressa o valor da mediana e S o coeficiente de
variação conforme a equação IMC=[ (IMC/M)L-1] / LS. Os parâmetros de L, M e S são obtidos a
partir dos estratos específicos de IMC para idade e gênero representados na (tabela 1).
Para determinação da circunferência abdominal, foi utilizada a fita métrica com
mensuração entre o ponto médio do rebordo costal inferior e a crista ilíaca.
A avaliação cardiovascular (pressão arterial sistólica e diastólica) foi realizada utilizando
o manguito apropriado para crianças e adolescentes. O critério de HAS hipertensão arterial
sistêmica (HAS) foi estabelecido por meio dos valores de percentis de PA sistólica e PA
diastólica > 95, baseado em tabelas de gênero, idade e estatura de crianças e adolescentes.
A avaliação laboratorial e dos biomarcadores de risco cardiovascular foi feita no
Laboratório Central da UNIMED- Aracaju com o objetivo da padronização laboratorial, a partir
de coleta de sangue venoso periférico após 12 horas de jejum com mensuração dos seguintes
exames:
a) Proteína C reativa ultrassensível (PCR-us): dosada pelo método de Imunoturbidimetria
utilizando o aparelho Immage- Beckman coulter, USA. Valores para risco cardiovascular:
risco baixo (< 0,1 mg|dL), risco médio (0,1 – 0,3 mg|dL) e risco alto ( > 0,3 mg|dL).
b) Homocisteína total plasmática: método de quimioluminescência. Limite de referência:
abaixo de 15 mcmol/L
c) Insulina plasmática: método quimioluminescência. Valor de referência: inferior a 28,4
uIU∕mL.
d) HOMA- IR (Homeostasis model assesment of insulin resistence) - modelo homeostático
de resistência a insulina; HOMA-IR= insulina de jejum x glicemia de jejum)/ 405.
e) Colesterol total - método colorimétrico enzimático. Valor de referência: < 200 mg∕dL.
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f) Triglicérides – método colorimétrico enzimático. Valor de referência: < 150 mg∕dL.
g) HDL - método enzimático colorimétrico automatizado, valor de risco para doença
coronariana < 35 mg∕dL.
h) LDL- método enzimático colorimétrico. Valor de referência entre 70-150 mg∕dL.
i) Glicemia de jejum- método enzimático colorimétrico Valor de referência entre 70-105
mg∕dL.
j) AST (transaminase glutâmico oxalacética) - método enzimático colorimétrico
automatizado. Valor de referência entre 5-34 U/L.
k) ALT (transaminase glutâmico pirúvica) - método enzimático colorimétrico automatizado.
Valor de referência entre 0-55 U/L.
l) GGT- (gama glutamil transferase) - método enzimático colorimétrico automatizado. Valor
de referência entre 0-30 U/L.
m) Acido úrico – método enzimático colorimétrico automatizado. Valor de referência entre
2,0 -5,5 mg/dL.
n) Hemograma completo- método automatizado, Citometria de fluxo.
o) IGF-1- (fator de crescimento semelhante à insulina-1) - método quimioluminescência.
Valor de referência de acordo com a idade cronológica (ng∕mL).
p) TSH (hormônio tireoestimulante) – método quimioluminescência. Valor de referência
entre 0,5-4,0 mIU/mL..
q) T4 livre (tiroxina livre) - método quimioluminescência. Valor de referência entre 0,71,50ng∕dL.
r) Cortisol urinário – método imunoensaio enzimático. Valor de referência entre 4,0 28ug∕dL.
s) Leptina – método imunoensaio enzimático. Normal 3,8 (1,3-9,2) ng/mL. Obeso 17,3 (9,130,6) ng/mL.
t) Adiponectina – imunoensaio enzimático. Normal 4,1 (2,44- 5,6) ng/mL. Obeso 2,2 (1,23,5) ng/mL.
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3.5 Avaliação molecular

Foram coletados 5 mL de sangue periférico em EDTA, através de punção venosa, para
extração do DNA genômico e 5 mL de sangue em heparina para estudo das citocinas. O
transporte do material foi feita por via aérea em 72 horas e temperatura ambiente para o
Laboratório de Imunogenética da UFMG seguindo as normas vigentes da ANVISA para material
biológico utilizando o POP (procedimento operacional padrão) do Laboratório Central da
Unimed – Aracaju.
A extração do DNA genômico foi feita usando-se kit Flexi Gene (Qiagen) para extração
de DNA a partir de sangue total, seguindo a metodologia sugerida pelo fabricante.
A quantificação da concentração de DNA de cada amostra foi realizada em Nano
Drop 1000 (Thermo Scientific) utilizando-se 1µL da amostra de DNA. De acordo com a
concentração obtida, uma alíquota contendo 50ng de DNA foi utilizada para a Reação em Cadeia
de Polimerase (PCR).

3.6 Determinação dos polimorfismos genéticos

3.6.1 PCR - RT ( real time)

As análises dos SNPs nos genes da adiponectina rs17300539 (C__33187774_10) e leptina
rs7799039 (C__1328079_10) foram efetuadas pela metodologia de Real Time PCR. A partir do
DNA isolado do sangue periférico, realizou-se a amplificação dos fragmentos de DNA através do
sistema TaqMan, onde foram utilizados primers e sondas (Assay) correspondentes a cada SNP
confeccionados pela Applied Biosystems. Esse sistema utiliza além dos primers, uma sonda
(oligonucleotídeo) contendo um corante fluorescente repórter ligado a sua extremidade 5’ (VIC e
FAM) e um quencher não fluorescente ligado a extremidade 3’(MGB). Essa sonda liga-se a uma
região do DNA posterior ao primer. Quando a polimerase começa a sintetizar o fragmento de
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DNA a partir do primer, ela é capaz de clivar a sonda e separar o corante do quencher havendo,
dessa forma, liberação de um sinal fluorescente (figura 2). Cada alelo possui uma sonda
fluorescente diferente e dessa forma, é possível determinar o genótipo do polimorfismo a ser
estudado de acordo com o sinal produzido (figura 2).

1-DNA molde e constituintes do Assay

2-Desnaturação do molde e anelamento dos
componentes

FONTE: Apllied Biosystems

3-Polimerização e liberação do sinal
fluorescente

Figura 1: PCR em tempo real através do sistema de sondas TaqMan. Em 1 pode ser visto o DNA molde,
os primers e sondas antes do início da reação. Em 2 pode ser visto a desnaturação do molde e o início da
hibridização entre a sonda e o DNA. Em 3 a representação do começo da amplificação pela DNA polimerase, com
consequente clivagem da sonda, separação do corante e quencher e liberação do sinal fluorescente.

Foram utilizadas 2 sondas contendo os iniciadores para duas trocas de bases localizadas
no genes da leptina e adiponectina. Os iniciadores específicos utilizados para os genes em
questão estão explicitados na tabela 2.

Tabela 2: Iniciadores utilizados para a identificação de polimorfismos no genes da leptina e adiponectina.
L
R
Locus

Cromossomo

RS

_
-2548 G/A

Iniciador
7

7

7799039

TTGTTTTGTTTTGCGACAGGGTTGC[A/G]CTGATCCTCCCGC
CTCAGTCTCCCT

-11391 G/A

1
3

17300539

TCAGAATGTGTGGCTTGCAAGAACC[A/G]GCTCAGATCCTG
CCCTTCAAAAACA
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As reações foram realizadas no termociclador em tempo real da Bio-Rad (CFX96 Real–
Time, Bio–Rad Laboratories, USA). Foi utilizado um volume final de reação de 20 µl, contendo
50 ng de DNA diluídos em 9 µl de água, 10µl de master mix (TaqMan) e 0,5µl de primer. As
análises foram realizadas através do programa CFX 96. (Figura 2). As condições de realização
das reações estão descritas na tabela 3.

Figura 2: Discriminação alélica através do sistema de sondas TaqMan, polimorfismos: leptina -2548 G/A e
Adiponectina - 11931G/A

B

A
Amplificação

RFU

RFU/LOG

Amplificação

Ciclos

Ciclos

ALELO

ALELO 2 VIC

C

ALELO 1 FAM

Na figura 2: A representa as curvas de amplificação de VIC (alelo A) e FAM (alelo G). A figura B representa as
curvas de amplificação de VIC (alelo A) e FAM (alelo G), com representação em escala logarítmica e demonstração
das curvas basais de fluorescência de cada um dos corantes. A figura C representa a distribuição alélica das
diferentes amostras.
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Tabela 3: Condições da PCR utilizada para a identificação de polimorfismos nos genes da leptina e
adiponectina.
Condições
Temperatura ºc
Duração
Ciclos
Ativação da AmpliTaq polimerase

95

10 minutos

-

Desnaturação

95

15 segundos

40

Anelamento/extensão

60

1 minuto

40

3.6.2 PCR-RFLP (Polimorfismos dos Comprimentos dos Fragmentos de Restrição)

O estudo do polimorfismo de nucleotídeo único do gene do TNF-α -308G/A foi realizado
pela metodologia do PCR-RFPL. Essa reação de PCR se fundamenta na utilização de
oligonucleotídios

iniciadores

específicos,

primer

AGGCAATAGGTTTTGAGGGCCAT-3`) e reverse (

forward

(5
-3) como

demonstrado na tabela 4. Para a reação da PCR foi utilizado 200 µM de dNTPs, 0,8 U de Taq
DNA polimerase (Invitrogen, São Paulo, Brasil), tampão ( 10 mM de Tris- HCL pH 8,6 , 50 mM
de KCL, 1,5 mM de MgCL2) e 1µL de DNA para volume final de 10 µL. As condições da reação
foram: desnaturação a 95º C por 4 minutos em 30 ciclos, seguido de anelamento a 60º C por 45
segundos em 45 ciclos e extensão a 72º C por 7 minutos com 45 ciclos.
A reação de restrição enzimática com a enzima Ncol foi padronizada a temperatura de
37°C durante 2 horas. A corrida eletroforética na voltagem de 125 mV durante 1 hora e 20
minutos, foi realizada em gel de agarose 2% para analisar os produtos da reação de PCR-RFLP.
O corante intercalante utilizado foi o syber green. As bandas foram visualizadas por um sistema
de captação de imagem acoplado a um transiluminador.
A interpretação do resultado foi feita da seguinte forma: uma banda de 107pb, sem
restrição da enzima Ncol, correspondente ao homozigoto selvagem genótipo (GG) e a presença de
duas bandas de 87 e 20 bp correspondente a realização do corte pela enzima, devido a presença
do alelo A homozigoto polimórfico (AA). A presença de três bandas: 107, 87 e 20 bp identifica o
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heterozigoto (GA). Assim, identificamos os genótipos homozigoto selvagem (GG), heterozigoto
(GA) e homozigoto polimórfico (AA).

Tabela 4: Iniciador utilizado para a identificação de polimorfismo no gene do TNF-α.
R
Gene/locus
Cromossomo
RS
Iniciador
1
NFα -308G/A
6
1800629
F 5 GG
GG
G GGG
-3
R5

G

G

G-3

3.7 Dosagem de citocinas plasmáticas

Para determinação do nível de citocinas plasmáticas, amostras de sangue foram coletadas
a vácuo em tubos de 5mL contendo heparina (Vacutainer - BD, E.U.A.) e centrifugados a 2500
rpm, por 10 minutos, a 18°C. Após a centrifugação, o plasma foi aliquotado e mantido a - 80°C
por 48 horas até a realização dos experimentos. Os níveis plasmáticos de citocinas foram
quantificados utilizando-se o sistema de ensaio com microesferas fluorescentes (Cytometric Bead
Array - CBA- BD, E.U.A.) seguindo a metodologia sugerida pelo fabricante. Esta técnica
emprega uma mistura de 6 esferas de poliestireno, de intensidades de fluorescência discretas e
distintas, recobertas com anticorpos específicos para as citocinas humanas detectadas no canal de
fluorescência 3 (FL-3) ou fluorescência 4 (FL-4). Essa metodologia permite a avaliação
simultânea de diversas citocinas de interesse no mesmo ensaio, empregando pequenos volumes
de amostra. Desta forma, alíquotas de 25 µL de plasma diluído 1:5 com diluente G (reagente do
kit CBA), alíquotas de 25 µL dos padrões de citocinas, foram submetidos à diluição seriada com
diluente G (Top Standard – 5000 pg/ µL, 1:2 – 2500 pg/ µL, 1:4 – 1250 pg/ µL, 1:8 – 625 pg/ µL,
1:16 – 312,5 pg/ µL, 1:32 – 156 pg/ µL, 1:64 – 80 pg/ µL, 1:128 – 40 pg/ µL e 1:256 – 20 pg/mL)
e 25 µl de diluente G apenas (Controle Negativo). Após esta etapa, as amostras foram
transferidas para tubos de poliestireno de 5 mL (Falcon- BD, E.U.A.). Posteriormente, a cada
tubo foram adicionados 15 µL da mistura de esferas de captura, conjugadas a anticorpos
monoclonais anti TNF-α, IL-6 e IL-10, com subsequente incubação por 90 minutos, a
temperatura ambiente, ao abrigo da luz. Após a incubação, as esferas de captura foram lavadas
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com 500 µL da solução F (tampão de lavagem do kit CBA), centrifugadas a 5000 rpm, por 10
minutos, a 18 ºC e o sobrenadante cuidadosamente aspirado e descartado. As esferas foram então
incubadas novamente na presença de 20 μL do reagente B, que corresponde a um coquetel de
anticorpos monoclonais anti-citocinas humanas, conjugadas com PE (FL-2) por 90 minutos,
temperatura ambiente, ao abrigo da luz. Após a incubação, as esferas de captura foram
novamente lavadas com 500 µL da solução F, centrifugados a 2.500 rpm por 10 minutos a 18°C e
o sobrenadante foi cuidadosamente aspirado e descartado. Após a centrifugação, as esferas foram
ressuspensas em 250 µL de reagente F e imediatamente analisados no citômetro de fluxo. Para
aquisição dos dados obtidos, o aparelho foi ajustado utilizando o BD FACS Comp Software e o
BD Calibrate Beads. O objetivo do ajuste do aparelho consiste em definir os parâmetros de
tamanho e granulosidade adequados para o posicionamento das esferas de captura em gráficos de
tamanho versus granulosidade. Após a seleção das esferas, procedeu-se o ajuste da intensidade da
fluorescência detectada no canal de FL-3 para permitir a segregação das esferas policromáticas,
apresentando diferentes intensidades de fluorescência, em histogramas unidimensionais. Para
cada tubo processado foram adquiridos 1800 eventos dentro da região selecionada R1 (300
eventos por citocina testada). A análise do perfil de citocinas do tipo 1 ( TNF-α) e

do ipo 2

(IL-10 e IL-6) nos plasmas foi realizada segundo protocolo proposto pelo fabricante através da
utilização do BD CBA Analyses Software, com auxílio do Microsoft Excel, modificado como
descrito a seguir. O programa BD CBA Analysis Software faz a seleção automática da região das
esferas de captura em gráficos de tamanho versus granulosidade. Em seguida, o programa separa
as esferas em função da intensidade da fluorescência 3 (FL-3) e analisa o deslocamento das
esferas em função da intensidade da fluorescência 2 (FL-2) em gráficos bidimensionais de FL-2
versus FL-3. A ligação da citocina, presente na amostra de interesse à esfera de captura e a
revelação da ligação através do uso de um coquetel de anticorpos monoclonais anti-citocinas
humanas marcadas com o fluorocromo PE (FL-2), pode ser evidenciada através do deslocamento
do conjunto de esferas para a região de maior intensidade de fluorescência em relação ao tubo
controle negativo, sem amostra. Os valores correspondentes à intensidade média de fluorescência
FL-2 na escala logarítmica foram utilizados como a unidade de análise semi-quantitativa para
cada citocina analisada.
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3.8 Análise estatística

Os resultados foram analisados pelo Statistical Package for Social Sciences (SPSS versão
12.0. IBM corporation, USA), utilizando o valor p com significância de p< 0,05. Foi calculado
média, desvio padrão, odds ratio e intervalo de confiança. Entre os grupos utilizamos o teste de
Bonferroni para comparação entre os obesos (Teste post hoc Bonferroni) e entre os eutróficos
(Teste post hoc Bonferroni) p<0,05. A distribuição na população dos genótipos dos
polimorfismos estudados foi avaliada por meio do equilíbrio de Hardy-Weinberg e desequilíbrio
de ligação.
Foi realizado o teste do Qui-quadrado (χ²) para a comparação univariada entre a
distribuição de genótipos e alelos nos grupos de indivíduos pesquisados. A análise de distribuição
genotípica foi realizada em tabela de contingência 3x2 enquanto a distribuição alélica e dos
genótipos em tabela 2x2. Os alelos foram incluídos na análise multivariada por regressão
logística modelo aditivo, dominante, método dimensional com múltiplos fatores gene-gene e
validação cruzada. Para a conferência do desequilíbrio de ligação e formação de haplótipos entre
os polimorfismos estudados foi utilizado o programa Haploview JRE 4.2(USA). Para os estudos
fenotípicos de expressão do gene, os dados foram analisados pelo teste t não pareado, para a
diferenciação de médias entre os genótipos e a expressão foi utilizado o teste não paramétrico de
Mann-Whitney. Como os dados apresentaram uma distribuição irregular utilizamos os cálculos
de mediana e intervalo interquartil. Foram realizados também, testes de correlação entre a
frequência de expressão dos SNPs com os parâmetros clínicos através do programa JUMP 5.0.1
(SAS Institute Inc, Cary, USA)
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 AVALIAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA E CLÍNICA EM UM GRUPO DE CRIANÇAS E
ADOLESCENTES COM OBESIDADE.

A amostra estudada foi constituída de 104 indivíduos, sendo 58 do sexo masculino e 46
do sexo feminino. A faixa etária estava compreendida entre 6 a 18 anos, com média de idade de
10 ± 2 anos sendo 46 controles (eutróficos) e 58 casos (obesos), como demonstrados na tabela 5.

Tabela 5: Número total da amostra do estudo e distribuição por sexo. Aracaju, 2014
Amostra

Masculino

Feminino

Total de indivíduos

Controles (eutróficos)

25

21

46

Casos (obesos)

33

25

58

Total

58

46

104

As variáveis de dados epidemiológicos e clínicos da amostra dos 104 crianças e
adolescentes dos dois grupos eutrófico e com obesidade estão expostos na Tabela 6. Em relação à
idade cronológica, dividimos nosso grupo em maiores e menores de 10 anos, por compreender o
período puberal onde há maior susceptibilidade ao aparecimento da obesidade infanto-juvenil
(VOGELEZANG et al., 2015). Entretanto, não houve diferença entre obesidade e ter mais ou
menos de 10 anos (p=0,035) (Tabela 6). Além disso, não houve associação entre gênero e
obesidade na população estudada (p=0,80) (Tabela 6). Esse dado vai de encontro à literatura,
pois no período puberal há maior prevalência de obesidade, decorrente da hiperplasia dos
adipócitos no sexo feminino devido ao fenômeno da menarca (VOGELEZANG et al., 2015).
Avaliando a variável cor da pele autodeclarada, observamos uma maior prevalência de
brancos (58,62%) em relação aos não brancos (41,38%) nos indivíduos obesos com (p<0,001)
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(Tabela 6). Entretanto, vale destacar que esse dado pode ser bastante variável, pois depende dos
grupos populacionais estudados (VOGELEZANG et al., 2015).
Das variáveis clínicas, a circunferência abdominal (CA) do grupo obeso (>70 cm) foi
maior do que do grupo eutrófico (p<0,001) (Tabela 6). Porém, não foi possível calcular o odds
ratio (OR) e seu intervalo de confiança (IC) devido ao fato dos indivíduos eutróficos não
apresentarem uma circunferência abdominal maior que 70 cm. Essa variável clínica se apresentou
de forma bastante robusta, sendo observado que todas as crianças e adolescentes obesos em nossa
amostra apresentaram elevação da CA acima do percentil 90 corroborando com a literatura
(FERRANTI et al., 2004).
Em relação à distribuição de gordura, (TRAYHURN & WOOD, 2004), atribuiu-se que o
aumento da gordura abdominal se relaciona a um alto risco de morbimortalidade, principalmente
cardiovascular. As características do adipócito visceral são inteiramente antagônicas àquelas do
adipócito periférico: são menos proliferativos, diferenciam-se pouco, tornam-se grandes, têm
menor capacidade de guardar a gordura, são altamente resistentes à insulina e, portanto, mais
lipolíticos. Essas características são, provavelmente, responsáveis por uma maior liberação de
ácidos graxos para o fígado e músculos, onde se depositam e favorecem a resistência à insulina
(deposição ectópica de gordura). Goran & Gower (2001), demonstraram que durante a puberdade
e adolescência, indivíduos do sexo masculino depositam mais gordura no abdômen do que as do
sexo feminino e esse fenômeno é decorrente da influência dos hormônios sexuais (maior
concentração de testosterona), que aumenta durante a adolescência no homem. Em outro estudo,
demonstrou-se que a gordura abdominal está claramente relacionada com níveis elevados de
insulina (hiperinsulinemia), e teria o valor preditivo para o desenvolvimento posterior de
hipertensão arterial e dislipidemia, sendo que os adipócitos abdominais são anatomicamente
alargados e metabolicamente mais ativos do que os adipócitos da região glúteo-femoral
(TRAYHURN & WOOD, 2004). O tecido adiposo abdominal pode ser considerado o maior
órgão endócrino pela quantidade e variedade de hormônios e citocinas que é capaz de sintetizar e
secretar. Outros estudos concluíram que a gordura abdominal é um importante preditor para
aumento dos triglicérides, redução do HDL, aumento da pressão arterial sistólica e aumento da
massa ventricular esquerda, mesmo em crianças e adolescentes com obesidade (DANIELS et al.,
1999 ; TRAYHURN & WOOD, 2004).
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Outra medida antropométrica determinada foi o cálculo do índice de massa corpórea
(IMC) que se mostrou estatisticamente significativo quando no percentil ≥ 97 na tabela de IM
para obesidade na infância e adolescência, além do escore Z maior que +2, com (p<0,001)
(Tabela 6). A antropometria é considerada o método mais útil para rastrear excesso de peso, por
ser não invasivo e universalmente aplicável. Os índices antropométricos são obtidos a partir da
combinação de duas ou mais informações básicas peso, sexo, idade e altura2. O uso do IMC para
identificar adultos com sobrepeso e obesidade é consensual, porém, seu uso em crianças e
adolescentes passou a ser mais aceito a partir da publicação de 1991, que apresentou valores de
percentis por idade e sexo, sendo considerados atualmente como valores de referência pela
Organização Mundial da Saúde (MUST et al., 1991). De acordo com esse estudo, considera-se
como sobrepeso o IMC igual ou acima do percentil 85 e menor que o percentil 95 e obeso o IMC
igual ou acima do percentil 97. Esse índice não se constitui, entretanto, num bom critério para
avaliação de adiposidade localizada. Para esse fim, podemos dispor das pregas cutâneas (prega do
tríceps como medida de gordura periférica, a prega subescapular como medida de gordura
central, relação cintura/quadril ou a circunferência da cintura). Atualmente, pesquisas tem sido
realizadas no intuído de demonstrar a importância do IMC como indicador indireto de eventos
cardiometabólicos em crianças e adolescentes com excesso de peso e obesidade (KUBA et al.,
2015).
A variável hipertensão arterial em nossa amostra não foi correlacionada com obesidade
(p=0,58), tivemos apenas 3,45% indivíduos com hipertensão no grupo obeso (Tabela 6). Em
relação à pressão arterial, consideraram-se valores abaixo do percentil 90 como normotensão;
entre os percentis 90 e 95, como limítrofe; e iguais ou superiores ao percentil 95, como
hipertensão arterial (BACK et al., 2005). Sabe-se que a partir de 1 ano de idade, a pressão arterial
sistólica se eleva progressivamente até a adolescência. Já a pressão arterial diastólica se eleva
após os 5-6 anos de idade, proporcional à sistólica. Nas crianças menores prevalecem as causas
secundárias de hipertensão. A partir de 10 anos de idade, e principalmente na adolescência,
predomina a causa primária de elevação da pressão arterial (BACK et al., 2005). Em uma revisão
sobre hipertensão arterial induzida pela obesidade em crianças, foi abordado de maneira objetiva
os três prováveis mecanismos responsáveis pela instalação precoce de hipertensão arterial nessa
população. Seriam eles: distúrbios na função autonômica (hiperatividade do sistema nervoso
simpático e/ou um desequilíbrio entre o sistema nervoso simpático e o parassimpático);
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resistência insulínica e alterações na estrutura e na função vascular (diminuição da complacência
vascular). O papel causal da resistência insulínica na origem da hipertensão arterial relacionada à
obesidade requer maiores estudos (SOROF et al., 2001, 2002). Nesse sentido, em um estudo com
350 crianças obesas classificadas como normotensas ou hipertensas, os níveis de insulina foram
mais elevados no grupo dos hipertensos (IUGHETTI et al., 2000). Em outra pesquisa, foram
estudadas 37 crianças hipertensas e concluiu-se que a maioria delas tinha hipertensão arterial
sistólica enquanto que a hipertensão arterial diastólica ocorreu com menor freqüência (SOROF et
al., 2002). Ainda em outro estudo, avaliando-se a incidência de fatores de risco para doença
coronariana em um grupo de adolescentes obesos, demonstrou-se que 80% apresentavam
hipertensão arterial sistólica, diastólica ou ambas (TOUNIAN et al., 2010). Constatou-se também
que 97% dessa população tinham quatro ou mais fatores de risco agrupados (hipertrigliceridemia,
HDL baixo, hipercolesterolemia, hipertensão arterial sistólica, diastólica). Também foi descrito
nessa pesquisa uma forte história familiar de doença arterial coronariana e/ou hipertensão arterial.
Em relação ao comportamento alimentar, foi observado que a maioria dos indivíduos
obesos (77,59%, p<0,001) (Tabela 6) apresentou um comportamento alimentar não normal
(hiperfágico, beliscador e compulsivo) se comparado ao grupo eutrófico. No que diz respeito ao
perfil psicológico e comportamento alimentar das crianças e adolescentes do grupo eutrófico,
estes apresentaram uma alimentação balanceada com carboidratos, proteínas e gorduras,
enquanto que, nos indivíduos obesos o comportamento foi diferente, com hábitos hiperfágicos
mais prevalente nos meninos e compulsivo e beliscador mais prevalente nas meninas. Esse
comportamento é reflexo dos distúrbios de ansiedade nesse público pediátrico devido à alta carga
de preconceitos, frustações e fragmentação da autoimagem corporal decorrente da obesidade
(TSIROS et al., 2008).
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Tabela 6. Dados epidemiológicos e clínicos em um grupo de crianças e adolescentes com e
sem obesidade. Aracaju, 2014
Variáveis

Eutrófico
N

≤ 10 anos
> 10 anos

27
19

(58,69)
(41,31)

22
36

Gênero

Masculino
Feminino

25
21

(54,34)
(45,66)

Cor da pele

Branco
Não branco

42
4

CA (cm)

≤ 70 cm
> 70 cm

Z-escore

(%)

Obeso
N

(%)

p

OR

IC

(37,93)
(62,07)

0,035

2,33

1,05-5,13

33
25

(56,89)
(43,11)

0,80

0,90

0,41-1,97

(91,38)
(8,62)

34
24

(58,62)
(41,38)

< 0,001

7,41

34-23,43

46
0

(100,0)
(0,00)

0
58

(0,00)
(100,0)

< 0,001

+2
+1

0
46

(0,00)
(100,0)

58
0

(100,0)
(0,00)

< 0,001

IMC (kg/m²)

≤ 85º percentil
≥ 97º percentil

46
0

(100,0)
(0,00)

0
58

(0,00)
(100,0)

< 0,001

PA (mm Hg)

PA normal
PA alta

46
0

(45,10)
(0,00)

56
2

(96,55)
(3,45)

0,58

Idade (anos)

Normal
46
(78,00)
13
(22,41)
< 0,001
Comportamento
Não normal
0
(0,00)
45
(77,59)
alimentar
CA (circunferência abdominal), IMC (índice de massa corpórea), PA (pressão arterial), p (qui- quadrado), OR (odds ratio) e IC
(intervalo de confiança).

Os dados etiológicos de obesidade infanto-juvenil na amostra estudada estão expostos na
(Tabela 7). Pode-se observar no grupo obeso que 62,07% dos indivíduos apresentavam pai obeso
(OR=4,64), 63,80% tinham mãe obesa (OR=7,24) e 68,96% tinham ambos os pais obesos
(OR=15,36), o que foi significativamente diferente do grupo eutrófico. A maior prevalência
global da obesidade sugere uma importante contribuição da predisposição genética aliada a
fatores exógenos (KOPELMAN, 2000). Em estudos comparando gêmeos fraternos e crianças
adotadas com seus pais adotivos e biológicos, a hereditariedade do peso corporal e a sua
distribuição foram estimadas em 65 a 75% (SCHOUSBOE et al., 2004). Crianças obesas
apresentam mais risco de se tornarem adultos obesos e este risco é ainda maior quando seus pais
são também obesos. Não existe evidência clara para uma maior influência materna do que
paterna. Em quase todos os estudos, ambos os pais parecem contribuir igualmente para o risco da
obesidade. O aumento da obesidade em família pode ser seguido por até três gerações, conforme
38

um relatório que demonstra que a obesidade dos avós está relacionada aos índices de obesidade
de seus filhos e netos (GUILLAUME et al., 1995, OUNIS et al., 2010). Esses estudos sustentam
a idéia da existência de um componente genético importante no desenvolvimento da obesidade,
pois em estudos com gêmeos, adotados em famílias, preconizam que a obesidade é bastante
herdável com um risco individual de 2,5 a 4 vezes maior se um dos pais é obeso e 10 vezes maior
se ambos os pais são obesos comparando com pais de peso normal (REILLY et al., 2005).
A variável peso ao nascer (PN) não foi associada à obesidade nesse estudo (Tabela 7).
Entretanto, sabe-se que o peso ao nascer extremo maior que 4 kg ou menor que 2,5kg é um dado
muito importante. Em crianças que nascem com menos de 2,5Kg ocorre um mecanismo de
hiperalimentação da criança pela mãe, com o intuito de equilíbrio do peso da criança em relação a
outras com peso normal para faixa etária (BUENO et al., 2009). A literatura demonstra que 30 %
desses indivíduos que nascem com baixo peso apresentarão síndrome metabólica na vida adulta
devido a um descontrole hormonal (BUENO-LOZANO et al., 2009). Além do mais, pesquisas
sugerem que o baixo peso ao nascimento também é deletério, pois está associado a um maior
risco de doença cardiovascular e diabetes mellitus tipo 2 na vida adulta (LI et al., 2001). Em
contra partida, peso ao nascer maior que 4 Kg apresenta-se como indicador de risco de obesidade
infantil pelo fato da hipertrofia dos adipócitos (BUENO-LOZANO et al., 2009). A relação entre o
peso do recém-nascido e a obesidade na infância e adolescência é, portanto, influenciada por
muitos fatores concorrentes, como a idade gestacional, a obesidade dos pais e o nível
socioeconômico familiar (WANG; DIETZ, 2002).
Outra variável analisada foi o desmame precoce (que se caracteriza pela introdução de
alimentos antes do 6° mês de vida) como indicador de obesidade infantil (VOGELEZANG et al.,
2015). Observamos que 68,90% (p=0,01) das crianças e adolescentes com obesidade em nossa
amostra realizaram o desmame precoce. Em um estudo transversal de mais de dez mil crianças
alemãs da Bavária demonstrou-se que o desmame precoce está associado ao risco posterior de
obesidade (KOLETZKO et al., 2001). É evidente que a obesidade na faixa etária pediátrica é
decorrente dos resultados dos efeitos combinados de predisposição genética, fatores
comportamentais e suas interações. Portanto, várias pesquisas forneceram evidências de que os
hábitos alimentares são determinados pelo modelo familiar e como consequência aparecimento
da obesidade na infância e adolescência (MENEZES et al., 2005).
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Por fim, observamos que 77,59% (p=0,02) da nossa amostra de crianças e adolescentes
obesas nasceram de parto cesário (Tabela 7). Atualmente, a literatura tem documentado a
correlação entre tipo de parto ao nascimento e aparecimento de obesidade. Esse fato se deve a
associação entre crianças que nasceram por parto cesário e o desenvolvimento de uma flora
intestinal obesogênica constituída de Firmicutes (SANZ et al., 2009). Outro mecanismo
recentemente proposto para explicar a resistência à insulina envolve a população bacteriana do
intestino humano em crianças obesas que nasceram por parto cesariano (CARICILLI & SAAD,
2013). Estudos experimentais em camundongos demonstraram que bactérias do filo Firmicutes
são fundamentais para gerar um processo inflamatório nos adipócitos, culminando com um ganho
de peso anormal (CARICILLI et al., 2011). Essas bactérias parecem facilitar a passagem pelas
paredes intestinais de moléculas de lipossacarídeos, que funcionam como verdadeiros mediadores
bioquímicos de um complexo processo inflamatório, com ativação subsequente do sistema
imunológico e que gera inflamação subclínica e assintomática, típica de pacientes obesos
(CARICILLI et al., 2011).
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Tabela 7. Dados etiológicos em um grupo de crianças e adolescentes com e sem obesidade.
Aracaju, 2014
Variáveis

Eutrófico
N

(%)

Obeso
N

(%)

p

OR

IC

1,13

0,33-3,81

PN (Kg)

> 2500
< 2500

41
5

(89,13)
(10,87)

51
7

(87,93)
(12,07)

1,00

PN (Kg)

< 4000
> 4000

46
0

(100,0)
(0,00)

55
3

(94,82)
(5,18)

0,12

Tipo de parto

Normal
Cesário

18
28

(39,18)
(60,82)

13
45

(22,41)
(77,59)

0,02

2,23

1,05-5,23

LM-DP

Não
Sim

32
14

(69,50)
(30,50)

18
40

(31,10)
(68,90)

0,01

4,23

1,55-7,23

Pai- OBESO

Não
Sim

34
12

(73,91)
(26,09)

22
36

(37,93) < 0,001
(62,07)

4,64

1,99-10,80

Pai- HAS

Não
Sim

43
3

(93,47)
(6,53)

42
16

(72,41)
(27,59)

5,46

1,48-20,12

Mãe- OBESA

Não
Sim

37
9

(80,43)
(19,57)

21
37

(36,20) < 0,001
(63,80)

7,24

2,93-17,89

Mãe-HAS

Não
Sim

37
9

(80,43)
(19,57)

39
19

(67,24)
(32,76)

2,00

0,81-4,99

Pai-ou-Mãe-OBESO

Não
Sim

28
18

(60,86)
(39,14)

15
43

(25,86) < 0,001
(74,14)

4,46

1,94-10,27

Pai-e-Mãe-OBESO

Não
Sim

43
3

(93,47)
(6,53)

18
40

(31,04) < 0,001
(68,96)

15,36

4,28-55,16

Pai-ou-Mãe-HAS

Não
Sim

36
10

(78,26)
(21,74)

35
23

(60,34)
(39,66)

0,05

2,37

0,99-5,68

Pai-e-Mãe-HAS

Não
Sim

44
2

(95,65)
(4,35)

46
12

(79,31)
(20,69)

0,03

5,74

1,22-27,12

0,01

0,13

PN (peso ao nascer), HAS (hipertensão arterial sistêmica), OR (odds ratio) e IC (intervalo de confiança), LM-DP (leite
materno-desmame precoce)
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4.2 AVALIAÇÃO DE MARCADORES DE FUNÇÃO HEPÁTICA, METABOLISMO
LIPÍDICO E GLICÍDICO EM UM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM
OBESIDADE

Os dados laboratoriais dos indivíduos eutróficos e obesos estudados estão expostos na
(Tabela 8). Dos indivíduos obesos, quatro (6,19%) apresentaram hiperglicemia, fato esse
decorrente da própria obesidade como discutido na literatura (PEREIRA et al., 2015). Quarenta
indivíduos com obesidade (68,98%) apresentavam a variável HOMA-IR acima de 3,16 (p
<0,001, OR 20,25 e IC 2,59-58,60). A variável HOMA-IR (homeostasis model assessment for
insulin resistence) que é calculada multiplicando a glicemia de jejum pela insulina e dividindo
por 405 apresentou um valor bastante significativo. Esse fato demostra que existe um risco de
desenvolvimento de resistência insulínica, com posterior, intolerância a glicose e diabetes
mellitus tipo 2 em nosso grupo pediátrico quando utilizamos o ponte de corte de HOMA-IR de
3,16. Porém, a literatura mundial não é unânime, alguns estudos utilizam ponte de corte de 2,5
para crianças com obesidade (MADEIRA 2008; KESKIN 2010).
A obesidade parece ser um gatilho de resistência insulínica, o que torna as crianças obesas
um grupo de risco para diabetes mellitus tipo 2. Sinha et al. (2002) encontraram alta prevalência
de intolerância à glicose em crianças obesas: 25% de 55 obesos entre 4 a 10 anos de idade e em
21% de 112 adolescentes obesos entre 11 a 18 anos de idade. Além disso, 4% dos 112
adolescentes eram portadores de diabetes mellitus tipo 2 clinicamente não manifestado. Além de
documentar a alta incidência de intolerância à glicose em crianças com obesidade grave (IMC
entre 29 a 42), os autores também demonstraram que a resistência insulínica e a hiperinsulinemia
foram os preditores mais importantes da intolerância a glicose. Em outro estudo, incluindo
adolescentes obesos (IMC entre 14 a 42), Sinaiko et al. (2001) demonstraram uma correlação
positiva e significativa entre o IMC e o grau de resistência insulínica. A alta incidência de
intolerância à glicose (>20%) em crianças e adolescentes com sobrepeso e obesidade é
preocupante, diante da possibilidade de ocorrer uma epidemia de diabetes mellitus do tipo 2 nessa
população. Este fato, já vem ocorrendo no mundo, onde a incidência de diabetes mellitus do tipo
2 aumentou de 0,2 para 7,3 por 100.000 crianças por ano, fato este atribuído a mudanças no
padrão da alimentação com consequente aumento da obesidade entre esta população (GORAN;
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CRUZ, 2003). A obesidade, especialmente a visceral, se correlaciona diretamente com a
resistência à insulina (ODEGAARD & CHAWLA, 2013).
Em relação ao perfil lipídico, na nossa amostra, os indivíduos obesos apresentaram um
quadro típico de dislipidemia, com elevação do colesterol total em 35 (60,35%, p<0,01, com OR
2,85 e IC 1,28-6,37), diminuição da lipoproteína de alta densidade (HDL) em 34 (58,63%,
p<0,001, OR 14,88 e IC 4,71- 47,02), aumento da lipoproteína de baixa densidade (LDL) em 35
(60,34%, p< 0,01, OR 3,12 e IC 1,24-7,88) e aumento nos níveis de triglicérides em 39 (67,24%,
p < 0,001, OR 45 e IC 0,6-44,77) (Tabela 8). Esse fato é extremamente importante do ponto de
vista metabólico, pois essas crianças e adolescentes com esse perfil lipídico já podem apresentar
estrias de placas de gorduras a nível coronariano e carotídeo. Quando o LDL se eleva, infiltra o
endotélio arterial produzindo com isso estrias gordurosas muito precoces em torno da primeira e
segunda década de vida. A progressão dessa dislipidemia contribui para que vários subgrupos de
células brancas infiltrem a parede vascular e secretem citocinas inflamatórias, moléculas
oxidativas e estado inflamatório. Essa dislipidemia mista, com posterior placa ateromatosa foi
evidenciada em crianças mexicanas (ENRÍQUEZ - GONZÁLEZ et al., 2008).
A associação entre obesidade e dislipidemia em crianças e adolescentes é descrita na
literatura. De acordo com Weiss et al. (2004), foram encontradas prevalências de cerca de 50%
de dislipidemia em crianças com IMC acima do percentil 97 para a idade, sendo o excesso de
peso considerado um critério para triagem de perfil lipídico em crianças e adolescentes. O
mecanismo que explica a associação talvez seja a ativação da via da cinase AMP-dependente,
induzida pelo aumento da insulina e da leptina e redução da ativação da adiponectina, que por sua
vez aumenta a oxidação dos ácidos graxos. Nestas crianças, a adiponectina possui uma
associação positiva com a sensibilidade à insulina e com os níveis de HDL e negativa com os
níveis de triglicerídeos. Em relação ao LDL, quanto menor for sua partícula, provavelmente
maior será seu poder de aterogênese. As crianças e os adolescentes obesos parecem ter um maior
percentual de LDL de padrão B (partículas menores), do que aqueles com peso normal para a
estatura. Assim, mesmo nas crianças e adolescentes obesas com níveis normais de LDL, o seu
perfil lipídico pode ser menos favorável (LIMA et al., 2004).
De fato, tem sido discutido se a hipercolesterolemia é integrante da síndrome metabólica
(HAFFNER et al., 1992). Em um estudo correlacionando a gordura abdominal com fatores de
risco cardiovascular, numa população de 127 crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade,
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utilizando método antropométrico direto (absortiometria), Daniels et al. (1999) encontraram uma
associação da gordura abdominal com altos níveis de triglicérides e baixos níveis de HDL mas,
não encontrou nenhuma associação com o LDL. O mecanismo pelo qual a gordura abdominal
influencia estes fatores de risco não está completamente esclarecido. Entretanto, está claro que
portadores de obesidade visceral têm menor sensibilidade à insulina, resultando numa
hiperinsulinemia. Esta resistência à insulina causa uma maior distribuição de ácidos graxos para o
fígado. Estes, por sua vez, aumentam a secreção de triglicérides no fígado. Sabe-se que a gordura
acumulada no fígado e a quantidade de ácidos graxos liberada para o fígado têm uma relação
direta com o teor de gordura visceral e que o maior aporte de ácidos graxos leva a uma maior
liberação de VLDL e de Apoproteína-B (TOUNIAN et al., 2010).
Em relação ao metabolismo hepático, nossos resultados ainda revelaram aumento do
Gama-GT (p<0,001, OR 29,04 e IC 6,42-31,37), AST ( p= 0,01, OR 5,10 e IC 0,60-44,77) e ALT
(p=0,01) no grupo obeso (Tabela 8). Todas essas alterações podem contribuir para um estado de
esteatose hepática não alcoólica decorrente da dislipidemia nesses indivíduos, não sendo
confirmada essa alteração devido ao fato da não realização da ultrassonografia hepática. Em
consequência dessa fisiopatologia, ocorre maior liberação de ácidos graxos livres (AGL) no
plasma, especialmente na circulação portal. A liberação de AGL pode implicar também em
importante resistência à insulina, tendo em vista que os mesmos modulam perifericamente a
disponibilidade de glicose. Além disso, AGL são transportados para o meio intra-hepático,
reduzindo o clearance hepático de insulina (FORMIGUERA & CANTÓN, 2004). Contudo, está
bem demonstrada que a exposição crônica ao excesso de nutrientes pode levar a desregulação da
modulação metabólica, com deslocamento desses nutrientes para tecidos, como a musculatura
esquelética mal adaptada a maior oferta de substratos. A persistência desse quadro acabaria por
resultar em importante disfunção celular (SAMUEL & SHULMAN, 2012).
Também evidenciamos alteração do ácido úrico no grupo obeso em relação ao eutrófico
(p<0,01), sendo esse mesmo comportamento de hiperuricemia documentado em outro estudo com
crianças obesas publicado por (MEDZHITOV, 2008).
Por fim, realizamos o leucograma (p=0,51) cujo resultado foi normal em todos os
indivíduos do nosso estudo, e com isso afastamos processo inflamatório de entidade aguda viral
ou bacteriana.
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Em suma, todas essas alterações metabólicas encontradas em nossa amostra com
obesidade explicaria o mecanismo central de persistência do estado de resistência insulínica
(CHAWLA et al., 2011), gerando como consequência um estado de inflamação crônica, de
baixo grau, conhecida como “meta-inflamação” (MEDZHI OV, 2008; ODEG

RD &

CHAWLA, 2013).
Tabela 8. Dados laboratoriais em um grupo de crianças e adolescentes com e sem obesidade. Aracaju, 2014
Eutrófico
Variáveis
Glicemia (mg/dL)

HOMA-IR

Insulina (uIU/ml)

Colesterol total (mg/dl)

HDL (mg/dL)

LDL (mg/dL)

Triglicérides (mg/dL)

AST (U/L)

ALT (U/L)

GAMA-GT (U/L)

Ácido úrico (mg/dL)

Leucócitos (mm³)

Obeso

N

(%)

N

(%)

≤ 99

46

(100,0)

> 99

0

(0,00)

≤3,16

45

(97,72)

40 (68,96)

> 3,16

1

(2,18)

18 (31,04)

≤ 28,4

46

(100,0)

56 (96,55)

> 28,4

0

(0,00)

≤ 150

30

(65,21)

23 (39,65)

> 150

16

(34,79)

35 (60,35)

≥ 40

42

(91,30)

24 (41,37)

< 40

4

(8,7)

34 (58,63)

≤ 110

38

(82,60)

23 (39,66)

> 110

8

(17,40)

35 (60,34)

≤ 150

45

(97,82)

19 (32,76)

> 150

1

(2,18)

39 (67,24)

≤ 34

45

(97,82)

6 (10,35)

> 34

1

(2,18)

52 (89,65)

≤ 55

46

(100,0)

40

(68,9)

> 55

0

(0,00)

12

(31,1)

≤ 30

44

(97,65)

25 (43,10)

> 30

2

(2,35)

33 (56,90)

≤ 5,5

46

(100,0)

46 (79,21)

> 5,5

0

(0,00)

12 (20,69)

≤ 4500

3

(6,53)

7 (12,07)

> 4500

43

(93,47)

51 (87,93)

54 (93,81)
4

2

p

OR

IC

0,1

(6,19)
< 0,001

20,25

2,59-158,60

0,01

2,85

1,28-6,37

<0,001

14,88

4,71-47,02

0,01

3,12

1,24-7,88

< 0,001

45,00

5,81-348,64

0,01

5,19

0,60-44,77

29,04

6,42-131,37

0,51

0,12-2,09

0,58

(3,45)

0,01

< 0,001

<0,01

0,54

Homa-IR (Homeostasis model assesment of insulin resistence), HDL (colesterol de alta densidade), LDL (colesterol de baixa
densidade), AST (transamino glutâmico oxalacética), ALT (transamino glutâmico pirúvica), GGT (gama glutamil transferase),
leuco (leucócitos), OR (odds ratio), IC (intervalo de confiança ).
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4.3 AVALIAÇÃO DE BIOMARCADORES DE RISCO CARDIOMETABÓLICOS EM
UM GRUPO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM OBESIDADE

Os dados dos biomarcadores de risco cardiometabólicos em um grupo de crianças e
adolescentes com obesidade estão expostos na Tabela 9. Observamos que os indivíduos obesos
possuíam elevação da proteína C reativa ultrasensível (PCR-us) (p<0,001), porém não foi
possível calcular o OR devido ao fato de nenhum eutrófico apresentar PCR-us maior que 0,3
mg/mL.
A literatura mundial não é unânime no que diz respeito à correlação entre PCR-us e risco
cardiometabólico na obesidade infanto-juvenil, porém em nosso estudo esse biomarcador se
mostrou bastante sensível (Tabela 9). Vale destacar que a PCR-us é um biomarcador inflamatório
validado como preditor de risco cardiovascular em indivíduos aparentemente saudáveis, e de
acordo com o Centers for Disease Control and Prevention (CDC) e com a American Heart
Association (AHA) consideram em relação à categoria de risco relativo cardiometabólico os
seguintes níveis: risco cardíaco baixo: < 0,1 mg/dL; risco cardíaco médio: 0,1 - 0,3 mg/dL e risco
cardíaco elevado: > 0,3 mg/dL (valores da população americana e européia). Utilizando esses
critérios em nosso estudo, constatamos que 100% das crianças e adolescentes com obesidade
apresentaram PCR-us elevados (p<0,001). Essa correlação dos níveis séricos da PCR-us,
considerada um marcador de inflamação sistêmica e um mediador da doença aterotrombótica,
apresenta uma relação direta com a intensidade da obesidade na infância, podendo ser um
biomarcador da aceleração da progressão da aterosclerose mais evidente do que o LDL
(MARSHALL et al., 2009).
Em relação à leptina, o grupo obeso apresentou maiores concentrações de leptina (p
<0,001, OR 19,73 e IC 7,28-54,50) (Tabela 9). A literatura tem destacado a leptina não apenas
como mensageiro derivado do tecido adiposo para informar ao cérebro a quantidade de energia
armazenada, mas um crucial hormônio de diversos processos, como inflamação, angiogênese,
hematopoiese, função imune e reprodução (FANTUZZI & FAGGIONE, 2000; MANTZOROS,
2000). Portanto, em relação à leptina seus níveis se correlacionam diretamente com o número de
adipócito e tamanho, indicando com isso que no grupo pediátrico com obesidade o nível de
leptina é diretamente relacionado ao grau de obesidade decorrente da hiperplasia das células
adiposas e não da hipertrofia como acontece na obesidade do adulto (SKURK, 2007; DAMIANI,
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2011). Outros autores também demonstraram que crianças e adolescentes com obesidade
apresentam hiperleptinemia (HINUY et al., 2010).
Quanto à adiponectina, foi observado nesse estudo que crianças e adolescentes com
obesidade apresentaram redução desse hormônio, ou seja uma hipoadipoctinemia (p<0,001,
Tabela 9). A adiponectina é um hormônio produzido exclusivamente no tecido adiposo com
importante ação anti-inflamatória e de sensibilização à insulina e promove a oxidação lipídica em
tecidos, como músculos e fígado (MAURY, 2010). Apresenta atividade anti-aterosclerótica, pois
ela inibe fortemente a expressão de moléculas de adesão e fatores de crescimento. Seus níveis
estão inversamente correlacionados com o percentual de gordura corporal em indivíduos obesos
(MATSUZAWA, 2010). Devido à natureza de proteção da adiponectina baixos níveis séricos de
adiponectina devem contribuir para o aparecimento de eventos cardiometabólicos (MAURY,
2010; MATSUZAWA, 2010). Como já comentado acima, nesse estudo, os níveis de adiponectina
estavam reduzidos nos indivíduos obesos quando utilizamos como ponte de corte de 2,44 ng/mL
(Figura 3). Hormônios como a testosterona e o estradiol, que elevam-se na puberdade, podem
elevar também a concentração de adiponectina (MATSUZAWA, 2010). De fato, a nossa amostra
é constituída de crianças e adolescentes na fase pré e pós-puberal, porém observamos que mesmo
com essa heterogeneidade os níveis de adiponectina permaneceram baixos nos indivíduos obesos
em relação aos eutróficos independente da faixa etária, comportamento esse demonstrado por
outros estudos (YOSHINAGA, 2008; ARNAIZ, 2008; PANAGOLAULAU, 2008; BUENO et
al., 2010).
Por fim, apesar de alguns autores observarem elevação da homocisteína em indivíduos
com obesidade em adultos (ANDERSON et al., 2000), outros concluíram que a homocisteína é
um biomarcador cardiometabólico com baixa sensibilidade (BUENO-LOZANO et al., 2009). No
presente estudo não foi observado diferenças significativas da homocisteína entre os grupos
eutrófico e obeso, p=0,19 (Tabela 9).
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Tabela 9. Dados dos biomarcadores de risco cardiometabólico em um grupo de crianças e
adolescentes com e sem obesidade. Aracaju, 2014
Eutrófico

PCR-us (mg/dL)

Homocisteína
(mcmol/L)

Leptina (ng/mL)

Adiponectina
(ng/mL)

Obeso

N

(%)

N

(%)

≤ 0,3

46

(100,0)

15

(25,87)

> 0,3

0

(0,00)

43

(74,13)

≤ 10

46

(100,0)

54

(93,10)

> 10

0

(0,00)

4

(6,9)

≤ 9,1

37

(80,43)

10

(17,25)

> 9,1

9

(19,57)

48

(82,75)

≥ 2,44

46

(100,0)

16

(27,59)

< 2,44

0

(0,00)

42

(72,41)

P

OR

IC

< 0,001

0,19

< 0,001

19,73

7,28-53,50

< 0,001

PCR-us (proteína C reativa ultrassensível), OR (odds ratio) e IC (intervalo de confiança).

Observamos que indivíduos com obesidade apresentaram elevação da leptina, com níveis
em torno de 29,17 ng/mL. Em contrapartida, os níveis de adiponectina encontravam-se diminuído
no grupo obeso, em torno de 1,31 ng/mL, em detrimento ao comportamento dos níveis de
adiponectina no grupo eutrófico como demonstrado na Figura 3. Esse comportamento de
hiperleptinemia e hipoadipoctinemia está estabelecido e documentado na literatura em uma
revisão de obesidade infanto - juvenil (HINUY et al., 2010).
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Figura 3: Correlação entre os níveis da leptina e adiponectina em um grupo de crianças e adolescentes com e
sem obesidade.

4.4 AVALIAÇÃO DOS POLIMORFISMOS DE NUCLEOTÍDEO ÚNICO (SNPS) TNF-α
-308G/A, LEPTINA -2548G/A E ADIPONECTINA -11391G/A EM UM GRUPO DE
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM OBESIDADE

Os dados da genética molecular em um grupo de crianças e adolescentes com e sem
obesidade foram documentados nas tabelas e figuras a seguir. A amostra e percentual (%)
demonstraram as frequências brutas e relativas que foram distribuídos entre eutrófico e obeso. A
maioria dos estudos que avaliaram os SNPs nos genes das citocinas se referem às possíveis
associações dos mesmos com diabetes mellitus tipo 2 e doença cardiovascular em obesidade
adulta. Poucos trabalhos foram realizados com o objetivo de determinar possíveis associações
entre esses SNPs e obesidade no grupo pediátrico. Ademais, a maioria dos mesmos, foi realizada
em populações de caucasianos, asiáticos, árabes e afro-americanos. A julgar pela revisão da
literatura corrente, o nosso estudo é o primeiro a examinar sistematicamente uma população
multiétnica, pediátrica, sergipana, avaliando a associação entre os principais SNPs nas regiões
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promotoras dos genes das citocinas: TNF-α, leptina e adiponectina no fenótipo obeso infantojuvenil.
Observamos que os genótipos compostos pelo alelo A (alelo polimórfico) tanto na leptina
quanto para adiponectina foram mais prevalentes no grupo obeso (p=0,004 para ambos; OR: 3,93
e IC: 1,51- 10,26 para a leptina e OR: 8,38 e IC: 1,82-38,69 para a adiponectina). Entretanto, não
foi verificada qualquer associação entre o polimorfismo em TNF-α -308G/A e obesidade (Tabela
10). Esse comportamento também foi evidenciado na literatura (BUENO-LOZANO et al., 2009).

Tabela 10. Dados dos SNPs nas regiões promotoras dos genes de TNF-α -308G/A, leptina 2548G/A e adiponectina -11391G/A em relação aos genótipos GG, AG e AA em um grupo de
criança e adolescentes com e sem obesidade. Aracaju, 2014
Grupos
Eutrófico

Obeso

Marcador

Genótipo

N

(%)

N

(%)

TNF-α

GG
AG / AA

35
11

(76,08)
(23,92)

40
18

LEP

GG

39

(84,78)

AG / AA

7

GG
AG / AA

ADIPOQ

P

OR

IC

(68,96)
(31,04)

0,42

1,43

0,60-3,44

34

(58,62)

0,004

3,93

1,51-10,26

(15,22)

24

(41,38)

44

(95,65)

42

(72,41)

0,004

8,38

1,82-38,69

2

(4,35)

16

(27,59)

TNF-α (fator de necrose tumoral alfa), LEP (leptina) e ADIPOQ (adiponectina), N (amostra), OR (odds ratio), IC
(intervalo de confiança).

Os dados da frequência alélica estão expostos na Tabela 11. Foi verificado que o alelo A,
polimórfico, dos SNP -2548G/A no gene da leptina e -11391G/A no gene da adiponectina foi
associado com obesidade. Entretanto, esse comportamento não foi observado para o
polimorfismo em TNF-α, de acordo com o que foi evidenciado em um estudo anterior (SHEN et
al., 2014).
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Tabela 11. Dados de frequência alélica dos genótipos avaliados em um grupo de crianças e
adolescentes com e sem obesidade. Aracaju, 2014
Análise de associação alélica
Marcador

Alelo

Eutrófico (N)

(%)

Obeso (N)

(%)

TNF-α

G

81

(88,04)

97

(83,62)

A

11

(11,96)

19

(16,38)

G

84

(91,30)

89

(76,72)

A

8

(8,7)

23

(23,28)

G

90

(97,82)

95

(81,89)

LEP

ADIPOQ

p
0,367

0,005

A
2
(2,18)
21
(18,11)
< 0,001
TNF-α (fator de necrose tumoral-alfa), LEP (leptina), ADIPOQ (adiponectina), A (adenina), G (guanina)

A partir dos cálculos das frequências alélicas e genotípicas foi avaliado o equilíbrio de
Hardy-Weinberg (H&W) (RIDLEY, 2006), o qual se verifica a variação genética de uma
determinada população está preservada. A verificação do equilíbrio de um loco pode ser realizada
pela contagem das frequências genotípicas. Primeiro calculam-se as frequências gênicas e, em
seguida, verificam-se as frequências de homozigotos. Se a frequência de homozigotos observada
se igualar ao quadrado de suas frequências gênicas, a população está em equilíbrio de H&W. Se
as frequências não se igualarem, a população não está em equilíbrio.
De acordo com a fórmula, e considerando-se um nível de significância de 5% e grau de
liberdade igual a 1 foram demonstrados os resultados desta análise na Tabela 12, onde o gene do
TNF-α esta em equilíbrio de H&W com p=0,67 e em contrapartida, os genes da adiponectina e
leptina apresentavam um p=0,004 como consequência encontravam-se em desequilíbrio de
ligação. Diante desse fato, foi verificada a formação haplotípica entre os alelos dos genes do
TNF-α e

DIPOQ e, entre os alelos dos genes da leptina e ADIPOQ, nesse sentido o

desequilíbrio de ligação é a ocorrência da transmissão ao longo das gerações de alelos que
segregam conjuntamente (ZHAO et al., 2003). Em nossa amostra, observamos que o locus do
gene ADIPOQ estava em desequilíbrio de ligação formando estrutura haplotípica sendo, portanto,
o seu polimorfismo herdado conjuntamente com o loci dos genes da leptina e do TNF-α. como
demonstrado na Tabela 13. A literatura evidenciou através de estudos genéticos que o gene da
adiponectina tem sido identificado como locus de susceptibilidade para síndrome metabólica,
diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiometabólicas (VASSEUR et al., 2002; DIEZ, 2003;
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KADOWARI, 2005; GUO et al., 2006; MENZAGHI et al., 2007; MAURY, 2010,
MATSUZAWA, 2010). Esse mesmo comportamento se aplica ao gene do TNF-α, porém com
menor funcionalidade (GANDER et al., 2004).

Tabela 12. Dados de marcadores moleculares TNF-α -308G/A, leptina -254G/A e
adiponectina -11391G/A em um grupo de crianças e adolescentes com e sem obesidade.
Aracaju, 2014
Eutrófico

Obeso

Marcador

Genótipo

N

(%)

N

(%)

P

H&W p

TNF-α

GG

35

(76,08)

40

(68,96)

0,54

0,67

AG

11

(23,92)

17

(29,31)

AA

0

(0,0)

1

(1,73)

GG

39

(84,78)

34

(56,62)

0,02

0,004

AG

6

(13,04)

21

(36,20)

AA

1

(2,18)

3

(7,18)

GG

44

(95,65)

42

(72,41)

0,01

0,004

AG

2

(4,35)

11

(18,96)

AA

0

(0,00)

5

(8,63)

LEP

ADIPOQ

TNF-α (fator de necrose tumoral-alfa), LEP (leptina), ADIPOQ (adiponectina), H&W (Equilíbrio de HardyWeinberg), p-value.

Os dados de haplótipos em uma população de crianças e adolescentes com e sem
obesidade estão documentados na Tabela 13. Considerando que os polimorfismos estudados
estão localizados em cromossomos diferentes, foi realizada a avaliação da formação de
haplótipos. O termo “haplótipo” (genótipo haplóide) refere-se à combinação de alelos
marcadores num mesmo cromossomo ou em cromossomos diferentes. O grau de associação entre
dois polimorfismos pode ser medido por meio de métodos estatísticos e indicar se estão em
desequilíbrio de ligação, ou seja, se estão formando uma estrutura haplotípica (ZHAO et al.,
2003).

52

Tabela 13. Dados dos haplótipos em um grupo de crianças e adolescentes com e sem
obesidade. Aracaju, 2014
Locus 1

Locus 2

p

TNF-α

LEP

0,123

TNF-α

ADIPOQ

0,026

LEP

ADIPOQ

< 0,001

TNF-α (fator de necrose tumoral-alfa), LEP (leptina), ADIPOQ
(adiponectina)

Além disso, avaliamos pela regressão logística a correlação dos polimorfismos nos genes
da adiponectina, TNF-α e leptina com obesidade infanto-juvenil em nossa amostra, e concluímos
que, tanto a adiponectina quanto a leptina permaneceram associadas à obesidade infantil no
modelo genético aditivo após ajuste por sexo, idade e raça (-11391 G/A rs17300539: OR: 7,27;
95% IC: 1,6 - 32,9; p: 0,009); (-2548G/A rs7799039: OR: 2,94; 95%; IC: 1,2 - 7,1; p=0,017). No
modelo dominante tivemos os seguintes resultados: (-11391 G/A rs17300539: OR: 8,76; 95% IC:
1,8 - 41,8; p=0,0006; -2548G/A rs7799039: OR: 3,77; 95% IC: 1,4 – 10,1; p= 0,008) (Tabela 14).
Quando utilizando a regressão logística dos SNPs dos genes da adiponectina, leptina e TNF-α,
aplicando o modelo aditivo e dominante, observamos que o alelo polimórfico de risco A nos
genes da leptina e ADIPOQ estão correlacionados com a obesidade infanto-juvenil, sendo
confirmado essa correlação mesmo quando ajustamos esses modelos para sexo, idade e cor da
pele. Nesse modelo de regressão logística, o alelo A polimórfico no gene do TNF-α -308G/A
rs1800629 não apresenta associação com obesidade infanto-juvenil na nossa amostra. Portanto,
para identificação de interação entre os SNPs foram usados modelos que consideram os efeitos
individuais (aditivo e dominante). Esses mesmos modelos genéticos foram utilizados em uma
meta-análise sobre o SNP -2548G/A do gene da leptina e sua associação com aumento de peso
induzido por drogas anti-psicotrópicas, e concluíram que o risco de elevação de peso está
correlacionado as diferenças raciais (SHEN et al., 2014).
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Tabela 14. Regressão logística: modelo aditivo e dominante dos SNPs rs17300539,
rs1800629 e rs7799039 em um grupo de crianças e adolescentes com e sem obesidade.
Aracaju, 2014
SNP (Gene)

Eutrófico
N (%)

Obeso
N (%)

OR (IC:95%)

p

OR¹ (IC:95%)

p¹

GG

39

34

AG

6

21

AA

1

3

6,684 (1,58-28,28)

0,009

7,29 (1,44-37)

0,016

GG

44

42

AG/AA

2

16

8,38 (1,81-38,7)

0,006

8,16 (1,57-42,35)

0,012

GG

35

40

AG
AA

11
0

17
1

Modelo Dominante
GG

1,49 (0,65-3,46)

0,346

1,23(0,49-3,07)

0,659

35

40

AG/AA
rs7799039 (Leptina)
Modelo Aditivo

11

18

1,432(0,59-3,44)

0,4222

1,08(0,41-2,90)

0,87

GG

44

42

AG
AA
Model Dominante

2
0

11
5

3,078(1,31-7,24)

0,01

2,61(1,05-6,50)

0,039

GG
AG/AA

39
7

34
24

3,933(1,51-10,26)

0,005148

3,35 (1,17-9,54)

0,02

rs17300539 (Adiponectina)
Modelo Aditivo

Modelo Dominante

rs1800629 (TNF-α)
Modelo Aditivo

¹ajustado por sexo, idade e raça

O método de redução dimensional com múltiplos fatores (MDR), foi utilizado para avaliar
a interação gene-gene, epistasia, e sua associação com a obesidade infantil. Os resultados da
análise de epistasia para adiponectina, TNF-α e leptina demonstram que o melhor modelo de
interação ocorre entre adiponectina e leptina (rs17300539 + rs7799039). Este modelo foi
consistente em 10 das 10 validações cruzadas e foi capaz de identificar corretamente 63,9% dos
indivíduos. Esta interação representou uma razão de risco para desenvolver obesidade igual a
4,85 (p=0,0007) como representada na Tabela 15. Por fim, foi documentado o efeito epistático
em nossa amostra com a demonstração da interação gene-gene, através do modelo de redução
dimensional com múltiplos fatores, principalmente pelo fato de ser tratar de uma pequena
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amostra em doenças complexas humanas a exemplo da obesidade. Essa metodologia foi
documentada por (HAHN et al., 2003) e confirmada em um revisão (WEI et al., 2014).

Tabela 15. Análise de interação gene-gene (epistasia) em um grupo de criança e
adolescentes com e sem obesidade. Aracaju, 2014
Modelo
rs7799039

OR
3,93

p
0,003

*rs17300539 + rs7799039

4,85
0,0007
rs17300539 + rs1800629 +
rs7799039
4,85
0,0007
Best model, OR (oddis ratio), CV (validação cruzada)

CV treinamento CV teste
0,6316
0,5791

CV consistência
8/10

0,6569

0,6394

10/10

0,6588

0,6004

10/10

Em relação à dosagem sistêmica das citocinas avaliadas, a representação dos níveis de
TNF-α em um grupo de crianças e adolescentes eutróficos e com obesidade está documentado na
Figura 4. Não houve diferença dos níveis de TNF-α entre os grupos p=0,59. Esse mesmo
comportamento foi evidenciado na literatura (GANDER et al., 2004), quando demonstraram um
comportamento variável dessa citocina a depender da população estudada em relação a obesidade
na fase pediátrica. Em relação aos níveis de leptina, estes se encontraram reduzidos entre os
eutróficos e elevados entre os obesos (p<0,0001) (Figura 5), enquanto que os níveis de
adiponectina encontraram-se reduzidos entre os obesos e elevados entre os eutróficos (p<0,0001)
(Figura 6). Comportamentos semelhantes estão relatados na literatura (FUMERON et al., 2004;
MORANDI et al., 2010; SHEN et al., 2014).

Figura 4. Boxplot do comportamento dos níveis de TNF-α (pg/mL) em um grupo de crianças e adolescentes
eutróficos e obesos.
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Figura 5. Boxplot do comportamento dos níveis da leptina (ng/mL) em um grupo de crianças e adolescentes
eutróficas e obesas.

Figura 6. Boxplot do comportamento dos níveis da adiponectina (ng/mL) em um grupo de crianças e
adolescentes eutróficos e obesos.

A correlação dos níveis de TNF-α em indivíduos GG, AG e AA do SNP -308G/A
rs1800629 está documentado na Figura 7, utilizando o modelo boxplot. Foram avaliados dados
como mediana, distribuição do primeiro e terceiro interquartil e verificação de assimetria de
distribuição, além de outliers (medidas discrepantes). Os níveis de TNF-α nos indivíduos GG
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eram em torno de 6,8 pg/mL, os níveis dos AG eram e torno de 6,0 pg/mL, já os níveis dos
indivíduos AA estavam em torno de 4,6 pg/mL sendo prejudicado pela pequena amostra. Na
correlação entre os indivíduos GG x AG e AG x AA com p=0,42 não foi observado efeito dose em
relação ao genótipo polimórfico. Esses dados vão de encontro aos da literatura, pois os indivíduos
portadores do alelo A apresentam maiores níveis circulantes da citocina inflamatória TNF-α em
alguns estudos (ARAÚJO et al., 2004; LAKKA et al., 2006), mas não em todos (GANDER et al.,
2004). Variáveis como idade cronológica, grupo étnico e gênero podem influenciar essa
correlação.

Figura 7. Correlação dos níveis de TNF-α de acordo com os genótipos do SNP -308G/A rs1800629 em um
grupo de crianças e adolescentes com e sem obesidade.

A correlação dos níveis de leptina de acordo com os genótipos GG, AG e AA do SNP 2548G/A rs7799039 está documentado na Figura 8. Os níveis de leptina nos indivíduos GG
apresentaram um valor mediano em torno de 8 ng/mL, com uma distribuição irregular, com
concentração dos níveis de leptina no primeiro quartil e com valor máximo de leptina de 24
ng/ml, em contrapartida a mediana nos indivíduos ditos AG e AA apresentam uma distrinuição
simétrica da leptina com níveis em torno de 20 ng/mL e com valores máximos em torno de
35ng/mL. Na Figura 8 quando correlacionamos GG x AA encontramos p=0,2 porém com a
correlação GG x AG o p=0,03 e AG x AA p=0,8 portanto, com efeito dose em relação ao genótipo
heterozigoto. Segundo Jiang et al. (2004), o SNP -2548 G/A foi descrito em populações
57

caucasiana, espanhola e do mediterrânea, sendo que no estudo com população caucasiana, o alelo
A foi significativamente associada com incremento do IMC, enquanto que nos estudos de
populações espanholas e do mediterrâneo não houve essa correlação (MAMMÈS et al., 2000;
PORTOLÉS et al., 2006). Portanto, o comportamento dos níveis de leptina em indivíduos AA e
AG em relação ao GG em nosso estudo encontra-se de acordo com a literatura (JIANG et al.,
2004).

Figura 8. Correlação dos níveis de leptina de acordo com os genótipos do SNP -2548G/A rs7799039 em um
grupo de crianças e adolescentes com e sem obesidade.

A demonstração da correlação entre os níveis da adiponectina e os genótipos indivíduos
GG, AG e AA do SNP -11391G/A rs17300539 está documentado na Figura 9. Os níveis de
adiponectina nos indivíduos GG apresentam distribuição de forma irregular com mediana em
torno de 13ng/mL e valor máximo de 18ng/mL, porém com maior concentração dos níveis de
adiponectina no terceiro quartil. Em contrapartida, os níveis da adiponectina em indivíduos AG
apresentam uma distribuição assimétrica com mediana da adiponectina em torno de 2,5ng/mL e
valor máximo em torno de 12ng/mL, porém com maior concentração de adiponectina no primeiro
quartil e por fim nos indivíduos ditos AA a mediana encontrada da adiponectina foi de 1,5 ng/mL
com valor máximo em torno de 2,0 ng/mL e com maiores concentrações da adiponectina no
primeiro quartil. A correlação entre GG x AA evidenciou um p=0,05, GG x AG p= 0,03 e AG x
AA p=0,58. Portanto, com efeito dose em relação ao genótipo heterozigoto. Esse mesmo
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comportamento foi evidenciado em estudos envolvendo obesos e obesos mórbidos franceses
caucasianos, onde foram evidenciados níveis baixos de adiponectina com maior resistência à
insulina e consequentemente maior risco de diabetes em indivíduos portadores do genótipo AG
(FUMERON et al., 2004; MORANDI et al., 2010).

Figura 9. Correlação níveis de adiponectina de acordo com os genótipos do SNP -11391G/A rs17300539 em um
grupo de crianças e adolescentes com e sem obesidade.

As comparações das médias da distribuição alélica dos gene do TNF-α -308G/A rs180062
(Tabela 16) em relação às variáveis antropométricas, metabolismo hepático, lipídico, glicídico,
insulina, HOMA-IR, ácido úrico, além dos biomarcadores: PCR-us, leptina, adiponectina, TNFα, Il-6 e IL-10 estão expostos de acordo com a distribuição alélica dos genótipos GG, AG e AA.
Os indivíduos obesos AG e AA apresentaram valores de CA e IMC maiores (p<0,001). Além
disso, correlacionaram-se com valores alterados para as seguintes variáveis: colesterol total
(p=0,009), HOMA-IR (p=0,002), insulina (p=0,009), Gama-GT (p<0,001), AST (p=0,01), ALT
(p=0,01), ácido úrico (p=0,001), PCR-us (p<0,001), leptina (p=0,038) e adiponectina (p=0,005).
De acordo com a literatura, diversos SNPs foram descritos na região promotora no gene
que codifica o TNF-α: -1031T/C, -863C/A, -857C/T, -575G/A, -376G/A, -244G/A, -238G/A e 308G/A (BAYLEY et al., 2004). Alterações moleculares nessa região podem repercutir na
transcrição gênica e tradução protéica, influenciando o desenvolvimento de condições como
resistência insulínica e artrite reumatóide (ABRAHAM; KROEGER, 1999). O SNP do TNF-α 308G/A está entre os mais estudados.

Análises do impacto funcional dos alelos G e A

encontraram resultados divergentes, alguns apontando diferença na síntese de TNF-α (KROGER
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et al., 2000), enquanto outros não (GANDER et al., 2004). Entretanto, há estudos que
demonstraram o alelo A polimórfico a menores níveis de TNF-α (KROGER et al., 2000). Não
encontramos em nossa amostra diferença dos níveis de TNF-α nos indivíduos GG em relação aos
indivíduos GA e AA (p=0,32) nos grupos eutrófico e obeso. Talvez essas variações possam ser
explicadas por diferenças metodológicas, com sensibilidades diferentes entre as técnicas.
Em uma metanálise que avaliou a associação do SNP -308G/A e componentes da síndrome
metabólica não foram encontrados correlação entre glicemia de jejum e presença de diabetes
(SOOKOIAN-GONZÁLEZ et al., 2005). No entanto, portadores do alelo A apresentaram maiores
valores de pressão arterial e glicemia de jejum, os quais foram dependentes da idade e grupo étnico
(SOOKOIAN-GONZÁLEZ et al., 2005). Em nossa pesquisa, observamos que o alelo A
demonstrou influenciar nas medidas antropométricas: peso, altura, IMC e circunferência
abdominal e a nível laboratorial na insulinemia de jejum, HOMA-IR, no metabolismo hepático no
Gama-GT, AST, ALT, do ácido úrico e a nível dos biomarcadores PCR-us, leptina, e
adiponectina. Não observamos significância estatística em relação às citocinas TNF-α, IL-6 e IL10 com o SNP -308G/A provavelmente por questões metodológicas no transporte de sangue para
análise das citocinas, devido ao fato da usa grande instabilidade, ou por se tratar de uma amostra
com obesidade infanto- juvenil na fase puberal, onde observa-se mecanismo de hiperplasia e não
hipertrofia adipocitária, portanto com menor expressão dos genes das citocinas (ROSENQUIST et
al., 2015).
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Tabela 16. Comparação das médias dos dados antropométricos, bioquímicos e dos
bimarcadores de risco cardiometabólicos de acordo com a distribuição alélica do polimorfismo
do gene do TNF -α -308G/A da população estudada. Aracaju, 2014
TNF-α -308G/A

rs 1800629

Eutrófico (N=46)

Obeso (N=58)

TNF-α

TNF-α

GG (N=35)

AG ou AA (N=11)

GG (N=40)

AG ou AA (N=18)

Média

+/-DP

Média

+/-DP

Média

+/-DP

Média

+/-DP

p

PESO (kg)

36,40

2,209

35,27

3,703

45,745

2,628

46,683

3,774

0,025

ALTURA (cm)

141,34

2,48

148,91

3,23

187,08

35,14

154,17

3,55

0,002

CA (cm)

62,886

0,989

65,364

1,927

88,300

2,097

88,333

3,684

< 0,001

IMC (kg/m²)

16,954

0,585

14,391

1,931

26,803

1,225

28,383

1,331

< 0,001

Peso ao nascer (gr)

3006,57

81,40

2979,09

132,49

3256,67

127,02

3292,22

67,37

0,310

GLICEMIA (mg/dl)

84,63

1,31

86,91

1,74

90,48

1,44

85,67

1,79

0,166

HOMA-IR

1,6289

0,1379

1,8091

0,1694

3,2043

0,2793

2,6867

0,3104

0,002

INSULINA (ulU/mL)

7,763

0,619

7,764

0,600

12,835

1,036

12,194

1,484

0,009

CT (mg/dL)

142,49

4,59

144,55

3,78

162,08

4,64

161,28

7,52

0,009

HDL (mg/dL)

50,03

1,56

46,27

1,84

39,43

1,49

40,50

1,60

0,030

LDL (mg/dL)

92,91

3,91

102,09

8,81

117,20

6,32

105,28

8,46

0,225

TG (mg/dL)

83,03

6,63

77,55

5,75

153,98

10,51

128,61

10,60

0,056

GAMA-GT (U/L)

17,71

0,87

18,55

1,52

28,90

1,46

33,67

2,24

< 0,001

AST (U/L)

17,60

2,87

12,36

0,24

35,06

0,34

36,05

0,65

0,01

ALT (U/L)

15,17

0,86

15,73

1,52

56,09

0,22

57,05

0,12

0,01

AU (mg/dL)

3,366

1,48

2,664

2,15

4,530

1,86

4,628

3,38

0,001

PCR- us (mg/dL)

0,437

0,07

0,436

0,135

1,5495

0,1922

1,3039

0,2462

< 0,001

LEPTINA (ng/mL)

6,93

0,36

6,92

0,82

25,54

1,94

18,55

2,47

0,038

ADIPOQ (ng/mL)

15,24

0,63

14,80

0,95

5,34

1,19

6,96

1,99

0,005

TNF-α (pg/mL)

4,76

0,2

4,55

0,3

4,96

0,15

4,63

0,12

0,32

IL-6 (pg/mL)

16,83

3,2

14,23

4,1

17,51

1,56

16,33

2,1

0,41

IL-10 (pg/mL)

4,39

0,4

4,25

0,2

4,03

0,11

4,08

0,15

0,217

CA (circunferência abdominal), IMC (índice de massa corpórea), HOMA-IR (Homeostasis model assesment of insulin resistence),
CT (colesterol total), HDL (colesterol de alta densidade), LDL (colesterol de baixa densidade), TG (triglicérides), Gama- GT (gama
glutil transferase), AST(transaminase glutâmico oxalacética), ALT( transaminase glutâmico pirúvica), AU(ácido úrico), ADIPOQ
(adiponectina) TNF-α (fator de necrose tumoral alfa), IL-6 (interleucina 6), Il-10 (interleucina 10), PCR-us (Proteína C reativa
ultrassensível). P: análise de variância (ANOVA) entre os grupos; Comparação entre os obesos P<0,05 (Teste post hoc Bonferroni),
Comparação entre os controles (Teste post hoc Bonferroni), P<0,05
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As comparações entre a distribuição alélica do polimorfismo -2548G/A rs7799039 no gene da
leptina em relação às variáveis antropométricas, metabolismo hepático, lipídico, glicídico, insulina, HOMAIR, ácido úrico, além dos biomarcadores: PCR-us, leptina, adiponectina, TNF-α, Il-6 e IL-10 estão expostos
de acordo com a distribuição alélica dos genótipos GG, AG e AA. Na tabela 17 rs7799039 os indivíduos
obesos AG e AA apresentaram maiores: peso (p=0,011), altura (p=0,002), CA (p<0,001) e IMC (p<0,001).
Dos dados laboratoriais, os níveis de insulina (p=0,006), Glicemia (p=0,045), HOMA-IR (p=0,042), HDL
(p=0,023), LDL (p=0,035), triglicérides (p=0,001), além do GGT (p<0,001), AST (p=0,01), ALT (p=0,01) e
ácido úrico com (p<0,001) foram associados de forma significativa. Além da associação com os níveis da
PCR-us (p<0,001), leptina (p=0,009) e adiponectina (p=0,001). Diante disso, o impacto das SNPs no gene da
leptina pode ter efeitos sobre o peso corporal, resistência insulínica e parâmetros metabólicos. Esse mesmo
comportamento foi documentado em outro trabalho (HINUY et al., 2008).
Em relação ao SNP -2548G/A, há varias publicações em populações obesas caucasianos, afroamericana, asiáticos, européia e em sul americana como brasileira (HINUY et al., 2008; ENNS et al., 2011),
porém com poucos relatos em relação à obesidade na fase pediátrica. Segundo Jiang et al. (2004), o SNP 2548 G/A foi descrito em população caucasiana, espanhola e mediterrânea, no estudo com população
caucasiana o alelo A foi significativamente associada com incremento do IMC, enquanto que nos estudos de
populações espanholas e do mediterrâneo não houve essa correlação (MAMMÈS et al., 2000; PERTOLÉS et
al., 2006). No estudo de (MAMMÈS et al., 2000) o alelo G foi associado com altos níveis de leptina em
homens obesos. Já em nosso estudo, documentamos um maior incremento dos níveis de leptina em indivíduos
AA e AG em relação ao GG comportamento encontrado na literatura (JIANG et al., 2004). Além disso, o SNP2548G/A foi correlacionado com alterações no peso, altura e, consequentemente, no IMC. Em nível
laboratorial houve um incremento da insulinemia de jejum, além das alterações encontradas no perfil lipídico
como redução do HDL, elevação do LDL e triglicérides. Esse mesmo alelo foi relacionado ao aumento dos
marcadores de perfil hepático e de ácido úrico, além de estar relacionado a hiperleptinemia e
hipoadipoctinemia. Os níveis de citocinas (TNF-α, IL-6 e IL-10) não foram associados aos genótipos ou alelos
do SNP em questão. Hinuy et al. (2010) documentaram em dois estudos de mulheres obesas paulistas
utilizando o SNP -2548G/A e concluíram que os indivíduos portadores do alelo G apresentaram maior
incremento de IMC e hiperleptinemia nos dois estudos. Em contrapartida, em um estudo de coorte francesa
descrito por Mammès et al. (2000) concluíram que indivíduos obesas francesas portadoras do alelo A
polimórfico apresentam níveis de leptina mais alto concordante com o nosso estudo. Enfim, os dados da nossa
pesquisa tornam o nosso estudo inédito em obesidade infanto-juvenil em população multialélica, brasileira,
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nordestina e mais especificamente sergipana. A falta da correlação com outras pesquisas na literatura ocorreu
pelo fato da ausência de estudos desse SNP em populações pediátricas brasileira com obesidade.
Tabela 17. Comparação das médias dos dados antropométricos, bioquímicos e de
biomarcadores de risco cardiometabólicos de acordo com a distribuição alélica do
polimorfismo do gene da leptina -2548G/A da população estudada. Aracaju, 2014
LEP -2548 G/A rs 7799039
Eutrófico (N=46)

Obeso (N=58)

LEPTINA

LEPTINA

GG (N=39)

AG ou AA (N=7)

GG (N=34)

AG ou AA (N=24)

Média

+/-DP

Média

+/-DP

Média

+/-DP

Média

+/-DP

p

PESO (kg)

34,26

1,909

36,57

0,6352

41,032

0,6076

53,125

0,7309

0,011

ALTURA (cm)

141,92

2,21

150,00

5,69

152,41

2,59

171,50

5,847

0,002

CA (cm)

63,359

9,68

64,143

23,44

85,265

2,212

92,625

2,938

< 0,001

IMC (kg/m²)

16,474

0,649

15,600

2,405

25,959

1,064

29,183

1,647

< 0,001

Peso ao nascer (gr)

3019,49

72,46

2891,43

215,0

3351,09

120,4

3149,58

132,7

0,329

GLICEMIA (mg/dL)

84,36

1,22

89,71

0,99

88,50

1,17

89,67

2,31

0,045

HOMA-IR

1,6664

0,1284

1,7029

0,1964

2,7191

0,2393

3,1700

0,393

0,042

INSULINA (uIU/mL)

7,772

0,560

7,714

0,866

11,997

1,007

13,542

1,463

0,006

CT (mg/dL)

144,51

4,16

134,43

3,08

155,47

4,95

170,83

6,02

0,159

HDL (mg/dL)

49,44

1,46

47,43

2,19

41,56

1,74

37,21

1,06

0,023

LDL (mg/dL)

92,87

3,77

107,57

11,02

109,59

5,60

119,04

9,48

0,035

TG (mg/dL)

83,56

6,03

71,43

5,76

142,47

11,98

151,25

9,77

0,013

GAMA-GT (U/L)

18,26

0,87

16,00

0,79

29,47

1,59

31,67

2,01

< 0,001

AST(U/L)

17,05

2,58

12,43

0,61

35,07

0,33

35,09

0,22

0,01

ALT(U/L)

15,41

0,77

14,71

1,17

35,08

0,22

35,66

0,12

0,01

AU (mg/dL)

3,244

1,36

2,943

0,420

4,421

0,223

4,758

0,240

< 0,001

PCR-us (mg/dL)

0,1421

0,67

0,529

0,169

1,325

0,204

1,682

0,226

< 0,001

LEPTINA (ng/mL)

6,74

0,35

7,97

0,91

23,19

2,14

23,63

2,41

0,009

ADIPOQ (ng/mL)

15,52

0,56

12,97

1,37

6,77

1,47

4,53

1,31

0,001

TNF-α (pg/mL)

4,52

0,2

4,43

0,1

4,63

0,1

4,52

0,01

0,221

Il-6 (pg/mL)

15,33

2,1

13,22

3,5

16,23

2,6

16,12

1,9

0,35

IL-10 (pg/mL)

4,21

0,2

4,15

0,11

4,01

0,12

4,07

0,12

0,114

CA (circunferência abdominal), IMC (índice de massa corpórea), HOMA-I (Homeostasis model assesment of insulin resistence), CT
(colesterol total), HDL (colesterol de alta densidade), LDL (colesterol de baixa densidade), TG (triglicérides), Gama- GT (gama glutil
transferase), AST(transaminase glutâmico oxalacética), ALT( transaminase glutâmico pirúvica), AU (ácido úrico), ADIPOQ (adiponectina),
TNF-α (fator de necrose tumoral alfa), IL-6 (interleucina 6), Il-10 (interleucina 10), PCR-us (Proteína C reativa ultrassensível). P: análise de
variância (ANOVA) entre os grupos; Comparação entre os obesos P<0,05 (Teste post hoc Bonferroni), Comparação entre os controles
(Teste post hoc Bonferroni), P<0,05.
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As comparações das distribuições alélicas do gene da adiponectina -11391G/A
rs17300539 em relação às variáveis antropométricas, metabolismo hepático, lipídico, glicídico,
insulina, HOMA-IR, ácido úrico, além dos biomarcadores: PCR-us, leptina, adiponectina, TNFα, Il-6 e IL-10 estão expostos de acordo com a distribuição alélica dos genótipos GG, AG e AA. A
Tabela 18 representa o comportamento do rs17300539 em relação aos indivíduos obesos AG e
AA. Os resultados demonstraram que o alelo polimórfico A correlacionou-se com aumentos da
circunferência abdominal (p<0,001) e IMC (p<0,001), além de maiores níveis de glicemia de
jejum (p=0,039), insulina (p=0,012), HOMA-IR (p=0,002), HDL (p=0,023), LDL (p=0,036),
triglicérides (p=0,021), GGT (p<0,001), AST (p=0,01), ALT (p=0,01) e ácido úrico (p<0,001).
Dos biomarcadores encontramos correlação com níveis aumentados de PCR-us (p<0,001) e
leptina (p=0,013) e diminuição de adiponectina (p=0,001). Não houve correlação entre os níveis
de TNF-α, IL-6 e IL-10 e o polimorfismo estudado.
De acordo com a literatura, de 42 SNPs em ADIPOQ em sua região de regulamentação
tem sido identificado, 4 são mais funcionais com repercussões a nível de adiponectina e
alterações metabólicas ( -11391G/A, -11377C/G, - 45T/C e -276G/T ) (GUO et al., 2006;
MENZAGHI et al., 2007). Uma recente metanálise determinou que SNP -11391G/A foi associado
com os níveis de adiponectina de acordo com um modelo dominante em indivíduos portadores de
alelo A polimórfico (AA e GA), com níveis mais elevados de adiponectina em comparação com
os selvagens GG (MENZAGHI et al., 2007). Esses mesmos autores publicaram um estudo com
população caucasiana italiana demostrando uma diminuição dos fatores de risco relacionados à
obesidade (IMC, peso e circunferência abdominal) (MENZAGHI et al., 2005). Em outro um
estudo com crianças obesas européias portadoras do alelo A os níveis de adiponectina foram mais
elevados, porém esses indivíduos apresentam níveis elevados de glicemia e alteração do HOMAIR (MORANDI et al., 2010). Outro estudo, envolvendo obesos franceses caucasianos encontrou
níveis baixos de adiponectina, com alterações de resistência insulínica e risco de diabetes tipo 2,
evidenciando uma associação entre o genótipo AG e risco metabólico nessa população segundo
(FUMERON et al., 2004).
Os níveis de adiponectina em nossa amostra com obesidade apresentou um
comportamento diferente do descrito na literatura, ou seja, houve uma redução dos níveis de
adiponectina em portadores dos genótipos AG e AA. Embora documentado por alguns autores que
alguns indivíduos portadores do alelo A elevaram os níveis de adiponectina, nessas populações,
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esse aumento observado nos AG e AA parece ser pequeno para promover qualquer efeito
metabólico favorável aos danos causados pela obesidade (MENZAGHI et al., 2005).
Em estudos realizados por Vasseur et al. (2002) demonstraram, em indivíduos obesos, a
associação entre o alelo polimórfico A no SNP -11391G/A e uma diminuição do risco de
desenvolver DM2. A explicação para esse fato e que estes alelos encontram-se na região
promotora próxima da expressão gene da ADIPOQ, o que aumentaria a adiponectinemia,
provavelmente por aumentar a atividade de transcrição do gene ADIPOQ, influenciando a
sensibilidade insulínica (BOUATIA-NAJI et al., 2006). Em um estudo transversal conduzido por
(MORANDI et al., 2010) com 1852 crianças, mostraram que os portadores da variante genética 11391G/A apresentavam os maiores valores de IMC, embora também existisse concentrações
mais elevadas de adiponectina sérica. Nesse grupo de indivíduos o aumento da concentração da
adiponectina não esteve relacionado com maior risco de obesidade. Por outro lado,
(GOYENECHA et al., 2009), em um estudo longitudinal com 180 espanhóis obesos em
acompanhamento por 1 ano demonstrou que a presença do alelo polimórfico A protegia contra
aumento de peso. Em contrapartida, população de índios Pima norte-americanos apresentam
prevalência elevada de obesidade e diabetes tipo 2 evidenciando uma alta prevalência do SNP 11391G/A nessa população. Estas observações reforçam a possibilidade de que, a influência dos
polimorfismos no ADIPOQ varia de acordo com a etnia (DE COURTEN et al., 2005). Em nossa
população, apesar de cor de pele (branca) ter sido uma variável significativa em nosso estudo não
podemos correlacionar com o SNP-11391G/A devido ao fato de ser uma amostra pequena e
apenas de um Centro de atendimento para esse grupo pediátrico, o qual não representa o universo
da população sergipana.
O ponto de destaque do nosso trabalho foi à correlação que se estabeleceu entre o SNP da
adiponectina com os fatores de risco cardiometabólicos tradicionais e com os níveis da
adiponectina. Assim, portadores do alelo polimórfico A, do SNP -11391G/A do gene da
adiponectina apresentam menores níveis de adiponectina circulante em nossa pesquisa, assim
como, elevados níveis de GGT, AST, ALT, do acido úrico, da PCR-us, alteração lipídica com
elevação de LDL, triglicérides, redução de HDL, além da hiperinsulinemia, alteração do HOMAIR, da leptina e redução da adiponectina, o que confere o aparecimento de obesidade grave com
elevação do IMC e aumento da circunferência abdominal conferindo um risco a esse grupo
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populacional obeso o aparecimento de síndrome metabólica e diabetes tipo 2. As citocinas TNFα, IL-6 e IL-10 não apresentaram alterações significativas no polimorfismo estudo.
Em um estudo conduzido com crianças européias e adolescentes americanos africanos e
caucasianos constatou-se que os indivíduos portadores de alelo A apresentavam níveis mais altos
de adiponectina devido à maior elevação do IMC e, portanto maior grau de obesidade, esse fato
vai de encontro ao nosso estudo, pois em nossa amostra os portadores de alelo A apresentam
níveis de adiponectina mais supressos em relação ao alelo G em indivíduos GG (WOO et al.,
2006; MORANDI et al., 2010). Porém, em outro estudo, envolvendo obesos e obesos mórbidos
franceses caucasianos foram evidenciados níveis mais baixos de adiponectina com maior
resistência a insulina e consequentemente maior risco de diabetes, sendo que, nesse mesmo
estudo foi documentada a associação entre o genótipo AG e risco de hiperglicemia concordante
com os nossos dados (FUMERON et al., 2004; MORANDI et al., 2010).
Em adultos, sabe-se que o excesso de adiposidade exerce feedback negativo na produção
de adiponectina e que a hipertrofia dos adipócitos leva à maior expressão do mRNA do gene
ADIPOQ (YAMAUSHI et al., 2001). Um ponto importante a ser evidenciado é que a expressão
do gene da adiponectina é maior em indivíduos obesos com adipócitos hipertrofiados e não
hiperplasiados. De acordo com a literatura crianças com extremo peso ao nascimento, as GIG
(gigantes para idade gestacional) e que apresentam adipócitos hipertrofiados evidenciam maior
expressão do gene da adiponectina, com consequência maior elevação plasmática em indivíduos
portadores do alelo A ditos heterozigóticos (AG) e homozigóticos (AA) para o SNP-11391G/A,
conferindo a esses indivíduos um efeito protetor de eventos cardiometabólicos ao longo da vida
(BUENO et al.,2010). Esse fato poderia explicar o motivo da nossa amostra apresentar maior
supressão da adiponectina nos indivíduos obesos polimórficos portadores do alelo A para o SNP11391G/A, pois a nossa amostra é heterogênea, constituída de crianças e adolescentes na faixa
etária de 6-18 anos (com média de idade de 10 anos), com história de obesidade na fase puberal
que é período de maior aparecimento de obesidade no grupo pediátrico e onde há maior evidência
de adipócitos hiperplasiados e não hipertrofiados, além de se tratar de uma população multialélica
e nordestina (VOGELEZANG et al., 2015).
Por fim, o grupo estudado de crianças e adolescentes apresentou várias alterações
antropométricas e metabólicas, além do que, sendo a obesidade uma patologia complexa e
multifatorial se faz necessário um esforço conjunto de uma equipe interdisciplinar composta de
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endocrinologista, educador físico, nutricionista e psicólogo na tentativa de estimular a perda de
peso das crianças e mudanças de hábitos de toda a família. Nesse trabalho adotamos, como outros
autores, essa metodologia, que sem dúvida traz benefícios inequívocos não só para os indivíduos,
mas para toda a família (BERKOWITZ et al., 2003; GODOY-MATOS et al., 2005; MENEZES
et al., 2005; KHERA et al., 2005; MENEZES et al., 2006).
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Tabela 18. Comparação das médias dos dados antropométricos, bioquímicos e de
biomarcadores de risco cardiometabólicos de acordo com a distribuição alélica do
polimorfismo do gene da adiponectina -11391G/A da população estudada. Aracaju, 2014
ADIPOQ -11391G/A

rs 17300539

Eutrófico (N=46)

Obeso (N=58)

ADIPOQ

ADIPOQ

GG (N=44)

AG ou AA (N=2)

GG (N=42)

AG ou AA (N=16)

Média

+/-DP

Média

+/-DP

Média

+/-DP

Média

+/-DP

P

PESO (kg)

35,75

1,962

39,50

0,50

47,093

5,482

43,263

9,368

0,037

ALTURA (cm)

142,93

2,17

148,00

0,00

186,12

33,46

152,56

3,73

0,004

CA (cm)

63,205

9,04

69,500

5,00

87,262

2,034

91,063

3,939

< 0,001

IMC (kg/m²)

16,264

0,676

18,050

0,250

28,060

2,855

25,281

2,554

< 0,001

Peso ao nascer (gr)

3011,36

71,10

2750,00

250,00

3257,64

104,41

3294,13

180,11

0,241

GLICEMIA (mg/dL)

85,07

1,13

87,50

0,50

89,17

1,39

88,50

2,22

0,039

HOMA_IR

1,675

0,116

1,585

0,345

2,9960

0,272

2,6688

0,313

0,002

INSULINA (uIU/ml)

7,782

0,509

7,350

0,165

13,062

0,102

11,519

0,144

0,012

CT (mg/dL)

143,39

3,74

134,00

5,00

158,86

4,58

169,63

7,48

0,182

HDL (mg/dL)

49,07

1,33

50,50

4,50

40,38

1,50

38,13

1,21

0,023

LDL (mg/dL)

93,68

3,45

126,50

37,50

105,74

4,98

133,88

11,92

0,036

TG (mg/dL)

82,07

5,44

74,00

5,00

145,24

10,46

148,38

10,43

0,021

GAMA-GT (U/L)

17,95

0,78

17,00

1,00

32,17

1,44

33,56

2,35

< 0,001

AST(U/L)

16,50

2,30

13,01

0,55

35,01

0,12

35,02

0,14

0,01

ALT(U/L)

15,27

0,70

16,01

0,00

56,01

0,13

57,02

0,22

0,01

AU (mg/dL)

3,239

0,133

23,00

0,20

4,517

0,197

4,675

0,304

0,001

PCR-us (mg/dL)

0,432

0,063

0,50

0,0450

1,4110

0,1907

1,6369

0,2388

< 0,001

LEPTINA (ng/mL)

6,95

0,35

6,30

0,60

23,09

1,85

24,11

3,19

0,013

ADIPOQ (ng/mL)

15,31

0,54

11,20

0,70

6,31

1,29

4,61

1,54

0,001

TNF-α (pg/mL)

4,10

0,12

4,21

0,01

4,32

0,2

4,31

0,2

0,23

Il-6 (pg/mL)

14,2

1,2

15,23

3,5

15,25

3,5

16,33

3,51

0,45

Il-10 (pg/mL)

4,12

0,2

4,35

0,12

4,07

0,13

4,14

0,55

0,10

CA (circunferência abdominal), IMC (índice de massa corpórea), HOMA-IR (Homeostasis model assesment of insulin
resistence), CT (colesterol total), HDL (colesterol de alta densidade), LDL (colesterol de baixa densidade), TG (triglicérides),
Gama- GT (gama glutil transferase), AST(transaminase glutâmico oxalacética), ALT( transaminase glutâmico pirúvica), AU
(ácido úrico), ADIPOQ (adiponectina), TNF-α (fator de necrose tumoral alfa), IL-6 (interleucina 6), Il-10 (interleucina 10),
PCR-us (Preoteína C Reativa ultrassensível). P: análise de variância (ANOVA) entre os grupos; Comparação entre os obesos
P<0,05 (Teste post hoc Bonferroni), comparação entre os controles (Teste post hoc Bonferroni), P<0,05.
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5 CONCLUSÕES

Em nossa amostra, os indivíduos com obesidade infanto-juvenil encontram-se acima do
percentil 97 na tabela do IMC com escore Z maior que + 2, circunferência abdominal maior que
70 cm e comportamento alimentar hiperfágico, beliscador e compulsivo. Apresentam como
principais fatores etiopatogênicos: antecedentes de obesidade materna, paterna ou de ambos os
pais, desmame precoce e parto cesáreo.

As crianças e adolescentes com obesidade apresentam dislipidemia mista caracterizada
por elevação de colesterol total, LDL, triglicérides e redução do HDL, associada à elevação do
ácido úrico e de marcadores hepáticos, como Gama-GT, ALT e AST.

A proteína C reativa ultrassensível demonstra ser o biomarcador mais robusto em relação
a homocisteína no grupo populacional obeso em relação ao eutrófico. As citocinas TNF-α e IL-6
e IL-10 não apresentam alterações estatísticas significativas, por outro lado os níveis de leptina
encontram-se elevados, enquanto que os níveis de adiponectina encontram-se reduzidos em nossa
população pediátrica com obesidade.

O SNP do TNF-α -308G/A não demonstrou correlação com a obesidade, de acordo com
modelos dominante e aditivo. Já os SNPs dos genes da leptina -2548G/A e da adiponectina 11391G/A apresentaram correlação com a obesidade pelos modelos dominante, aditivo e
interação gene-gene (epistasia).
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7 APÊNDICE
7.1 Termo de consentimento livre e esclarecido
Prezado(a) Sr(a).:

O seu filho(a) está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a) em um
projeto que avaliará marcadores de risco à saúde em um grupo de crianças e adolescentes
com obesidade, através da dosagem de marcadores bioquímicos e moleculares coletados em
seu sangue. No caso de autorizar que ele faça parte da mesma, ele responderá um
questionário sobre sua saúde e terá seu sangue coletado para que avaliações laboratoriais
sejam realizadas.
A sua participação e a sua opinião contribuirão para demonstrar os marcadores de
risco para obesidade em crianças e adolescentes, possibilitando detecção precoce de
biomarcadores de risco cardiometabólico associado a detecção da presença de variações
gênicas responsáveis pela obesidade nesse grupo pediátrico. Para a realização da pesquisa
se faz necessário a coleta de sangue dos pacientes, assim teremos o cuidado com esse grupo
de indivíduos, pois poderão ocorrer intercorrências no momento da punção venosa como
alteração da pressão arterial, formação de hematoma ou dor local nos pesquisados, assim
como acidente com material da punção venosa nos pesquisadores. Você ou ele terão
liberdade para pedir esclarecimentos sobre qualquer questão, bem como para desistir de
participar da pesquisa em qualquer momento que desejar, sem que isto leve você ou ele a
qualquer penalidade.
Como responsável por este estudo, tenho o compromisso de não publicar dados
pessoais, mesmo que estes não possam ser mantidos em segredo na análise da pesquisa,
bem como de indenizá-lo se sofrer algum prejuízo físico ou moral por causa do mesmo.
Assim, se está claro para você a finalidade dessa pesquisa e se concorda em que seu
filho(a) participe como voluntário, peço que assine este documento.
Meus agradecimentos pela sua colaboração.

Dr. Carlos Alberto Menezes
Telefone para contato: (73) 3680-5293
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Eu,_________________________________________________,RG__________________,
autorizo ___________________________________________________ a participar das
atividades da pesquisa: “ V LI ÇÃO DE M R

DORES BIOQUÍMI OS E

MOLECULARES DE RISCO CARDIO-METABÓLICO EM UM GRUPO DE
RI NÇ S E

DOLES EN ES

OM OBESID DE”. Fui devidamente informado que

ele responderá um questionário sobre sua saúde e terá seu sangue coletado para que
avaliações laboratoriais sejam realizadas. Foi-me garantido que posso retirar o meu
consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, e que os
dados de identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa não serão publicados.

Local e data:______________________, _____ /_____ /______.
_______________________________________________
Assinatura do Responsável
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Somente para preenchimento em casos de responsáveis analfabetos:

Eu, _______________________________________, RG ________________,
autorizo ___________________________________________ a participar das atividades
da pesquisa: “ V LI ÇÃO DE M R
DE

RISCO

CARDIO-METABÓLICO

DOLES EN ES

DORES BIOQUÍMI OS E MOLE UL RES
EM

UM

GRUPO

DE

CRIANÇAS

E

OM OBESID DE”. Fui devidamente informado que ele responderá

um questionário sobre sua saúde e terá seu sangue coletado para que avaliações
laboratoriais sejam realizadas. Foi-me garantido que posso retirar o meu consentimento a
qualquer momento, sem que isto leve a qualquer penalidade, e que os dados de
identificação e outros pessoais não relacionados à pesquisa não serão publicados.

Local e data:

,

/

/

.

Polegar do voluntário da Pesquisa

_______________________________________________
Assinatura – Testemunha 1

_______________________________________________
Assinatura – Testemunha 2
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7.2 Questionário de obesidade infanto-juvenil.

SERVIÇO DE MEDICINA PREVENTIVA

AVALIAÇÃO MÉDICA/ ENFERMAGEM
OBESIDADE INFANTO- JUVENIL

DATA:____/___/____
1 – AVALIAÇÃO MÉDICA/ ENFERMAGEM
1.1 – Identificação:
Nome paciente: _______________________________________

Idade: ______

2- ANAMNESE
2.1 DIAGNÓSTICO (s)
PRINCIPAL(is):______________________________________________
2.2 Início da obesidade:

( ) pré-escolar ( ) escolar

2.3 Sinais e sintomas (se necessário):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.4 Co-morbidades (se necessário):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.5 Doença endócrina:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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2.6 Tratamento anterior para obesidade: ( ) sim ( ) não
Uso de medicação ( ) sim ( ) não ( ) abandono Qual
_________________________________
Recidiva ( ) sim ( ) não ( ) abandono
Padrão Alimentar:
( ) beliscador ( ) compulsivo ( ) hiperfágico ( ) comedor noturno
( ) outros: __________________________________________________
2.7 Antecedentes fisiológicos:
peso ao nascer _______; comprimento ao nascer: ________; tipo de parto:_________;
leite materno ( ) sim ( ) não alergia ( ) sim ( ) não bronquite ( ) sim ( ) não
doenças de infância pregressa: ___________________________________________________
outras: ______________________________________________________________________
2.8 Atividade física: ( ) Não ( ) Sim
Freqüência: __________________________

Qual: ___________________
Tempo: ____________________

3. Exames complementares e dados antropométricos:
◦
DATA DOS EXAMES

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

DATA DA CONSULTA

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

PESO
ALTURA
C. ABDOMINAL
IMC
FC
PA
COLESTEROL TOTAL
HDL
LDL
TRIGLICERIDES
GLICEMIA DE JEJUM
AC. ÚRICO
URÉIA
CREATININA
HB
HT
LEUCÓCITOS
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CORTISOL URINÁRIO
PROTEINA C REATIVA
ULTRASSENSIVEL
HOMOCISTEÍNA
IGF-1
TSH
T4L
GGT
AST
ALT
ECG/ TESTE ERGOMÉTRICO

ECCO/ SCAN DUPLEX
CARÓTIDA E JULGULAR

4.0 Antecedentes Familiares (obesidade e hipertensão arterial):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
5.0 Observações:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
____________

_____________________
Enfermeira

___________________________________
Médico
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