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RESUMO 

 

Os monócitos são células mononucleares fagocíticas, classificados em três subpopulações 

distintas, conforme a expressão de CD14 e CD16: monócitos clássicos (CD14++ CD16-), 

intermediários (CD14++ CD16+) e não-clássicos (CD14+ CD16++). Os monócitos não- 

clássicos são responsáveis pelo patrulhamento do endotélio e têm sido relacionados com 

o estado pró-inflamatório de diversas doenças. Nosso grupo de pesquisa observou, em 

estudos prévios, aumento dessa subpopulação de monócitos em indivíduos obesos. 

Também foi observada correlação positiva entre o percentual de monócitos não clássicos 

com a glicemia no teste oral de tolerância a glicose (TTOG), o que sugere relação entre a 

intolerância à glicose e a maior frequência dessas células. Assim, o objetivo desse 

estudo foi avaliar a distribuição e perfil funcional das subpopulações de monócitos em 

obesos sensíveis e resistentes à insulina em resposta à sobrecarga oral de 

glicose. Participaram do estudo 22 indivíduos obesos e 11 eutróficos, classificados em 

três grupos conforme a sensibilidade à insulina: controle eutrófico (CONT), obeso 

sensível à insulina (OBS) e obeso resistente à insulina (OBR). Inicialmente os voluntários 

passaram por avaliação antropométrica (aferição de massa corporal, estatura e 

composição corporal) e bioquímica (insulina e glicemia de jejum, triglicerídeos, 

colesterol total e frações). A distribuição e o perfil funcional das subpopulações de 

monócitos nos voluntários foram avaliadas antes, uma e três horas após o TTOG. No 

jejum os indivíduos obesos, independente da sensibilidade à insulina, apresentaram maior 

percentual de monócitos não-clássicos. Já os indivíduos do grupo OBR apresentaram 

menor percentual de monócitos clássicos e menor percentual de monócitos CD11b+ 

comparados ao CONT. O grupo OBS apresentou menor expressão de HLA-DR pelos 

monócitos. A sobrecarga oral de glicose não teve efeito sobre nenhuma das 

subpopulações de monócitos nos indivíduos do grupo controle. Contudo, no grupo OBS 

foi observada redução do percentual de monócitos não clássicos e aumento do percentual 

de monócitos clássicos 1 hora após o TTOG. Estas alterações não foram observadas 3 

horas após o teste, o que indica um efeito transitório da sobrecarga oral de glicose no 

percentual dos monócitos clássicos e não clássicos nos indivíduos obesos sensíveis à 

insulina. Já no grupo OBR as mesmas alterações foram observadas 1 horas após o TTOG, 

contudo, diferente do grupo OBS, o percentual de monócitos clássicos se manteve
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aumentado e o de monócitos não-clássicos reduzido 3 horas após o TTOG. A sobrecarga 

oral de glicose também alterou a expressão de HLA-DR preferencialmente nos indivíduos 

obesos resistentes à insulina. Foi observada menor expressão de HLA-DR entre 1 e 3 

horas após o TTOG, nas três subpopulações de monócitos do grupo OBR, enquanto no 

grupo controle essa redução foi observada apenas para os monócitos clássicos. Esses 

dados demonstram que a sobrecarga oral de glicose afeta de forma distinta a distribuição 

das subpopulações de monócitos e a expressão de HLA-DR em indivíduos obesos 

resistentes à insulina. Os achados indicam que o efeito da sobrecarga oral de glicose na 

distribuição e perfil funcional de monócitos é dependente da obesidade e agravada pela 

resistência à insulina. 

 

Palavras-chave: inflamação crônica, hiperglicemia, hiperinsulinemia, teste de tolerância 

oral à glicose. 
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ABSTRACT 

 

Monocytes are phagocytic mononuclear cells, classified into three distinct subsets, 

according to the expression of CD14 and CD16: classical (CD14 + CD16 +), intermediate 

(CD14 + CD16 +) and non-classical (CD14 + CD16 +) monocytes. Non-classical 

monocytes are responsible for endothelial patrol and have been linked to the 

proinflammatory status of various diseases. Our study group observed, in a previous 

study, an increase in the percentage of non-classical monocytes in obese individuals. 

There was also a positive correlation between the percentage of non-classical monocytes 

and glucose in the oral glucose tolerance test (OGTT), which suggests a relationship 

between glucose intolerance and the higher frequency of these cells. Thus, this study 

evaluated the distribution and functional profile of monocyte subpopulations in obese and 

insulin resistant individuals in response to oral glucose overload. Twenty-two obese and 

eleven eutrophic subjects were classified into three groups according to insulin 

sensitivity: eutrophic control (CONT), insulin-sensitive obese (OBS) and insulin-resistant 

obese (OBR). The volunteers underwent anthropometric (body mass, height and body 

composition) and clinical evaluations (insulin and fasting glycemia, triglycerides, total 

cholesterol and fractions). The distribution and functional profile monocyte subsets were 

evaluated before and 1 and3 hours after the OGTT. Obese individuals presented a higher 

percentage of non-classical monocytes regardless of insulin sensitivity, in fasting. Also, 

OBR group presented lower percentage of classic monocytes and a lower percentage of 

CD11b + monocytes compared to CONT. The OBS group had lower HLA-DR expression 

by the monocytes. Oral glucose overload had no effect on the distribution of any 

monocyte subsets in control subjects. However, in the OBS group, there was a reduction 

in the percentage of non-classical monocytes and an increase in the percentage of classic 

monocytes 1 hour after OGTT. These changes were not observed 3 hours after OGTT, 

which indicates a transient effect of oral glucose overload in the percentage of classic and 

nonclassic monocytes in insulin-sensitive obese individuals. In the OBR group, the same 

changes were observed 1 hour after the OGTT, however, unlike the OBS group, the 

percentage of classic monocytes remained elevated and that of non-classical monocytes 

reduced 3 hours after the OGTT. Oral glucose overload also altered HLA-DR expression 

preferentially in insulin-
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resistant obese individuals. Lower HLA-DR expression was observed between 1 and 3 

hours after OGTT in the three monocyte subsets of the OBR group, whereas in the control 

group this reduction was observed only for the classic monocytes. These data demonstrate 

that oral glucose overload affects the distribution of monocyte subsets and HLA-DR 

expression in insulin-resistant obese individuals. The findings indicate that the effect of 

oral glucose overload on the distribution and functional profile of monocytes is dependent 

on obesity and aggravated by insulin resistance. 

 

Key words: chronic inflammation, hyperglycemia, hyperinsulinemia, oral glucose 

tolerance test. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A prevalência de obesidade quase triplicou no mundo nos últimos 30 anos (WHO, 

2017). Ela é considerada um grave problema de saúde pública, e já afeta cerca de 18% 

dos adultos no Brasil (BRASIL, 2017). Na maioria das vezes, ela é acompanhada de 

morbidades graves como as doenças do coração e o diabetes mellitus. O Brasil ocupa o 

4º lugar entre os países com mais casos de diabetes mellitus no mundo e cerca de 40% 

dos indivíduos desconhecem o diagnóstico (SBD, 2017).  

 O diabetes mellitus decorrente da obesidade geralmente é precedido por um 

quadro de resistência à insulina, causado pela inflamação crônica subclínica que se instala 

na obesidade. Esse perfil inflamatório está associado ao aumento da produção de 

mediadores pró-inflamatórios, como o TNF-α, IL-6 e IL-1β (OLEFSKY e GLASS, 2010; 

WISSE, 2004; HEILBRONN e CAMPBELL, 2008). Também é marcado pela alteração 

de diversas populações de células inflamatórias incluindo células T, macrófagos e 

monócitos (NISHIMURA et al. 2009; ODEGAARD e CHAWLA, 2011;  MATOS et al, 

2016). Esse ambiente acarreta prejuízos na sinalização da insulina, que pode promover 

hiperglicemia transitória com hipersecreção compensatória de insulina pelas células beta 

do pâncreas. Da mesma forma, essas alterações decorrentes da resistência à insulina, 

podem contribuir para a manutenção da inflamação crônica na obesidade. 

Nosso grupo observou, em estudos prévios, aumento de monócitos em obesos 

resistentes à insulina, principalmente monócitos não-clássicos, o que apresentou 

correlação positiva com a glicemia de 2 horas do teste de tolerância oral à glicose 

(TTOG), sugerindo relação entre a intolerância à glicose e estado hiperglicêmico com a 

maior frequência dessas células. Evidências sugerem que o aumento transitório da 

glicemia e insulinemia em indivíduos obesos resistentes à insulina pode contribuir para 

alteração na distribuição e no perfil funcional das subpopulações de monócitos. Porém, 

apesar de vários estudos terem sugerido a ativação de monócitos em ambientes 

hiperglicêmicos, nenhum deles reportou o efeito da hiperglicemia e hiperinsulinemia 

transitória nas subpopulações dessas células.   
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Obesidade: prevalência e morbidades associadas. 

 A obesidade é definida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como 

acúmulo excessivo ou anormal de tecido adiposo no organismo, estado que acarreta 

prejuízo à saúde. Usualmente o Índice de Massa Corporal (IMC) é utilizado para 

estabelecer o diagnóstico da obesidade em adultos. Apesar de levar em consideração 

apenas a massa corporal e estatura do indivíduo, ele é um método simples que possibilita 

classificar os indivíduos nas faixas de baixo peso (IMC < 18,5 kg/m²), eutrofia (IMC ≥ 

18,5 kg/m² e ≤ 24,9 kg/m²), sobrepeso (IMC > 24,9 kg/m² e ≤ 29,9 kg/m²) e obesidade 

(IMC ≥ 30 kg/m²) (WHO, 1998).  

Dados da OMS mostram que de 1975 a 2016 a prevalência da obesidade quase 

triplicou no mundo. Em 2016, cerca de 1,9 bilhões de adultos apresentavam excesso de 

peso e 650 milhões apresentavam obesidade. Segundo projeções, em 2025 cerca de 2,3 

bilhões de pessoas terão excesso de peso e 700 milhões, obesidade (WHO, 2017). 

 No Brasil, a prevalência de excesso de peso e obesidade em adultos de ambos os 

sexos aumentou em todos os inquéritos realizados a partir de 1975. Dados recentes da 

Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito 

Telefônico (Vigitel), realizada nas capitais brasileiras e Distrito Federal, mostraram que 

em 2017 a prevalência de excesso de peso foi de 57,3% para homens e 51,2% para 

mulheres. Em relação à obesidade, 19,2% dos homens e 18,7% das mulheres 

entrevistados estavam obesos (BRASIL, 2017). Comparando os anos de 1975 e 2017, a 

prevalência de excesso de peso aumentou quase duas vezes para mulheres (de 28,7% para 

51,2%) e quase três vezes para homens (de 18,5% para 57,3%). Já a obesidade aumentou 

mais de duas vezes para as mulheres (de 8,0% para 18,7%) e mais de seis vezes para os 

homens (de 2,8% para 18,2%) (BRASIL, 2010; BRASIL, 2017). 

 O aumento das taxas de sobrepeso e obesidade resulta de mudanças ambientais e 

sociais observadas nos últimos anos e refletem o novo quadro mundial: a obesidade, 

atualmente, causa mais mortes no mundo que o baixo peso (WHO, 2017). Isso se deve, 

em parte, às mudanças no padrão alimentar da população, com a substituição do consumo 

de alimentos in natura ou minimamente processados, ricos em nutrientes, por alimentos 

ultra processados, prontos para o consumo, ricos em açúcares, gorduras e calorias, e, 
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ainda, da inatividade física, que acarreta a diminuição do gasto energético (BRASIL, 

2014). 

A obesidade aumenta o risco do surgimento de diversas doenças, dentre elas 

diabetes mellitus, doenças cardiovasculares e alguns tipos de cânceres (DEFRONZO et. 

al., 1991). Estima-se que no Brasil, em 2011, cerca de 30% dos óbitos foram devido a 

doenças cardiovasculares e 5,3% ao diabetes mellitus (MALTA, 2014). Em 2016, as 

doenças isquêmicas do coração, cerebrovasculares e o diabetes mellitus foram 

responsáveis por cerca de 150 mil óbitos no país (DATASUS, 2016). Segundo Mizuno 

(2010), o diabetes mellitus foi a principal causa de internação atribuível à obesidade nos 

anos de 1999 e 2009, com 324.429 internações, seguida de acidente vascular encefálico 

(AVE) com 304.468 internações e hipertensão arterial com 299.949. 

Na obesidade, o diagnóstico de diabetes mellitus é quase sempre precedido de 

resistência à insulina e intolerância à glicose. Sugere-se que a inflamação crônica que se 

instala na obesidade é o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa condição 

(SALTIEL; KAHN, 2001; LEE; LEE, 2014). 

 

2.2 Inflamação crônica na obesidade  

Na obesidade ocorre expansão do tecido adiposo, devida à alta disponibilidade de 

nutrientes que são armazenados nos adipócitos na forma de triglicerídeos. Ocorre também 

diferenciação de pré-adipócitos em adipócitos para aumentar a área de armazenamento 

de energia (KAHN; FLIER, 2000). Nem sempre essa expansão é acompanhada por 

vascularização adequada, o que pode levar a hipóxia e morte de adipócitos. Nesse caso, 

o fator induzível por hipóxia 1 (HF-1) é ativado (YE et. al., 2007; TRAYHURN et. al., 

2008; HE et al., 2011) e, devido a sobrecarga de nutrientes, pode ocorrer disfunção 

mitocondrial com produção excessiva de espécies reativas de oxigênio (ROS) (BONARD 

et. al., 2008; BAKAR et. al., 2015). Assim, a hipóxia tecidual, com produção de ROS e 

morte de adipócitos, favorece a liberação de padrões moleculares associados a dano 

(DAMPS) que favorecem um processo inflamatório e recrutamento de células imunes 

(CHAWLA et. al., 2012). Elgazar-Carmon e colaboradores (2008), demonstraram em seu 

estudo que a infiltração de neutrófilos no tecido adiposo de camundongos C57BL/6 que 

estavam recebendo dieta high-fat, precedia a infiltração de macrófagos, após apenas três 

dias de administração da dieta. Talukdar e colaboradores (2012) também demonstraram 
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que os neutrófilos participam da inflamação que leva ao desenvolvimento de resistência 

à insulina em camundongos obesos. Esses estudos sugerem que os neutrófilos estão 

envolvidos no início da instalação da inflamação no tecido adiposo obeso.  

A análise temporal do tecido adiposo demonstra que sua expansão é acompanhada 

pelo aumento do número de macrófagos (STRISSEL et. al., 2008). Weisberg e 

colaboradores (2003) avaliaram o tecido adiposo de camundongos obesos e observaram 

porcentagem significativa de macrófagos (F4/80), o que foi correlacionado positivamente 

com o tamanho dos adipócitos e com a massa corporal dos animais. Tencerová e 

colaboradores (2015) observaram aumento do marcador CD206, expresso por 

macrófagos, no tecido adiposo subcutâneo de mulheres obesas submetidas à lipospiração, 

relatando o aumento do número dessas células também em humanos obesos.  

Os macrófagos presentes no tecido adiposo na obesidade apresentam perfil 

fenotípico M1, pró-inflamatório (NGUYEN et al., 2005). O número de macrófagos M1 

no tecido adiposo subcutâneo é quatro vezes maior em obesos mórbidos que em 

indivíduos eutróficos e a perda de peso favorece sua redução (ARON-WISNEWSKY et 

al., 2009). Macrófagos M1 são responsáveis pela produção de citocinas como IL-1β, IL-

6 e TNF-α. Essas citocinas promovem a inibição da expressão de adiponectina e o 

aumento de células T CD8+ e NK, com ativação da via do interferon-gama (IFN-γ) 

(NISHIMURA et. a., 2009; WINER et. al., 2009; FEUERER et. al., 2009) Isso favorece 

a manutenção do fenótipo M1, a inflamação no tecido adiposo e a resistência à insulina 

(BARNES et. al., 2015). 

Os macrófagos teciduais são originados, em parte, dos monócitos circulantes. Na 

obesidade, ocorre mobilização dessas células da corrente sanguínea para o tecido adiposo 

por meio da ativação do receptor CCR2 (WEISBERG et. al., 2006). A deficiência na 

expressão desse receptor ou do seu ligante, a proteína quimiotática de monócitos (MCP-

1), resulta na falha do recrutamento de monócitos para o tecido adiposo de camundongos 

obesos e está associada à redução da resistência à insulina nesse tecido (WEISBERG et. 

al., 2006; TSOU et. al., 2007; MATSUNAWA et. a., 2009). Xu et. al. (2003), observaram 

em animais obesos superexpressão de MCP-1. Os genes da proteína inflamatória de 

macrófago 1 (MIP-1α) e antígeno de macrófago 1 (MAC-1 ou CD11b), também são 

superexpressos no tecido adiposo de camundongos obesos (WEISBERG et. al., 2003; 

CINTI et al., 2005).  
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As integrinas CD11b e CD11c, responsáveis pela adesão e migração leucocitária, 

também estão envolvidas no recrutamento de monócitos para o tecido adiposo. Em 

camundongos obesos, a diminuição da expressão de CD11c em macrófagos diminui a 

inflamação no tecido adiposo e aumenta a sensibilidade à insulina (PATSOURIS et. al., 

2008). O CD11b também tem papel crítico nessa migração e é altamente expresso em 

monócitos e macrófagos, sua inibição em ratos com obesidade induzida por dieta, reduz 

significamente a resistência à insulina (ZHENG et. al.,2015). 

Os monócitos são fagócitos muito heterogêneos e conforme a expressão do 

receptor de lipopolissacarídeos (LPS) (CD14) e do receptor FC do tipo III (CD16), são 

classificados em três subpopulações distintas: monócitos clássicos, que apresentam 

elevada expressão de CD14 e não expressam CD16 (CD14++ CD16-), monócitos 

intermediários que apresentam elevada expressão de CD14 e também expressam CD16 

(CD14++ CD16+) e monócitos não-clássicos que expressam baixa quantidade de CD14 e 

elevada quantidade de CD16 (CD14+ CD16++) (ZIEGLER-HEITBROCK et. al., 2010).  

Os monócitos clássicos representam cerca de 85% dos monócitos circulantes, são 

especializados na eliminação de antígenos e células danificadas pela sua ação fagocítica 

e produção de ROS (ZIEGLER-HEITBROCK et. al., 2010; CROS et. al., 2010). 

Produzem citocinas como IL-10, IL-8 e IL-6 e expressam genes de receptores scavengers, 

receptores de lecitina tipo C, genes anti-apoptóticos de resposta a estímulos e aqueles 

envolvidos na cicatrização de feridas (CROS et. al., 2010; WONG et al., 2011 

SMEDMAN et. al., 2012; WONG et. al., 2012).  

Os monócitos intermediários representam cerca de 5% dos monócitos circulantes 

e expressam grandes quantidades de HLA-DR, molécula de MHC de classe II 

(ZIEGLER-HEITBROCK et. al., 2010; CROS et. al., 2010). Isso confere a essas células 

a função de induzir a imunidade adaptativa, principalmente pela indução de células T 

(GRAGE-GRIEBENOW et. al., 2001). Além disso, eles apresentam comportamento pró-

angiogênico pela expressão de genes como ENG, TKK e VEGFR2 e são produtores de 

citocinas como a IL-8 e IL-6 (ZAWADA et. al., 2011; WONG et. al., 2011).  

Os monócitos não-clássicos representam 10% dos monócitos totais e são 

responsáveis pelo patrulhamento do endotélio e apresentam relação com o estado pró-

inflamatório de diversas doenças, incluindo a obesidade (ZIEGLER-HEITBROCK et. al., 

2010; ROGACEV et. al., 2010; POITOU et. al., 2011; KRINNINGUER et. al., 2014). 
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Produzem citocinas como o TNF-α, IL-8, IL-6 e IL-1β, além de expressarem genes pró-

apoptóticos e de inibição da transcrição (RANDOLPH et. al., 2002; CROS et. al., 2010; 

WONG et al., 2011; ZAWADA et. al., 2011).  

Alguns estudos demostraram alterações das subpopulações de monócitos na 

obesidade. Rogacev e colaboradores (2010) observaram aumento do percentual de 

monócitos não-clássicos em obesos, o que foi associado ao aumento do risco de eventos 

cardiovasculares nesses indivíduos. Poitou e colaboradores (2011) observaram em seu 

estudo que indivíduos obesos e diabéticos também apresentavam maior percentual de 

monócitos não-clássicos e  que a perda de massa corporal diminui a frequência dessas 

células e o risco do desenvolvimento de aterosclerose subclínica. Krinninger e 

colaboradores (2014) observaram aumento no percentual da população de monócitos não-

clássicos em mulheres obesas quando comparado com mulheres eutróficas. Estudo 

recente observou aumento de monócitos intermediários e diminuição de monócitos 

clássicos em pacientes com doença gordurosa não-alcoólica decorrente da obesidade 

(ZHANG ET. AL., 2018). 

Nosso grupo tem investigado o envolvimento das subpopulações de monócitos na 

obesidade e suas alterações metabólicas. Em estudos prévios observamos maior 

percentual de monócitos CD16+ em indivíduos obesos resistentes à insulina e que eles 

apresentam correlação positiva com o IMC, circunferência da cintura, concentrações 

plasmáticas de insulina de jejum, colesterol e triglicerídeos (MATOS et al., 2016). Em 

estudo mais recente, foi possível diferenciar as subpopulações de monócitos CD16 +, em 

intermediários e não-clássicos, e observamos aumento no percentual de monócitos não-

clássicos em indivíduos obesos sensíveis e resistentes à insulina. Observamos ainda que 

o aumento do percentual dessa subpopulação apresenta correlação positiva com a 

glicemia de 2 horas do teste de tolerância oral à glicose (TTOG), sugerindo relação entre 

a intolerância à glicose com a maior frequências destas células (MATOS, 2016). 

 

2.3 Sinalização e resistência à insulina. 

Sugere-se que a inflamação crônica que se instala na obesidade contribui para o 

desenvolvimento da resistência à insulina (KAHN, 2001; LEE; LEE, 2014). Nessa 

condição os tecidos periféricos como músculo, tecido adiposo e fígado ficam resistentes 

à ação desse hormônio. 
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A sinalização da insulina se inicia quando ela se liga ao seu receptor, o receptor 

de insulina (IR), que pertence a família de receptores do tipo tirosina quinase (PATTI et. 

al., 1998). O IR é, composto por duas subunidades α e duas subunidades β, que se 

dimerizam com a ligação da insulina. A dimerização leva à ativação e autofosforilação 

do receptor e consequente fosforilação de resíduos de tirosina de substratos proteicos, 

como o substrato do receptor da insulina 1 (IRS-1) (COPPS et. al., 2012). Após essa etapa, 

ocorre ativação da via do fosfatidilinositol 3-quinase (PI3K), que ativa a via da AKT por 

meio da ativação da proteína quinase B (PKB) (KIM et. al., 1999; JUNG et. al., 2014). 

Esse sinal promove a translocação das vesículas de GLUT-4 para a membrana celular, 

favorecendo a captação de glicose pelas células musculares. No tecido adiposo, além da 

ativação da via PI3K-AKT-PKB, com deslocamento das vesículas para captação de 

glicose, ocorre também ativação da via das MAP quinases (MAPK), o que ativa a 

proliferação, sobrevivência e motilidade dos adipócitos, além da diferenciação de pré-

adipócitos em adipócitos (HOWLETT et. al., 2006; YE, 2013; JUNG, 2014). 

Na resistência à insulina ocorre captação ineficiente de glicose nos tecidos 

muscular e adiposo, supressão prejudicada da gliconeogênese no fígado, aumento da 

lipólise nos adipócitos e manutenção da lipogênese nos hepatócitos, o que pode 

desencadear hiperinsulinemia, hiperglicemia e hiperlipidemia (SHULMAN, 2000). 

Inicialmente, a hiperglicemia não é observada devido ao aumento da produção de 

insulina, o que mantém o indivíduo normoglicêmico (PERLEY; KIPINES, 1966; 

POLONSKY et. al., 1988; KAHN et. al., 1999). Porém, em longo prazo esse mecanismo 

compensatório pode culminar na falência das células beta, aumento da glicemia e diabetes 

mellitus.  

A inflamação na obesidade favorece a resistência à insulina por diferentes 

mecanismos. Lacasa e colaboradores  (2007) sugeriram em seu estudo que envolveu 

cultura de pré-adipócitos com macrófagos derivados de monócitos da corrente sanguínea 

de humanos, que o aumento do número de macrófagos está associado à diminuição da 

expressão de genes-chave na diferenciação de adipócitos,  o que reduz o número de novos 

e pequenos adipócitos (LACASA et. al., 2007). Na obesidade, a hipertrofia excessiva dos 

adipócitos já presentes no tecido aiposo, com grande aumento da gota lipídica, poderia 

levar à deformidade da membrana do adipócito e insensibilidade à ação da insulina 
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O excesso de ácidos graxos livres, na obesidade, ativam receptores do tipo Toll2 

e 4 (TLR2 e TLR4) na membrana dos macrófagos, o que favorece a ativação de vias 

inflamatórias como a do fator regulador do interferon 3 (IRF3), do NFκB e da proteína 

ativadora 1 (AP1) (CHAWLA et. al., 2012). Esse ambiente inflamatório pode favorecer 

a ativação, nos adipócitos,  de proteínas da via das MAPK, como a quinase C-Jun N-

terminal (JNK) e as quinases 1 e 2 reguladas por sinal extracelular (ERK1/2). A ativação 

destas vias de estresse inibe a fosforilação de IRS-1/2 e a ação da PI3K e AKT, resultando 

assim em reduzido efeito na insulina, como por exemplo no controle da glicemia pós-

prandial (HIROSUMI et al, 2002; CUENDA e ROUSSEAU, 2007; FUJISHIRO et 

al.,2013). 

 

2.4 Contribuições da insulina e glicose para a inflamação  

Tem sido proposto mais recentemente que a resistência à insulina e suas 

repercussões metabólicas, como o controle dificultado da glicemia, podem contribuir e 

amplificar a inflamação na obesidade. Durante o clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico, 

por exemplo, observa-se aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias e do 

infiltrado de macrófagos no tecido adiposo (KROGH-MADSEN et al., 2003; 

WESTERBACKA et al., 2008; SIKLOVA-VITKOVA et al., 2009). Além disso, o uso 

de insulinoterapia em indivíduos diabéticos leva ao influxo de macrófagos e aumento da 

expressão de genes pró-inflamatórios (IL-6, IL-1 e TNF-) no tecido adiposo subcutâneo 

(JANSEN et al., 2013). Em indivíduos e animais obesos resistentes à insulina existe forte 

correlação entre a expressão de marcadores pró-inflamatórios no tecido adiposo e a 

concentração plasmática de insulina (PEDERSEN et al., 2015). Já a redução da 

concentração de insulina circulante em animais obesos reduz o infiltrado de macrófagos 

e a expressão de quimiocinas e citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo, o que indica 

que a o aumento da concentração de insulina circulante contribui substancialmente para 

a inflamação do tecido adiposo obeso (PEDERSEN et al., 2015).  

Diversos estudos in vitro reportaram que o aumento da glicose favorece a 

expressão de genes de citocinas pró-inflamatórias por adipócitos, monócitos e 

macrófagos (SHANMUGAM et. al., 2003; WEN et. al., 2006; GONZALEZ et. al., 2012). 

Youssef-Labid e colaboradores (2012) observaram aumento da expressão do receptor 

TLR4 e ativação de vias pró-inflamatórias como a do NFκB e IKKB, em adipócitos 
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subcutâneos de obesos, incubados em meio hiperglicêmico. Da mesma forma, células de 

indivíduos diabéticos apresentam aumento da atividade da proteína quinase C (PKC) 

induzida por concentrações elevadas de glicose (DANDONA et. al., 2007; UEMATSU 

et. al., 2006; DASU et. al., 2008). Dasu e colaboradores (2008) demonstraram que os 

monócitos humanos, em meio hiperglicêmico, expressam grandes quantidades dos 

receptores TLR2 e TLR4. Essa expressão foi diretamente proporcional a concentração e 

tempo de exposição dessas células à glicose, e foi útil para ativar vias como a da PKC e 

da NADPH oxidase, induzindo a ativação de NFκB e a produção de MCP-1 e citocinas 

como IL-1, IL-6 e TNF-α. (DEVARAJ et. al., 2005; DASU et. al., 2007). Tencerová e 

colaboradores (2015) avaliaram o sangue e o tecido adiposo de mulheres obesas saudáveis 

antes e após a infusão intravenosa de glicose, e observaram aumento significativo de 

monócitos, macrófagos, linfócitos T helper e citotóxicos no tecido adiposo subcutâneo. 

Além disso, foi observado aumento da expressão de CCL2, do TLR4 e do TNF-α nos 

monócitos após infusão de glicose. 

De modo geral, os estudos demonstram papel importante da hiperinsulinemia e 

hiperglicemia no recrutamento e ativação das células da imunidade, porém nenhum 

estudo demonstrou esse efeito nas diferentes subpopulações de monócitos. 
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3. OBJETIVO 
 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar a distribuição e perfil funcional das subpopulações de monócitos em obesos 

sensíveis e resistentes à insulina em resposta à sobrecarga oral de glicose. 

 

3.1.1 Objetivos específicos 

✓ Avaliar o efeito da obesidade e da resistência à insulina no perfil funcional e 

migratório das subpopulaçoes de monócitos por meio da  distribuição e expressão de 

HLA-DR e CD11b. 

✓ Avaliar o efeito da sobrecarga oral de glicose no perfil funcional e migratório das 

subpopulaçoes de monócitos por meio do HLA-DR e CD11b. 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 Delineamento experimental 

Trata-se de um estudo de coorte transversal, onde as variáveis de interesse foram 

comparadas antes e após o teste de tolerância oral à glicose em indivíduos obesos 

sensíveis e resistentes à insulina e indivíduos eutróficos. 

O estudo foi realizado nos Laboratórios de Fisiologia do Exercício (LAFIEX) e 

Biologia do Exercício e Imunometabolismo (BIOEX) da Universidade Federal dos Vales 

do Jequitinhonha e Mucuri (Diamantina, Minas Gerais). 

 

4.2 Cuidados éticos 

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (CAAE 58065916.0.0000.5108). Os 

indivíduos que se voluntariaram foram informados sobre os objetivos do projeto, 

metodologias do estudo, possíveis riscos, desconfortos e benefícios relacionados à sua 

participação. Todos os participantes assinaram o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido. 

 

4.3 Amostra 

 Os voluntários foram recrutados a partir de anúncios publicados nas redes sociais, 

folhetos distribuídos nas Unidades Básicas de Saúde e cartazes fixados em pontos 

comerciais e na UFVJM. Foram incluídos no estudo indivíduos com idade entre 18 e 59 

anos, de ambos os sexos, não fumantes e que não faziam exercício físico regular (3 

vezes/semana) e nem participaram de acompanhamento nutricional ou apresentaram 

alteração da massa corporal (maior que 3 kg) nos seis meses anteriores à coleta. Além 

disso, os participantes não faziam uso de medicamentos anti-inflamatórios, 

hipoglicimiantes, anti-hipertensivos ou qualquer outro conhecido por afetar o 

metabolismo. Não apresentavam quadros de doenças agudas ou crônicas como 

cardiovasculares, cerebrovasculares, hepáticas, renais, hematológicas, respiratórias, 

tireoidianas, neoplásicas, inflamatórias e imunológicas. Adicionalmente, as mulheres não 

apresentavam diagnóstico de síndrome do ovário policístico. 
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 Foram selecionados indivíduos eutróficos e obesos, de acordo com o IMC, sendo 

classificados como eutróficos aqueles com IMC entre 18,5 e 24,9 kg/m2 e obesos aqueles 

com IMC maior ou igual a 30 kg/m2. Todos os participantes realizaram dosagem de 

glicose e insulina de jejum e a partir dos resultados foi calculada a resistência à insulina 

pelo modelo de avaliação homeostática da resistência à insulina (HOMA1-IR) e a função 

secretória das células beta do pâncreas pelo modelo de avaliação homeostática das células 

beta (HOMA- β) (MATTHEWS et al.,1985). Os índices HOMA1-IR e HOMA- β foram 

calculados a partir das equações: 

 

HOMA1-IR = glicemia (mmol) x insulina (µU/ml) ÷ 22,5              (Equação 1) 

HOMA-beta = 20 × Insulina (µU/ml) ÷ (Glicemia (mmol)- 3,5)      (Equação 2) 

 

 Foram classificados como resistentes à insulina indivíduos que apresentaram 

HOMA-IR maior que 2,71 mmol.μU/l2 (GELONEZE et al., 2006). 

 Os voluntários foram distribuídos em três grupos conforme os valores do IMC e 

do índice HOMA-IR, pareados de acordo com o sexo e idade (Figura 1).  

 

 

 

Figura 1-Distribuição dos grupos de acordo com IMC e resistência à insulina. 
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4.4 Protocolo experimental 

 Os voluntários foram submetidos, inicialmente, a avaliações antropométricas e 

bioquímicas, detalhadas a seguir. Todos os participantes realizaram o teste de tolerância 

oral à glicose (TTOG), e aqueles que apresentaram alteração nas concentrações da glicose 

de jejum (Glicemia ≥ 99 mg/dl) ou de 2 horas (Glicemia ≥ 140 mg/dl), foram excluídos 

do estudo. O consumo alimentar dos indivíduos foi investigado por meio do recordatório 

alimentar de três dias e o gasto energético foi determinado a partir de fórmulas preditoras. 

A contagem global e diferencial dos leucócitos do sangue periférico, percentual das 

subpopulações de monócitos e expressão de HLA-DR e CD11b pelas subpopulações de 

monócitos foram avaliados antes (jejum), 1 e 3 horas após o teste. 

 

4.4.1 Avaliação antropométrica e da composição corporal 

 Foram mensurados estatura e massa corporal utilizando balança analógica com 

estadiômetro acoplado (Welmy, modelo 110) para cálculo do IMC.  

 A circunferência da cintura foi aferida, com a utilização fita métrica. Para tal, os 

voluntários foram instruídos a despir a região que seria mensurada e a ficarem de pé com 

os braços estendidos ao longo do corpo. A fita métrica foi passada ao redor da cintura, 

abaixo da última costela, dois dedos acima da cicatriz umbilical, e a medida registrada 

após relaxamento do abdômen. 

 A composição corporal foi avaliada por meio de absorciometria radiológica de 

dupla energia (DXA) (Lunar, DPX, Madison, Wisconsin, USA). Para isso, os voluntários 

trajando roupas leves, foram posicionados na área de escaneamento de forma que o centro 

de certos pontos como crânio, coluna vertebral, pélvis e pernas fossem escaneados. Com 

essa análise foram obtidas medidas de percentual de gordura corporal, quantidade de 

massa magra, massa gorda e massa de tecido adiposo visceral. 

 

4.4.2 Análises bioquímicas 

 Para as análises bioquímicas, os voluntários permaneceram 12 horas em jejum. As 

dosagens de glicose e insulina de jejum foram realizadas por laboratório de análises 

clínicas, com protocolos estabelecidos pelo local. 

 As dosagens de colesterol total, HDL-colesterol (HDL-c) e triglicerídeos foram 

realizadas utilizando os quites Colesterol monoreagente, HDL LD monoreagente, 
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Trisglicerídeos monoreagente (Bioclin®), de acordo com as instruções do fabricante. As 

concentrações de LDL- colesterol (LDL-c) e VLDL-colesterol (VLDL-c) foram 

estimadas a partir de dos valores de colesterol total, HDL-c e triglicerídeos, por meio da 

equação de Martin et al. (2014): 

 

LDL-c= Colesterol – HDL-c-Triglicerídeos/”x”                  (Equação 3) 

 

Onde a variável x é a mediana das concentrações de triglicerídeos e colesterol não-

HDL conforme tabela descrita por Martin e colaboradores (2014). A divisão dos 

triglicerídeos por essa mediana resulta nos valores de VLDL-colesterol. 

 

 

4.4.3 Teste de tolerância oral à glicose 

 Para o TTOG os indivíduos permaneceram em jejum por 12 horas e amostras de 

sangue foram coletadas antes e após (1, 2 e 3 horas) a ingestão de 75g de dextrose (300 

ml). A concentração de glicose foi mensurada em todos os tempos e a área sob a curva 

estimada, para o intervalo de 2 horas, com a utilização do programa GraphPad Prism 

versão 7.0, (GraphPad Software, Inc., USA). 

 A contagem global de leucócitos, diferencial de monócitos e as análise de 

percentual e expressão de HLA-DR e CD11b das subpopulações de monócitos foram 

realizadas antes, 1 e 3 horas após o TTOG. 

 

4.4.4 Quantificação e fenotipagem das subpopulações de monócitos 

Foi realizada contagem global e diferencial de leucócitos totais por meio de 

contador hematológico (Mindray®, modelo bc-5380), nos 4 momentos do TTOG (jejum, 

1 hora, 2 horas e 3 horas). As concentrações de hemoglobina e hematócrito também foram 

determinadas e utilizadas para a correção da contagem total dos leucócitos, em função da 

variação do volume plasmático após a ingestão de dextrose, de acordo com Dill e Costill 

(1974). 

O perfil fenotípico e funcional dos monócitos foi avaliado por citometria de fluxo. 

Para isso, aproximadamente 100 µl de sangue foram incubados por 30 minutos, a 

temperatura ambiente e ao abrigo da luz, com anticorpos monoclonais conjugados a 

fluorocromos específicos (Tabela 1). Após a incubação, as hemácias foram lisadas 
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utilizando 2 ml de solução de lise eritrocitária (citrato de sódio 2,5%, formaldeído 2%, 

glicol dietileno 3%, heparina 5000UI/mL), por 10 minutos a temperatura ambiente. Logo 

após o material foi centrifugado a 300 g, por 10 minutos, a temperatura ambiente. O 

sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado, duas vezes, em 3 ml de tampão 

fosfato salina (PBS 0,015 M,  pH 7,4) (300 g, 10 min, temperatura ambiente). Ao final as 

células foram suspensas em 100 µl de PBS (0,015 M,  pH 7,4) e fixadas com 100 µl de 

paraformaldeído 4%, e mantidas a temperatura de 4 °C até o momento da análise. 

  

 

 

Tabela 1- Relação dos anticorpos utilizados nos experimentos de citometria de fluxo. 

Anticorpo Fluorocromo Clone Catálogo 

anti-CD14 APC 18D11 21620146# 

anti-CD16 APC-Cy7 3G8 557758* 

anti-HLA-DR FITC G46-6 555811* 

anti-CD11b/Mac-1 PE ICRF44 555388* 

*BD Biosciences, #ImmunoTolls 

 

Para as análises de citometria de fluxo (FacsCantoII, BD, Bencton & Dickson),  

foram adquiridos 30.000 eventos na região de monócitos, após exclusão de doublets, a 

partir de gráficos de FSC-H versus FSC-A (dispersão frontal - FSC- Forward Scatter). Os 

dados foram posteriormente analisados utilizando o programa FlowJo (versão 10.0), para 

determinar o percentual das subpopulações de monócitos e também a intensidade de 

expressão de HLA-DR e CD11b pelas diferentes subpopulações. Foi utilizado um 

controle de isotipo contendo apenas os marcadores CD14, CD16 e HLA-DR, para 

determinar as células positivas para CD11b e, a partir delas, determinar a mediana de 

fluorescência. 

As subpopulações de monócitos foram determinadas a partir da expressão dos 

marcadores CD14 e CD16, após exclusão de células não monocíticas, considerando a 

expressão de HLA-DR, como descrito por Mcphail e colaboradores (2012). Para isso, foi 

realizada uma exclusão de doublets a partir de gráficos de FSC-H versus FSC-A (Figura 

2A). A população de singlets foi selecionada e foi traçado um gráfico pontual de tamanho 

em função da granulosidade (dispersão lateral - SSC- Side Scatter) para delimitar a 
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população de monócitos (Figura 2B). A partir dos monócitos foi traçado um gráfico de 

distribuição pontual de CD14-APC por CD16-APC-Cy7, para exclusão das células CD14- 

(Figura 2C). A partir das células CD14+, foram selecionados os monócitos HLA-DR+ 

(Monócitos verdadeiros) (Figura 2D). O percentual de monócitos clássicos (CD14++ 

CD16-), intermediários (CD14++ CD16+) e não-clássicos (CD14+ CD16++) foi, então, 

determinado nos gráficos de distribuição pontual CD14-APC por CD16-APC-Cy7 

(Figura 2E). 

 

 
Figura 2- Estratégia para determinação do percentual das subpopulação de monócitos. (A) Distribuição 
pontual FSC-H versus FSC-A para exclusão de doublets. (B) Distribuição pontual FSC-A x SSC-A, onde 
estão delimitados os monócitos. (C) CD14-APC x CD16-APC-Cy7 para seleção das células 
CD14+/CD16+. (D)HLA-DR-FITC x CD16-APC-Cy7 para exclusão das células CD16+HLA-DR- (não 
monócitos). (E) CD14-APC x CD16-APC-Cy7 para identificação das subpopulações de monócitos não-
clássicos (CD14+CD16++), intermediários (CD14++CD16+) e clássicos (CD14++CD16-). 
 
 A expressão de HLA-DR e CD11b foi determinada em histogramas de 

fluorescência, considerando a mediana de intensidade de fluorescência, para os monócitos 

totais (a partir dos monócitos verdadeiros) e as subpopulações (Figura 3). 

Também foi determinado o percentual de monócitos totais e das subpopulações 

que expressam CD11b.   
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Figura 3- Estratégia para determinação da expressão de HLA-DR e CD11b nos monócitos totais e nas 
subpopulações de clássicos, intermediários e não-clássicos. 

 

4.5 Análise estatística  

Para análise estatística foi utilizado o programa GraphPad Prism, versão 7 

(GraphPad Software, Inc., USA). Os dados estão apresentados como a média ± DP 

(desvio padrão). O teste de Shapiro-Wilk foi utilizado para avaliar a normalidade dos 

dados. Uma vez que as variáveis dependentes apresentaram distribuição normal, o teste 

de análise de variância de uma via (One-way ANOVA) foi utilizado para comparar os 

dados antropométricos, bioquímicos, contagem global e diferencial de leucócitos, 

percentual das subpopulações de monócitos e de células positivas para CD11b, e 

intensidade de fluorescência de HLA-DR e CD11b, entre os três grupos, no jejum. A 

ANOVA twoway com medidas repetidas foi usada para avaliar contagem global e 

diferencial de leucócitos, percentual das subpopulações de monócitos e de células 



31 

 

 

positivas para CD11b, e intensidade de fluorescência de HLA-DR e CD11b em cada 

grupo no TTOG. A significância da diferença entre as médias obtidas foi determinada 

pelo post hoc de Tukey.  

Para testar a presença de correlação entre as variáveis antropométricas, 

bioquímicas e da distribuição das 3 subpopulações de monócitos, utilizamos a correlação 

de Pearson e, para verificar sua linearidade, foram testadas num modelo de Regressão 

Linear Múltipla Stepwise, com ajustes para idade e sexo, no programa IBM SPSS 

Statistics versão 22.0. Foi adotado o nível de significância de p ≤ 0,05. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Caracterização antropométrica e bioquímica. 

 Os dados da caracterização antropométrica e bioquímica dos 33 indivíduos que 

participaram do estudo estão apresentados na Tabela 2. Cada grupo foi constituído de 11 

indivíduos pareados segundo idade e sexo, sendo 4 homens e 7 mulheres por grupo. 

 Os valores de estatura, glicose de jejum, colesterol e suas frações HDL-c e LDL-

c não foram diferentes entre os grupos. Os grupos OBS e OBR apresentaram valores 

maiores de massa corporal, IMC, circunferência da cintura, percentual de gordura 

corporal, massa de tecido adiposo visceral e massa gorda, quando comparados com o 

grupo CONT. O grupo OBR apresentou valores maiores de IMC, circunferência da 

cintura, insulina, HOMA-IR, HOMA-β, AUC glicose, glicemia de 2 horas, triglicerídeos 

e VLDL-c quando comparado com os grupos OBS e CONT (Tabela 2). 

A correlação entre os parâmetros bioquímicos e de adiposidade foi investigada e 

os resultados estão expressos na Tabela 3. A circunferência da cintura e a massa de tecido 

adiposo visceral apresentaram correlação negativa com o HDL-c e correlação positiva 

com os demais parâmetros bioquímicos, exceto a concentração de VLDL-c. O IMC se 

correlacionou positivamente com a concentração de insulina, HOMA-IR, HOMA-β, 

AUC glicose, glicemia de 2 horas, e concentração de colesterol, triglicerídeos e LDL-c. 

Já o percentual de gordura se correlacionou positivamente apenas com a concentração de 

insulina, HOMA-IR, HOMA-β e AUC glicose (Tabela 3).  
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Tabela 2- Caracterização antropométrica e bioquímica dos participantes do estudo. 

Dados expressos em média ± desvio padrão. *P < 0,05 comparado ao CONT e #P < 0,05 comparado ao 
OBS, One-way Anova, post-hoc de Tukey. CONT = controle eutrófico, OBS = obeso sensível à insulina, 
OBR = obeso resistente à insulina, IMC = índice de massa corporal, HOMA-IR = modelo homeostático de 
avaliação da resistência à insulina, HOMA-β = modelo homeostático de avaliação da secreção das células 
beta-pancreáticas, VLDL-c = lipoproteína de muito baixa densidade, LDL-c = lipoproteína de baixa 
densidade, HDL-c = lipoproteína de alta densidade, AUC= área sob a curva. 

 CONT 
n = 11 

OBS 
n = 11 

OBR 
n = 11 

Idade (anos) 27,0  ± 6,6 24,0  ± 6,2 26,7  ± 4,3 

Massa corporal (kg) 62,4 ± 6,4 91,7 ± 11,9* 101,1 ± 18,7* 

Estatura (cm) 167,0 ± 6,0 166,0 ± 9 165,0 ± 9,0 

IMC (kg/m²) 22,4  ± 1,3 33,2  ± 2,3* 37,2  ± 4,5*# 

Circunferência da cintura (cm) 73,7  ± 5,5 93,9  ± 8,0 * 106,6  ± 12,2*# 

Gordura corporal (%) 30,2  ± 7,9 42,5  ± 5,5* 43,8 ± 6,2* 

Massa de tecido adiposo visceral 
(g) 

168,8  ±115,2 937,6  ± 453,3* 1342,0  ± 530,5* 

Massa gorda (kg)  17,8  ± 4,2 36,8  ± 5,2* 42,4  ± 9,9* 

Massa magra (kg) 41,6 ± 7,9 50,3 ± 10,5 54,4 ± 12,3* 

Glicemia de jejum (mg/dL) 81,6 ± 6,6 81,1 ± 8,3 88,4 ± 5,4 

Insulina (µUI/ml) 5,2 ± 2,2 8,6 ± 2,9 23,7± 7,2*# 

Homa-IR (mmol.μU/l2) 1,0 ± 0,5 1,7 ± 0,6 5,2 ± 1,6*# 

Homa-β (mmol)(μU)/l2 111,9 ± 53,6 172,6 ± 84,9 349,6 ± 119,1*# 

AUC Glicose (mg/dlx120min) 8976,0 ± 1600,0 9188,0 ± 1682,0 12228,0 ± 676,0*# 

Glicemia 2 horas (mg/dL) 64,8 ± 13,3 67,1 ± 20,9 97,8 ± 19,7*# 

Colesterol (mg/dL) 162,4 ± 35,4 166,5 ± 39,8 200 ± 44,5 

Triglicerídios (mg/dL) 80,1 ± 42,5 89,7 ± 17,3 197,2 ± 106,9*# 

HDL-c (mg/dL) 57,8 ± 11,7 50,8 ± 14,4 44,0 ± 15,1 

LDL-c (mg/dL) 85,6 ± 34,7 89,7 ± 34,9 119,7 ± 36,6 

VLDL-c (mg/dL) 18,87 ± 7,5 18,18 ± 7,3 36,2 ± 25,7*# 
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Tabela 3 – Análise de correlação entre os parâmetros bioquímicos e antropométricos dos 
participantes do estudo. 

*p <0,05, teste de correlação de Pearson. IMC: Índice de Massa Corporal, HOMA-IR = modelo 
homeostático de avaliação da resistência à insulina, HOMA-β = modelo homeostático de avaliação da 
secreção das células beta-pancreáticas, AUC: área sob a curva da glicose, VLDL = lipoproteína de muito 
baixa densidade, LDL = lipoproteína de baixa densidade, HDL = lipoproteína de alta densidade. 
 

 
5.2 Quantificação e fenotipagem das subpopulações de monócitos no jejum 

  A contagem global e diferencial dos leucócitos do sangue periférico foi 

avaliada após 12 horas de jejum. Não foi observada diferença entre os grupos, mostrando 

que a obesidade e a resistência à insulina não alteraram a contagem total e diferencial dos 

leucócitos (Tabela 5). 

 

 

 
IMC Circunferência 

da Cintura 
Massa de 

Tecido 
adiposo 
visceral 

Percentual de 
gordura 

 
R P R P R P r P 

Glicemia jejum 0,3 0,0 0,4 0,0* 0,5 0,0* 0,0 0,8 
Insulina 0,7 0,0* 0,8 0,0* 0,7 0,0* 0,4 0,0* 
HOMA-IR 0,7 0,0* 0,8 0,0* 0,7 0,0* 0,4 0,0* 
HOMA-β 0,6 0,0* 0,6 0,0* 0,5 0,0* 0,4 0,0* 
AUC Glicose 0,6 0,0* 0,5 0,0* 0,6 0,0* 0,4 0,0* 
Glicemia 2 
horas 

0,5 0,0* 0,5 0,0* 0,6 0,0* 0,2 0,2 

Colesterol 0,3 0,0* 0,4 0,0* 0,6 0,0* -0,0 0,7 
Triglicerídeos 0,5 0,0* 0,6 0,0* 0,5 0,0* 0,2 0,2 
HDL-c -0,2 0,1 -0,4 0,0* -0,4 0,0* -0,0 0,7 
LDL-c 0,4 0,0* 0,5 0,0* 0,6 0,0* -0,0 0,7 
VLDL-c 0,3 0,0 0,3 0,0 0,3 0,0 -0,0 0,9 



35 

 

 

Tabela 4 - Contagem global e diferencial dos leucócitos do sangue dos participantes do 
estudo no jejum. 

 
Dados expressos em média ± desvio padrão.One-way  Anova. . CONT = controle eutrófico, OBS = obeso 
sensível à insulina, OBR = obeso resistente à insulina. Os valores de contagem estão expressos em número 
de células por microlitro de sangue. 

 

A Figura 4 apresenta o percentual das subpopulações de monócitos nos diferentes 

grupos. O grupo OBR apresentou menor percentual de monócitos clássicos quando 

comparado ao grupo CONT (p= 0,007, Figura 4A). Não houve diferença no percentual 

dos monócitos intermediários entre os grupos (p= 0,1734, Figura 4B). Os grupos OBR e 

OBS apresentaram maior percentual de monócitos não clássicos (p= 0,0002 e p= 0,048, 

respectivamente) quando comparados ao grupo CONT (Figura 4C). Os resultados 

indicam que indivíduos obesos, independente da sensibilidade à insulina, apresentam 

maior percentual de monócitos não-clássicos e que os resistentes à insulina apresentam 

menor percentual de monócitos clássicos. 

 
 

CONT 
n = 11 

OBS 
n = 11 

OBR 
n = 11 

P 

Leucócitos totais 5881 ± 1363 7412 ± 1578 6875 ± 1794 0,08 

Neutrófilos 2942 ± 785 3873 ±1284 3441 ± 1301 0,20 

Linfócitos 2357 ± 870 2905 ± 639 2812 ± 663 0,18 

Monócitos  357 ± 99 405 ± 93 377 ± 89 0,49 

Eosinófilos 149 ± 100 238 ± 157 214 ± 91 0,24 

Basófilos 32 ± 11 26 ± 5 30± 10 0,26 
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Figura 4- Percentual das subpopulações de monócitos clássicos (A), intermediários (B) e não-clássicos 
(C), nos diferentes grupos.CONT = controle eutrófico, OBS = obeso sensível à insulina, OBR = obeso 
resistente à insulina. Dados expressos em média +/- desvio padrão. *P < 0,05 comparado ao CONT, One-

wayAnova, post-hoc de Tukey. 
 

Os percentuais das subpopulações de monócitos foram correlacionados com os 

parâmetros bioquímicos e de adiposidade. O percentual de monócitos intermediários não 

apresentou correlação com nenhuma das variáveis testadas (dados não mostrados). A 

Tabela 6 apresenta as correlações dos monócitos clássicos e não-clássicos com os 

parâmetros de adiposidade e bioquímicos. Dentre os parâmetros de adiposidade, o 

percentual de monócitos clássicos apresentou correlação negativa e o percentual dos não-

clássicos apresentou correlação positiva com a circunferência da cintura, IMC, massa 

gorda, massa magra e massa de tecido adiposo visceral. Em relação aos parâmetros 

bioquímicos, o percentual de monócitos clássicos se correlacionou negativamente com a 

AUC glicose e a glicemia de 2 horas. Já o percentual de monócitos não-clássicos 

correlacionou-se positivamente com a glicemia de jejum, concentração de insulina, 

HOMA-IR, AUC glicose, glicemia de 2 horas e concentração de LDL-c, e negativamente 

com o HDL-c. Isso mostra que quanto maiores as alterações nos parâmetros bioquímicos 

e de adiposidade, menor o percentual de monócitos clássicos e maior o percentual de 

monócitos não-clássicos. 
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Tabela 5 – Correlação dos percentuais de monócitos clássicos e não-clássicos com os 
dados antropométricos e bioquímicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Correlação significativa. IMC: Índice de Massa Corporal, CC: circunferência da cintura, % gord: perentual 
de gordura, HOMA-IR = modelo homeostático de avaliação da resistência a insulina, HOMA-β = modelo 
homeostático de avaliação da secreção das células beta-pancreáticas, VLDL = lipoproteína de muito baixa 
densidade, LDL = lipoproteína de baixa densidade, HDL = lipoproteína de alta densidade. 

 

 Utilizamos a análise de regressão linear multivariada, ajustada por idade e sexo, 

para modelar os preditores bioquímicos e de adiposidade que poderiam explicar as 

alterações dos percentuais de monócitos clássicos e não-clássicos. As análises mostram 

que a glicemia de 2 horas explica 29% das alterações no percentual de monócitos 

clássicos (R2 = 0,29, β = -0,567, p = 0,003) e a massa de tecido adiposo visceral explica 

36% das alterações no percentual de monócitos não-clássicos (R2 = 0,36, β = 0,622, p = 

0,001). As outras variáveis testadas nos modelos não mostraram associação com o 

percentual de monócitos clássicos e não-clássicos. Assim, o percentual de monócitos 

clássicos sofre maior influência das concentrações de glicose e os não-clássicos são mais 

influenciados pelo acúmulo de tecido adiposo visceral. 

Para avaliar o estado funcional das subpopulações de monócitos nos diferentes 

grupos, foram utilizados os marcadores HLA-DR e CD11b. A Figura 5 apresenta 

 
Monócitos 
clássicos 

Monócitos  
não-clássicos  

R P R P 

IMC -0,4 0,0* 0,6 0,0* 

CC -0,4 0,0* 0,6 0,0* 

Tecido adiposo visceral -0,5 0,0* 0,7 0,0* 

Gordura corporal (%) -0,2 0,1 0,3 0,07 
Massa magra -0,4 0,0* 0,5 0,0* 
Massa gorda -0,4 0,0* 0,5 0,0* 
Glicemia de jejum -0,3 0,07 0,4 0,0* 
Insulina -0,3 0,1 0,4 0,0* 
HOMA-IR -0,3 0,1 0,4 0,0* 
HOMA-β -0,2 0,2 0,3 0,1 
AUC Glicose -0,5 0,0* 0,5 0,0* 
Glicemia 2 horas -0,6 0,0* 0,6 0,0* 
Colesterol -0,2 0,2 0,3 0,1 
Triglicerídeos -0,1 0,5 0,2 0,3 
HDL-c 0,3 0,07 -0,4 0,0* 
LDL-c -0,3 0,09 0,3 0,0* 
VLDL-c -0,2 0,3 0,2 0,2 
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expressão de HLA-DR nos monócitos totais e nas suas subpopulações. O grupo OBS 

apresentou menor expressão de HLA-DR nos monócitos totais (p= 0,039, Figura 5A) e 

clássicos (p=0,027, Figura 5B) quando comparado com o grupo CONT. A expressão de 

HLA-DR não foi diferente entre os grupos quando se avaliou as subpopulações de 

monócitos intermediários (p= 0,89, Figura 5C) e não-clássicos (p=0,79, Figura 5D). 

Assim, o grupo OBS apresenta menor expressão de HLA-DR nos monócitos totais no 

jejum, o que parece ser reflexo da menor expressão dessa molécula nas subpopulações de 

monócitos clássicos. 

 

 
Figura 5- Intensidade de fluorescência de HLA-DR nas subpopulações de monócitos totais (A), clássicos 
(B), intermediários (C) e não-clássicos (D), nos diferentes grupos. CONT = controle eutrófico, OBS = 
obeso sensível à Insulina, OBR = obeso resistente à insulina. Dados expressos em média. *P < 0,05 
comparado ao CONT,One-way Anova com post-hoc de Tukey. 
 

A Figura 6 apresenta o percentual de monócitos totais e das suas subpopulações 

positivos para CD11b, nos diferentes grupos. Os monócitos totais do grupo OBR 

apresentaram menor percentual de células CD11b+ (p= 0,005, Figura 6A) quando 

comparado com o grupo CONT. Não foi observado diferença no percentual de monócitos 

CD11b+, entre os três grupos, para nenhuma das subpopulações (p > 0,05). 
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Figura 6- Percentual de células CD11b+ nas subpopulações de monócitos totais (A), clássicos (B), 
intermediários (C) e  não-clássicos (D) nos diferentes grupos. CONT = controle eutrófico, OBS = obeso 
sensível à Insulina, OBR = obeso resistente à insulina. Dados expressos em média. *P < 0,05 comparado 
ao CONT,One-way Anova com post-hoc de Tukey. 
 

 

Quando foi avaliada a expressão de CD11b nos monócitos totais e nas 

subpopulações, não foi observada diferença entre os grupos (p > 0,05, Figura 7). Isso 

demonstra que, apesar do grupo OBR apresentar um menor percentual de monócitos 

totais positivos para CD11b, a expressão dessa molécula não é diferente entre os grupos. 
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Figura 7- Intensidade de fluorescência de CD11b nas subpopulações de monócitos totais (A) clássicos (B), 
intermediários (C) e  não-clássicos (D) nos diferentes grupos. CONT = controle eutrófico, OBS = obeso 
sensível à Insulina, OBR = obeso resistente à insulina. Dados expressos em média. *P < 0,05 comparado 
ao CONT,One-way Anova com post-hoc de Tukey. 
 

5.3 Quantificação e fenotipagem das subpopulações de monócitos após sobrecarga de 

glicose. 

Os valores de glicemia observados nos três grupos durante o TTOG e a área sob 

a curva de glicose de 2 horas e 3 horas, estão representados na Figura 8. Foi observado 

aumento dos valores de glicemia de 2 horas e 3 horas do grupo OBR quando comparado 

aos grupos CONT e OBS (p < 0,0001, Figura 8A). A AUC da glicose de 2 e 3 horas 

também foi maior no grupo OBR quando comparado aos demais grupos (p > 0,0001, 

Figura 8B e 8C). 
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Figura 8- Efeito do TTOG na curva de glicemia (A), AUC 2 horas (B),  AUC 3 horas (C) nos diferentes 
grupos. CONT = controle eutrófico, OBS = obeso sensível à insulina, OBR = obeso resistente à insulina. 
Dados expressos em média. *P < 0,05 comparado ao CONT,#P < 0,05 comparado ao OBS. AUC= One-

way Anova com post-hoc de Tukey. AUC = área sob a curva.  
 

A Figura 9 apresenta os valores de leucócitos totais e monócitos obtidos na 

contagem diferencial nos três momentos. Os demais dados da contagem diferencial estão 

expressos na Tabela Suplementar 1.Os leucócitos totais diminuíram em todos os grupos 

1 hora após o teste, quando comparado com o jejum (p < 0,05). Em 3 horas, o número de 

leucócitos voltou às concentrações do jejum, exceto no grupo OBR (Figura 9A). 

Da mesma forma, a contagem de monócitos diminuiu 1 hora após o teste quando 

comparado ao jejum, para os grupos CONT (p = 0,016), OBR (p = 0,001) e OBS (p = 

0,06, Figura 9 B), retornando às concentrações do jejum depois de 3 horas. Isso demonstra 

que a sobrecarga oral de glicose foi suficiente para diminuir a contagem de leucócitos 

totais e monócitos 1 hora após o teste, de forma semelhante entre os grupos. 
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Figura 9- Efeito do TTOG na contagem de leucócitos totais (A) e monócitos (B) nos diferentes grupos. 
CONT = controle eutrófico, OBS = obeso sensível à Insulina, OBR = obeso resistente à insulina. Dados 
expressos em média ± desvio padrão. aEfeito do TTOG, comparado ao jejum.#p = 0,06 comparado ao 
jejum.Two-way Anova com post-hoc de Tukey. 
 

A Figura 10 apresenta o percentual das subpopulações de monócitos durante o 

TTOG para os grupos em avaliação. Em relação ao percentual da subpopulação de 

monócitos clássicos, não foi observado efeito do TTOG no grupo CONT. O grupo OBS 

apresentou aumento do percentual 1 hora pós-teste comparado ao jejum (p = 0,01, Figura 

10A), com redução após 3 horas aos valores observados no jejum. O grupo OBR 

apresentou aumento do percentual de monócitos clássicos 1 hora (p = 0,06) e 3 horas (p 

= 0,01) após o TTOG quando comparado ao jejum (p = 0,02, Figura 10 A). 

Não foi observado efeito do TTOG no percentual de monócitos intermediários 

para os grupos (p > 0,05, Figura 10 B).  

O TTOG não teve efeito no percentual de monócitos não-clássicos do grupo 

CONT (p > 0,05). O grupo OBS apresentou diminuição do percentual de monócitos não-

clássicos1 hora (p = 0,005) comparado ao jejum, com aumento após 3 horas aos valores 

do jejum. O percentual de monócitos não-clássicos do grupo OBR diminuiu 1 hora após 

o TTOG (p = 0,005) se mantendo reduzido após 3 horas (p = 0,02, figura 10 C). Esses 

resultados demonstram que a sobrecarga oral de glicose durante o TTOG afeta de forma 

distinta as subpopulações de monócitos no indivíduo eutrófico, obeso sensível e obeso 

resistente à insulina. 
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Figura 10- Efeito do TTOG no percentual de monócitos clássicos (A), intermediários (B) e não-clássicos 
(C) nos diferentes grupos. CONT = controle eutrófico, OBS = obeso sensível à insulina, OBR = obeso 
resistente à insulina. Dados expressos em média ± desvio padrão. aEfeito do TTOG, comparado ao jejum. 
#p = 0,06,.Two-way Anova com post-hoc de Tukey. As diferenças entre os grupos descritos na Figura 4 
foram omitidos dessa figura. 
 

Em relação à expressão de HLA-DR pelos monócitos totais não foi observado 

efeito do TTOG para os grupos em avaliação (Figura 11A). Já para a subpopulação de 

monócitos clássicos, a expressão de HLA-DR foi menor 1 e 3 horas após o TTOG para o 

grupo CONT  (p = 0,003e 0,005, respectivamente, Figura 11 B). No grupo OBS o TTOG 

não teve efeito na expressão de HLA-DR, e no grupo OBR a expressão de HLA-DR foi 

menor 3 horas após o teste (p = 0,006). 

O TTOG também não teve efeito na expressão de HLA-DR pelos monócitos 

intermediários nos grupos CONT e OBS (Figura 11C). Porém, no grupo OBR a expressão 

de HLA-DR foi menor 1 hora e 3 horas depois do TTOG (p = 0,0007 e p < 0,0001). 

Os grupos CONT e OBS não apresentaram diferença na expressão de HLA-DR 

nos monócitos não-clássicos durante o TTOG (p > 0,05, Figura 11 D). Porém foi 

observada redução da expressão de HLA-DR nos monócitos não-clássicos do grupo OBR 

depois de 3 horas do teste, quando comparado com o jejum (p = 0,009). Esses resultados 
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demonstram que o TTOG induz diminuição da expressão do HLA-DR na subpopulação 

de monócitos clássicos do grupo CONT, e em todas as subpopulações no grupo OBR, 

mas não teve efeito na expressão desse marcador no grupo OBS. 

 

 
Figura 11- Efeito do TTOG na intensidade de fluorescência de HLA-DR nos monócitos totais (A), 
clássicos (B), intermediários (C), não-clássicos (D) nos diferentes grupos. CONT = controle eutrófico, OBS 
= obeso sensível à insulina, OBR = obeso resistente à insulina. Dados expressos em média ± desvio 
padrão.aEfeito do TTOG, comparado ao jejum. Two-way Anova com post-hoc de Tukey. As diferenças 
entre os grupos descritos na figura 5 foram omitidos dessa figura. 
 
  

A Figura 12 apresenta os dados do percentual de células positivas para CD11b. 

Não foi observado efeito do TTOG nos percentuais de células CD11b+ para os monócitos 

totais e para subpopulações, em nenhum dos grupos (p > 0,05). 
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Figura 12- Efeito do TTOG no percentual de CD11b + nos monócitos totais (A), clássicos (B), 
intermediários (C), não-clássicos (D) nos diferentes grupos. CONT = controle eutrófico, OBS = obeso 
sensível à insulina, OBR = obeso resistente à insulina. Dados expressos em média ± desvio padrão. Two-

way Anova com post-hoc de Tukey. As diferenças entre os grupos descritos na figura 6 foram omitidos 
dessa figura. 
  

 
A expressão de CD11b foi modificada pelo TTOG nos monócitos totais e nas suas 

3 subpopulações, em todos os grupos, exceto nos monócitos intermediários do grupo 

CONT (p = 0,08, Figura 13 C). O grupo OBR apresentou menor expressão de CD11b nos 

monócitos intermediários, 1 hora pós-teste, o que se manteve em 3 horas. Para o grupo 

OBS foi observada menor expressão de CD11b nos monócitos intermediários 3 horas 

após o TTOG. O mesmo resultado foi observado para os monócitos totais, clássicos, e 

não-clássicos de todos os grupos (Figura 13). Esses resultados demonstram que, apesar 

de não influenciar no percentual de monócitos CD11b positivos, o TTOG afeta a 

expressão dessa molécula de forma semelhante nos três grupos avaliados, nas 

subpopulações de monócitos clássicos e não-clássicos. 
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Figura 13- Efeito do TTOG na intensidade de fluorescência de CD11b nos monócitos totais (A), clássicos 
(B), intermediários (C), não-clássicos (D) nos diferentes grupos. CONT = controle eutrófico, OBS = obeso 
sensível à insulina, OBR = obeso resistente à insulina. Dados expressos em média ± desvio padrão.aEfeito 
do TTOG, comparado ao jejum.Two-way Anova com post-hoc de Tukey. 
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6. DISCUSSÃO 

 Foi avaliado nesse estudo  o efeito da sobrecarga oral de glicose na distribuição 

e perfil funcional dos monócitos na obesidade e resistência à insulina. Esse foi o 

primeiro estudo no qual foi avaliada a distribuição das subpopulações de monócitos 

durante o TTOG em obesos sensíveis e resistentes à insulina.  

 Inicialmente caracterizamos os indivíduos para observar alterações metabólicas 

que poderiam ser decorrentes da obesidade e da resistência à insulina. Como esperado, os 

indivíduos obesos apresentaram valores aumentados nos parâmetros de adiposidade e 

bioquímicos, quando comparados aos indivíduos eutróficos. Porém, os indivíduos 

resistentes à insulina apresentaram alterações ainda maiores. A média de IMC do grupo 

de obesos sensíveis estava na faixa de obesidade grau I, enquanto que a dos indivíduos 

resistentes à insulina encontrava-se na faixa de obesidade grau II. A circunferência da 

cintura dos indivíduos resistentes à insulina também foi maior que a dos indivíduos 

sensíveis e acima dos valores recomendados pela Associação Brasileira para o estudo da 

obesidade e Síndrome Metabólica (ABESO, 2010). Porém, não foi observado diferença 

estatística na massa de tecido adiposo visceral dos dois grupos de obesos sugerindo que 

apesar de serem mais obesos, os indivíduos do grupo OBR não diferiam dos OBS em 

relação a quantidade de tecido adiposo visceral. 

As concentrações de insulina também foram maiores nos indivíduos obesos 

resistentes, reflexo do quadro de resistência à insulina, evidenciado pelo maior valor do 

HOMA-IR e do aumento da função secretora das células beta pancreáticas, estimada por 

meio do HOMA-β. Apesar de apresentarem maiores concentrações de insulina, os obesos 

resistentes apresentaram menor tolerância à glicose, o que pode ser observado pela maior 

AUC de glicose e maior glicemia de 2 horas. Eles também apresentaram maiores valores 

de triglicerídeos e VLDL-c, acima dos valores recomendados pela ABESO, 

demonstrando alterações no metabolismo lipídico. Esses dados sugerem um pior quadro 

metabólico nos indivíduos do grupo OBR com alterações características da fisiopatologia 

da resistência à insulina. 

Alterações inflamatórias são observadas na obesidade, em decorrência, 

inicialmente, do acúmulo excessivo de gordura. Porém, é sugerido que as alterações 

metabólicas resultantes da obesidade também contribuam e amplifiquem o perfil pró-

inflamatório da obesidade (KROGH-MADSEN et al., 2003; WESTERBACKA et al., 
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2008; SIKLOVA-VITKOVA et al., 2009). Assim, investigamos, primeiramente, a 

distribuição das subpopulações de monócitos nos diferentes grupos. Observamos que os 

obesos apresentaram maior percentual de monócitos não-clássicos e aqueles resistentes à 

insulina também apresentaram diminuição nos monócitos clássicos. Mukherjee e 

colaboradores (2015) atribuíram funções fagocíticas aos monócitos clássicos, enquanto 

que aos monócitos não-clássicos atribuíram papel importante na inflamação. Os 

monócitos não-clássicos são correlacionados com o estado inflamatório de diversas 

doenças, inclusive a obesidade (AUFFRAY et. al., 2003; COTTAM et. al., 2002). Como 

em nossos resultados, diversos autores observaram aumento dessa subpopulação em 

obesos (POITOU et. al., 2011; KRINNINGER et. al., 2014). 

Observamos que o percentual de monócitos clássicos se correlacionou 

negativamente e os não-clássicos positivamente com todos os parâmetros de adiposidade, 

exceto o percentual de gordura. O percentual de monócitos clássicos também se 

correlacionou negativamente com a glicose de 2 horas e a AUC glicose, enquanto que o 

percentual de não-clássicos apresentou correlação positiva com esses parâmetros e 

também com a glicemia, insulina e HOMA-IR. Esses dados sugerem que ambos, a 

obesidade e suas complicações metabólicas podem contribuir para as alterações no 

percentual de subpopulações específicas de monócitos na obesidade.  

Entre os parâmetros avaliados na correlação, a massa de tecido adiposo visceral 

foi o melhor preditor do aumento do percentual dos monócitos não-clássicos, enquanto a 

glicemia de 2 horas explicou melhor a alteração do percentual de monócitos clássicos. 

Sendo assim, apesar dos indivíduos do grupo OBR serem mais obesos que os indivíduos 

do grupo OBS, segundo o IMC, parece que o parâmetro que mais influenciou no aumento 

do percentual de não-clássicos em ambos os grupos, foi a massa de tecido adiposo 

visceral, que não foi diferente entre eles. Já na diminuição observada no percentual de 

monócitos clássicos no grupo OBR, a glicemia de 2 horas, que estava aumentada apenas 

nesse grupo, foi o melhor preditor desse resultado. O que sugere que a adiposidade afeta 

mais o percentual de monócitos não-clássicos e as alterações metabólicas o percentual de 

monócitos clássicos. 

Alguns estudos têm sugerido que a resistência à insulina contribui para a 

manutenção do quadro de inflamação crônica na obesidade. A maior exposição do 

organismo a concentrações elevadas de glicose e insulina, mesmo que transitórias, parece 
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ativar ainda mais as vias pró-inflamatórias nas células adiposas e imunes (DANDONA 

et. al., 2007; UEMATSU et. al., 2006; DASU et. al., 2008; DEVARAJ et. al., 2005).  

Devido a esses achados e as alterações observadas nas subpopulações de monócitos, 

investigamos o efeito da sobrecarga oral de glicose nas subpopulações de monócitos nos 

diferentes grupos durante o TTOG.  

Enquanto no grupo controle eutrófico a sobrecarga oral de glicose não teve efeito 

sobre a distribuição das subpopulações de monócitos, essa foi temporariamente alterada 

nos indivíduos obesos sensíveis à insulina. Já nos indivíduos obesos resistentes à insulina 

foram observadas as mesmas alterações do grupo OBR, porém o efeito da sobrecarga oral 

de glicose foi mais duradouro (até 3 horas), o que sugere que a resistência à insulina é um 

fator adicional no fenômeno observado. 

É importante destacar que o comportamento da curva de glicose durante o teste 

foi diferente entre os obesos sensíveis e resistentes à insulina. Os valores de glicemia de 

2 e 3 horas foram maiores no grupo OBR quando comparado ao grupo OBS. Além disso, 

a AUC glicose de 2 e 3 horas também foi maior nesse grupo. Isso sugere que o maior 

tempo de exposição a maiores concentrações de glicose observadas nos obesos resistentes 

à insulina durante o teste podem ter  contribuído para a manutenção do aumento de 

monócitos clássicos e a diminuição de não-clássicos 3 horas após o teste, diferente do que 

foi observado no grupo OBS. Não podemos descartar também que outros fatores, como 

as concentrações plasmáticas de insulina, possam ter contribuído para os resultados 

observados.  

Para determinar o estado funcional das subpopulações de monócitos nos três 

grupos e entender as alterações observadas no teste, avaliamos a expressão de duas 

moléculas amplamente expressas em monócitos: o HLA-DR, molécula de MHC de classe 

II e o CD11b, uma integrina responsável pela adesão e migração leucocitária. 

A sobrecarga oral de glicose reduziu a expressão de HLA-DR em todas as 

subpopulações de monócitos no grupo OBR, enquanto no grupo CONT esse efeito tenha 

sido observado apenas nos monócitos clássicos. Estudos sugerem que o aumento de 

citocinas pró-inflamatórias contribui para a redução da expressão de HLA-DR em 

indivíduos obesos (HANSMANN et. al., 2008). Bao e colaboradores (2014) descreveram 

o aumento de monócitos com baixa expressão de HLA-DR e CD14 (CD14+/ HLA-DRlow) 

em indivíduos obesos. Assim, as maiores alterações observadas nos parâmetros 
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bioquímicos, de adiposidade e na distribuição das subpopulações de monócitos nos 

obesos resistentes à insulina, sugerem um pior quadro metabólico nesses indivíduos, o 

que talvez possa explicar o maior efeito da sobrecarga oral de glicose na expressão de 

HLA-DR nas subpopulações de monócitos nesse grupo. 

Em relação ao CD11b, os indivíduos obesos resistentes à insulina têm menor 

percentual de monócitos CD11b+, porém, a expressão dessa molécula não foi diferente 

entre os grupos. No TTOG, os resultados demonstram que a glicose tem efeito semelhante 

entre os grupos, na capacidade de induzir a diminuição da expressão de CD11b em todas 

as subpopulações. Sampson e colaboradores (2002) demonstraram aumento da expressão 

de CD11b em monócitos de indivíduos diabéticos após TTOG. Vries e colaboradores 

(2015) apresentaram resultados conflitantes aos de Sampson e semelhantes aos nossos, 

com diminuição da expressão de CD11b em indivíduos diabéticos 1 e 2 horas após o 

TTOG.  

A inibição de CD11b em camundongos obesos parece melhorar a sensibilidade à 

insulina, por diminuir a migração de monócitos para o tecido adiposo, o que favorece a 

proliferação in situ de macrófagos M2 (ZHENG et. al., 2015). Nossos achados, sugerem 

que a obesidade e a resistência à insulina não modifica a expressão de CD11b nas 

subpopulações de monócitos e que a sobrecarga oral de glicose influencia essa expressão 

de forma semelhante entre os grupos. Dessa forma, se as alterações observadas no 

percentual das subpopulações de monócitos foram devidas a migração dessas células, o 

CD11b poderia não estar envolvido nesse processo. Estudos apontam a participação de 

outras moléculas na migração de monócitos da corrente sanguínea do sangue para o tecido 

adiposo na obesidade. Entre elas, podemos destacar o CD11c (PATSOURISet. al., 2008), 

CCL2 ou MCP-1(XU et. al., 2003; CHAN et al., 2005) e a CCL3(SEIDLER et. al., 2010). 

Assim, são necessários mais estudos para determinar a participação do CD11b nas 

subpopulações de monócitos durante o TTOG. 

Nossos resultados demonstram, portanto, que a sobrecarga oral de glicose afeta de 

forma distinta a distribuição das subpopulações de monócitos e a expressão de HLA-DR 

em indivíduos obesos resistentes à insulina. Os achados indicam que o efeito da 

sobrecarga oral de glicose na distribuição e perfil funcional de monócitos é dependente 

da obesidade e agravada pela resistência à insulina. Outras análises, como o perfil de 

produção de citocinas e quimiocinas, de moléculas de adesão e receptores de quimiocinas, 
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bem como experimentos in vitro que permitam a manipulação das concentrações de 

glicose e insulina isoladamente permitirão um melhor entendimento dos fatores que 

possam estar envolvidos nos resultados observados. 
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7. CONCLUSÃO 

O efeito da sobrecarga oral de glicose na distribuição e perfil funcional de 

monócitos é dependente da obesidade e agravada pela resistência à insulina. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Mostramos que a sobrecarga oral de glicose afeta de forma distinta a distribuição 

de monócitos clássicos e não clássicos nos indivíduos obesos, com efeito mais duradouro 

nos indivíduos obesos resistentes à insulina. O pior quadro metabólico dos indivíduos 

resistentes à insulina sugere que alterações metabólicas, como a menor tolerância à 

glicose, se somam à obesidade e podem contribuir para os resultados observados. Porém, 

outros fatores não abordados no presente estudo e que ainda não estão claros na literatura 

podem estar envolvidos nesse processo. Nesse sentido, este trabalho levanta novas 

questões: 1) A alteração na distribuição de monócitos não-clássicos e clássicos pode 

refletir maior migração de uma dessas subpopulações do sangue para os tecidos ou vice-

versa? 2) Caso haja migração do sangue para os tecidos, para quais tecidos estas células 

estariam migrando? Para esclarecer essas questões a avaliação da produção de 

quimiocinas, de receptores de quimiocinas e de moléculas de adesão nas células e tecidos, 

é necessária. 

Algumas limitações no modelo metodológico desse estudo mostram-se 

importantes para interpretação dos resultados. Dentre essas limitações destaca-se a falta 

de outro ponto na curva de glicose durante o TTOG, o que seria interessante para 

visualizarmos as alterações das subpopulações de monócitos na primeira hora do teste. 

Outra limitação refere-se à ausência da dosagem das concentrações de insulina em nosso 

modelo, embora o esperado seja que ela se comporte da mesma maneira que a glicose. 

Além disso, quantificar a leptina, importante mediador dos sistemas neuroendócrino e 

imune, poderia contribuir para melhor explicar as alterações observadas nas 

subpopulações de monócitos. Dosagens do perfil de citocinas e da capacidade de geração 

de óxido nítrico e ROS por essas células auxiliariam na compreensão de como o aumento 

transitório da glicemia observado durante o teste poderia afeta-las funcionalmente. Por 

fim, medidas de hemoglobina glicada forneceriam uma percepção do controle glicêmico 

em longo prazo. 
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