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RESUMO 

 

Introdução: A ADA é uma enzima amplamente distribuída em todo organismo 

humano, está envolvida no metabolismo das purinas, tendo como principal função a 

conversão da adenosina em inosina e amônia (NH3
+
), além de relacionar-se à 

proliferação dos linfócitos durante a resposta celular. Anormalidades nos níveis da 

ADA já foram relatadas na tuberculose pleural, tendo a sua dosagem, nesse caso, um 

alto valor diagnóstico e têm sido relatada, também, na febre tifoide, síndrome da 

imunodeficiência adquirida, meningite bacteriana, diabetes mellitus, entre muitas outras 

comorbidades. O método colorimétrico sensível de Giusti (1974) para dosagem da 

atividade da ADA trata-se de um procedimento rápido, de baixo custo, que não 

necessita de aparelhagem especial e que utiliza pouca quantidade de amostra. Uma vez 

que a atividade dessa enzima está aumentada nas doenças crônicas, a implantação desse 

método se mostra extremamente vantajosa. Objetivo: Implantar e otimizar o teste de 

dosagem da atividade da enzima adenosina deaminase utilizando soro humano. 

Material e métodos: A implementação foi baseada no protocolo do método 

colorimétrico sensível de Giusti (1974), sendo utilizadas amostras de sangue periférico 

de indivíduos saudáveis e de pacientes portadores de Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), 

atendidos no ambulatório de oftalmologia do HUAP/UFF. Os pacientes foram 

analisados em três tempos: T0: Jejum, T1: 30 minutos após o desjejum oferecido pela 

equipe e proposto por Miller e Gonçalves (1999) e T2: 90 minutos após a segunda 

coleta. Resultados: A implantação e otimização da técnica foram estabelecidas com 

sucesso, através da obtenção de uma curva padrão, seguida das dosagens piloto feitas 

nos voluntários. O resultado das dosagens feitas nos indivíduos do grupo controle 

ocorreu como esperado, todas as dosagens estiveram dentro do valor de referência 

proposto no protocolo. Já em relação às dosagens dos pacientes com DM2 observamos 

valores aumentados da enzima, que não variou em relação ao desjejum, sugerindo 

mostrar correlação com a cronicidade da hiperglicemia vista na doença. Conclusão: A 

técnica de dosagem da ADA é de grande valia por demonstrar grande praticidade, além 

de baixo custo e apresenta boa aplicabilidade em amostras de pacientes, sugerindo 

grande potencial para o estudo de doenças crônicas no LAMAP.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: Adenosine deaminase (ADA) is an enzyme widely distributed 

throughout the human organism. It is involved in the metabolism of purines and its main 

function are the conversion of adenosine to inosine and ammonia (NH3
+
), moreover are 

related to the proliferation of the lymphocytes during the cellular response. 

Abnormalities in ADA levels have been reported in pleural tuberculosis, with a high 

diagnostic value in this case and have also been reported in typhoid fever, acquired 

immunodeficiency syndrome, bacterial meningitis, diabetes mellitus, among many 

others comorbidities. The sensitive colorimetric method of Giusti (1974) for dosing the 

activity of the enzyme adenosine deaminase (ADA) is a fast, low cost procedure that 

requires no special equipment and uses a small amount of sample. Since the activity of 

this enzyme is increased in these many chronic diseases, and knowing that LAMAP has 

a history of research of such associations, implantation of this method is extremely 

advantageous for the laboratory. Objective: implanting and optimize the dosage test of 

the adenosine deaminase (ADA) enzyme's activity using human serum at LAMAP. 

Materials and methods: The implementation was based on Giusti’s sensitive 

colorimetric method (1974), using peripheral blood samples from healthy individuals 

and from patients with Type 2 Diabetes Mellitus, attended at the ophthalmology 

outpatient clinic HUAP / UFF. The patients were submitted to analyses in three points: 

T0: Fasting, T1: 30 minutes after breakfast offered by the team and proposed by Miller 

and Gonçalves (1999) and T2: 90 minutes after the second collection. Results: The 

implantation and optimization of the technique were established successfully, by 

obtaining a standard curve, followed by the pilot dosages done in the volunteers. The 

results of the dosages performed in the serum of the patients of the control group 

occurred as expected; all dosages were within the reference value proposed in the 

protocol. Regarding the dosages of patients with T2DM can be observed high ADA 

values. These values don’t variable after feeding, suggesting correlation with chronic 

hyperglycemia in this disease. Conclusion: The ADA dosing technique very 

appreciable because it shows great practicality, low cost and presents good applicability 

in samples of type 2 diabetic patients, suggesting great potential for the study of chronic 

diseases in LAMAP. 
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1 INTRODUÇÃO E DESENVOLVIMENTO  

Adenosina deaminase (ADA) é uma enzima amplamente distribuída em todo 

organismo humano, principalmente em órgãos linfoides, possuindo atividade maior nos 

linfócitos T. Além de estar envolvida no metabolismo das purinas, tendo como principal 

função a conversão da adenosina em inosina e amônia (NH3
+
), está relacionada à proliferação 

dos linfócitos durante a resposta celular. É, principalmente, uma enzima citosólica, ou seja, 

localizada no citoplasma celular, mas também é uma ecto-enzima, encontrando-se na 

superfície celular. Como ecto-enzima, a ADA tem sido detectada na superfície de células 

hematopoiéticas. Sugere-se um papel importante dessa enzima na maturação do sistema 

imunológico, pois sua deficiência congênita está associada com a imunodeficiência 

combinada severa, na qual a função dos linfócitos B e T são prejudicadas. A ADA ao 

catalisar, irreversivelmente, a desaminação da adenosina para inosina passa a ter um papel 

importante na regulação da concentração de adenosina. Dessa forma, uma maior concentração 

de ADA, culmina na menor concentração de adenosina, assim como, uma menor 

concentração dessa mesma enzima, resulta na maior concentração de adenosina
1,2,3,22

.  

ADA tem duas principais isoformas: ADA1 e ADA2. A ADA1 é encontrada em todas 

as células, com maior atividade nos linfócitos e monócitos, enquanto a ADA2 é a isoforma 

predominante no soro de indivíduos normais. Esta última está fortemente aumentada em 

doenças inflamatórias. Estudos mostraram que a proteína ligada à molécula ADA1 na 

superfície celular é identificada como CD26 ou dipeptil peptidade (DPP-4). O CD26 é um 

antigénio de ativação de células T e uma glicoproteína transmembranar, é expressa em células 

epiteliais, diversos tipos de células endoteliais, fibroblastos e células linfoides. Na superfície 

dos linfócitos T, a ADA liga-se ao CD26 via A2bR (receptores da adenosina A2B), esses 

receptores são expressos em células dendríticas que, por sua vez, são as células 

apresentadoras de antígenos (APC) mais potentes para iniciar uma resposta imune. Além 

disso, o CD26 / DPP-4 inativa as incretinas, o peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) e o 

polipeptídeo inibitório gástrico (GIP).
4,5,6,22,23,40

. 

As incretinas são hormônios produzidos no trato gastrointestinal e liberados quando há 

entrada de nutrientes no intestino, quando liberadas estimulam a liberação de insulina. As 

principais incretinas são o peptídeo 1 semelhante ao glucagon (GLP-1) e o polipeptídeo 

tropical dependente da glicose (GIP). Os inibidores de DPP-4 estabilizam o GLP-1 endógeno 

na concentração fisiológica, induzem a secreção de insulina de maneira dependente da glicose 

e previnem a degradação do GLP-1
6,23

. 
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A ADA ficou conhecida, nos últimos anos, pela sua aplicação no diagnóstico de 

tuberculose pleural, sendo, então, encontrada no líquido pleural de pacientes enfermos e 

denominada uma enzima biomarcadora da doença. No entanto, estudos relatam que a ADA 

está longe de ser associada, somente, ao diagnóstico da tuberculose pleural, relacionando-a a 

outras doenças com comprometimento pleural, como artrite reumatoide, alguns linfomas e na 

maioria dos empiemas. Anormalidades nos níveis da adenosina deaminase também têm sido 

relatadas em outras enfermidades, tais como a síndrome da imunodeficiência adquirida 

(AIDS), meningite bacteriana, neoplasias, hepatite viral, síndrome de Down, doença de 

Parkinson e diabetes mellitus (DM)
12,13,14

. 

Referente à atividade da ADA no sangue, Muller-Beissenhirtz e Keller (1966) foram 

os primeiros a relatar valores elevados da atividade da ADA no soro de três pacientes com 

febre tifóide, Galanti e Giusti (1968), Galanti et al. (1969) e Giusti et al. (1968) realizaram 

extensos estudos em pacientes com febre tifóide e descobriram aumentos iniciais e 

consideráveis da atividade sérica da ADA. Pacientes com outras doenças infecciosas ou não 

infecciosas, nas quais ocorrem febres altas, também apresentaram aumento discreto ou 

moderado da atividade sérica da ADA2. Adicionalmente, estudos anteriores apontam que a 

atividade sérica da ADA é aumentada em pacientes portadores de diabetes mellitus do tipo 2, 

e no trabalho de Kurtul e colaboradores (2014) esse níveis apresentavam uma correlação 

positiva e significativa com os níveis de hemoglobina glicada (HbA1c)
15,16,17,18,19,21,

.  

Uma variedade de sinalizações moleculares está envolvida na resposta inflamatória, 

resistência insulínica e patogenia do diabetes, incluindo a adenosina. Como já foi dito, a ADA 

é uma enzima importante para a modulação da concentração de adenosina. Essa última, por 

sua vez, é responsável por aumentar a captação de glicose pelas células, dessa forma, o 

aumento da atividade da ADA em tecidos sensíveis a insulina, diminui os níveis de adenosina 

e, consequentemente, a captação de glicose pelas células, resultando no aumento dos níveis de 

glicose no sangue. Assim, pesquisadores especulam que se a atividade da ADA for suprimida, 

a sensibilidade à insulina pode ser melhorada, portanto, a resistência insulínica teria uma 

importante relação com a atividade da ADA
7,8,9,10,11

. 

Para fins bioquímicos, a atividade da ADA pode ser medida por espectrofotometria, 

baseada nos diferentes espectros de absorção de adenosina e inosina a 265 nm, segundo a 

literatura esse método é menos adequado para a química clínica. A dosagem de atividade da 

ADA é geralmente realizada pela técnica descrita por Giusti, sendo esta técnica a mais 

utilizada na maioria dos estudos, conforme a literatura. Trata-se, também, de um 

procedimento rápido, cerca de duas horas para obtenção do resultado, de baixo custo, que não 
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necessita de aparelhagem especial (tabela 1), e que utiliza pouca quantidade de amostra, por 

isso, foi a escolhida para padronização, neste trabalho. O método colorimétrico sensível de 

Galanti e Giusti (1966) é uma modificação do método de Martinek (1963), usando 

concentração de substrato muito maior e com composição do reagente descrita por Chaney 

(1962), ligeiramente modificada
24,25,26,27,28

. 

 

Equipamentos Condições necessárias 

Espectrofotômetro, fotômetro de linha de espectro ou fotômetro 

simples (com lâmpada de tungstênio e filtro). 

Adequado para medições 

precisas em comprimentos de 

onda entre 620 e 650 nm. 

Banho-maria 37
o
C 

Tabela 1: Equipamentos necessários para o método de Galanti e Giusti. Fonte: (GIUSTI, G., 1974). 

 

Como já dito, a ADA faz a conversão irreversível da adenosina (C10H13N5O4) em 

inosina (C10H12N4O5) e amônia (NH3
+
). A amônia junto com hipoclorito (NaClO) e fenol 

(C6H5OH), em solução alcalina, forma indofenol, essa reação é catalisada por nitroprussiato 

de sódio (Na2[Fe(CN)5NO]). A concentração de amônia é diretamente proporcional à 

formação de indofenol, que na reação, por conta do nitroprussiato, se manifesta em uma cor 

intensa de azul, que pode ser lida por espectrofotometria. A reação catalisada pela ADA é 

interrompida ao fim do tempo de incubação, com a adição da solução de fenol-nitroprussiato 

de sódio. Neste parágrafo foi descrito o princípio da reação (Figura 1)
25,28

.  

 

 

Figura 1: Esquema do princípio da reação bioquímica na dosagem da ADA. Fonte: (NEVES, Denise, 2004). 

 

 O método de Galanti e Giusti é feito de forma artesanal, por isso, deve ser realizado 

com cautela e de forma minusiosa, para evitar erros. É feito o uso de algumas soluções, que 

devem ser preparadas com água bidestilada, livre de amônia, assim como a própria lavagem 

das vidrarias que serão usadas, também devem utilizar desta água e, posteriormente, as 
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soluções devem ser armazenadas protegidas da luz. A amônia pode ser removida pela adição 

de um pouco de ácido sulfúrico (H2SO4) e permanganato de potássio (KMnO4), e uma 

segunda destilação em aparato de vidro, quando o teor de amônia da água da torneira for alto. 

Quando comparado aos outros métodos já citados, somente esse dispõe de condições ótimas 

para dosagem: é fundamental que tanto a solução 1 como a solução 2 tenham o valor de pH na 

faixa entre 6,2 a 6,8, com pH ótimo de 6,5; que a concentração da adenosina seja de 20mM e 

que todas as soluções se encontrem em temperatura ambiente para iniciar o 

procedimento
25,26,28

. Para compor essas soluções, são listados os reagentes necessários (tabela 

2) e para suas preparações, deve-se proceder conforme a tabela 3.  

 

Reagentes Fórmula 

Fosfato de sódio monobásico NaH2PO4 . H2O 

  

Fosfato de sódio dibásico NaHPO4 . 12 H2O 

  

Adenosina (cristalina e cromatograficamente pura) - 

  

Fenol A.R. - 

  

Nitruprussiato de sódio Na2(Fe[CN]5NO . 2 H2O, A.R. 

  

Hipoclorito do sódio NaOCl 

  

Hidróxido de sódio 1N - 

  

Sulfato de amônio (NH4)2SO4 

Tabela 2: Reagentes necessários para preparação das soluções do método de Galanti e Giusti. Fonte: (GIUSTI, 

G., 1974). 
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N
o
 da 

solução 

 
Nome da solução 

 Procedimentos 

I 

 

Tampão fosfato (50 mM, pH 6,5) 

 Dissolva 4,73g de NaH2PO4 . H2O em 

água destilada e diluir para 1000 mL 

com água destilada fervida 

     

II 

 

Solução de adenosina tamponada 

(adenosina 21 mM, fosfato 50 mM, pH 

6,5) 

 Adicionar cerca de 15 mL de tampão 

fosfato (I) a 140 mg de adenosina em 

um balão volumétrico de 25 mL, 

aquecer em banho-maria e esfriar em 

água corrente. Ajustar o pH para 6,5 e 

diluir para 25 mL com tampão fosfato 

(I) 

     

III 

 
Solução estoque de sulfato de amônio 

(15 mM) 

 Dissolver 1,982 g de sulfato de amônio 

(III) (utilizar pipeta de precisão) para 

100 mL com tampão fosfato (I). 

     

IV 

 

Solução padrão de sulfato de amônio 

(75µM; 0,15µval, NH3 mL) 

 Diluir 0,5 mL da solução estoque de 

sulfato de amônio (III) (utilizar pipeta 

de precisão) para 1000 mL com 

tampão fosfato (I) 

     

V 

 
Solução de fenol/nitroprussiato (fenol 

106 mM, nitroprussiato de sódio 0,17 

Mm) 

 Dissolva 10g de fenol e 50 mg de 

nitroprussiato de sódio em, 

aproximadamente, 500 mL de água 

destilada e diluir para 1000 mL. 

     

VI 

 

Solução alcalina de hipoclorito (NaOCl 

11 mM; NaOH 125 mM) 

 Misture 125 mL de 1N NaOH e 16,4 

mL de hipoclorito de sódio (5% de 

NaOCl) para 1000 mL, com água 

destilada. 

     
Tabela 3: Procedimentos para preparação das soluções. Fonte: (GIUSTI, G., 1974). 

 

As soluções V e VI estão disponíveis no mercado com concentrações variáveis, no 

entanto todas essas soluções são adequadas para o ensaio de ADA, pois as concentrações de 

fenol, nitroprussiato de sódio, hidróxido de sódio e hipoclorito de sódio na mistura de reação 

não são críticas para a formação de indofenol. É necessário atentar-se para a estabilidade das 

soluções, todas precisam ficar armazenadas de 0-4ºC e são estáveis por pelo menos dois 

meses, sendo que as soluções I, III, IV e V precisam ficar protegidas de luz. A adenosina 

cristaliza a partir da solução II a 4° C e pode ser novamente dissolvida aquecendo o balão 

volumétrico, no entanto um pouco de amônia é liberado. Por isso, o recomendado é que se 

faça apenas o volume necessário da solução II para o uso no próprio dia. A solução V deve ser 

descartada se ficar marrom
25,29

. 

Tratando-se das amostras, esse método faz algumas considerações: a coleta deve ser 

de sangue venoso; não há interferência no ensaio com a adição de oxalato (1mg/mL), citrato 
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(1mg/mL) ou EDTA (1mg/mL); também pode ser usado plasma heparinizado, no entando, 

estudos mostram que a adição de liquemin (4μL/mL) [solução contendo 5% de heparina, 

0,5% de fenol e 0,7% de NaCl) causa uma ligeira inibição da ADA, provavelmente devido ao 

teor de fenol no anticoagulante; adição de flúor traz resultados insatisfatórios. É necessário 

que se use soro ou plasma livre de hemólise, devido ao fato de que eritrócitos humanos 

possuem alto conteúdo de ADA, podendo, então, interfirir no resultado. A estabilidade da 

enzima varia de acordo com seu armazenamento, sendo assim, ela fica estável por 24h a 25ºC 

(temperatura ambiente), uma semana a 4ºC e por, no máximo, 3 meses a - 20ºC
25,28,30,31,32

. 

Para a dosagem da atividade da ADA no soro, através do método de Giusti, existem 

duas alternativas, a primeira, explicada na tabela 4 e tabela 5 e o método alternativo (tabela 6 

e tabela 7), indicado para quando muitos ensaios precisam ser feitos simultaneamente. Se 

alguma dosagem exceder o valor de 1.000, se faz necessário diluir a amostra de duas a cinco 

vezes com água destilada e repetir a dosagem. Com este valor como guia, a diluição do soro é 

feita com o tampão fosfato (I) e o ensaio repetido. É sugerido que as dosagens enzimáticas de 

cada amostra sejam feitas em duplicata, com o intuito de controlar possíveis erros técnicos e o 

resultado expresso pela média aritmética
25,28

.  

 

Pipetar sucessivamente 

nos tubos testes 

Branco do 

reagente 
Padrão 

Branco da 

amostra 
Amostra 

Tampão fosfato (I) 1,0 mL - - - 

Solução de adenosina 

tamponada (II) 
- 

- 1,0 mL 1,0 mL 

Solução padrão de sulfato 

de amônio (IV) 
- 

1,0 mL - - 

Amostra (soro) - - - 0,05 mL 

Água destilada 0,05 mL 0,05 mL - - 
Tabela 4: procedimento original para dosagem da ADA no soro – primeira parte. Fonte: (GIUSTI, G., 1974). 

 

 A adição de água destilada pode ser descartada sem causar danos ao ensaio. Após 

pipetar as respectivas soluções nos tubos, misturar vigorosamente e tapar os tubos com filme 

de parafina plástica, incubar por 60 minutos em banho-maria a 37ºC
25

. 
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Pipetar sucessivamente 

nos tubos testes 

Branco 

do 

reagente 

Padrão 
Branco da 

amostra 
Amostra 

Solução de 

fenol/Nitroprussiato (V) 
3,0 mL 

3,0 mL 3,0 mL 3,0 mL 

Amostra (soro) - - 0,05 mL - 

Solução alcalina de 

hipoclorito (VI) 
3,0 mL 

3,0 mL 3,0 mL 3,0 mL 

Tabela 5: procedimento original para dosagem da ADA no soro – segunda parte. Fonte: (GIUSTI, G., 1974). 

 

 Adicionar as soluções V e VI na ordem da tabela, misturar vigorosamente, retornar o 

tubo ao banho-maria a 37ºC e deixa-lo incubando por mais 30 minutos. Fazer esse 

procedimento em um tubo de cada vez. Medir as absorbâncias contra água em comprimento 

de onda de 628nm
25

.  

 

Pipetar sucessivamente nos 

tubos testes 

Branco do 

reagente 
Padrão 

Branco da 

adenosina 

Branco da 

amostra 
Amostra 

Tampão fosfato (I) 1,0 mL - - 1,0 mL - 

Solução de adenosina 

tamponada (II) 
- - 1,0 mL - 1,0 mL 

Solução padrão de sulfato de 

amônio (IV) 
- 1,0 mL - - - 

Amostra (soro) - - - 0,05 mL 0,05 mL 

Água destilada 0,05 mL 0,05 mL 0,05 mL - - 
Tabela 6: procedimento alternativo para dosagem da ADA no soro – primeira parte. Fonte: (GIUSTI, G., 1974). 

 

 Como já foi dito, quando há necessidade de mensurar diversas amostras de forma 

simultânea, o método alternativo é mais indicado. O protocolo difere um pouco do anterior: 

será adicionado um branco de adenosina (para toda a série), e um número de branco da 

amostra correspondente ao número de amostras que serão dosadas. A adição de água destilada 

também pode ser descartada sem causar danos ao ensaio. Os seguintes passos são os mesmo 

do método original: após pipetar as respectivas soluções nos tubos, misturar vigorosamente e 

tapar os tubos com filme de parafina plástica, incubar por 60 minutos em banho-maria a 

37ºC
25

. 
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Pipetar sucessivamente nos 

tubos testes 

Branco do 

reagente 
Padrão 

Branco da 

adenosina 

Branco da 

amostra 
Amostra 

Solução de 

fenol/Nitroprussiato (V) 
3,0 mL 3,0 mL 3,0 mL 3,0 mL 3,0 mL 

Solução alcalina de 

hipoclorito (VI) 
3,0 mL 3,0 mL 3,0 mL 3,0 mL 3,0 mL 

Tabela 7: procedimento alternativo para dosagem da ADA no soro – segunda parte. Fonte: (GIUSTI, G., 1974). 

 Assim como no primeiro método, adicionar as soluções V e VI na ordem da tabela, 

misturar vigorosamente, retornar o tubo para o banho-maria a 37ºC e deixa-lo incubando por 

mais 30 minutos. Fazer esse procedimento em um tubo de cada vez e medir as absorbâncias 

contra água. Esta segunda opção de procedimento permite que a segunda etapa seja feita mais 

rapidamente e de forma mais prática, uma vez que não há necessidade de pipetar a amostra, já 

que ela foi pipetada na primeira etapa. Também permite que uma quantidade menor da 

solução II seja utilizada
25

.   

 Para leitura das amostras, é necessário um espectrofotômetro que leia o comprimento 

de onda entre 620 e 650nm, sendo que o valor ótimo para leitura de placas de ELISA. Os 

cálculos para achar o volume de atividade da enzima em U/L (é definida como sendo a 

quantidade em mmol de NH3
+ 

produzidos, a 37ºC, por minuto, pela enzima contida em 1 litro 

da amostra) são diferentes para cada uma das alternativas explicadas acima, para o método 

principal, a conta será feita conforme a Figura 2. Já para o método alternativo, os cálculos 

serão feitos conforma a Figura 3
25,28,29

.  

 

Figura 2: cálculo para encontrar o volume da atividade da ADA em [U/L], no método principal. Fonte: 

(GIUSTI, G., 1974).  

Legenda: E = absorbância. 
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Figura 3: cálculo para encontrar o volume da atividade da ADA em [U/L], no método alternativo. Fonte: 

(GIUSTI, G., 1974).  

Legenda: E = absorbância. 

 

 Os valores de referência da atividade sérica da ADA variam muito na literatura, por 

exemplo, o laboratório Hermes Pardini (2019) sugere que o valor de normalidade seria menor 

que 15U/L, já o laboratório Behring (2019) defende que os valores de normalidade variam de 

10U/L a 25U/L. Com as condições ótimas de medição descritas aqui, o método de Galanti e 

Giusti (1974) achou um valor médio de 17,05 ± 3,75 U/L da atividade da ADA em soro (37 

°C) em mais de 100 indivíduos normais, portanto este será o valor de referência considerado 

nesse trabalho
25,33,34

.  

Assim, neste trabalho, além de implantar e otimizar o teste de dosagem da atividade da 

enzima adenosina deaminase em soro humano, foram realizadas dosagens em pacientes 

diabéticos submetidos a uma dieta prova com equivalência calórica a solução de teste oral de 

tolerância a glicose e comparou-se os resultados com pacientes controle. A hipótese científica 

do presente trabalho é que o teste da ADA é um teste simples e rápido e por isso pode prover 

uma contribuição positiva na pratica clínica.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Implantar o teste de dosagem da atividade da enzima adenosina deaminase (ADA) em 

indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 e indivíduos controle. 

 

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICO 

• Implantar e otimizar o teste de dosagem ADA, através do protocolo do método 

mais utilizado na literatura, adequando-o às condições de uso e visando 

produzir, futuramente, um Procedimento Operacional Padrão (POP). 

• Comparar o valor da ADA em amostras de pacientes com diabetes mellitus 

tipo 2 (DM2) com controles saudáveis, ambos submetidos a uma dieta prova e 

coletadas de sangue periférico em diferentes tempos. 

 

3 JUSTIFICATIVA 

Cada vez mais tem sido sugerido um papel importante da ADA na maturação do 

sistema imunológico, nas doenças inflamatórias e sua correlação com a resistência 

insulínica
3,15

. Dessa forma, a implantação de um ensaio que pudesse dar um auxílio clínico 

maior aos pacientes em tratamento de doenças crônicas, incluindo o diabetes mellitus (DM), 

que possui pesquisas relacionadas com doentes crônicos, poderia favorecer o 

acompanhamento médico desses indivíduos.  

 

4 RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

Por tratar-se de uma técnica de baixo custo, que requer poucos equipamentos e com 

tempo pequeno para obtenção dos resultados, a implantação do procedimento apresenta um 

ganho adicional nos estudos assistenciais aos pacientes do Hospital Universitário Antônio 

Pedro/-UFF. 
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5 METODOLOGIA 

A metodologia para implementação da técnica foi aprimorar o protocolo descrito por 

Gilanti e Giusti (1974) explicado na introdução deste trabalho. Para isso, fizemos uma curva 

padrão, que será melhor explicada mais a frente no tópico 5.6.2. (dosagem da adenosina 

deaminase) e nos tópicos 6 e 7 (resultados e discussão, respectivamente). 

 

5.1  PACIENTES E AMOSTRAS 

Trata-se de um estudo, no qual foram incluídos 14 pacientes, todos atendidos no 

ambulatório de oftamologia do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP). Esses 14 

indivíduos formaram o grupo de pacientes diabéticos que será caracterizado nos tópicos a 

seguir. Além desses pacientes, dez indivíduos foram recrutados de forma voluntária para 

compor o grupo controle saudável.  

Os pacientes foram submetidos ao exame de curva glicêmica através de oferecimento 

de refeição prova. Para o estudo dessa curva foram utilizadas amostras de sangue venoso 

colhidas em tubo sem anticoagulante. As coletas foram feitas em três pontos, sendo a primeira 

com o paciente em jejum de 8 a 10 horas (T0). Logo após a primeira coleta, o paciente fez a 

ingestão do desjejum (Apêndice II) em no máximo 10 minutos; no momento em que o 

paciente terminou de ingerir todos os alimentos, contou-se 30 minutos e foi feita a segunda 

coleta (T1). Por fim, a terceira amostra foi colhida 120 minutos após o término do desjejum 

oferecido (T2). 

Os indivíduos controle foram selecionados de modo que houvesse pareamento de 

idade com os pacientes testes. Não foi possível fazer um pareamento em relação ao sexo por 

conta da disponibilidade dos voluntários do grupo controle, que foram de grande maioria do 

sexo feminino. 

Este trabalho é uma ramificação de um projeto de mestrado já existente, denominado 

“Efeitos da hiperglicemia sobre a via das pentoses fosfato e glutationa em pacientes com Diabetes 

Mellitus tipo 2 e retinopatia diabética”, que tem aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa 

com Seres Humanos da UFF, sob número: CAAE: 49306015.2.0000.5243 (Anexo 1), e todos 

os participantes da pesquisa assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) (Apendice I) após consentirem a participação no projeto. 
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5.2  INDIVÍDUOS TESTE 

Foram incluídos neste trabalho pacientes voluntários, portadores de DM 2, de ambos 

os sexos, com idades acima de 40 anos, atendidos no HUAP e com a doença diagnosticada há 

mais de 5 anos, sob tratamento convencional. No total foram selecionados 14 pacientes para 

compor este grupo, que foram submetidos a três coletas de sangue conforme protocolo 

descrito neste trabalho. Os pacientes selecionados possuíam algum tipo de complicação do 

diabetes como retinopatia diabética e hipertensão arterial. Como critérios de exclusão foram 

retirados do estudo pacientes que possuíssem doenças hepáticas, indivíduos HIV+, grávidas, 

diabéticos tipo 1, assim como portadores de outras doenças crônicas e/ou autoimunes, por 

tratarem de vieses de interpretação. 

 

5.3  INDIVÍDUOS CONTROLE 

Consiste em um grupo de dez indivíduos saudáveis, todos eles ausentes do diagnóstico 

de diabetes, assim como para outras enfermidades, como a hipertensão arterial. Os voluntários 

foram submetidos aos mesmos procedimentos do grupo teste.   

 

5.4  DESJEJUM 

O desjejum oferecido é baseado na literatura
35

, aceito pela Sociedade Brasileira de 

Patologia Clínica para estudos de glicemia pós-prandial e o seu uso com cerca de 70g de 

carboidrato é considerada mais fisiológica.  

Seguindo as orientações da refeição proposta por Miller e Gonçalves, foram 

estabelecidos mais dois cardápios, os quais não inviabiliza a participação de pacientes com 

doenças de intolerância a lactose e doença celíaca (Apêndice II). 

 

5.5 QUESTIONÁRIO APLICADO 

Foi aplicado um questionário (Apêndice III) com o intuito de caracterizar melhor o 

voluntário, tanto o lado clínico, quanto os hábitos e costumes. As perguntas presentes nesse 

documento eram feitas pela responsável pela coleta, antes de iniciarmos o processo, a fim de 

evitar coletas desnecessárias, caso o paciente não se enquadrasse nos quesitos para 

participação do estudo. 
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5.6 IMPLEMENTAÇÃO DA TÉCNICA - ANÁLISES LABORATORIAIS 

5.6.1 Processamento 

Foi coletado um tubo, sem anticoagulante, de sangue venoso periférico a cada tempo 

de coleta (T0, T1 e T2), totalizando três tubos por paciente. Posteriormente, as amostras 

foram encaminhadas ao LAMAP, onde foram centrifugadas por dez minutos a 3000rpm, em 

seguida foram separadas duas alíquotas com volume de 500μL cada e ambas foram 

armazenadas no freezer a – 80ºC. Na data da realização da dosagem da atividade da enzima 

adenosina deaminase, as amostras congeladas foram deixadas na bancada para descongelamento 

em temperatura ambiente. Essas mesmas alíquotas foram utilizadas para dosagem da glicose, 

no mesmo dia. 

 

5.6.2 Dosagem da adenosina deaminase (ADA) 

Baseamos as dosagens da atividade da enzima adenosina deaminase (ADA) no método 

de Galanti e Giusti, minuciosamente explicado na introdução deste trabalho. Adicionalmente, 

foi feita uma curva padrão para a determinação da quantidade de NH3
+
 produzida nas 

condições de dosagem. Esta curva foi construída usando um volume final de 1mL, de 

soluções obtidas por diluições sucessivas de uma solução de sulfato de amônia com 

concentração de 150mM. As concentrações utilizadas na primeira tentativa foram 15μM; 

25μM; 35μM; 45μM; 55μM; 65μM; 75μM; 85μM e 95μM e na segunda 18,75μM; 37,5μM; 

75μM; 112,5μM; 150μM (vide item 6.1.1. e 6.1.2.) 

 

5.6.3 Dosagem da glicemia 

A dosagem de glicose foi feita conforme o kit Glicose Liquiform, da Labtest 

Diagnóstico. Trata-se de um sistema enzimático para a determinação da glicose no sangue, 

líquor e líquidos ascítico, pleural e sinovial por método cinético ou de ponto final. A glicose 

oxidase (GOD) catalisa a oxidação da glicose (C6H12O6) de acordo com a seguinte reação 

(Figura 4). O peróxido de hidrogênio (H2O2) formado reage com 4-aminoantipirina e fenol 

(C6H5OH), sob ação catalisadora da peroxidase (POD), através de uma reação oxidativa de 

acoplamento formando uma antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é 

proporcional à concentração da glicose na amostra (Figura 5)
37

. 
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Figura 4: Reação do princípio de dosagem da glicose. Fonte: (GLICOSE Liquiform - Labtest Diagnóstico). 

 

O reagente usado na dosagem já vem pronto para uso, ele contém: tampão fosfato 30 

mmol/L, pH 7,5; fenol 1 mmol/L; glicose oxidase 12500 U/L; peroxidase 800 U/L; 4-

aminoantipirina 290 mol/L; azida sódica 7,5 mmol/L; e surfactantes. O kit também 

disponibiliza um padrão calibrador, no qual contém 100 mg/dL de glicose e biocida não 

tóxico. Para o procedimento, foi necessário um espectrofotômetro com capacidade de leitura 

de placas de ELISA entre 190 e 520nm e banho-maria a 37ºC
37

.  

Sobre a coleta, utilizamos sangue venoso periférico colhido, em tubo sem 

anticoagulante, em três tempos (T0, T1 e T2), já explicados anteriormente. Após as coletas o 

material foi encaminhado ao laboratório, onde foi centrifugado por 10 minutos a 3000rpm e 

aliquotado em duas amostras de 500μL cada. As amostras foram congeladas em freezer de – 

80ºC e no dia da dosagem, colocadas em bancada para descongelamento em temperatura 

ambiente
37

.  

Para a dosagem, foi necessário três tubos de ensaio e o procedimento foi realizado 

conforme tabela 8. Misturar vigorosamente e incubar em banho-maria a 37ºC durante 10 

minutos. Determinar as absorbâncias do teste e padrão em 505nm, sendo a cor estável por 30 

minutos. Para o cálculo da glicemia em mg/dL podemos utilizar dois cálculos, o primeiro está 

explicado conforme Figura 6 e o segundo pode ser obtido utilizando fator de calibração 

(Figura 7), devido a grande reprodutibilidade que pode ser obtida com a metodologia
37

. 
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Branco do 

reagente 
Padrão Padrão 

Amostra - 10 µL - 

Padrão - - 10 µL 

Reagente 1 1,0 mL 1,0 mL 1,0 mL 
Tabela 8: Soluções e quantidade necessárias para colocar em cada tubo de ensaio que será submetido ao teste.  

 

 

 

Figura 5: Cálculo da concentração de glicose no sangue em mg/dL. Fonte: (GLICOSE Liquiform - Labtest 

Diagnóstico). 

 

 

 

Figura 6: Cálculo alternativo da concentração de glicose no sangue em mg/dL. Fonte: (GLICOSE Liquiform - 

Labtest Diagnóstico). 

 

Segundo o protocolo da GLICOSE Liquiform – Labtest Diagnóstico os valores de 

referência da dosagem de glicose em jejum para normoglicemia é < 100mg/dL. Os valores 

mais aceitos e adotados pela Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) são para normoglicemia: 

Glicose em jejum (mg/dL) < 100; Glicose 2 horas após sobrecarga com 75 g de glicose 

(mg/dL) < 140; Para pré-diabetes ou risco aumentado para DM: Glicose em jejum (mg/dL) ≥ 

100 e < 126; Glicose 2 horas após sobrecarga com 75 g de glicose (mg/dL) ≥ 140 e < 200; 
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Para diabetes estabelecido: Glicose em jejum (mg/dL) ≥ 126; Glicose 2 horas após sobrecarga 

com 75 g de glicose (mg/dL) ≥ 200
36,37

. 
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6 RESULTADOS  

6.1.CARACTERIZAÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS 

Após a aplicação do questionário descrito no apêndice III foi possível caracterizar os 

voluntários segundo a tabela abaixo (tabela 9). 

PACIENTES TODOS (n=24) DM2 (n=14) Controle (n=10) 

IDADE (anos)    

Todos 56,8 ± 10,1 60,2 ± 10,4  52,1 ± 7,8 

Homens 57,2 ± 11,9 61,8  ± 10,18 48 ± 6,6 

Mulheres 56,6 ± 9,3  59 ± 10,8 53,8  ± 8,1 

    

Gênero % (n)    

M 37,5 (9) 42,9 (6) 30 (3) 

F 70,8 (17) 57,1 (8) 70 (7) 

    

TEMPO DE DM (anos) - 21,1 ± 9,7 - 

    

HF % (n) 58,3 (14) 64,3 (9) 50 (5) 

    

HÁBITOS % (n)    

Tabagismo 12,5 (3)  7,14 (1)  20 (2)  

Alcoolismo 0 0 0 

    

MEDICAÇÕES % (n)    

Insulina 33,3 (8) 57,1 (8) (0) 

Glibenclamida 16,7 (4) 28,6 (4) (0) 

Metformina  50 (12) 85,7 (12) (0) 

Diuréticos 29,1 (7)  58,3 (7) (0) 

Anti-hipertensivos 33,3 (8)  57,1 (8) (0) 

Dislipidemiantes 29,2 (7) 35,7 (5) 20 (2) 

    

COMORBIDADES % (n)    

Neuropatia 16,7 (4) 28,6 (4) 0 (0) 

Hipertensão 58,3 (14) 100 (14) 0 (0) 

Dislipidemia  33,3 (8)  28,6 (4) 40 (4) 
Tabela 9: voluntários estratificados segundos dados clínicos.  

Legenda: HF = histórico familiar 

 

6.2. CURVA PADRÃO DA ADENOSINA DEAMINASE (ADA) 

Esta curva foi elaborada usando-se 250μL de soluções obtidas por diluições sucessivas 

de uma solução de sulfato de amônio com concentração de  150mM, e deve ser refeita sempre 

que forem usadas novas soluções de fenol/nitroprussiato e hipoclorito de sódio. Desta forma, 

pode-se calcular a quantidade de ADA existente em cada amostra de líquido
28

. 
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6.2.1 Primeira tentativa 

Para realização da curva, fizemos as diluições da solução estoque de sulfato de amônio 

(solução III) através da adição do tampão fosfato (solução I), de modo que obtivemos as 

soluções padrões de sulfato de amônio (solução IV) com volume final de 1mL nas seguintes 

concentrações: 15μM; 25μM; 35μM; 45μM; 55μM; 65μM; 75μM; 85μM e 95μM.  

O procedimento para a preparação da curva padrão foi executada pipetando 

sucessivamente nos tubos: 200μL de cada diluição da solução padrão de sulfato de amônio 

(solução IV), com 10μL de água destilada. Após essas duas adições, misturamos o conteúdo 

dos tubos, vedamos com filme de parafina plástica e incubamos no banho-maria a 37ºC por 

60 minutos. Após o período de incubação, foram adicionadas aos tubos as seguintes soluções: 

600μL da solução de fenol/nitroprussiato (solução V), seguidas de 600μL da solução alcalina 

de hipoclorito (solução VI). O conteúdo dos tubos foi homogeneizado e mais uma incubação 

foi feita no banho-maria a 37ºC, agora no tempo de 30 minutos. O tubo do “branco” foi feito 

adicionando 200μL da solução de tampão fosfato (solução I) e 10μL de água destilada, antes 

da primeira incubação e o procedimento antes da segunda incubação foi feito igualmente à 

preparação do padrão nas diversas concentrações. 

Passado o tempo da última incubação todos os tubos encontravam-se, visivelmente, 

transparentes. A leitura das absorbâncias placa foi feita no espectrofotômetro de leitor de 

microplaca da marca SpectraMax Plus 384, onde foi pipetado em cada poço um volume final 

de 250μL, com uma duplicata, na placa, para cada padrão e branco, de mesmo volume. Os 

valores de absorbância encontrados para o branco e para cada concentração estão contidos na 

tabela abaixo (tabela 10), assim como o valor de R
2
 encontrado (0,0338)

 
e a plotagem dos 

pontos na curva estão contidos no gráfico 1. 

 

Tubo branco Absorbância (Abs.) Abs. - Branco 

Branco 0,093 - 

[15 µM] 0,096 0,003 

[25 µM] 0,098 0,005 

[35 µM] 0,096 0,003 

[45 µM] 0,094 0,001 

[55 µM] 0,112 0,019 

[65 µM] 0,091 -0,002 

[75 µM] 0,101 0,008 

[85 µM] 0,101 0,008 

[95 µM] 0,098 0,005 
Tabela 10: Tabela contendo os valores de absorbâncias obtidos na primeira tentativa da curva padrão da ADA. 
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Gráfico 1: Gráfico com a plotagem dos valores de absorbância contidos na tabela 8, assim como o valor do R
2 

encontrado. 

 

6.2.2 Segunda tentativa 

Inicialmente, retiramos da geladeira todas as soluções que seriam necessárias para 

confecção da curva, sendo elas: tampão fosfato (solução I); solução estoque de sulfato de 

amônio (solução III); solução padrão de sulfato de amônio (solução IV); solução de 

fenol/nitroprussiato (solução V) e solução alcalina de hipoclorito (solução VI). As soluções 

foram colocadas, protegidas de luz, sobre a bancada para que suas temperaturas chegassem à 

temperatura ambiente. Todo material necessário foi separado, dentre eles: becker, pipetas e 

ponteiras. O banho-maria foi ligado para que atingisse a temperatura de 37ºC, assim como o 

espectrofotômetro, além de ser ligado, já foi configurado de acordo com a placa de leitura de 

ELISA e comprimento de onda. 

Para realização da curva, assim que as soluções atingiram temperatura ambiente e o 

banho-maria chegou a 37ºC, fizemos as diluições da solução estoque de sulfato de amônio 

(solução III) através da adição do tampão fosfato (solução I), de modo que obtivemos as 

soluções padrões de sulfato de amônio (solução IV) com volume final de 1mL para as 

seguintes concentrações: 18,75μM; 37,5μM; 75μM; 112,5μM; 150μM. 

O procedimento para a preparação do padrão foi realizado pipetando sucessivamente 

em cada tubo: 1mL de cada concentração da solução padrão de sulfato de amônio (solução 

IV). Não foi adicionada água destilada, pois conforme descrito no método de Gilanti e Giusti, 
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método este que foi o usado, ela pode ser desprezada sem causar possíveis erros no ensaio. 

Após essa adição, vedamos os tubos com filme de parafina plástica e incubamos no banho-

maria a 37ºC por 60 minutos. Após o período de incubação, um tubo de cada vez era retirado 

do banho-maria para a adição de: 3mL da solução de fenol/nitroprussiato (solução V), 

seguidas de 3mL da solução alcalina de hipoclorito (solução VI). O conteúdo dos tubos foi 

misturado vigorosamente com o auxílio de um vortex e logo em seguida o tubo voltou para o 

banho-maria a 37ºC para uma nova incubação, agora no tempo de 30 minutos (esse 

procedimento foi feito separadamente de tubo em tubo, de modo que o tubo só ficasse fora do 

banho-maria para adição e mistura das soluções V e VI). O tubo do “branco” foi feito 

adicionando 1mL da solução de tampão fosfato (solução I) antes da primeira incubação, 

também sem adição de água destilada, que é desprezível nesse método, e o procedimento 

antes da segunda incubação foi feito igualmente à preparação do padrão nas diversas 

concentrações. 

Passado o tempo da última incubação todos os tubos encontravam-se, visivelmente, 

com algum grau de coloração de azul, característico da formação de indofenol. Fizemos os 

tubos das diluições em duplicata, assim como o do branco. A leitura de placa foi feita no 

mesmo espectrofotômetro de leitor de microplaca utilizado na primeira tentativa, em um 

comprimento de onda de 628nm, onde foi pipetado em cada poço um volume final de 250μL, 

com uma duplicata para cada padrão e branco, de mesmo volume. Dessa forma, cada diluição 

teve dois poços ocupados, mais as duplicatas feitas na placa, totalizando quatro poços com a 

mesma concentração. Foram adicionados dois poços com água destilada, também com 

duplicata feita na placa, totalizando quatro poços.  

Os valores de absorbância encontrados para o branco, água e para cada diluição, assim 

como suas médias, estão contidos na tabela 11. Nessa tabela também se encontram os valores 

das médias da absorbância, já com o desconto do branco e esses, foram os valores plotados na 

curva padrão; o valor de R
2
 encontrado (0,9989)

 
e a plotagem dos pontos na curva estão 

contidos no gráfico 2. 
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Tabela 11: Tabela contendo os valores de absorbâncias obtidos na segunda tentativa da curva padrão da ADA, 

suas médias, e suas médias com o desconto do branco.  

Legenda: Abs: Absorbância; Br: Branco 

 

 

 

Gráfico 2: Gráfico com a plotagem dos valores de absorbância contidos na tabela 11, assim como o valor do R
2 

encontrado. 

 

A Figura abaixo (Figura 7) é referente a placa de leitura de ELISA da curva padrão 

acima (gráfico 2).  
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 Média 

Abs 

 Média – 

Br.reagente 

H2O  0,0316  0,0355  0,0325  0,0390  0,0350  
 

Br.reagente  0,0450  0,0407  0,0398  0,0443  0,0420  
 

18,75  0,1425  0,1314  0,1382  0,1360  0,1370  0,094575 

37,5  0,2179  0,2255  0,2180  0,2071  0,2170  0,174675 

75  0,3783  0,3960  0,3796  0,3883  0,3860  0,343100 

112,5  0,5667  0,5551  0,5699  0,5431  0,5590  0,516250 

150  0,7286  0,6915  0,7267  0,7060  0,7130  0,670750 

150'  0,5919  0,7040  0,6830  0,6913  0,6680  0,609500 
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Figura 7: Placa de leitura de ELISA com as diluições para confecção da curva padrão, assim como o branco e 

água.  

6.3   DOSAGEM DA ATIVIDADE DA ADENOSINA DEAMINASE (ADA) 

As dosagens da atividade da adenosina deaminase foram feitas todas em um mesmo 

dia. Para fazermos esses testes, as alíquotas de soro foram tiradas do freezer de – 80ºC e 

colocadas sobre a bancada para que descongelassem a temperatura ambiente.  Enquanto 

ocorria o descongelamento das amostras, a solução de adenosina tamponada (solução II) foi 

feita conforma tabela 3, apresentada na introdução deste trabalho. As demais soluções que já 

estavam feitas e armazenadas na geladeira também foram retiradas e colocadas sobre a 

bancada para que atingissem a temperatura ambiente. O banho-maria foi ligado e a 

temperatura ajustada para 37ºC, assim como o espectrofotômetro foi ligado e programado 

para leitura da placa em um comprimento de onda de 628nm. Todo material que seria 

utilizado, como pipeta, ponteiras, tubos falcon, tubos de ensaio, placa de leitura de ELISA 

foram separados. 

Após as soluções atingirem temperatura ambiente e as amostras descongelassem, 

iniciou-se o processo descrito na introdução, com informações presentes, também, na tabela 6 

e tabela 7. Em relação à curva padrão, foi submetido ao teste o tubo com a diluição de 

concentração 75 e 150μM, a fim de confirmar o valor dosado no dia anterior, quando foi feita 

a segunda curva padrão. Para a dosagem de todas as amostras, foi necessário dividi-las em 

duas levas e dosá-las realizando o protocolo duas vezes no mesmo dia, uma vez que a 

dosagem da ADA foi feita em cada tempo de coleta e cada paciente teve o sangue coletado 
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três vezes, no total, 72 coletas foram feitas, dessa forma, para que todos os tubos falcon se 

acomodassem no banho-maria de forma que as soluções contidas neles ficassem totalmente 

submersas, duas levas foram feitas.  

Após as últimas incubações, ficaram visivelmente nítidas as diferentes intensidades de 

azul nos tubos. A solução dos tubos foi pipetada na placa de leitura de ELISA, fazendo-se 

duplicata, e a placa foi inserida no espectrofotômetro com comprimento de onda de 628nm. 

Como as dosagens foram feitas em duas levas e, consequentemente, em duas placas, os 

resultados das absorbâncias da H2O, assim como a de suas duplicatas e as médias referentes a 

esses dois valores não serão sempre as mesmas para todos os pacientes (tabela 12). O valor da 

absorbância do padrão, branco da amostra, branco da adenosina e branco do reagente, assim 

como a de suas duplicatas e as médias referentes a esses dois valores também estão contidos 

na tabela 11, o valor final com o desconto da H2O também está na mesma tabela. Os 

resultados das absorbância dos testes serão identificados nos próximos tópicos. 

 

TIPO DE TESTE  ABSORBÂNCIAS 

Padrão  0,1848 

Branco da amostra  0,0741 

Branco da adenosina  0,0589 

Branco do reagente  0,0581 

Tabela 12: Resultados das absorbâncias do padrão, branco da amostra, branco da adenosina e branco do 

reagente. 

 

6.3.1 Resultados da atividade da ADA dos pacientes com DM2 

Os resultados das absorbâncias, sua média, assim como o valor da atividade da ADA 

em U/L dos pacientes com DM2 estão contidos nas tabelas abaixo (tabelas 13 e 14). O cálculo 

utilizado para encontrar a atividade da ADA foi o da Figura 3. 
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DIABÉTICOS 

  
 

 Abs 1  Abs 2  Média Abs  Valor ADA por U/L 

  T0  0,1794  0,1805  0,1800  17,45 

paciente 14  T1  0,1801  0,1910  0,1856  18,38 

  T2  0,1855  0,1986  0,1921  19,46 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

  T0  0,2053  0,202  0,2037  21,39 

paciente 17  T1  0,1855  0,1909  0,1882  18,82 

  T2  0,1847  0,1933  0,1890  18,95 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

  T0  0,108  0,1142  0,1111  6,01 

paciente 20  T1  0,2017  0,2151  0,2084  22,18 

  T2  0,2185  0,2255  0,2220  24,44 

  
 

        

  T0  0,1902  0,1930  0,1916  19,39 

paciente 23  T1  0,1743  0,1806  0,1775  17,03 

  T2  0,1844  0,1821  0,1833  18,00 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

  T0  0,2949  0,3139  0,3044  38,12 

paciente 28  T1  0,2931  0,2991  0,2961  36,74 

  T2  0,3159  0,2704  0,2932  36,25 

           

  T0  0,2486  0,2624  0,2555  30,00 

paciente 35  T1  0,2491  0,2505  0,2498  29,05 

  T2  0,2417  0,2444  0,2431  27,93 

           

  T0  0,1952  0,1998  0,1975  20,37 

paciente 36  T1  0,1835  0,1897  0,1866  18,55 

  T2  0,1979  0,2015  0,1997  20,73 

 

Tabela 13: Valores de absorbância dos pacientes com DM2, assim como sua média e o valor da atividade da 

ADA em U/L. (pacientes nº 14, 17, 20, 23, 28, 35 e 36). 
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DIABÉTICOS continuação 

  
 

 Abs 1  Abs 2  Média Abs  Valor ADA por U/L 

    0,2415  0,2553  0,2484  28,82 

paciente 38    0,33  0,3283  0,3292  42,23 

    0,251  0,2528  0,2519  29,40 

  
 

        

  T0  0,1883  0,1975  0,1929  19,60 

paciente 40  T1  0,1220  0,1266  0,1243  8,21 

  T2  0,1912  0,1955  0,1934  19,68 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

  T0  0,1839  0,1948  0,1894  19,01 

paciente 41  T1  0,2  0,2031  0,2016  21,04 

  T2  0,1964  0,2158  0,2061  21,79 

  
 

        

  T0  0,1735  0,1815  0,1775  17,04 

paciente 48  T1  0,185  0,1964  0,1907  19,24 

  T2  0,2126  0,2246  0,2186  23,87 

  
 

 
 

 
 

 
 

  

  T0  0,2427  0,2427  0,2427  27,87 

paciente 51  T1  0,2131  0,2226  0,2179  23,75 

  T2  0,2247  0,2332  0,2290  25,59 

           

  T0  0,1136  0,122  0,1178  7,13 

paciente 60  T1  0,1199  0,1228  0,1214  7,72 

  T2  0,1017  0,1064  0,1041  4,84 

           

  T0  0,1619  0,152  0,1570  13,63 

paciente 63  T1  0,1445  0,1481  0,1463  11,86 

  T2  0,1452  0,1526  0,1489  12,29 

Tabela 14: Valores de absorbância dos pacientes com DM2, assim como sua média e o valor da atividade da 

ADA em U/L. (pacientes nº 38, 40, 41, 48, 51, 60, 63). 

  

6.3.2 Resultados da atividade da ADA dos pacientes controle 

Os resultados das absorbâncias, sua média, assim como o valor do volume da 

atividade da ADA em U/L dos pacientes saudáveis estão contidos nas tabelas abaixo (tabelas 

15 e 16). O cálculo utilizado para encontrar o volume da atividade da ADA foi o da Figura 3. 
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CONTROLE 

  
 

 Abs 1  Abs 2  Média Abs  Valor ADA por U/L 

  T0  0,1070  0,1099  0,10845  5,57 

paciente 85  T1  0,1043  0,1088  0,10655  5,26 

  T2  0,1037  0,1066  0,10515  5,02 

  
 

        

  T0  0,1052  0,1125  0,10885  5,64 

paciente 86  T1  0,0466  0,0755  0,06105  -2,30* 

  T2  0,0936  0,1008  0,0972  3,70 

  
 

        

  T0  0,1168  0,1222  0,1195  7,41 

paciente 87  T1  0,1205  0,1235  0,122  7,82 

  T2  0,1149  0,1206  0,11775  7,12 

  
 

        

  T0  0,1136  0,1224  0,118  7,16 

paciente 88  T1  0,1174  0,1234  0,1204  7,56 

  T2  0,1051  0,109  0,10705  5,34 

  
 

        

  T0  0,1126  0,1207  0,11665  6,94 

paciente 89  T1  0,1100  0,1120  0,111  6,00 

  T2  0,1096  0,1140  0,1118  6,13 

Tabela 15: Valores de absorbância dos pacientes saudáveis, assim como sua média e o valor da atividade da 

ADA em U/L. (pacientes nº 85, 86, 87, 88, 89) 

Legenda: Abs: Absorbância; ADA: adenosina deaminase. * perda de material, material hemolisado. 
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CONTROLE continuação 

  
 

 Abs 1  Abs 2  Média Abs  Valor ADA por U/L 

  T0  0,1051  0,1124  0,10875  5,62 

paciente 90  T1  0,1068  0,1094  0,1081  5,51 

  T2  0,0994  0,1025  0,10095  4,33 

  
 

        

  T0  0,1285  0,1276  0,12805  8,83 

paciente 91  T1  0,1027  0,1048  0,10375  4,79 

  T2  0,1232  0,1247  0,12395  8,15 

  
 

        

  T0  0,1261  0,1281  0,1271  8,67 

paciente 92  T1  0,1277  0,1289  0,1283  8,87 

  T2  0,1324  0,1313  0,13185  9,46 

  
 

        

  T0  0,0468  0,049  0,0479  -4,49 * 

paciente 93  T1  0,1204  0,1292  0,1248  8,29 

  T2  0,0489  0,0505  0,0497  -4,19 * 

  
 

        

  T0  0,1159  0,1213  0,1186  7,26 

paciente 94  T1  0,1123  0,1152  0,11375  6,45 

  T2  0,1142  0,1115  0,11285  6,30 

Tabela 16: Valores de absorbância dos pacientes saudáveis, assim como sua média e o valor da atividade da 

ADA em U/L. (pacientes nº 90, 91, 92, 93, 94) 

Legenda: Abs: Absorbância; ADA: adenosina deaminase. * perda de material, material hemolisado. 

 

6.3.3 Resultados comparados 

Com todos os dados referentes às dosagens da atividade da ADA tanto nos controles 

quanto nos pacientes diabéticos, foi possível plotar o gráfico a seguir (gráfico 3). Esse gráfico 

contém a média dos resultados obtidos nos tempos T0, T1 e T2 tanto do grupo controle 

quanto do grupo diabético, arranjados em forma de gráfico em barras e mostrando em quais 

intervalos se obteve uma grande relevância estatística. Também foi feita uma tabela (tabela 

17), com as médias referentes aos tempos T0, T1 e T2, das dosagens da ADA em U/L, assim 

como feito o desvio padrão.  
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Gráfico 3: Plotagem das médias dos valores da ADA em U/L pelos diferentes tempos de coleta, mostrando o 

intervalo que se obteve uma grande relevância estatística (***).  

 

 

  ADA (U/L) 

Tempo (minutos)  Controles (n=10)  Diabéticos (n=14) 

Jejum  7,04 ± 1,17  20,42 ± 8,71 * 

30  6,78 ± 1,38  21,06 ± 9,74 * 

120  6,22 ± 1,74  21,66 ± 7,55 * 

Tabela 17: Média do valor da dosagem da ADA para cada tempo (T0, T1 e T2) com os respectivos desvios 

padrão.  

 Legenda: * P<0,0001 Diabéticos versus Controles 

 

 

6.4  CURVA PADRÃO DA GLICOSE 

A curva-padrão corresponde à relação gráfica entre os valores de absorbância e os de 

concentração. Com base na análise gráfica é possível verificar a linearidade da reação e 

calcular um fator de conversão de valores de absorbância em concentração
38

. A curva padrão 

da glicose foi feita utilizando diferentes diluições do reagente 2 (padrão calibrador) do kit 

Glicose Liquiform - Labtest, que contém 100mg/dL de glicose. As diluições ficaram com 
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volume final de 1mL e com as seguintes concentrações de glicose: 50mg/dL; 75mg/dL; 

100mg/dL; 150mg/dL; 250mg/dL e 500mg/dL. 

Após as diluições com as devidas concentrações ficarem prontas, os tubos de ensaio de 

cada uma delas foi incubado em banho-maria por 10 minutos a 37ºC. Passado o tempo de 

incubação foram pipetados 250μL de cada tubo na placa de leitura de ELISA e a leitura de 

ELISA foi feita no espectrofotômetro em comprimento de onda de 505nm. A leitura de 

ELISA pode ser feita em até 30 minutos, que é o tempo em que a cor da reação é estável.   

Os valores obtidos após a leitura da placa estão contidos na tabela abaixo (tabela 18), 

sendo a última coluna com os valores que serão plotados no gráfico 4. 

 

  Abs 1  Abs 2  Média Abs 

H2O  0,0296  0,0291  0,0294 

Branco  0,0541  0,052  0,0531 

50mg/dL  0,0956  0,0925  0,0941 

75mg/dL  0,149  0,142  0,1455 

100mg/dL  0,1779  0,2733  0,2256 

150mg/dL  0,2911  0,3051  0,2981 

250mg/dL  0,4695  0,4536  0,4616 

500mg/dL  0,9107  0,8564  0,8836 

Tabela 18: Tabela contendo os valores das absorbâncias obtidas nas placas para curva padrão de glicose, assim 

como a média dessas absorbâncias. 

Legenda: Abs: Absorbância. 
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Gráfico 4: Gráfico com a plotagem dos valores de absorbância contidos na tabela 17, assim como o valor do R
2 

encontrado. 

6.5 DOSAGEM DA GLICEMIA 

As dosagens da glicemia foram feitas todas em um mesmo dia, no mesmo dia das 

dosagens da ADA.  Para fazermos esses testes, as alíquotas de soro foram tiradas do freezer 

de – 80ºC e colocadas sobre a bancada para que descongelassem em temperatura ambiente, as 

mesmas alíquotas que foram utilizadas para dosagem da ADA, depois serviram para dosagem 

da glicemia.  Enquanto ocorria o descongelamento das amostras, o kit de dosagem: Glicose 

Liquiform, foi retirado da geladeira e, também, colocado sobre a bancada para que atingisse a 

temperatura ambiente. O banho-maria foi ligado e a temperatura ajustada para 37ºC, assim 

como o espectrofotômetro foi ligado e programado para leitura da placa em um comprimento 

de onda de 505nm. Todo material que seria utilizado, como pipeta, ponteiras, eppendorfs, 

placa de leitura foram separados. 

 

6.5.1 Resultados da dosagem da glicemia dos pacientes com DM2 

Os resultados das absorbâncias, sua média, assim como o valor da glicemia em mg/dL 

dos pacientes com DM2 estão contidos nas tabelas abaixo (tabelas 19 e 20). O cálculo 

utilizado para encontrar o valor da glicemia foi feito de acordo com GLICOSE Liquiform, kit 

Labtest (Figura 6).  
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DIABÉTICOS 

  
 

 Abs 1  Abs 2  Média Abs  Valor Glicose por mg/dL 

  T0  0,1903  0,1898  0,19005  76,11 

paciente 14  T1  0,355  0,3704  0,3627  172,03 

  T2  0,4826  0,4829  0,48275  238,72 

  
 

        

  T0  0,2488  0,2798  0,2643  117,36 

paciente 17  T1  0,4138  0,4352  0,4245  206,36 

  T2  0,4845  0,3309  0,4077  197,03 

  
 

        

  T0  0,3283  0,3473  0,3378  158,19 

paciente 20  T1  0,4417  0,4732  0,45745  224,67 

  T2  0,5411  0,5769  0,559  281,08 

  
 

        

  T0  0,3274  0,4804  0,4039  194,92 

paciente 23  T1  0,8974  0,4284  0,6629  338,81 

  T2  0,6871  0,6835  0,6853  351,25 

  
 

        

  T0  0,4657  0,508  0,48685  241,00 

paciente 28  T1  0,5934  0,6532  0,6233  316,81 

  T2  0,6783  0,7896  0,73395  378,28 

           

  T0  0,2876  0,325  0,3063  140,69 

paciente 35  T1  0,2587  0,3334  0,29605  135,00 

  T2  0,2625  0,3789  0,3207  148,69 

           

  T0  0,5424  0,5793  0,56085  282,11 

paciente 36  T1  0,7576  0,5868  0,6722  343,97 

  T2  0,3911  0,4  0,39555  380,56 

 

Tabela 19: Valores de absorbância dos pacientes com DM2, assim como sua média e o valor da glicemia em 

mg/dL. (pacientes nº 14, 17, 20, 23, 28, 35 e 36). 
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DIABÉTICOS continuação 

  
 

 Abs 1  Abs 2  Média Abs  Valor Glicose por mg/dL 

  T0  0,2633  0,2641  0,2637  117,03 

paciente 38  T1  0,408  0,353  0,3805  181,92 

  T2  0,5192  0,5028  0,511  508,83 

  
 

        

  T0  0,4008  0,5387  0,46975  231,50 

paciente 40  T1  0,4117  0,438  0,42485  206,56 

  T2  0,4156  0,4347  0,42515  206,72 

  
 

        

  T0  0,6368  0,6692  0,653  333,31 

paciente 41  T1  0,8222  0,8163  0,81925  425,67 

  T2  0,8957  0,8558  0,87575  457,06 

  
 

        

  T0  0,2762  0,286  0,2811  126,69 

paciente 48  T1  0,517  0,5245  0,52075  259,83 

  T2  0,6774  0,6729  0,67515  345,61 

  
 

        

  T0  0,4053  0,3998  0,40255  194,17 

paciente 51  T1  0,5172  0,5377  0,52745  263,56 

  T2  0,8492  0,7191  0,78415  406,17 

           

  T0  0,375  0,4208  0,3979  191,58 

paciente 60  T1  0,3976  0,4045  0,40105  193,33 

  T2  0,2605  0,2954  0,27795  124,94 

           

  T0  0,4276  0,4638  0,4457  218,14 

paciente 63  T1  0,5647  0,5499  0,5573  280,14 

  T2  0,6183  0,687  0,65265  333,11 

Tabela 20: Valores de absorbância dos pacientes com DM2, assim como sua média e o valor da glicemia em 

mg/dL. (pacientes nº 38, 40, 41, 48, 51, 60, 63). 

 

6.5.2 Resultados da dosagem da glicemia dos pacientes controle 

Os resultados das absorbâncias, sua média, assim como o valor da glicemia em mg/dL 

dos pacientes controle estão contidos nas tabelas abaixo (tabelas 21 e 22). O cálculo utilizado 

para encontrar o valor da glicemia foi feito de acordo com GLICOSE Liquiform, kit Labtest 

(Figura 6). 
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CONTROLE 

  
 

 Abs 1  Abs 2  Média Abs  Valor Glicose por mg/dL 

  T0  0,2518  0,2917  0,27175  121,50 

paciente 85  T1  0,3354  0,3381  0,33675  157,61 

  T2  0,2376  0,245  0,2413  104,58 

  
 

        

  T0  0,2227  0,2307  0,2267  96,47 

paciente 86  T1  0,3302  0,3471  0,33865  158,67* 

  T2  0,2349  0,2176  0,22625  96,22 

  
 

        

  T0  0,2344  0,2847  0,25955  114,72 

paciente 87  T1  0,2682  0,27  0,2691  120,03 

  T2  0,2097  0,2018  0,20575  84,83 

  
 

        

  T0  0,3899  0,3704  0,38015  181,72 

paciente 88  T1  0,3671  0,3635  0,3653  173,47 

  T2  0,2238  0,2507  0,23725  102,33 

  
 

        

  T0  0,1873  0,1893  0,1883  75,14 

paciente 89  T1  0,2213  0,2037  0,2125  88,58 

  T2  0,2704  0,2817  0,27605  123,89 

Tabela 21: Valores de absorbância dos pacientes com DM2, assim como sua média e o valor da glicemia em 

mg/dL. (pacientes nº 85, 86, 87, 88, 89). * soro hemolisado. 
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CONTROLE continuação 

  
 

 Abs 1  Abs 2  Média Abs  Valor Glicose por mg/dL 

  T0  0,224  0,254  0,239  103,31 

paciente 90  T1  0,3167  0,2783  0,2975  135,81 

  T2  0,2442  0,2462  0,2452  106,75 

  
 

        

  T0  0,2151  0,215  0,21505  90,00 

paciente 91  T1  0,2681  0,2665  0,2673  119,03 

  T2  0,1993  0,1918  0,19555  79,17 

  
 

        

  T0  0,2258  0,2236  0,2247  95,36 

paciente 92  T1  0,2922  0,3161  0,30415  139,50 

  T2  0,2528  0,2527  0,25275  110,94 

  
 

        

  T0  0,2293  0,23  0,22965  98,11* 

paciente 93  T1  0,3111  0,2958  0,30345  139,11 

  T2  0,2708  0,2622  0,2665  118,58* 

  
 

        

  T0  0,2188  0,2193  0,21905  92,22 

paciente 94  T1  0,2413  0,2502  0,24575  107,06 

  T2  0,215  0,2169  0,21595  90,50 

Tabela 22: Valores de absorbância dos pacientes com DM2, assim como sua média e o valor da glicemia em 

mg/dL. (pacientes nº 90, 91, 92, 93, 94). * soro hemolisado. 

 

 

6.5.3 Resultados comparados 

Com todos os dados referentes às dosagens da glicose, tanto nos pacientes controles 

quanto nos paciente diabéticos, foi possível plotar o gráfico a seguir (gráfico 5). Esse gráfico 

contém a média dos resultados obtidos nos tempos T0, T1 e T2 tanto do grupo controle 

quanto do grupo diabético, arranjados em forma de gráfico em barras e mostrando em quais 

intervalos se obteve uma grande relevância estatística. Também foi feita uma tabela (tabela 

23), com as médias referentes aos tempos T0, T1 e T2, das dosagens da glicemia em mg/dL, 

assim como feito o desvio padrão.  
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Gráfico 5: Plotagem das médias dos valores da glicemia em mg/dL pelos diferentes tempos de coleta, mostrando 

o intervalo que se obteve uma grande relevância estatística (***).  

 

  Glicose (mg/dL) 

Tempo (minutos)  Controles (n=10)  Diabéticos (n=14) 

Jejum  106,9 ± 29,28  187,3 ± 70,77 * 

30  133,9 ± 25,80  253,5 ± 80,69 * 

120  101,8 ± 14,32  311,3 ± 115,4 
#
 * 

Tabela 23: Média do valor da dosagem da ADA para cada tempo (T0, T1 e T2) com os respectivos desvios 

padrão. 

Legenda: # P<0,0001 Diabéticos jejum versus 120 minutos; * P<0,0001 Diabéticos versus Controles 
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7 DISCUSSÃO 

A implantação da técnica de dosagem da atividade da adenosina deaminase evidenciou 

algumas dificuldades técnicas. A presença delas é bem habitual quando se quer inserir uma 

nova técnica em um laboratório, principalmente quando se trata de uma técnica artesanal, 

onde não se tem prática ou familiaridade. A primeira dificuldade foi na confecção da curva 

padrão da ADA, ao se fazer a primeira curva padrão, a medição do pH da solução tampão 

fosfato foi feita com tira e, embora o resultado apontasse para um pH 6,5, a tira de dosagem 

de urina não possui precisão para medição do pH.  

Segundo GIUSTI, G. (1974) é imprescindível que o pH da solução tampão fosfato 

(solução I) e da solução de adenosina tamponada (solução II) esteja entre 6,2 e 6,8, tendo o 

seu valor ótimo em 6,5. Como para a produção da solução II é necessário a solução I, o pH 

desta última deve estar de acordo com o protocolo, caso contrário, duas soluções terão o pH 

errado, prejudicando o experimento e desperdiçando reagentes. O fato da dosagem da ADA 

ser feita através de um método colorimétrico enzimático reforça ainda mais que a dosagem do 

pH deve ser feita minuciosamente e com auxílio de um aparelho adequado (pHmetro). Para a 

segunda curva utilizou-se um pHmetro ao medir o pH tanto da solução I como da solução II, 

ambas atingiram o valor de pH de 6,5, estando, então, nas condições ideais para uso. 

O segundo obstáculo encontrado foi em relação à temperatura das soluções para uso. 

Na primeira incubação os tubos continham basicamente sulfato de amônio em diversas 

concentrações. Uma temperatura mais elevada (37ºC) que a temperatura ambiente (25ºC) 

permite que a amônia se solte e fique livre. Como a amônia é uma peça fundamental para 

reação colorimétrica que reflete a ocorrência da atividade da ADA, exatamente por simular 

uma concentração de amônia contida no organismo, caso essa temperatura seja baixa, a 

dificuldade para que ela fique livre aumenta, em consequência, sua concentração também, 

podendo não condizer com a concentração que de fato foi colocada nos tubos de ensaio. 

Sendo assim, a reação descrita por GIUSTI, G. (1974), que deveria ocorrer na segunda 

incubação (Figura 1) pode não ter ocorrido, resultando na não formação da cor azul do 

indofenol. 

O tempo de incubação estipulado é determinado para soluções que estejam em 

temperatura ambiente, caso esses conteúdos estejam gelados, teoricamente, o tempo de 

incubação deveria ser maior. Sendo assim, a temperatura inadequada tem influência direta sob 

o método. Na primeira tentativa da curva padrão os reagentes foram retirados da geladeira e 

quase que imediatamente utilizados, portanto, por mais que o banho-maria tenha conseguido 
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se manter em 37ºC, o tempo de incubação se manteve o mesmo do protocolo original, fazendo 

com que as condições ideais para essa incubação não fossem respeitadas e podendo esse ter 

sido um dos motivos para a curva não ter dado certo. Nos processos para obtenção da segunda 

curva padrão, todas as soluções que seriam utilizadas foram retiradas da geladeira antes e 

ficaram sobre a bancada até atingirem temperatura ambiente protegidos da luz, somente após 

esse tempo os procedimentos foram iniciados.  

A primeira curva também diferiu da segunda em questão dos volumes utilizados, 

sendo utilizados os volumes descritos nas tabelas 4 e 5, reduzidos cinco vezes. Algum erro em 

relação a cálculo de proporção e pipetagem podem ter ocorrido, resultando em erro da curva. 

Não existem informações no protocolo referentes à diminuição dos volumes utilizados, 

portanto não é de conhecimento geral se a diminuição desses volumes, mesmo que de forma 

proporcional ao volume original, possa influenciar negativamente na reação. Os volumes 

foram mantidos iguais ao protocolo original (tabelas 4 e 5) na aquisição da segunda curva. 

Outro estudo, que também faz a dosagem da ADA, assim como o próprio protocolo 

utilizado nesse trabalho, foram muito específicos quanto ao passo a passo que antecede as 

incubações, especialmente em relação à mistura dos conteúdos dos tubos. É recomendado que 

algumas soluções sejam misturadas vigorosamente e que outras (soluções V e VI) sejam 

adicionadas a um tubo de cada vez, também com uma mistura vigorosa e que os tubos saiam 

do banho-maria somente para essa adição
25,28

. Durante o processo para a obtenção da primeira 

curva padrão, estas mesmas soluções (V e VI) foram somente homogeneizadas, sendo elas 

adicionadas uma de cada vez a todos os tubos, que foram todos retirados do banho-maria e, só 

depois dessas adições seguidas também de apenas homogeneização, voltaram ao banho.  

No processo de obtenção da segunda curva todas as soluções que precisam ser 

misturadas vigorosamente foram misturadas com o auxílio de um vortex. Quando foi o 

momento de adicionar as soluções V e VI aos tubos falcon, foi retirado um tubo de cada vez 

do banho-maria, as solução foram adicionadas e misturas, também com o vortex e retornaram 

ao banho-maria para completarem o tempo da segunda incubação.  

Dessa forma, nossa hipótese é de que a mistura inadequada dos conteúdos dos tubos, a 

incerteza de um pH correto e a temperatura inadequada das soluções tenham culminado em 

um resultado negativo para primeira curva padrão, assim como a correção de todos esses erros 

resultou em uma segunda curva padrão, linear e com R
2
 de 0,9989. 

A nossa segunda curva padrão funcionou exatamente como deveria, de forma linear, 

quanto maior a concentração de amônia, mais azul a reação ficou e, por conseguinte, maior 

foi a absorbância. Esse resultado demonstra que o teste de fato funciona e que na prática, em 
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amostras de um organismo humano, ele vai espelhar de forma verdadeira a atividade da ADA, 

como pode ser observado no resultado das nossas dosagens.  

No dia seguinte, as dosagens foram feitas nas amostras dos voluntários. Agora com as 

soluções I e II com o pH correto, e todas as condições adequadas ao ensaio (temperatura das 

soluções, mistura dos conteúdos dos tubos). Para compor o padrão, utilizamos uma diluição 

da solução padrão de sulfato de amônio com concentração de 75 e 150 μM. Dessa forma, para 

os cálculos da dosagem da atividade da ADA, seguimos os passos do protocolo de GIUSTI, 

G. (1974), utilizando a conta da Figura 3.  

Prosseguimos, então, com todas as dosagens e obtivemos os resultados apresentados 

nas tabelas 13-16 e gráficos 3 e 4 .As tabelas 15 e 16 representam as dosagens dos voluntários 

saudáveis, todas elas estavam dentro do valor de referência [foi considerado o valor de 

referência proposto por GIUSTI, G. (1974)]. Já as tabelas 13 e 14 representam as dosagens 

dos pacientes com DM2, vale ressaltar que essas são dosagens piloto, de ambos os grupos. 

Nota-se que os valores em U/L desses pacientes, independente do horário da coleta (em 

jejum, 30 minutos após o desjejum e 120 minutos após o desjejum), encontram-se 

significantemente elevados, quando comparados aos resultados dos pacientes controle 

(gráfico 3). A resposta para essa questão pode derivar de diversos fatores, os pacientes teste, 

além de DM2, detém outras enfermidades, dentre elas a hipertensão arterial e a retinopatia 

diabética são comuns à todos, porém, os voluntários portam diferentes tipos e graus de 

retinopatia diabética.  

 Já é certo que o diabetes mellitus aumenta a atividade da enzima adenosina 

deaminase, assim como em diversas outras doenças, inflamatórias ou não, como é muito 

discutido na literatura
11,12,13,14

, sendo assim é muito provável que a discrepância de valores 

entre diabéticos e controle é devido ao DM. A hipótese de que a atividade da ADA esteja 

diretamente ligada à resistência insulínica, hipótese essa defendida por Kurtul e colaboradores 

(2014); BELLÉ, Luziane. et al. (2014); KHEMKA, Vineet. et al. (2013); LEE, Jae-Geun. et 

al. (2011) e BOPP, A. et al. (2009), é cada vez mais palpável, uma vez que uma das 

características mais marcantes dos pacientes com DM2 é a resistência insulínica
7,8,9,10,11

.  

Para explicar as diferenças nas dosagens entre os próprios voluntários do grupo de 

diabéticos, nossa teoria aponta para os diferentes graus de retinopatia. Tais graus são 

classificados de acordo com a severidade, diferindo, proporcionalmente quanto ao quadro 

inflamatório, sendo esse último já correlacionado com a ADA em alguns estudos
13,14,22

. 

 Simultaneamente à dosagem da ADA, foram feitas as dosagens da glicemia, o kit foi 

retirado da geladeira junto com as soluções para dosagem da atividade da enzima para que 
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atingisse temperatura ambiente sobre a bancada. Quando todo o material estava adequado às 

exigências do método, fizemos a curva padrão, que atingiu as expectativas de linearidade na 

primeira tentativa. Feito isto, todas as amostras foram lidas em um espectrofotômetro, em um 

comprimento de onda de 505nm e seus resultados apontados nas tabelas 19-22. Para calcular 

o valor da glicemia em mg/dL, foi utilizada a equação da reta presente no gráfico 4.  

 Conforme o gráfico 5, a curva glicêmica dos pacientes controle teve o resultado de 

acordo com o esperado, um pico glicêmico no tempo 30 minutos, com seguida queda 

glicêmica em até duas horas. Nesse mesmo gráfico é possível notar como a curva glicêmica 

dos pacientes diabéticos comportou-se, também como o esperado, um pico glicêmico no 

tempo 30 minutos com contínuo aumento por pelo menos duas horas. De modo geral, as 

glicemias dos pacientes com DM2, independente do tempo (T0, T1 e T2), apresentaram-se 

significantemente mais altas quando comparadas às dosagens do grupo controle. Ainda no 

grupo diabético, reparou-se uma diferença significativa entre as dosagens do tempo 0 (jejum) 

e do tempo 2 (120 minutos).   

No geral, a implantação se desenvolveu sem grandes contratempos, o método tem 

grande reprodutibilidade, baixo custo, tempo rápido para obtenção de resultados e trata-se 

uma técnica sensível para a detecção da atividade da enzima
25,28

. 
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8 CONCLUSÃO 

Os ajustes referentes à técnica devem ser observados à risca, como por exemplo, a 

atenção devida ao pH das soluções e a temperatura das soluções para o teste. Felizmente, 

esses erros foram identificados, ajustados e a técnica, por fim, otimizada.  

A metodologia utilizada mostra grande potencial decorrente de sua praticidade e 

sensibilidade. Através dos ajustes técnicos e testes pilotos com as amostras dos pacientes 

diabéticos tipo 2 e controles saudáveis foi possível a sua implementação no LAMAP e a 

criação de um POP (procedimento operacional padrão). 

  



58 

 

 

REFERÊNCIAS 

1. ALUNNI, Sergio; ORRÙ, Mara; OTTAVI, Laura. A study on the inhibition of 

adenosine deaminase. Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry. v. 

23, n. 2, p.  182-189, apr., 2008. 

 

2. BOTTINI, N; BOTTINI, Glória; BORGIANI, P; ANTONACCI, E; LUCARELLI, P; 

BOTTINI, E. Type 2 diabetes and the genetics of signal transduction: A study of 

interaction between adenosine deaminase and acid phosphatase locus 1 

polymorphisms. Metabolism. v.53, n.8, p. 995-1001, aug., 2004. 

 

3. HIRSCHHORN, R. Adenosine deaminase deficiency. Immunodefic Rev. v. 2, n. 3, p. 

175-198, 1990. 

 

4. GRACIA, Eduard. et al. A2A adenosine receptor ligand binding and signaling is 

allosterically modulated by adenosine deaminase. Biochemical Journal. v. 435, n. 3, 

p. 701-709, may., 2011. 

 

5. KAMEOKA, J. Direct association of adenosine deaminase with a T cell activation 

antigen, CD26. Science. v. 261, n. 5120, p. 466-469, jul., 1993. 

 

6. DRUCKER, D.J,  M.D. Dipeptidyl Peptidase-4 Inhibition and the Treatment of Type 

2 Diabetes. Diabetes Care. v. 30, n. 6, p. 1335-1343, jun., 2007. 

 

7. BELLÉ, Luziane; BITENCOURT, Eliete; BONA, Karine; MORESCO, Rafael; 

MORETTO, Maria. Association between HbA1c and dipeptidyl peptidase IV activity 

in type 2 diabetes mellitus. Clinica Chimica Acta. v. 413, p. 1020-1021, jun., 2012. 

  

8. KHEMKA, Vineet; BAGCHI, Debajit; GHOSH, Arindam; SEN, Oishimaya; BIR, 

Aritri; CHAKRABARTI, Sasanka; BANERJEE, Anindita. Raised Serum Adenosine 

Deaminase Level in Nonobese Type 2 Diabetes Mellitus. The Scientific World 

Journal. Article ID: 404320, sep., 2013. 

 

9. LEE, Jae-Geun; KANG, Dong; YU, Jung; KIM, Young; KIM, Jin; KOH, Gwan; LEE, 

Dae. Changes in Adenosine Deaminase Activity in Patientes with Type 2 Diabetes 

Mellitus and Effect of DPP-4 Inhibitor Treatmente on ADA Activity. Diabetes e 

metabolism journal (dmj). v. 35, p. 149-158, jun., 2011. 

 

10. BOPP, A; BONA K.S; BELLÉ, L.P; MORESCO R.N; MORETTO, M.B. Syzygium 

cumini inhibits adenosine deaminase activity and reduces glucose levels in 

hyperglycemic patients. Fundamental and clinical pharmacology. v. 23, n. 4, p. 

501-507, aug., 2009. 

 

11. KURTUL, N; PENCE, S; AKARSU, E; KOCOGLU, H; AKSOY, Y; AKSOY, H. 

Adenosine deaminase activity in the serum of type 2 diabetic patients. Acta Medica 

(Hradec Kralove). v. 47, n.1, p. 33-36, jun., 2004. 

 

12. JUNIOR, Cyro. Abordagem Diagnóstica da Tuberculose Pleural, Ganglionar, Renal e 

de Sistema Nervoso Central. Pulmão RJ. v. 21, n. 1, p. 32-25, 2012. 



59 

 

13. MORISSON, Patrizio; NEVES, Denise. Avaliação da adenosina desaminase no 

diagnóstico da tuberculose pleural: uma metanálise brasileira. Jornal Brasileiro de 

Pneumologia. v. 34, n. 4, abr., 2008. 

 

14. CRISTALLI, G; COSTANZI, S; LAMBERTUCCI, C; LUPIDI, G; VITTORI, S; 

VOLPINI, R; CAMAIONI, E. Adenosine deaminase: functional implications and 

different classes of inhibitors. Med Res Rev. v. 21, n. 2, p. 105-128, mar., 2001. 

 

15. KURTUL, N; PENCE, S; AKARSU, E; KOCOGLU, H; AKSOY, Y; AKSOY, H. 

Adenosine deaminase activity in the serum of type 2 diabetic patients. Acta Medica 

(Hradec Kralove). v. 47, n.1, p. 33-36, jun., 2004. 

 

16. MULLER-BEISSENHIRTZ, W.; KELLER, H. Determination of serum adenosine-

deaminase activity: its diagnostic value in various diseases Med. Wochenschr. v. 91, 

n. 159, 1966. 

 

17. GALANTI, B.; GIUSTI, G. Minerva Med. 59-II, 5867, 1968. 

 

18. GALANTI, B.; GIUSTI, G. Boll. Soc. Ital. Biol. Sper. v. 45, n. 327, 1969. 

 

19. GALANTI, B.; MANZILLO G.; GIUSTI, G. Giorn. Mai. Inf. Parass. 982, 1968. 

 

20. GIUSTI, G. Pol. Arch. Med. Wewn. v. 44, n. 524, 1970. 

 

21. GIUSTI, G.; CASTAGNARI, L.; GAKIS, C.; GALANTI, B. Giorn. Mai. Inf. 

Parass. v. 24, n. 296, 1972. 

 

22. FRANCO, R. et al. Cell surface adenosine deaminase: much more than an 

ectoenzyme. Prog Neurobiol. v. 52, n. 4, p. 283-294, jul., 1997. 

 

23. WEIHOFEN, W.A. et al. Crystal structures of HIV-1 Tat-derived nonapeptides Tat-

(1-9) and Trp2-Tat-(1-9) bound to the active site of dipeptidyl-peptidase IV (CD26). J 

Biol Chem. v. 280, n. 15, p. 14911-14917, apr., 2005. 

 

24. GALANTI, B.; GIUSTI, G. Boll. Soc. Ital. Biol. Sper. v. 42, n. 1, p. 316, 1966. 

 

25. GIUSTI, G. Adenosine deaminase. In: Bergmeyer HU, editor. Methods of enzymatic 

analysis. New York: Academic Press. p. 1093-1099, 1974. 

 

26. CHANEY, A.L.; MARBACH, E.P. Modified reagents for determination of urea and 

ammonia. Clin. Chem. v. 8, n. 2, p. 130-132, 1962. 

 

27. MARTINEK, R.G. Micromethod for estimation of serum adenosine deaminase. Clin. 

Chem. v. 9, p. 620-625, 1963.  

 

28. NEVES, Denise, et al. Dosagem da atividade da adenosina desaminase (ADA). 

Pulmão RJ. v.13, n. 3, p. 182-189, set., 2004. 

 

29. KAPLAN, A. et al. In: Standard Methods of Clinical Chemistry. Academic Press, 

New York.  v. 51, p. 245, 1965. 



60 

 

30. LETNANSKY, K.; SEELICH, F. Studies on the activity of adenosine deaminase in 

plasma in cancerous diseases with special regard to bronchial carcinoma. Klin 

Wochenschr. v. 36, n. 17, p. 826-828, sep., 1958. 

 

31. GIUSTI, G.; GAKIS, C. Temperature conversion factors, activation energy, relative 

substrate specificity and optimum pH of adenosine deaminase from human serum and 

tissues. Enzyme. v. 12, n. 4, p. 417-425, 1971. 

 

32. UNGERER, J.P.J. et al. Serum Adenosine Deaminase: Isoenzymes and Diagnostic 

Application. Clin.Chem. v. 38, n. 7, p. 1322-1326, 1992. 

 

33. Laboratório Hermes Pardine – Help de exames – Adenosina deaminase (ADA). 

Disponível em: 

<http://www.labhpardini.com.br/scripts/mgwms32.dll?MGWLPN=HPHOSTBS&App

=HELPE&EXAME=S%7C%7CADA>. Acesso em: 06 jul, 2019. 

 

34. Laboratório Behring. Adenosina deaminase. Disponível em: 

<https://www.laboratoriobehring.com.br/pdfs/?id=237>. Acesso em: 06 jul, 2019. 

 

35. MILLER, O.; GONÇALVES, R.R. In: Laboratório para o clínico. 8ª edição. Ed. 

Atheneu. Rio de Janeiro. Cap. 21: p. 231, 1999. 

 

36. STANDARDS OF MEDICAL CARE IN DIABETES-2019. Diabetes Care. 2018 v. 

37, n. 1, Winter, 2019. 

 

37. Labtest Diagnóstica – Glicose Liquiform. Disponível em: <https://labtest.com.br/wp-

content/uploads/2016/09/Ref_133_Edi%C3%A7%C3%A3oDezembro2011_Ref05021

9_Port.pdf>. Acesso em: 06 jul, 2019. 

 

38. UFRJS – Curva padrão. Disponível em: 

<http://www.ufrgs.br/leo/site_espec/curvapadrao.html>. Acesso em: 07 jul, 2019. 

 

39. IPEA – O que é? Desvio padrão. - Ano 3 . Edição 23 – ju., 2016. Disponível em: 

<http://www.ipea.gov.br/desafios/index.php?option=com_content&view=article&id=2

104:catid=28&Itemid=23>. Acesso em: 08 jul., 2019.  

 

40. ZAVIALOV, A.; ENGSTRÖM, Â. Human ADA2 belongs to a new family of growth 

factors with adenosine deaminase activity. Biochem J. v. 391, pt 1, p. 51-57, oct. 

2005. 

 

  



61 

 

APÊNDICES 

APÊNDICE I – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
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APÊNDICE II – Desjejum 

 

Quadro 1 - Desjejum com quantidade de carboidratos de no mínimo 70 g. 

 

 

 

Quadro 2 – Desjejum com quantidade de carboidratos de no mínimo 70g para pacientes 

celíacos. 
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Quadro 3 - Refeição-prova com quantidade de carboidratos de no mínimo 70g para pacientes 

intolerantes a lactose. 
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APÊNDICE III – Questionário 
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ANEXOS 

ANEXO I – Aprovação do comitê de ética em Pesquisa com Seres Humanos 
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