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Resumo 

A ɤ-glutamiltransferase é uma enzima amplamente distribuida no corpo 

e sua dosagem em forma total compõem os exames bioquímicos realizados na 

rotina clínica, cuja sua elevação normalmente está relacionada às doenças 

hepáticas, principalmente disfunções obstrutivas. Trata se de uma enzima 

localizada no citoplasma e ancorada na membrana das células. Recentemente, 

alterações na atividade de GGT total sérica têm sido vinculadas a doenças 

cardiovasculares, dentre elas a insuficiência cardíaca congestiva (ICC). A 

associação de alterações da atividade de GGT como preditor e/ou como 

marcador prognóstico da ICC, ainda não apresenta um mecanismo bem 

estabelecido. Acreditamos que está relacionado a principal função da GGT de 

manutenção da homeostase da glutationa intra e extracelular, diretamente 

relacionado ao estresse oxidativo. Nosso objetivo foi determinar a atividade da 

GGT em isolados de células mononucleares e comparar os valores obtidos de 

GGT em isolados de mononucleares e GGT sérica em pacientes com e sem 

ICC. A fim de subsidiar a utilização da dosagem de GGT total no soro ou em 

isolados de mononucleares como ferramenta laboratorial de acompanhamento 

de pacientes com ICC. Obtivemos uma média de atividade de GGT total sérica 

em pacientes ICC de 73,50 ± 43,20 U/L e em doadores não ICC de 38,13 ± 

24,07 U/L, logo o p valor foi de 0,15. E a média de atividade de GGT 

intracelular de mononucleares em pacientes ICC foi de 32,20 ± 13,97 U/L, e 

nos doadores de 23,00 ± 5,86U/L, determinando o p valor de 0,17 demostrando 

que não obtivemos diferença estatística significativa. Portanto, não foi possível 

estabelecer uma relação direta entre a elevação da GGT sérica e intracelular 

com a ICC, mas acreditamos que os processos intimamente relacionados ao 

estresse oxidativo provocados pela ICC, podem preconizar a elevação de GGT 

sérica e intracelular. Concluímos que é possível determinar a atividade da GGT 

intracelular e não conseguimos estabelecer a relação entre a elevação de GGT 

e a ICC devido ao baixo n amostral do estudo, evidenciando a necessidade de 

estudos abrangendo uma população maior. 

 

 

 

 

 

 



 
 

  
 

Abstract 

 ɤ-glutamyltransferase is an enzyme widely distributed in the body and 

its dosage in total form make up the biochemical exams performed in the 

clinical routine, whose elevation is usually related to liver diseases, mainly 

obstructive dysfunctions. It is an enzyme located in the cytoplasm and anchored 

in the cell membrane. Recently, changes in total serum GGT activity have been 

linked to cardiovascular diseases, including congestive heart failure (CHF). The 

association of changes in GGT activity as a predictor and / or as a prognostic 

marker of CHF does not yet present a well-established mechanism. We believe 

that it is related to the main function of the GGT to maintain homeostasis of 

glutathione intra and extracellular, directly related to oxidative stress. Our 

objective was to determine GGT activity in mononuclear cell isolates and to 

compare GGT values in mononuclear and serum GGT isolates in patients with 

and without CHF. In order to subsidize the use of total GGT dosage in serum or 

in mononuclear isolates as a laboratory tool for monitoring patients with CHF. 

We obtained a mean serum total GGT activity in patients with CHF of 73.50 ± 

43.20 U / L and in non-CHF donors of 38.13 ± 24.07 U / L, so the value was 

0.15. The mean intracellular GGT mononuclear activity in patients with CHF 

was 32.20 ± 13.97 U / L, and in the donors of 23.00 ± 5.86U / L, determining an 

op value of 0.17, showing no we obtained a statistically significant difference. 

Therefore, it was not possible to establish a direct relationship between the 

elevation of serum and intracellular GGT with CHF, but we believe that the 

processes closely related to oxidative stress caused by CHF can advocate the 

elevation of serum and intracellular GGT. We concluded that it is possible to 

determine the activity of intracellular GGT and we could not establish the 

relationship between GGT elevation and CHF due to the low n sample of the 

study, evidencing the need for studies covering a larger population. 
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1. Introdução 

Um perfil clínico característico pode ser encontrado na América latina, de 

baixo investimento na saúde, acompanhamento inadequado tanto nos serviços 

em nível primário quanto nos de nível terciário, baixa acessibilidade ao 

atendimento e, consequentemente, diversos processos fisiopatológicos que 

favorecem o desenvolvimento da Insuficiência cardíaca (IC). O Brasil exibe 

uma das maiores taxas de mortalidade intra hospitalar do mundo ocidental, 

além de apresentar como principal causa de hospitalização recidiva a má 

aderência à terapêutica. O controle inadequado de hipertensão arterial e 

diabetes, e a persistência de doenças negligenciadas estão entre as causas 

mais frequentes da IC. (COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) A IC é uma doença potencialmente 

inflamatória, e, recentemente, a GGT tem sido utilizada com marcador 

inflamatório. 

A GGT é uma antiga enzima conhecida. Porém, algumas atuações, bem 

como alguns mecanismos fisiopatológicos, ainda não estão bem estabelecidos. 

É muito utilizada na rotina clínica com indicador de dano hepático. 

Recentemente há associações às alterações na concentração de GGT como 

indicador de doenças cardiovasculares e/ou como indicador precoce de 

doenças cardiovasculares. (LEE et al, 2007) Acreditamos que GGT tem um 

papel direto na fisiopatologia de doenças cardiovasculares ou em fatores de 

risco predisponentes da doença, porém o mecanismo ainda permanece 

desconhecido. 

A alta prevalência de pacientes com risco para IC e com disfunção 

ventricular assintomática confirma a necessidade de intervenção precoce e 

adequada no serviço básico de saúde.  (COMITÊ COORDENADOR DA 

DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) Portanto, um maior 

conhecimento e uma melhor compreensão sobre a insuficiência cardíaca 

congestiva, a enzima GGT e a possível relação de ambas é necessária para 

que não só as desigualdades no acesso aos serviços de saúde sejam 

minimizadas, mas também seja possível o diagnóstico e o tratamento precoce. 
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2. Fundamentação Teórica 

2.1. ɤ-Glutamiltransferase 

 A ɤ-glutamiltransferase (GGT) é uma enzima localizada na membrana 

plasmática celular e no citoplasma e apresenta uma ampla distribuição pelas 

células do corpo, exceto eritrócitos. A atividade da GGT é intensa no polo biliar 

de hepatócitos e colangiócitos. No entanto, a maior atividade enzimática é 

encontrada nos rins, localizada nas células do lúmen do túbulo proximal. É 

usualmente dosada na sua forma total no sangue, em exame bioquímico de 

rotina, devido sua alta sensibilidade a problemas relacionados ao fígado. 

Apesar da baixa especificidade, as suspeitas primárias da elevação sérica de 

GGT total estão relacionadas às formas previamente ancoradas nas 

membranas das células hepáticas, canalículos, indução e liberação da fração 

microssomal de GGT promovido pela oxidação de álcool, carcinomas 

hepatocelulares e cirroses alcoólicas. (WICKHAM et al, 2011; CASTELLANO & 

MERLINO, 2012; NDREPEPA et al, 2016; SUEYOSHI et al, 2016) 

 A GGT é uma glicoproteína de membrana tipo II, heterodimérica, com 

peso molecular de 38-72 kDa constituída de uma subunidade pesada e uma 

leve, ligadas por ligações não covalentes. O domínio hidrofóbico da porção N-

terminal da subunidade pesada permite que a enzima seja ancorada à 

membrana plasmática da célula, com ambas as subunidades expostas no 

ambiente extracelular. (FINIDORI et al,1984; CASTELLANO & MARLINO, 

2012; NDREPEPA et al, 2016;) O sítio catalítico está localizado na subunidade 

leve e atua em substratos extracelulares, hidrolisa  e/ou transfere o grupo gama 

glutamil dos peptídeos, como glutationa oxidada (GSSG) e reduzida (GSH), 

promove a clivagem do leucotrieno C4 (LTC4) em leucotrieno D4 (LTD4) e 

nitrosoglutationa. (CASTELLANO & MARLINO, 2012; ROSALKI, 1975) A 

clivagem da glutationa, o principal antioxidante tiol, é a função fisiológica mais 

importante da GGT. 

 A pró enzima e a GGT madura (ativa) apresentam características 

diferentes. A pró enzima é um dímero de dois monómeros idênticos e a GGT 

ativada é um heterodímero de subunidade pequena e grande, necessitando 



3 
 

  
 

que haja a glicosilação para formar a GGT ativa. (WEST et al, 2011; 

CASTELLANO & MARLINO, 2012) 

 Treze isoenzimas de GGT são conhecidas, e foram determinadas com 

base em uma pesquisa no banco de dados do genoma humano utilizando o 

DNA da GGT1 humana. Dentre essas treze, oito são encontradas no 

cromossomo 22. Cinco das treze isoenzimas são de cadeia leve, logo 

receberam a nomenclatura de GGTLC. (HEISTERKAMP et al., 2008) Neste 

estudo foi determinado que a GGT1 e GGT5 são proteínas funcionais, as 

isoenzimas GGT2, GGT6, GGT7, GGTLC1, GGTLC2 e GGTLC3 são possíveis 

proteínas funcionais, sendo GGT2 estruturalmente muito semelhante a GGT1. 

As GGT3P, GGT4P, GGT8P, GGTLCP4 e GGTLCP5 não são consideradas 

proteínas funcionais. (HEISTERKAMP et al, 2008)  

 A GGT1 apresenta uma alta distribuição em pacientes normais estando 

presente em muitos tecidos, como no sangue, linfa, fígado, glândulas mamárias 

e próstata, há também um aumento conhecido da sua expressão em doenças 

hepáticas, estresse oxidativo e síndrome metabólica. Já a GGT5 é mais 

expressa na glândula adrenal, timo, baço, endotelial e bexiga, podendo estar 

relacionada aos processos inflamatórios com envolvimento celular, uma vez 

que se encontra em células fagocitárias, principalmente macrófagos. 

(HEISTERKAMP et al, 2008) 

 Hanigan e seu colaboradores em 1996 e 2015 verificaram através de 

comparações de imunomarcação nos diferentes tecidos (fígado, rim, tecido 

linfoide, glândulas endócrinas, sistema digestivo, sistema respiratório, sistema 

reprodutor, sistema nervoso, medula óssea e músculo) que as células de 

Kupffer possuíam uma forte expressão proteica para GGT5, assim como nos 

macrófagos fixados dos diversos tecidos extra-hepáticos. Em contrapartida, 

observaram uma baixa marcação para GGT5 nos hepatócitos. No entanto, 

notaram nas células hepáticas, na superfície dos canalículos intrahepáticos, 

expressão proteica da GGT1, sendo a marcação mais acentuada nas células 

hepáticas localizadas na região da tríade portal. Logo, percebe-se que há 

presença de ambas as isoenzimas GGT1 e 5, sendo a distribuição da GGT5 
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mais uniforme e da GGT1 mais observada na superfície das células em regiões 

pontuais. (HANIGAN et al, 1996; 2015) 

 Neste mesmo trabalho foi observado que, em indivíduos com variação 

de idade entre 1 mês e 42 anos, houve expressão de GGT5 nos macrófagos do 

baço, intestino delgado, endométrio, fígado, pulmão e timo em crianças. Não foi 

evidenciada a presença da GGT5 nos linfócitos, nos linfonodos. No baço 

alguns centros germinativos eram negativos, enquanto outros apresentavam 

células positivas para a presença de GGT5, assim como no músculo cardíaco. 

(HANIGAN et al, 2015)  

 A distribuição da GGT total nos fluídos corporais, como soro, bile em 

altas concentrações, urina, saliva e fluido seminal, foi confirmada. (ROSALKI, 

1975) Ademais, detectada em células do sangue e da medula óssea. A enzima 

está presente em neutrófilos, monócitos e linfócitos, apresentando maior 

atividade em monócitos e neutrófilos. Além disso, a utilização da GGT como 

marcador de diferenciação celular e em estudos de maturação das linhagens 

linfocíticas e mielocíticas, é sugerida devido a ampla distribuição da enzima nas 

células leucocitárias e ao aumento da atividade de acordo com o grau de 

maturação celular. (HULTBERG e SJÖGREN, 1980; KHALAF e HAYHOE, 

1987)  

 A alta taxa de GGT em células monocíticas pode ser justificada pela 

indução por mitógenos, que estão relacionados a regulação de processos 

celulares, como a alta capacidade de captação de cisteína por macrófagos que 

são essenciais para a secreção de tiós por monócitos e macrófagos, regulando 

o nível de glutationa intracelular. (GRISK; KÜSTER; ANSORGE, 1993) 

 Gürdöl e seus colaboradores em 1995 confirmam a presença de GGT 

plaquetária e afirmam que a fração presente da enzima nas plaquetas é a 

GGT4. Concluindo assim que a destruição sustentada de plaquetas pode 

causar o aumento de GGT sérico. (GÜRDÖL et al, 1995) Segundo Sener e 

Yardimci em 2005, a isoenzima presente nos neutrófilos tem mobilidade 

eletroforética muito similar a GGT plaquetária. No entanto, apresenta o Km 
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diferente, sugerindo que não são a mesma isoenzima. (SENER & YARDIMCI, 

2005) 

 Como já dito anteriormente, a GGT atualmente é muito relacionada às 

disfunções hepáticas e biliares, principalmente pela indução da sua atividade 

pelo sistema microssomal. Em pacientes com doenças cardiovasculares a 

elevação de GGT sérico parece relacionada a uma resposta ao estresse 

oxidativo, desempenhando um importante papel antioxidante, promovendo o 

aumento da concentração de glutationa intracelular. (LEE et al, 2003; 2004) 

2.2. Glutationa 

A glutationa (GSH) é um tripeptídeo linear composto por cisteína, ácido 

glutâmico e glicina, resistente a degradação por peptidases, exceto pela GGT.  

Um importante tiol não proteico intracelular presente na maioria das células, na 

forma reduzida (GSH) ou oxidada (GSSG). É sintetizada no citoplasma das 

células através de um ciclo de reações, transportada para fora da célula e é 

degradada por GGT na porção glutamil. O local reativo é o grupo tiol da 

cisteína, que reage com os as espécies reativas de oxigênio (ROS), atuando na 

homeostase e defesa celular.  E funciona como um sequestrador nucleofílico, 

envolvido na regeneração de vitamina e na inibição de peroxidação lipídica, e 

antioxidante catalisado por enzimas de lesão tecidual.  (DROZDZ et al, 1998) 

2.3. Estresse Oxidativo 

O aumento da atividade da GGT sérica normalmente está associado ao 

aumento de estresse oxidativo e a inflamação sistêmica. (LEE et al, 2003) No 

estresse oxidativo ocorre o aumento das espécies reativas de oxigênio, 

reagindo com a membrana e o núcleo das células, causando dano. Interage 

com os vasos ativos endógenos, modula a vasomotricidade e promove a 

disfunção endotelial. A peroxidação lipídica produz lipoproteínas de baixa 

densidade oxidadas (LDL) que são incorporadas aos macrófagos, formando 

células espumosas e estimulando a produção de citocinas nos tecidos 

vasculares. Tais citocinas são citotóxicas às células vasculares, estimulando a 

liberação de lipídeos e enzimas lisossomais agravando a lesão tecidual, e 

induzem alterações fenotípicas das células musculares lisas vasculares, 



6 
 

  
 

estimulam a migração de monócitos e a ativação das plaquetas. (MATSUOKA 

et al, 2001)  

Segundo Drozdz em 1998 a GGT desempenha tanto um papel 

antioxidante, quanto um pró oxidante dependente da presença de ferro. Deste 

modo, o GGT desempenha a função antioxidante, promovendo o aumento da 

glutationa intracelular. Catalisa a degradação da glutationa extracelular, 

fornecendo substrato para absorção e reutilização na síntese de glutationa 

intracelular, importante na proteção das células contra os danos provocados 

pelas espécies reativas de oxigênio ilustrado na imagem 1. (DROZDZ et al, 

1998) 

Em contrapartida, em presença de concentrações fisiológicas de ferro e 

substrato (glutationa) reage formando espécies reativas de oxigênio, gerando 

peroxidação lipídica, quebra da cadeia de DNA e aumento a frequência de 

mutações. A GGT presente na membrana das células catalisa a formação 

intracelular e extracelular de CysGly a partir da glutationa, gerando ROS na 

presença de ferro liberado pelas proteínas transportadoras ilustrado na imagem 

1. (DROZDZ et al, 1998) No organismo, em condições normais, não há oferta 

de ferro livre no plasma. A fim de minimizar a disponibilidade e a reatividade do 

ferro, o corpo utiliza proteínas de transporte (transferrina) e proteínas de 

armazenamento (ferritina) para o manuseio do ferro. (HALLIWELL & 

GUTTERIDGEB, 1992) A transferrina retira a ferro livre da circulação, 

impedindo a geração de radicais livres. No entanto, agentes redutores (tiós) 

facilitam a redução do ferro férrico (Fe+3) ligado a transferrina, liberando ferro 

ferroso (Fe+2), que oxida gerando superóxido e ferro férrico. O ferro férrico 

pode ser reduzido por tiol, produzindo radicais tiólicos que podem reagir com 

lipopolissacarídeos. Já o ferro férrico ligado lactoferritina não é liberado através 

do processo redutivo mediado por tióis, impedindo a formação de ROS pela 

redução do ferro. A adição de peróxido de hidrogênio extracelular não é 

fundamental para reação apenas aumenta a geração de ROS. (DROZDZ et al, 

1998) 



7 
 

  
 

 

Imagem 1 – Atividade antioxidante e próoxidante da GGT. Cys, cisteína; Glu, ácido glutamico; Gly, 
glicina; GSH, glutationa; LDL, lipoproteína de baixa densidade; oxLDL, lipoproteína de baixa 

densidade oxidada. Adaptado de: Ndrepepa & Kastrati. GGT and Cardiovascular disease, 2016 

 

Portanto, fora a indicação de uso clínico para doença hepatobiliar e 

abuso de álcool, sugerimos sua associação com doença cardiovascular, 

doença cardíaca coronária, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, 

insuficiência cardíaca. 

2.4. Insuficiência Cardíaca Congestiva 

A Insuficiência Cardíaca é uma doença que vem aumentando a sua 

incidência e prevalência nas últimas décadas. Pode acometer de forma aguda, 

mas normalmente apresenta um desenvolvimento progressivo e letal quando 

não tratada. Apresenta taxa de mortalidade alta, excedendo 50%. Quando não 

resulta em morte, gera um comprometimento significativo da qualidade de vida 

do indivíduo. A Insuficiência Cardíaca apresenta uma taxa de sobrevida, depois 

de constados cinco anos de diagnóstico, de apenas 35%, com prevalência que 

aumenta conforme a faixa etária (indivíduos com idade entre 55 e 64 anos de 

aproximadamente 1% e com idade igual ou superior pode chegar a 17,4%), 
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menor sobrevida de em homens que em mulheres (1,7 a 3,2 anos, 

respectivamente), e possui taxa de readmissão hospitalar entre 30-50% em 6 

meses para ambos os sexos. (SALEM et al, 2007; COMITÊ COORDENADOR 

DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) 

 A mortalidade tardia entre portadores de Insuficiência Cardíaca 

Congestiva (ICC) são diferenciadas de acordo com a classificação por fração 

de ejeção, atingindo maior taxa para portadores da insuficiência cardíaca com 

fração de ejecção reduzida ICFEr (8,8%), seguida da insuficiência cardíaca 

com fração de ejecção intermediaria ICFEi (7,6%) e da insuficiência cardíaca 

com fração de ejecção preservada ICFEp (6,3%). O perfil clínico da ICC 

envolve indivíduos idosos portadores de etiologias diversas, sendo a isquêmica 

a mais prevalente, com alta frequência de comorbidades associadas. (COMITÊ 

COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) 

A ICC é caracterizada pela incapacidade do coração de bombear o 

sangue na pressão adequada para atingir todos os tecidos, ou encher se 

adequadamente. O desenvolvimento desta enfermidade promove a deposição 

de líquido nos tecidos, causando inchaço, e muito comumente desenvolve 

edema pulmonar. As causas podem ser classificadas em 3 grandes grupos:  

anormalidades mecânicas, como sobrecarga de pressão e volume, obstrução 

ao enchimento ventricular e restrição miocárdica ou endocárdica; 

anormalidades miocárdicas como, perda de miócitos, cardiomiopatias, doenças 

neuromusculares, miocardite, isquemia, infarto e processos inflamatórios; e 

anormalidades do ritmo como, distúrbios de condução, fibrilação e taquicardia 

crônica. (PARMLEY W, 1985) 

2.4.1. Fisiopatologia 

Na ICC o coração pode deixar de suprir os tecidos com o aporte de 

sangue necessário para manter as funções metabólicas. As alterações 

sistólicas e\ou diastólicas podem promover elevações da pressão venosa 

pulmonar ou sistêmica capazes de ocasionar congestão de órgãos. Alterações 

na rotação do colágeno de matriz extracelular e alterações estruturais 
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cardíacas também causam ICC. (MALCOLM & ARNOLD, 2018; FIGUEROA & 

PETERS, 2006; BOCCHI et. al, 2009) 

Uma disfunção no miocárdio é rapidamente corrigida por mecanismos 

adaptativos a fim de normaliza-lo. Porém, o estímulo contínuo pode provocar 

um desgaste da função cardíaca, piorando o quadro.  O mecanismo de Frank 

Starling é o primeiro a ser estimulado para corrigir a disfunção.  Em casos onde 

o dano é grave sua ativação não é satisfatória, e em longo prazo a contínua 

dilatação cardíaca torna se deletéria e desvantajosa, piorando o prognóstico do 

paciente. Há uma intima relação entre a piora do prognostico e a intensidade 

da dilatação ventricular desencadeada. (PARMLEY W, 1985; BARRETO & 

RAMIRES, 1998; MALCOLM & ARNOLD, 2018). 

Outros mecanismos adaptativos iniciais são ativados como a 

estimulação simpática e a neuro hormonal. Na fase inicial ocorre um aumento 

dos neuro hormônios com efeito vasodilatador, a fim de promover a 

vasodilatação arterial e normalizar a disfunção. Em casos mais graves a 

estimulação neuro hormonal se dá por neuro hormônios vasoconstritores, 

piorando a resistência e função cardíaca em um processo gradativo. O 

aumento dos níveis de neuro hormônios também estimula a hipertrofia, induz a 

proliferação de interstício e provoca o aumento de fibrose. (BARRETTO e 

RAMIRES, 1998; MALCOLM & ARNOLD, 2018) 

2.4.1.1. Resposta Cardíaca 

O comprometimento da função ventricular torna necessária a elevação 

da pré-carga para compensar o débito cardíaco. Por conseguinte, os 

ventrículos sofrem remodelamento ao longo do tempo, tornando se 

hipertrofiados e dilatados, essas alterações aumentam a rigidez diastólica e 

tensão de parede, comprometendo a função cardíaca principalmente em 

estresse físico.  O aumento do estresse na parede do miocárdio aumenta a 

demanda de O2 e a apoptose de células do miocárdio. Além disso, o 

remodelamento ventricular pode desencadear insuficiência da valva mitral e 

tricúspide devido ao aumento do volume final diastólico. (FIGUEROA & 

PETERS, 2006; MALCOLM & ARNOLD, 2018) 
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2.4.1.2. Resposta Hemodinâmica 

A fim de compensar a redução do desempenho ventricular e manter a 

homeostase hemodinâmica no inicio de doença, a liberação de O2 nos tecidos 

é mantida pelo aumento da extração de O2 e o deslocamento da curva de 

dissociação de oxi hemoglobina, favorecendo a liberação de O2 nos tecidos. A 

redução do débito cardíaco e da pressão arterial sistêmica ativa os 

barorreceptores arteriais, aumentando o tônus simpático e diminuindo o 

parassimpático. Tal alteração implica no aumento da frequência cardíaca, 

contratilidade miocárdica, constrição venosa e dos leitos vasculares e redução 

de sódio e de água. Aumentando o trabalho cardíaco de pré e pós-carga, 

diminuindo a perfusão coronariana e renal, aumentando a congestão pelo 

acúmulo de líquido e aumento da excreção de potássio. (MALCOLM & 

ARNOLD, 2018) 

2.4.1.3. Resposta Renal 

Como resposta renal a diminuição do fluxo sanguíneo e a baixa taxa de 

filtração glomerular, há uma redistribuição do fluxo sanguíneo nos rins. A 

filtração e o sódio filtrado diminuem e a reabsorção tubular aumenta, 

promovendo a retenção de água e sódio. Além de ativar o sistema renina 

angiotensina aldosterona aumentando a retenção de sódio e água e 

desencadeando uma serie de efeitos. A angiotensina II provoca 

vasoconstricção, aumenta a produção de aldosterona que por sua vez induz a 

deposição de colágeno e fibrose miocárdica e vascular. A Angiotensina II 

também aumenta a liberação de norepinefrina, que estimula a liberação de 

vasopressina que ativa a apoptose. (PARMLEY W, 1985; MALCOLM & 

ARNOLD, 2018). 

2.4.1.4.  Resposta Neuro-hormonal 

Nos pacientes com IC, os receptores β1 têm baixa regulação, 

provavelmente em resposta à ativação simpática intensa, comprometendo a 

contratilidade do miócito e aumentando a frequência cardíaca. (MALCOLM & 

ARNOLD, 2018) 
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A elevação dos níveis plasmáticos de norepinefrina estimula os nervos 

simpáticos, e promove efeitos deletérios envolvem vasoconstrição com 

aumento da pré e pós-carga, lesão miocárdica direta, apoptose, redução do 

fluxo sanguíneo renal e ativação de outros sistemas neuro-humorais. 

(MALCOLM & ARNOLD, 2018) 

No sistema renina-angiotensina-aldosterona-vasopressina, a 

vasopressina é liberada em resposta à queda da pressão arterial. Diminui a 

excreção renal de água livre, contribuindo para a hiponatremia na IC. 

(FIGUEROA & PETERS, 2006; PARMLEY W, 1985; MALCOLM & ARNOLD, 

2018) 

 O peptídeo natriurético atrial é liberado resposta ao aumento de 

pressão e volume atrial, enquanto o peptídeo natriurético cerebral é liberado do 

ventrículo em resposta a sobrecarga de pressão e volume ventricular. 

Promovendo a neutralizar o efeito do sistema renina-angiotensina, fornecendo 

vasodilatação, natriurese, diurese e diminuição da proliferação de músculo liso. 

(FIGUEROA & PETERS, 2006; VILLACORTA et al, 2002; MALCOLM & 

ARNOLD, 2018) 

 Na disfunção endotelial da IC ocorre um aumento da pós carga em 

detrimento a baixa produção vasodilatadores endógenos (p. ex., óxido nítrico e 

prostaglandinas) e elevada produção de vasoconstritores endógenos (p. ex., 

endotelina). (MALCOLM & ARNOLD, 2018) 

2.4.2. Classificação Funcional  

Como já dito anteriormente o diagnostico precoce é de grande 

importância na prevenção de mortalidade. Atualmente, a classificação funcional 

adotada para descrever e classificar a gravidade dos sintomas é do New York 

Heart Association que se baseia no grau tolerância ao esforço de atividades 

cotidianas do paciente, conferindo subjetividade a classificação. A medida 

permite estimar a qualidade de vida do indivíduo com IC, assim como 

apresenta um caráter prognóstico em avaliações iniciais. Além de auxiliar na 

avaliação da resposta terapêutica e do momento da intervenção. (BOCCHI et 
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al, 2009; COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA 

CARDÍACA, 2018) 

A classificação funcional varia desde a ausência de sintomas até a 

presença de sintomas em repouso. Os pacientes classificados com II 

apresentam sintomas estáveis e internações pouco frequentes, porém o 

processo da doença nem sempre é estável, e ele podem sofrer morte subida 

na ausência de piora do quadro. Em contrapartida os pacientes classificados 

como III e IV apresentam quadros clínicos progressivamente piores, com 

internações mais frequente e maior risco de morte, devido à piora do quadro de 

disfunção sistólica e diastólica do paciente. (COMITÊ COORDENADOR DA 

DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018; KEMEL et al, 2001)  

Quadro 1 - Classificação Funcional New York Heart Association 

Classe Descrição 

I Ausência de sintomas durante atividades habituais. A limitação 

para esforços é semelhante à esperada para indivíduos normais 

II Paciente assintomático em repouso. Sintomas desencadeados por 

atividades habituais 

III Paciente assintomático em repouso. Sintomas desencadeados por 

atividades menos intensas que as habituais ou aos pequenos 

esforços 

IV Paciente sintomático.  Sintomas em repouso 

  

2.4.3. Etiologia 

Durante a avaliação do paciente é necessário confirmar o diagnóstico, 

estabelecer a etiologia de IC, definir a disfunção predominante (sistólica e 

diastólica), identificar fatores precipitantes (infecção, interrupção do 

medicamento, excessiva ingestão hídrica e/ou salina, isquemia miocárdica, 

embolia pulmonar, insuficiência renal, anemia, crise hipertensiva, arritmias, 

abuso de álcool e drogas), estimar um prognóstico e estabelecer a melhor 

terapêutica.  A etiologia é definida com base no histórico, exame físico, exames 

laboratoriais e ecocardiograma, e auxilia na avaliação do prognóstico e 
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principalmente na escolha terapêutica, uma vez que o prognóstico varia de 

acordo com ela. (BOCCHI et. al, 2009) 

 

Imagem 2 -Principais etiologias da insuficiência cardíaca. Fonte: Comitê Coordenador da Diretriz 
de Insuficiência Cardíaca, 2018 

 A imagem 1 expõe as principais etiologias da ICC. Dentre elas podemos 

destacar a alcoólica (caracterizada pelo consumo excessivo de álcool), 

isquêmica (angina de peito, infarto prévio, risco de aterosclerose, fibrose em 

eco cardiograma ou disfunção segmentar), hipertensiva (hipertrofia ventricular 

em eco cardiograma ou eco cardiograma função sistólica preservada) e 

chagásica (ecocardiograma com padrão de bloqueio no ramo direto e 

hemibloqueio anterior esquerdo ou histórico de Doença de Chagas), que é uma 

doença negligenciada no Brasil. (COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE 

INSUFICIÊNCIA CARDÍACA, 2018) 

Recentemente, a dosagem de GGT tem sido introduzida na prática 

médica como marcador de processo inflamatório, uma vez que parece estar 

aumentada em situações em que o estresse oxidativo esteja exacerbado. (LEE 

et al., 2003, 2004) Em contrapartida, a dosagem utilizada na prática laboratorial 

é a determinação da atividade da GGT total, não diferenciando as diferentes 

isoenzimas com suas atividades órgão ou tecido de origem, tornando-a muito 

inespecífica. Sendo assim, tornou-se interessante a determinação desta 

enzima em isolados de células mononucleares comparando com a GGT total 
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em soro, em pacientes com ICC a fim de estimar a atividade de GGT5, que 

possui atividade em monócitos e macrófagos.  

3. Relevância do estudo 

A GGT apresenta uma importante atividade bioquímica na síntese e 

metabolismo de leucotrienos, e estes são derivados lipídicos biologicamente 

ativos sintetizados em células hematopoiéticas que estão envolvidos nas 

hipersensibilidades e processos inflamatórios. Por sua vez, pacientes com 

insuficiência cardíaca congestiva, por se tratar de doença crônica de caráter 

progressivo e inflamatório, poderiam possuir valores aumentados de GGT 

associados ao processo inflamatório persistente presente no desenvolvimento 

da doença. Sendo assim, tornou-se interessante determinar a concentração de 

GGT no soro e em isolados de mononucleares para estimar a participação 

desta enzima nos processos endoteliais. Subsidiando a utilização da dosagem 

de GGT total no soro ou em isolados celulares como ferramenta laboratorial de 

acompanhamento de pacientes com doenças inflamatórias, em especial a ICC. 

4. Objetivos 

4.1. Objetivo primário:  

 Determinar a atividade da GGT em isolados de leucócitos 

mononucleares. 

4.2. Objetivos secundários:  

 Comparar os valores obtidos de GGT em isolados de mononucleares e 

GGT sérica em pacientes com e sem ICC.  

   

5. Métodos 

5.1. Pacientes e amostras 

Foi um estudo transversal realizado em pacientes com insuficiência 

cardíaca congestiva provenientes do Serviço de Cardiologia do Hospital 

Universitário Antônio Pedro em Niterói, Rio de Janeiro. Este trabalho fez parte 

de um projeto maior sobre insuficiência cardíaca congestiva, que tem 

aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UFF, sob 
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número CAAE: 79953117.0.0000.5243 (Anexo I), e todos os participantes da 

pesquisa assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. 

5.1.1. Infraestrutura Necessária ao Desenvolvimento da Pesquisa: 

 As partes envolvidas no projeto possuem infraestrutura adequada e 

estão listadas abaixo. 

1) Serviço / Divisão de Cardiologia do HUAP/UFF. 

2) Serviço de Patologia Clínica do HUAP/UFF. 

3) Local de coleta e manipulação das amostras e das análises laboratoriais: 

Hospital Universitário Antônio Pedro e LAMAP (Laboratório Multidisciplinar 

de Apoio à Pesquisa em Nefrologia e Ciências Médicas). 

4) Local de avaliação dos dados: sala dotada de recursos de informática e 

programas de avaliação estatística (sala da disciplina de Bioquímica Clínica 

no HUAP). 

 

5.1.2.  Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos os pacientes com insuficiência cardíaca congestiva 

diagnosticada que estavam em tratamento convencional no Hospital 

Universitário Antônio Pedro.  

Foram excluídos pacientes com idade inferior a 18 anos ou com 

comprometimento funcional hepático (congestão hepática), doenças 

inflamatórias conhecidas diferentes da ICC. Também foram excluídos 

pacientes com sorologia positiva para hepatites B ou C e HIV devido ao risco 

biológico. 

5.2. Procedimentos 

 Foram coletadas amostras de sangue para obtenção do soro e do 

isolado de células de 10 pacientes com ICC provenientes do ambulatório de 

cardiologia do Hospital Universitário Antônio Pedro, que estão sob tratamento 

medicamentoso convencional. Como controle foram utilizados 8 pacientes sem 

insuficiência cardíaca congestiva ou outra doença coronariana ou inflamatória 

diagnosticada, pareados pela idade.  
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 De cada paciente foram colhidos dois tubos: um seco com gel 

separador e ativador de coágulo para coleta à vácuo da marca Vaccuette® 

com 3,5ml cada para a obtenção do soro para a dosagem de GGT total além 

de um tubo com anticoagulante EDTA, do mesmo fabricante, para o isolamento 

dos leucócitos.  

 

5.2.1. Isolamento de células mononucleares 

O sangue para isolamento dos mononucleares foi colhido em frascos 

contendo anticoagulante EDTA. Os leucócitos foram isolados do plasma por 

gradiente de sedimentação por Ficoll Hystopaque. A camada de células 

mononucleares do sangue periférico foi transferida para tubo contendo meio 

RPMI com 2% de soro fetal bovino e centrifugado. Os isolados foram 

ressuspensos e lavados em meio RPMI. As células mononucleares foram 

lisadas com água destilada e o sobrenadante foi utilizado para a dosagem da 

GGT.  

5.2.2. Ensaio da ɤ-glutamiltransferase  

 A atividade GGT foi determinada em soro e lisado de células isoladas 

com base na transferência da porção glutamil da ɤ-glutamil 3 carboxi 4 

nitranilida na presença do aceptor glicilglicina por método totalmente 

automatizado em aparelho Siemens® Dimension RxL, com cartucho de 

reativos Flex reagent Cartridge GGT do mesmo fabricante. A leitura, da reação 

descrita abaixo, será realizada em comprimento de onda de 405 nm. A reação 

tem sensibilidade 7U/L e linearidade até 800 U/L, e os valores serão expressos 

em U/L. 

 

γ-glutamil-3-carboxi-4-nitranilida + glicilglicina 

 

L-gama-glutamil-glicilglicina + 5-amino-2-nitrobenzoato 

 

 Todas as etapas analíticas foram controladas através de protocolos de 

controle interno (controles com níveis de GGT baixos e altos) e externo de 

qualidade (CONTROLLAB, 2011).  
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5.2.3. Leucometria específica 

A contagem de células mononucleares foi realizada de forma 

automatizada por citometria de fluxo. A partir da soma do número de células 

monocíticas e linfocíticas foi obtido o valor das células mononucleares x 

10³/mm³. O valor de GGT intracelular por célula exposto na tabela 4, foi obtido 

a partir da razão entre a concentração de GGT dos lisados de células 

mononucleares e o número de células mononucleares. 

5.3. Análises estatísticas 

A classificação funcional e a GGT sérica foram comparadas entre si 

através do test t em student. Os resultados obtidos foram expressos em média 

e desvio padrão, e o intervalo de confiança considerado foram de 95% e p < 

0,05.  

6. Resultados 

Os dados dos pacientes diagnosticados previamente com ICC, tais como 

idade, sexo, outras comorbidades, consumo de álcool, classificação funcional e 

etiologia da doença, foram coletados e dispostos nas tabelas 1 e 2. A média de 

idade dos pacientes com ICC era de 64,20 anos e houve um predomínio do 

gênero masculino (90%). E dos doadores sem ICC apresentaram uma média 

de idade de 57,00 anos e distribuição de gênero 75% masculino e 25% 

feminino.  O p valor da média de idade foi de 0,24, portanto, estatisticamente 

não há significância na diferença de idade. Afim, de ilustrar a média de idade 

dos dois grupos foi produzido o gráfico 1. Os pacientes com ICC foram 

classificados de acordo com a NYHA, obtendo a distribuição de: classe I (30%), 

classe II (60%), classe III (10%) e classe IV (0%). Os doadores não apresentam 

ICC, logo não foi possível classificar de forma funcional  
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Tabela 1 – Características da Amostra 

 Paciente Doadores 

Idade (anos) 64,20 ± 7,66 57,00 ± 10,28 

Gênero (nº)   

Feminino 1/10 2/8 

Masculino 9/10 6/8 

Classe Funcional (n°)   

I 3 - 

II 6 - 

III 1 - 

IV 0 - 

 

Gráfico 1 - Média de idade dos pacientes com ICC E doadores 

 

 Dentre os pacientes com ICC a distribuição em porcentagem da etiologia 

foi de 10% alcoólica, 30% hipertensiva,  30% isquêmica, 10% idiopática e 10% 

surgiu pós miocardite. Além da ICC alguns pacientes também apresentavam 

outras comorbidades, distribuídas em, 30% diabetes, 50% hipertensão 10% 

insuficiência renal crônica e 10% doença pulmonar obstrutiva crônica, podendo 

haver uma ou mais comorbidades no mesmo paciente e ausência de outras 

comorbidades em determinado paciente. Os hábitos de consumo também 

foram distribuídos em porcentagem, sendo, 50% álcool e 30% fumo, podendo 
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apresentar consumo concomitante ou ausência de consumo de ambos. Nos 

doadores não foi possível determinar presença ou ausência de outras 

comorbidades, assim como consumo de álcool e fumo. 

Tabela 2 – Características Clínicas dos Pacientes 

 Frequência (%) 

Etiologia   

Alcoólica 10 

Chagásica 10 

Hipertensiva 30 

Isquêmica 30 

Idiopática 10 

Pós miocardite 10 

Comorbidades   

Diabetes 30 

Hipertensão 50 

Insuficiência Renal 

Crônica 
10 

Doença Pulmonar 

Obstrutiva Crônica 
10 

Hábitos   

Alcoolismo 50 

Tabagismo 20 

  

A tabela 3 e os gráficos 2 e 3 foram elaborados a partir do valor médio 

das dosagens de GGT total sérica e intracelular de mononucleares. A média 

dos valores dosados de GGT total sérica em U/L, em pacientes com ICC, foi de 

73,50 ± 43,20 U/L. Nos doadores a média obtida foi de 38,13 ± 24,07 U/, logo o 

p valor determinado foi de 0,15 demostrando que estatisticamente não há 

diferença significativa. A média de GGT intracelular de mononucleares em 

pacientes ICC foi de 32,20 ± 13,97 U/L, e nos doadores de 23,00 ± 5,86 U/L, 

portanto o p valor determinado foi de 0,17 demostrando que não há diferença 

estatística significativa.  
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Tabela 3 - Valores de GGT sérica e em isolados de mononucleares 

 GGT sérica (U/L) GGT intracelular (U/L) 

Pacientes 73,50 ± 43,20 32,20 ± 13,97 

Doadores 38,13 ± 24,07 23,00 ± 5,86 

 

Gráfico 2 - GGT total sérica média de pacientes com ICC e doadores sem ICC 

 

Gráfico 3 - GGT intracelular de mononucleares média em pacientes com ICC e doadores sem ICC 

 

A tabela 4 foi construída com os valores da média da GGT intracelular 

de células mononucleares em U/L, a quantidade média de monócitos e 

linfócitos x 10³/mm³ e a razão entre GGT intracelular de mononucleares (U/L) e 

leucometria de mononucleares (x 10³/mm³) dos pacientes com ICC e dos 
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doadores sem ICC.  O gráfico 4 ilustra a razão entre a GGT intracelular de 

mononucleares e a leucometria de mononucleares dos pacientes ICC e 

doadores sem ICC, para facilitar a análise dos resultados. O valor médio da 

razão obtida foi de 13,56 ± 5,90 em pacientes com ICC, e de 10,50 ± 4,58 nas 

amostras dos doadores. O p valor obtido foi de 0,48 determinando que não há 

diferença estatística significativa.   

Tabela 4 - Razão entre a celularidade e os valores de GGT intracelular dos 

isolados 

 

GGT 

Intracelular 

(U/L) 

Monócitos 

(10³/mm³) 

Linfócitos 

(10³/mm³) 
GGT/Mononucleares 

Pacientes 32,20 ± 13,97 0,58 ± 0,12 1,83 ± 0,45 13,56 ± 5,90 

Doadores 23,00 ± 5,86 0,64 ± 0,30 1,83 ± 0,60 10,50 ±4,58 

   

 

Gráfico 4 - Razão entre a média de GGT intracelular de mononucleares e leucometria de 
mononucleares 

   

7. Discussão 

As amostras dos dois grupos exibiram um padrão de idade similar. O 

valor médio de idade dos dois grupos foi próximo (como pode ser observado no 

gráfico 1) e confirmado pela p valor de 0,24 que possibilita afirmar 

estatisticamente que não houve diferença significativa. 
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A tabela 2 expõe outras comorbidades associadas e hábitos dos 

pacientes. Dentre eles, o diabetes acomete 30% e hipertensão 50% do grupo 

dos pacientes com ICC, sendo que alguns pacientes podem ter as duas 

doenças concomitantemente. Elas são conhecidamente fatores de risco 

preditor de doenças cardiovasculares. O diabetes mellitus tipo 2 e a 

hipertensão parecem promover um aumento de GGT total sérico, independente 

da ausência ou presença de consumo de álcool. Ambos estão diretamente 

relacionados, pois de modo geral a hipertensão é de 2-3 vezes mais comum 

em pacientes com diabetes. Nessas condições, o aumento sérico de GGT total 

poderia ser justificado pela associação ao aumento da produção de ROS 

vascular. O estresse oxidativo vascular parece estar relacionado como fatores 

de risco para formação de placas ateroscleróticas. (LEE et al, 2003)  

O consumo de álcool eleva o GGT sérico total através do mecanismo de 

indução microssomal de GGT. O álcool é metabolizado pelo álcool 

desidrogenase e pela fração microssomal dos hepatócitos enzimas localizadas 

na membrana do retículo endoplasmático liso. O uso prolongado de álcool 

parece promover a proliferação do retículo endoplasmático liso estimulando o 

sistema de oxidação microssômica de álcool, e estimulando a GGT, que está 

presente na fração microssomal dos hepatócitos. A indução microssomal de 

GGT associada ao aumento da ação do álcool na membrana permite o 

extravasamento de GGT. Assim como o aumento de lesão tecidual permite a 

entrada de GGT na corrente sanguínea, promovendo o aumento sérico da 

enzima. (TESCHKE; BRAND; STROHMEYER, 1977)   

A dosagem de GGT total sérico é utilizada como marcador de dano 

hepático. E recentemente vem sendo utilizado como marcador ou preditor de 

doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão e mortalidade por 

mecanismos ainda não estabelecidos. (LEE et al, 2003; 2004; LEE et al, 2007; 

NDREPEPA e KASTRATI, 2016) Acreditamos que está relacionado a função 

antioxidante da GGT.  

A GGT celular desempenha um papel fundamental na homeostase de 

glutationa, capaz de degradar a glutationa extracelular, a fim de carrear cisteína 

(substrato) para dentro da célula e sintetizar uma nova glutationa intracelular, 
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antioxidante fundamental para a resistência das células aos ROS em condições 

metabólicas normais. Sob a presença de alta concentração de aminoácido ou 

dipeptídeo aceptor, e pH em condições ideais, ocorre uma reação de 

transpeptidação, transferindo o grupo gama glutamil para aminoácidos 

aceptores, formando um novo composto gama-glutamil. Em condições de 

estresse oxidativo aumentado, a necessidade de reduzir glutationa aumenta, 

estimulando a expressão de mais GGT na célula. Acredita se que o estresse 

celular permita o extravasamento da enzima para a corrente sanguínea. 

(NDREPEPA e KASTRATI, 2016) 

Vale ressaltar que a GGT também apresenta uma função pró-oxidante 

dependente de ferro, nos permitindo sugerir que o aumento sérico da enzima 

pode ser utilizado como marcador precoce para futura elevação de estresse 

oxidativo. (DROZDZ et al, 1998; LEE et al, 2003; 2004) 

A distribuição da dosagem de GGT total sérica dos pacientes ICC e dos 

doadores ilustrada no gráfico 2, facilita a visualização de que há um aumento 

de GGT sérico total nos pacientes com ICC, e ocorreu independente da 

presença de outras comorbidades e do consumo de álcool. Entretanto em 

decorrência ao baixo número de voluntários do trabalho, não foi possível obter 

uma diferença estatística significativa. O estudo epidemiológico de Ruttmann e 

colaboradores em 2005, realizado com 74 830 pacientes do gênero masculino 

e 89 114 do gênero feminino, também sugere uma associação positiva entre o 

aumento de GGT total sérico e incidentes fatais de doenças cardiovasculares 

crônicas (dentre elas a insuficiência cardíaca congestiva) em ambos os 

gêneros. (RUTTMANN et al, 2005) 

Um recente estudo relatou a associação entre o GGT total sérico e 

aumento do nível de rigidez arterial em ambos os gêneros, porém em homens 

parece apresentar uma associação mais forte, por um mecanismo que ainda 

não foi elucidado. Tal alteração é de suma importância visto que apresenta 

uma relação direta com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Além 

disso, o estudo revelou uma elevação de GGT, estatisticamente significativa, 

maior em indivíduos ICC do que em indivíduos sem ICC. (JUNG et al, 2011) 
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O aumento de GGT total sérico também vem sendo correlacionado 

como preditor de formação de placa aterosclerótica, por um mecanismo que 

ainda não foi estabelecido. Acreditamos que o aumento da enzima preconizado 

pelo aumento do estresse oxidativo, estimula a peroxidação lipídica, através da 

liberação do dipeptídeo cisteína-glicina a partir da degradação de GSH 

extracelular que antes de ser reabsorvido, é capaz de reduzir em Fe³+ em Fe²+ 

liberando superóxido ou peróxido de hidrogênio, oxidando o LDL. Os 

macrófagos fagocitam as LDL formando as chamadas células espumosas, que 

continuam incorporando LDL.  Além de estimular a produção de citocinas nos 

tecidos vasculares, favorecendo a mudança do fenótipo das células da 

musculatura lisa vascular, a migração de monócitos e ativação de plaquetas, 

ilustrado na imagem 2. (MATSUOKA et al., 2001) A GGT cataliticamente ativa 

é encontrada nas placas ateroscleróticas, evidenciando que essas reações 

ocorrem dentro das placas e apresentam o mecanismo de participação da GGT 

na fisiopatologia da aterosclerose, levando à promoção do processo 

aterosclerótico, instabilidade da placa e eventos isquêmicos coronarianos. 

(NDREPEPA & KASTRATI, 2016) 

O sistema renina- angiotensina- aldosterona é um dos mecanismos 

fisiopatológicos desencadeados em resposta as alterações provocadas pela 

ICC. A angiotensina II é um hormônio pró oxidante, promove a geração de 

ROS e produção de mediadores inflamatórios, estimulando a progressão de 

aterosclerose efeitos hemodinâmicos (pressão), disfunção endotelial, 

inflamação, coagulabilidade do sangue e vulnerabilidade da placa (NDREPEPA 

et al, 2018) Outro fator que nos possibilita afirmar que deve haver uma 

associação independente entre a elevação de GGT e ICC. 

Lembrando que a ICC é uma doença caracterizada pela incapacidade de 

perfusão sistêmica para atender as necessidades metabólicas, advindas de 

alterações sistólicas ou diastólicas. A insuficiência sistólica promove redução 

contratilidade cardíaca, enquanto a insuficiência diastólica exibe 

comprometimento do relaxamento cardíaco com alteração de preenchimento 

ventricular.  A disfunção ventricular direita pode estar associado a congestão 

hepática grave, que geralmente apresenta um quando assintomático. O 
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aparecimento da congestão hepática em decorrência da ICC pode ser 

explicado pela fisiopatologia primaria envolvida na doença.  Tal fisiopatologia 

primária envolvida na disfunção hepática é congestão passiva de pressões de 

enchimento aumentadas ou baixo débito cardíaco e as consequências da 

perfusão prejudicada. A congestão hepática passiva originada do aumento da 

pressão venosa central pode promover a elevação das enzimas hepáticas, 

promovendo outro fator gerador de alterações da concentração de GGT. 

(ALVAREZ & MUKHERJEE, 2011) 

Considerando que a GGT está localizada ancorada à membrana celular 

e presente no citoplasma das células mononucleares, a utilização da dosagem 

de GGT total sérica despreza a fração intracelular da enzima, valorizando a 

fração solúvel encontrada na corrente sanguínea. A GGT total sérica reflete a 

elevação da enzima originada de diversas células, principalmente as hepáticas. 

Achamos interessante dosar a fração intracelular para detectar de forma mais 

sensível as alterações na concentração de GGT provocado pelo aumento do 

estresse oxidativo ocasionado pela doença (tabela 3). O gráfico 3 permite 

visualmente a percepção de que há um aumento na expressão de GGT 

intracelular decorrente aos estímulos externos, que poderíamos relacionar à 

situação metabólica provocada pela ICC. Infelizmente não obtivemos uma 

diferença estatística significativa, facilmente justificada pelo baixo n amostral 

utilizado neste estudo. 

Os valores de GGT intracelulares obtidos em algumas amostras foram 

superiores aos valores obtidos da GGT total sérica. Tal fenômeno ocorreu tanto 

nas amostras de pacientes ICC, quando nos doadores sem ICC.  Evidenciando 

que a GGT intracelular é de suma relevância, apesar de ser negligenciada pelo 

atual método de dosagem de GGT. 

A técnica aplicada no estudo isolou células mononucleares (monócitos e 

linfócitos) e plaquetas. A enzima tem maior atividade em monócitos do que em 

linfócitos, e a isoenzima presente nos monócitos é a GGT 5, nas plaquetas é a 

GGT 4 e nos hepatócitos é a GGT1. (HULTBERG & SJÖGREN, 1980; KHALAF 

& HAYHOE, 1987; GURDÖL et al, 1995; HEISTERKAMP et al., 2008)  .  

Considerando que a GGT 1 e 5 são as únicas, atualmente, com função 
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conhecida. (WICKHAM et al, 2011). Acreditamos que, neste caso, a fração de 

GGT 4 presente em plaquetas, não apresenta um atividade catalítica 

significativa comparada a GGT5. Ademais, acreditamos na não promoção de 

alterações significativas na dosagem devido a morfologia das plaquetas, que 

são fragmentos de megacariócitos. Deste modo, a fração GGT4 só seria capaz 

de promover alterações em casos de trombocitose. O método empregado para 

a dosagem de GGT compreende a transferência do grupo gama glutamil do 

GCNA para o aceptor glicilglicina. (THEODORSEN & STROMME, 1976) 

Partindo deste princípio, acreditamos que a fração dosada nos lisados de 

células mononucleares corresponde a GGT5.  

A razão entre GGT intracelular de mononucleares e o número de células 

mononucleares permitiu estabelecer a quantidade média de GGT intracelular 

existe por célula (tabela 4). Os valores obtidos da razão dispersos no gráfico 4 

permitem dimensionar visualmente que existe um aumento de GGT intracelular 

em decorrência da ICC, que pode ser explicado pelo mecanismo de estresse 

oxidativo promovido pela doença, e o consequente aumento expressão da 

enzima intracelular e ancorada a membrana. Em contrapartida, os resultados 

obtidos foram analisados estatisticamente e não obteve diferença significativa. 

Tal fato pode ser justificado pelo baixo número de pacientes analisados no 

estudo. 

8. Conclusão 

 Este trabalho mostrou que é possível realizar a determinação da 

atividade da GGT total em isolados de leucócitos mononucleares. 

 A GGT sérica aparentemente se mostra maior em pacientes com ICC 

quando comparados aos controles, porém sem significância estatística. O 

mesmo foi demonstrado em relação à GGT intracelular (GGT 5). Portanto, não 

foi possível estabelecer uma relação direta entre o aumento de GGT total 

sérico e intracelular de células mononucleares com o prognóstico de ICC, 

devido ao n amostral reduzido utilizado neste estudo. Para maiores conclusões 

novos estudos se tornam necessários. 

   



27 
 

  
 

9. Referências bibliográficas 

ALVAREZ, A.; MUKHERJEE D. Review article. Liver Abnormalities in Cardiac 

Diseases and Heart Failure. Int J Angiol v.20, n. 3, p.135–142, 2011 

BARRETTO, A.C.P.; RAMIRES J.A.F. Insuficiência Cardíaca. Arq Bras 

Cardiol v. 71, n.4, P.635-642, 1998 

BOCCHI E.A.; MARCONDES-BRAGA F.G.; AYUB-FERREIRA S.M.; ROHDE 

L.E.; OLIVEIRA W.A.; ALMEIDA D.R.; E COLS. Sociedade Brasileira de 

Cardiologia. III Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica. Arq Bras 

Cardiol v.93, n.1, 1-71, 2009 

CASTELLANO I.; MERLINO A. ال-Glutamyltranspeptidases: sequence, 

structure, biochemical properties, and biotechnological applications. Cell. Mol. 

Life Sci. v. 69, p.3381–3394, 2012 

COMITÊ COORDENADOR DA DIRETRIZ DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. 

Diretriz Brasileira de Insuficiência Cardíaca Crônica e Aguda. Arq Bras 

Cardiol.  v.111, n.3, p. 436-539, 2018 

CONTROLLAB Gestão da Fase Analítica do Laboratório como assegurar a 

qualidade na prática, v.2, 2011 

DROZDZ R.; PARMENTIER C.; HACHAD H.; LEROY P.; SIEST G.; WELLMAN 

M. ال-Glutamyltransferase dependent generation of reactive oxygen species 

from a glutathione/transferrin system. Free Radic Biol Med, v.25, p.786–792, 

1998 

FIGUEROA M.S.; PETERS J.I. Congestive Heart Failure: Diagnosis, 

Pathophysiology, Therapy, and Implications for Respiratory Care. Respiratory 

Care, v.51, n. 4, p. 403-412, 2006  

FINIDORI J.; LAPERCHE Y.; HAGUENAUER-TSAPIS R.; BAROUKI R.; 

GUELLAEN G. In vitro biosynthesis and membrane insertion of gamma-

glutamyltranspeptidase. J Biol Chem, v.259, p.4687–90, 1984 



28 
 

  
 

GÜRDÖL F.; NWOSE O.M.; MIKHAILIDIS D.P. Gamma-glutamyl transferase 

activity in human platelets. Quantification of activity, isoenzyme characterization 

and potential clinical relevance. Platelets, v.6, p. 200–203, 1995 

GRISK O.; KÜSTER U.; ANSORGE S. The Activity of y-Glutamyl 

Transpeptidase (y-GT) in Populations of Mononuclear Cells from Human 

Peripheral Blood. Biol. Chem. Hoppe-Seyler, v. 374, p. 287-290, 1993 

HALLIWELL B.; GUTTERIDGEB J.M.C. Biologically relevant metal ion-

dependent hydroxyl radical generation. An update. FEBS Letters,  v.307, n. 1, 

p.108-112, 1992. 

HANIGAN M.; FRIERSON H.F. Immunohistochemical Detection of y-Glutamyl 

Transpeptidase In Normal Human Tissue. The Joumal of Histochemistry and 

Cytochemistry, v. 44, n. 10, p. 1101-1108, 1996 

HANIGAN M.; GILLIES E.; WICKHAM S.; WAKEHAM N.; WIRSIG-

WIECHMANN C. Immunolabeling of Gamma-glutamyl transferase 5 in Normal 

Human Tissues Reveals Expression and Localization Differs from Gamma-

glutamyl transferase 1. Histochem Cell Biol, v.143, n.5, p.505–515, 2015 

HEISTERKAMP N.; GROFFEN J.; WARBURTON D.; SNEDDON T.P.  The 

human gamma-glutamyltransferase gene family. Hum Genet, v.123, p.321–

332, 2008 

HULTBERG B.; SJÖGREN U. L-y-Glutamyl transpep- tidase activity in normal 

and leukaemic leukocytes. Acta Haematol. v.63, p.132-5, 1980 

JUNG C.H.; YU J.H.; BAE S.J.; KOH E.H.; KIM M.S.; PARK J.Y.; KIM H.K.; 

LEE W.J. Serum gamma-glutamyltransferase is associated with arterial 

stiffness in healthy individuals.  Clinical Endocrinology v. 75, p. 328–333, 

2011 

KAMEL C.; SIQUEIRA-FILHO A.; BARRETO L.; BENCHIMOL M. Insuficiência 

Cardíaca Congestiva. Correlação entre a Classe Funcional e as Funções 

Sistólica e Diastólica Avaliadas pela Ecocardiografia com Doppler. Arq Bras 

Cardiol, v. 76, n. 2, p.127-131, 2001 



29 
 

  
 

KHALAF M. R.; HAYHOE F. G. J. Cytochemistry of gamma-glutamyl 

transferase in haemic cells and malignancies. Histochem. J. v. 19, p. 385-395, 

1987. 

LEE D.H.; JACOBS D.R. JR.; GROSS M.; KIEFE C.I.; ROSEMAN J.; LEWIS 

C.E.; STEFFES M. Gamma-glutamyltransferase is a predictor of incident 

diabetes and hypertension: the Coronary Artery Risk Development in Young 

Adults (CARDIA) Study. Clin Chem, v.49, p.1358–1366, 2003 

LEE D.H.; GROSS M.D.; JACOBS D.R.JR. Association of serum carotenoids 

and tocopherols with gamma-glutamyltransferase: the Cardiovascular Risk 

Development in Young Adults (CARDIA) Study. Clin Chem, v.50, p.582–588, 

2004 

LEE D.S.; EVANS J.C.; ROBINS S.J.; WILSON P.W.; ALBANO I.; FOX C.S.; 

Gamma glutamyl transferase and metabolic syndrome, cardiovascular disease, 

and mortality risk: the Framingham Heart Study. Arterioscler Thromb Vasc 

Biol. v.27, p.127-33, 2007 

MATSUOKA H. Endothelial dysfunction associated with oxidative stress in 

human. Diabetes Res Clin Pract, v. 54, p.65–72, 2001 

MALCOLM O.; ARNOLD J.  Insuficiência Cardíaca, Manual MSD. Disponível 

em: https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-

cardiovasculares/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca/insufici%C3%AAncia-

card%C3%ADaca#v936087_pt . Acesso em :10 de outubro de 2018  

NDREPEPA G.; KASTRATI A.; Gamma-glutamyl transferase and 

cardiovascular disease. Ann Transl Med v.4, n.24, p.481, 2016 

NDREPEPA G.; COLLERANA R.; KASTRATI A. Gamma-glutamyl transferase 

and the risk of atherosclerosis and coronary heart disease.  Clinica Chimica 

Acta, v.476 p.130–138, 2018 

PARMLEY W.W. Pathophysiology of congestive heart failure. The American 

Journal of Cardiology, v.55, n.2, p. A9–A14, 1985 

https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-cardiovasculares/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca#v936087_pt
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-cardiovasculares/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca#v936087_pt
https://www.msdmanuals.com/pt-br/profissional/dist%C3%BArbios-cardiovasculares/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca/insufici%C3%AAncia-card%C3%ADaca#v936087_pt


30 
 

  
 

RUTTMANN E.; BRANT L.J.; CONCIN H.; DIEM G.; RAPP K.; ULMER H. THE 

VORARLBERG HEALTH MONITORING AND PROMOTION PROGRAM 

STUDY GROUP. Gammaglutamyltransferase as a risk factor for cardiovascular 

disease mortality: an epidemiological investigation in a cohort of 163,944 

Austrian adults. Circulation, v.112, n.14, 2130 - 2137, 2005 

ROSALKI S.B. Gamma Glutamyl Transpeptidase. Adv Clin Chem. v.17, p.53-

107, 1975 

SALEM K.; FALLATA D.; ELSEBAIE M.; MONTASSER A.; ELGEDAMY K.; 

ELKHATEEB O. Congestive heart failure disease management program: 1-

Year population experience from a tertiary center heart failure registry in Saudi 

Arabia. J Saudi Heart Assoc , v.29, p.90–95, 2017 

SENER A.; YARDIMCI T. Activity Determination, Kinetic Analyses and 

Isoenzyme Identification of Gamma Glutamyltransferase in Human Neutrophils. 

Journal of Biochemistry and Molecular Biology, v. 38, n.3, p.343-349, 2005 

TESCHKE R.; BRAND A.; STROHMEYER G. Induction of hepatic microsomal  

-glutamyltransferase activity following chronic alcohol consumption. Biochem 

Biophys Res Commun, v.75, p.718–724, 1977 

THEODORSEN L.; STROMME J.H. y-Glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide: The 

substrate of choice for routine determinations of y-glutamyl- transferase activity 

in serum? Clinica Chimica Acta, v.72, p. 205-210, 1976 

WEST B.; WICKHAM S.; QUINALTY L.M.; PAVLOVICZ R.E.; LI C.; HANIGAN 

M.H. Autocatalytic Cleavage of Human y-Glutamyl Transpeptidase is Highly 

Dependenton N-Glycosylationat Asparagine 95. J Biol Chem, v. 286, n.33, p. 

28876-28888, 2011 

WICKHAM S.; WEST M.B; COOK P.F.; HANIGAN M.H. Gamma-Glutamyl 

Compounds: Substrate Specificity of GammaGlutamyl Transpeptidase 

Enzymes. Anal. Biochem, v. 414, n.2, p.208–214, 2011. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/236637
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21712391


31 
 

  
 

10. ANEXOS 

 

10.1 Aspectos Éticos 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 

Pesquisador: DIANE XAVIER DE AVILA 

Título da Pesquisa: Avaliação Hepática em Pacientes com Insuficiência Cardíaca Crônica 

Instituição Proponente: Faculdade de Medicina 

Versão: 2 

CAAE: 79953117.0.0000.5243  

Área Temática: DADOS DO PROJETO DE PESQUISA  

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 2.485.630 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Trata-se de estudo com potencial benefício ao conhecimento da insuficiência cardíaca, 

proposto para testar a hipótese de que pacientes com IC avançada apresentam alterações na 

elastografia hepática relacionadas com grau de congestão e disfunção ventricular. A proposta 

tem boa fundamentação teórica, e o estudo poderá contribuir para o conhecimento desta 

importante e frequente entidade clínica. As pendências apontadas na avaliação inicial do CEP e 

que impediram a aprovação do projeto foram atendidas. Os pesquisadores corrigiram o 

resumo, acrescentando dados estudados no desfecho relacionado ao estudo longitudinal; 

modificaram os objetivos específicos e o desenho do estudo, harmonizando objetivos e 

metodologia proposta; refizeram a análise de riscos e benefícios e incluíram a avaliação da 

necessidade de hospitalização, mortalidade cardiovascular e insuficiência hepática como 

objetivos secundários. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

Estão adequados 

Recomendações: 

Sem recomendações 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: 

Sem pendências ou inadequações 

Este parecer foi elaborado baseado nos documentos abaixo relacionados: 
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