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RESUMO 

 

A correlação entre a Diabetes Mellitus tipo 1 e o estresse oxidativo tem sido descrita 

em vários estudos, no entanto os mecanismos pelos quais isso ocorre não estão 

completamente elucidados. O presente estudo avaliou os efeitos de quatro semanas 

de diabetes induzidas por estrepztoocina (STZ) na homeostase redox em 

hepatócitos de ratos. Portanto, o fígado de ratos wistar machos para os grupos 

controle e diabético foram coletados e a atividade e expressão de enzimas 

antioxidantes, assim como marcadores de parâmetros redox e conteúdo de H2O2 

nesse tecido foram medidos. A diabetes induziu um aumento na atividade total da 

superóxido dismutase (SOD) e a expressão gênica da isoforma mitocondrial, SOD2. 

No entanto, a expressão da SOD1, a isoforma citoplasmática, foi reduzida. A 

atividade e expressão da catalase (CAT), assim como a expressão da glutationa 

peroxidase 1 (GPX1) e peroxirredoxina 4 (PRX4) foram reduzidas significativamente 

no fígado de ratos diabéticos. Mesmo com a debilidade na expressão de 

peroxidases, o conteúdo do H2O2 foi menor no fígado de ratos do grupo diabético do 

que no grupo controle. A diabetes causou um aumento do TBARS e um decréscimo 

do conteúdo tiol de proteínas mostrando que a diabetes causa danos oxidativos a 

biomoléculas. Nossos resultados sugerem que as quatro semanas da diabetes, 

induzem alterações no sistema de defesa antioxidante no fígado de ratos diabéticos 

induzidos por STZ levando a formação de espécies reativas de oxigênio, podendo 

contribuir para um prejuízo da função hepática.  

Palavras chaves: CAT – SOD – Fígado – Diabetes mellitus tipo 1  
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HEPATIC ALTERATIONS IN mRNA EXPRESSION AND CATALASE AND SUPEROXIDE 

DISMUTASE ACTIVITIES  IN STREPTOZOTOCIN INDUCED DIABETIC RATS 

 

Author: Rômulo Rodrigo de Souza Almeida 

Adviser: João Paulo Matos Santos Lima. 

 

ABSTRACT 

 

The correlation between the type 1 diabetes mellitus and oxidative stress have been 

described in several studies, however its underlying mechanisms are not fully 

elucidated. The present work aimed to evaluate the effects of four weeks of 

streptozootocin-induced (STZ) diabetes in the redox homeostasis of rat hepatocytes. 

Thus, the liver of male Wistar rats from control and diabetic groups were collected 

and the activity and expression of antioxidant enzymes, as well the main markers of 

oxidative stress and content of H2O2 in these tissues were measured. The diabetes 

induced the activity of superoxide dismutase (SOD) and the gene expression of its 

mitochondrial isoform, SOD2. However, the expression of SOD1, the cytoplasmic 

isoform, was reduced by this disease. The activity and expression of catalase (CAT), 

as well the expression of glutathione peroxidase 1 (GPX1) and peroxiredoxin 4 

(PRX4) were drastically reduced in the hepatocytes of diabetics rats. Even with this 

debility in the peroxidases mRNA expression, the content of H2O2 was reduced in the 

liver of diabetics rats when compared to the control group. The diabetes caused an 

increase of lipid peroxidation and a decrease of protein thiol content, showing that 

this disease causes distinct oxidative effects in different cell biomolecules. Our 

results indicate that four week of diabetes induced by STZ is already enough to 

compromise the enzymatic antioxidant systems of the hepatocytes. 

Keywords: CAT – SOD – Liver – Diabetes Mellitus Type 1 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Definição geral 

 

Sendo uma das maiores causas de morte mundiais a Diabetes Mellitus (DM) 

é considerada um grave problema mundial de saúde pública (Owu et al., 2013). Sua 

prevalência e ocorrência crescentes chegam a alcançar proporções epidêmicas. 

Esse aumento está relacionado a fatores de risco como obesidade, sedentarismo, 

crescimento e envelhecimento populacional, a fatores genéticos e demais hábitos de 

vida (Wild et al., 2004, Duncan; Schmidt, 2006). 

A DM é uma doença de origem endócrina decorrente da produção insuficiente 

ou da ineficácia da insulina, sendo caracterizada por anormalidades metabólicas 

e ao longo do tempo (Harris, 1997; American Diabetes Association 2015). Essas 

complicações podem causar disfunção e falência de diversos órgãos como rins, 

olhos, coração, vasos sanguíneos e fígado, que acarretam no surgimento de 

complicações específicas. A maioria das alterações são resultantes dos distúrbios 

que ocorrem nas vias de sinalização que controlam o metabolismo da glicose 

(Nelson e cox, 2011; ADA 2015). 

 

1.2. Epidemiologia e sintomatologia  

 

Análises epidemiológicas mundiais indicam que mais de 387 milhões de 

pessoas estão são acometidas pela diabetes, em torno de 8,3% da população 

mundial. Esse dado não leva em consideração as pessoas não diagnosticadas, que 

se acredita ser em torno de 179 milhões (International Diabetes Federation, 2014). 

Segundo a IDF (2014) acredita-se que em 2035 o número de pacientes diabéticos 

aumentará para em torno de 580 milhões. No ano de 2014, foram gastos em torno 

de 612 bilhões de dólares em despesas com pacientes diabéticos, ainda assim 4,9 

milhões de pessoas morreram. No Brasil, em 2014, existiam em torno de 11 milhões 

de pacientes diabéticos, sem levar em consideração uma média de 3 milhões de 
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casos não diagnosticados (IDF, 2014). De acordo com a VIGITEL (2013) o número 

de pacientes diabéticos no estado do Rio Grande do Norte é em torno de 163 mil.  

A diabetes normalmente é diagnosticada através de alguns testes como: O 

teste de A1C em que é verificado os níveis de hemoglobina glicada acima de 6,5%, 

níveis de glicose plasmática em jejum acima de 126 mg/dL (7 mmol/L) e a glicemia 

verificada em qualquer horário do dia acima de 200 mg/dL (11,1 mmol/L). Também 

pode ser considerado para um diagnóstico mais correto o teste de tolerância à 

glicose, que quantifica a concentração de glicose plasmática em jejum e 2 horas 

após a ingestão de 75 g de glicose (ADA, 2015).  

O monitoramento diário da glicemia é a forma mais importante de prevenir 

complicações oriundas da diabetes (Nalysnyk, 2010). Segundo a ADA (2015) e a 

OMS mais de um teste de diagnóstico de diabetes deve ser realizado para um 

diagnóstico correto. O teste de A1C é feito da através hemoglobina, a glicose ao 

entrar nas células vermelhas do sangue liga-se a hemoglobina, quanto mais glicose 

circulando no sangue mais hemoglobina glicada será formada (ADA, 2015). 

Portanto, ao realizar esse teste será observada uma média da glicose do sangue 

nos últimos meses. O teste da glicemia do plasma em jejum é verificado os níveis de 

glicose com um jejum feito de pelo menos 8 horas, caso o resultado seja maior que 

126 mg/dL outro teste é feito no dia posterior para confirmação. O monitoramento da 

glicose a qualquer momento do dia, com níveis maiores ou iguais a 200 mg/dL, é 

outra forma de verificação de alteração da glicose. Neste caso não se leva em 

consideração se foi feita alguma refeição.  

 

1.3. Classificação da Diabetes Mellitus 

 

Segundo a ADA (2015), a diabetes está classificada da seguinte forma: 

Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2), diabetes gestacional 

e outros tipos de diabetes específicos.  
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1.3.1. Diabetes Mellitus Tipo 1 

 

A DM1 ou diabetes insulino-dependente é uma doença multifatorial complexa, 

ela é considerada a forma mais grave dos tipos de diabetes, surgindo comumente na 

infância ou adolescência (ADA, 2015). Ela é causada pela destruição autoimune das 

células beta pancreática, estas são responsáveis pela produção da insulina 

(Kharroubi, 2015). A insulina é um hormônio liberado pelo pâncreas e é responsável 

pela regulação da glicose sanguínea (Figura 1). No paciente DM1, com a falta da 

insulina ocorre toda a desregulação da glicemia. A destruição das células beta 

advém de uma junção de fatores como: Resposta imunológica, fatores ambientais e 

genéticos (Gan, 2012).  

A destruição das células beta inicia quando células dendriticas e macrófagos 

presentes penetram e geram inflamação, em seguida linfócitos TCD4+ e TCD8+ são 

recrutados. Os macrófagos quando ativados geram diferentes citocinas que 

produzem espécies reativas de oxigênio (EROs) tóxicas às células beta e por fim os 

linfócitos TCD8+ reconhecem os antígenos e geram apoptose (Devendra, 2004; 

Gan, 2012; Kharroubi, 2015). Alguns genes estão associados à predisposição da 

Diabetes tipo 1, como o Antígeno leucocitário humano (HLA), o qual pode se ligar a 

outros genes como DR e DQ (ADA, 2014; Kharroubi, 2015). Além de fatores 

genéticos e fatores ambientais, outros também vêm sendo associados, como fatores 

de infecções virais (Rubéola, caxumba, sarampo, citomegalovírus e herpes) 

(Devendra, 2004; Gan, 2012). No entanto, o papel dessas infecções virais ainda não 

está completamente elucidado. A presença de alguns auto-anticorpos nas ilhotas de 

Langerhans podem ser encontrados no soro de pacientes da DM1 bem antes do 

início da doença, eles são considerados como marcadores, como IAA (Auto-

anticorpos para a insulina), GAD (Ácido glutâmico descarboxilase) IA2 (Proteína 

tirosina fosfatase) e ZnT8A (Proteína zinco transportadora) (Couper, 2009; 

Vermeulen, 2011; Kharroubi, 2015), apesar de suas funções não estarem 

completamente esclarecidas.  
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Figura 1 – Produção e ação da insulina. 

 

A insulina é produzida no pâncreas e estimula a captação da glicose sanguínea 

nos tecidos, diminui a glicose sanguínea, além de promover a formação de 

glicogênio no fígado. Quando há uma diminuição da glicemia, oriunda da ação 

hepática e tecidos, e posterior baixa da glicose ocorre um estímulo no pâncreas da 

liberação do glucagon. O glucagon tem ação contrária da insulina, quando tem uma 

diminuição da glicose sanguínea ele estimula a quebra do glicogênio para repor a 

glicose, após a glicemia está elevada a promoção da liberação da insulina no 

pâncreas reiniciando o ciclo. Adaptado do Atlas da Federação Internacional de 

Diabetes, 6ª Edição 2014. 

 

1.3.2. Diabetes Mellitus Tipo 2 

 

A DM2 é a forma mais comum da Diabetes, ocorre em aproximadamente 90% 

dos casos, normalmente é encontrada na maior parte dos casos em adultos, mas 

cada dia mais em crianças e jovens (ADA, 2015). Ela está associada a diversas 

causas como: Obesidade, resistência à insulina, diminuição da secreção da insulina, 
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disfunção progressiva das células beta e desregulação das adipocitocinas (Nolan, 

2002). A resistência à insulina está relacionada à diminuição da capacidade da 

insulina de estimular a captação de glicose pelos tecidos, resultando em um 

acréscimo dos níveis de glicose sérica (Tangvarasittichai, 2015). Além desses 

fatores, hábitos de vida não saudáveis como alimentação inadequada e 

sedentarismo, também contribuem para o aumento da diabetes mundial (ADA, 2015; 

Kharroubi, 2015; Tangvarasittichai, 2015).  

 

1.3.3. Diabetes Gestacional 

 

Durante o período da gravidez algumas mulheres desenvolvem uma diabetes 

gestacional, que é definida como qualquer grau de intolerância a glicose no inicio ou 

durante a gravidez (Cheung, 2011), no entanto de acordo com a ADA (2015) esta 

definição ela pode ser confusa, justamente pela DM2 também poder ser encontrada 

em mulheres grávidas, portanto ela considera a diabetes gestacional sendo 

diagnosticada a partir do segundo ou terceiro trimestre da gravidez. A hiperglicemia 

oriunda da diabetes pode causar vários problemas como: Pré-eclâmpsia, parto 

prematuro e macrossomia (Kharroubi, 2015).  

O conhecimento a respeito da origem da diabetes gestacional ainda não está 

completamente esclarecido, mas ela pode estar associada a vários fatores de risco 

como: Histórico familiar de diabetes gestacional, obesidade, idade materna, vida 

sedentária, histórico de abortos sem causa definida, síndrome de ovário policístico, 

alta paridade e gravidez múltipla (Cheung, 2011). Alguns testes são utilizados para o 

diagnóstico como o teste OGTT (Oral glucose tolerance test), cujo valor de 

referência da glicose em jejum é menor que 92 mg/dL, além do diagnóstico ser dado 

por exceder esse valor da glicose outros também são necessários em que a 

ingestão de uma solução contendo glicose e é avaliada após 1 hora, com valores 

acima de 180 mg/dL da glicose, assim como 2 horas, com valores acima de 155 

mg/dL da glicose (ADA, 2015). Este teste é recomendado ser refeito e outros testes 

devem confirmar um diagnóstico mais preciso. 
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1.3.4. Outros tipos específicos de Diabetes 

 

São outros tipos de diabetes com diversas causas, um grupo variado de 

diabetes com diversas origens que não se encaixam em nenhum dos outros. Dentre 

estes, algumas formas de diabetes estão associadas a defeitos monogenéticos na 

função das células beta. Elas são referidas como diabetes do jovem no início da 

maturidade (MODY – Maturity onset diabetes of the young), e têm origem em 

alterações genéticas autossômicas dominantes. Algumas destas foram identificadas 

em diferentes cromossomos e tem como consequência uma secreção da insulina 

comprometida com pouco ou nenhum defeito na ação da insulina (ADA, 2014).  

De forma mais incomum, a diabetes também pode ser originada por 

anormalidades genéticas da ação da insulina. As mudanças metabólicas integradas 

a mutações do receptor de insulina podem ir de hiperinsulinemia e hiperglicemia 

moderada a uma diabetes grave (ADA, 2014). A doença do pâncreas exócrino é 

originada por lesões no pâncreas, danos ao pâncreas que envolva trauma, 

pancreatite, pancreatoctomia e infecção, pode gerar uma diabetes. Alguns fármacos 

como: Pentamidina, glucocortisoides, tiazidas, acido nicotínico, dentre outros 

indiretamente podem causar diabetes. O uso desses fármacos pode gerar a 

diabetes através de uma resistência insulínica dos pacientes (ADA, 2014). 

 

1.3.5. Complicações da diabetes 

 

 Todas as formas da DM são caracterizadas por uma hiperglicemia crônica. As 

complicações relacionadas à diabetes podem do ser do tipo micro e 

macrovasculares. As complicações macrovasculares são decorrentes da obstrução 

de vasos sanguíneos por placas de ateroma. A aterosclerose ocorre por meio dos 

seguintes passos: Lesão endotelial, proliferação de células do músculo liso, 

infiltração e desenvolvimento das células espumosas (Os monócitos se diferenciam 

em macrófagos e acumulam-se nas paredes das artérias), ativação das plaquetas e 

o desenvolvimento da inflamação (Brownlee, 2001; Chait, 2008). Com o passar do 

tempo, as lesões iniciais da placa vão resultar em lesões avançadas, e algumas 
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destas podem vir a tornarem-se instáveis e levar a ruptura, levando a doenças 

cardiovasculares (Brownlee, 2001).  

A diabetes ao induzir e acelerar o processo de aterosclerose pode também 

promover a ocorrência de complicações como disfunção endotelial, infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral, hipertensão arterial, que podem levar a 

gangrena e uma eventual amputação (Brownlee, 2001). As complicações 

microvasculares se caracterizam por danos a artérias de pequeno calibre, como 

consequência podem causar debilitações como nefropatia, neuropatia e retinopatia 

(ADA, 2015). O aumento da via dos polióis, aumento da formação de AGEs 

(Produtos finais de glicação avançada), aumento da via das hexosaminas, ativação 

da proteína kinase c (PKC) e estresse oxidativo são amplamente estudados para 

explicar os mecanismos potenciais pelos quais a hiperglicemia resulta em 

complicações (Brownlee, 2001; Gopal; Indira, 2010; Jagtap; Patil, 2010). Dentre 

essas complicações oriundas da hiperglicemia alguns trabalhos as relacionam com o 

tecido hepático. 

  

1.3.6. Diabetes e fígado 

 

O fígado é o principal alvo da insulina. Ele exerce um papel de extrema 

importância na glicemia, sendo responsável pela manutenção da glicose, e 

respondendo a ação dos hormônios insulina e do glucagon (Nelson e cox, 2011). A 

hiperglicemia e a falta da insulina, oriundas da diabetes afetam por completo o 

fígado, desta maneira alterações bioquímicas e funcionais hepáticas são 

encontradas no inicio da diabetes (Francés, 2011).  

Alterações fisiopatológicas hepáticas são comuns tanto a DM1 quanto a DM2, 

dentre as desordens do metabolismo de lipídeos, algumas são estudadas como a 

DHGNA (Doença hepática gordurosa não alcoólica), que é um amplo termo que 

abrange a retenção de triglicerídeos no tecido hepático, ocorrendo por meio de uma 

crescente entrada de ácidos graxos livres e ou pela lipogênese de novo, podendo ter 

várias origens, incluindo uma que não seja pelo excesso de etanol pelo paciente 

(Rolo, 2011; Regnell, 2012). A DHGNA pode evoluir para um quadro chamado de 

esteatohepatite não alcoólica em que há uma piora significativa da função hepática. 
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Essa condição é caracterizada pela infiltração de lipídeos no fígado, inflamação, 

danos celulares e fibrose. Os pacientes acometidos pela esteatohepatite têm 

grandes chances de desenvolver um carcinoma hepatocelular ou até uma cirrose 

(Rolo, 2011).  

O excesso de lipídeos na célula do hepatócito pode levar a danos oxidativos 

na mitocôndria, levando a um aumento do estado reduzido da cadeia transportadora 

de elétrons, podendo estimular a via microssomal e peroxissomal de oxidação de 

lipídeos. O surgimento das EROs pode ocorrer em decorrência dessa desregulação 

do metabolismo lipídico e pode gerar um quadro de estresse oxidativo (Rolo, 2011). 

 

1.3.7.  Estresse oxidativo e enzimas antioxidantes 

 

O estresse oxidativo ocorre quando há um sério desequilíbrio, em qualquer 

compartimento celular, entre a produção de EROs ou ERNs (Espécies reativas de 

nitrogênio) e o sistema defesa antioxidante, podendo causar sérios danos nas 

biomoléculas (Scandalios, 1997; Del Longo et al., 2008). Acredita-se que a 

toxicidade desses compostos reside na sua habilidade de iniciar cascatas de 

reações que resultam na produção de espécies destrutivas como peróxidos de 

lipídeos. As EROs também reagem com uma grande variedade de biomoléculas, tais 

como lipídeos, proteínas, e ácidos nucleicos, que são essenciais à manutenção da 

integridade das estruturas celulares e, portanto podem causar danos irreversíveis 

que podem levar à necrose dos tecidos e em último caso à morte da célula 

(Dhanasekaran et al., 2005). 

A molécula do oxigênio possui em seus orbitais moleculares, dois elétrons 

não emparelhados, fazendo com que esta molécula seja capaz de receber elétrons 

adicionais (Morel e Barouki, 1999). Dessa maneira, o oxigênio recebe um elétron por 

vez, desencadeando a formação de moléculas com maior reatividade, como EROs e 

seus derivados (Morel e Barouki, 1999; Delmastro e Piganelli, 2011).  O termo EROs 

compreende tanto as espécies químicas radicais, como não radicais. As EROs 

fisiologicamente relevantes incluem o ânion superóxido (O2
•-), o peróxido de 

hidrogênio (H2O2), o radical hidroxila (HO•), o oxigênio singleto (1O2) e os radicais 

peroxil (RO2
•).  O superóxido (O2

•−) é a primeira EROs a ser formada pela redução 
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univalente do O2, que pode ser originado também pela enzima NADPH-oxidase 

(Delmastro e Piganelli, 2011). Devido a sua constituição polar, o O2
•− não consegue 

atravessar as membranas, ficando limitados no local onde foi produzido. Uma das 

principais fontes de O2
•− é a cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria. 

Quando o O2
•− recebe dois prótons é reduzido a peróxido de hidrogênio (H2O2) 

(Lambert e Brand, 2009) e pode atravessar as membranas biológicas, devido ao seu 

caráter apolar ele pode se difundir para vários locais da célula.  

O radical hidroxila (OH•) é outra espécie produzida ele é formado na reação 

de Fenton ou Haber-Weiss pela redução do H2O2 por íons metálicos (Kakkar, 1995). 

O oxigênio singleto (1O2) é formado pela transferência de energia para o O2, que 

reorganiza os elétrons e assim como H2O2 são as EROs que não podem ser 

chamadas de radicais livres, pois os átomos constituintes de suas estruturas 

moleculares não se encontram com elétrons livres ou não pareados na camada de 

valência (Halliwell, 2001). 

Adicionalmente, um grupo inter-relacionado de espécies químicas radicais e 

não radicais, são as espécies reativas do nitrogênio (ERN) (Mancardi et al., 2004). 

Entre as principais ERNs, temos o óxido nítrico (NO), que é um radical livre de curta 

vida, com funções biológicas nos sistemas nervoso, cardiovascular e imune, assim 

como um papel crucial na cicatrização de tecidos (Lin et al., 2001). Quando o NO é 

produzido em conjunto com as EROs dá origem a uma variedade de outras espécies 

reativas, como por exemplo, na reação entre o NO e o O2
•- ocorre a formação do 

peroxinitrito (ONOO-). Nos organismos vivos, o resultado da ação conjunta das 

EROs/ERNs pode ser também benéfica. Estas espécies podem atuar como 

mensageiros intra e extracelulares, desempenhando um importante papel em várias 

vias de transdução de sinais e na regulação da transcrição. Por outro lado, quando 

níveis elevados de EROs / ERNs são produzidos de forma prolongada, há o 

estabelecimento do processo de estresse oxidativo (Duan e Kasper, 2011).  

Para evitar os danos provocados pelo estresse oxidativo, o sistema de defesa 

da célula animal inclui diversas enzimas antioxidantes nos diferentes 

compartimentos subcelulares. Dentre as principais enzimas podemos citar as 

superóxido dismutases (SOD), as glutationa peroxidases (GPX), as catalases (CAT) 

e as peroxirredoxinas (PRX ) (Figura 2). 
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Figura 2 – Componentes enzimáticos do sistema antioxidante e a produção 

de espécies reativas. 

  

Legenda: NOS (Óxido Nitríco Sintase), SOD (Superóxido Dismutase), CAT 

(Catalase), GPX (Glutationa Peroxidase), GR (Glutationa Redutase), PRX 

(Peroxirredoxina), TRX (Tiorredoxina), GSH (Glutationa Reduzida), GSSH 

(Glutationa Oxidada). O superóxido (O2
•−) é formado pela redução univalente do O2 e 

a SOD atua gerando o peróxido de hidrogênio (H2O2), o peróxido de hidrogênio sofre 

a atuação de algumas enzimas como a CAT, PRX e GPX, ele também através da 

redução com íons metálicos pode formar o radical hidroxila (OH•). O peroxinitrito 

(ONOO-) se forma na reação entre o NO e o O2
•-. Fonte: Fujita-Barbosa et al., 2006.  

 

Segundo Alscher e colaboradores (2002), as SODs constituem a primeira 

linha de defesa contra as EROs. Estas proteínas pertencem ao grupo de metalo-

enzimas que protegem as células dos radicais superóxidos, catalisando a 

dismutação do O2
•- em H2O2 (Lima, 2007). As isoformas das SODs são variáveis de 

acordo com a localização celular. A SOD1 (SOD Cu-Zn) é encontrada no núcleo e 

no citoplasma, já a SOD2 (SOD Mn) pode ser encontrada na mitocôndria e no 

espaço extracelular (Maritim, 2002). Além dessas duas SODs existe uma terceira a 

SOD3 que se encontra no espaço extracelular (Kwon, 2012). 

A catalase (CAT) reside na matriz do peroxissomo e contém um grupamento 

heme em sua estrutura que catalisa a dismutação do peróxido de hidrogênio em 

água e oxigênio molecular (Zámocký e Koller, 1999). A glutationa peroxidase (GPX) 

é uma enzima dependente de selênio encontrada no núcleo, no citoplasma e na 

mitocôndria. Assim como a CAT ela degrada peróxido de hidrogênio, embora outros 
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peróxidos também sejam degradados por ela. A GPX converte a glutationa reduzida 

para o seu estado oxidado, usando o hidrogênio como doador. A GPX É a primeira 

defesa mitocondrial do H2O2, pode ser regulada pela hipóxia e assim como a CAT 

pela concentração do H2O2 (Sadi, 2009; Sadi, 2010). As peroxirredoxinas (PRX) são 

enzimas antioxidantes que também atuam na eliminação do H2O2, porém com uma 

menor eficiência e por um mecanismo de reação diferente. As PRXs catalisam a 

redução de H2O2 e hidroperóxidos a água e álcool respectivamente, utilizando 

elétrons doados pelo NADPH por meio da tiorredoxina redutase e tiorredoxinas 

(Rhee, 2005). 

 

1.3.8. Estresse oxidativo, Fígado e Diabetes Mellitus tipo 1 

 

Sob as condições de diabetes, vários tecidos apresentam um intenso 

aumento na produção das EROs, em processos como as reações de glicosilação 

não-enzimáticas, a cadeia de transporte de elétrons da mitocôndria e pela reação da 

NADPH oxidase. Estudos evidenciam uma associação próxima entre o estresse 

oxidativo e a evolução da diabetes (Sadi, 2013; Lima, 2015), revelando que o 

estresse oxidativo secundário, a hiperglicemia e a dislipidemia podem ocorrer antes 

do surgimento das manifestações clínicas das complicações avançadas da DM, o 

que corrobora com a importância da manutenção da homeostase redox em que a 

desregulação possui um papel chave no estabelecimento da patogênese (Teixeira-

Lemos et al., 2011).  

De acordo com o estudos realizados por Brownlee (2001) diversas rotas 

aumentam as EROs através da hiperglicemia, como: Aumento do fluxo das vias dos 

polióis, formação das AGEs, ativação da PKC e o aumento da via das hexosaminas. 

O aumento da glicose sanguínea causa um extravasamento da cadeia de transporte 

de elétrons, esses elétrons levam a formação de EROs. O ambiente pró-oxidante 

pode ser originado desde alterações genéticas até as alterações do sistema imune e 

como consequência, o estresse oxidativo está associado tanto ao aparecimento 

assim quanto a progressão da diabetes e suas respectivas complicações, como por 

exemplo, a disfunção das células beta. 

As células beta são particularmente sensíveis as EROs porque possuem 
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baixos níveis mitocondriais de enzimas antioxidantes, como a GPX e a SOD, e caso 

o indivíduo já tenha uma predisposição genética elas podem vir a ser alvo de um 

ataque auto imune  (Delmastro, 2011). Diferentemente do pâncreas a maioria das 

enzimas antioxidantes como GPX, CAT e SOD, estão expressas no fígado, sendo 

este o principal órgão envolvido em processos oxidativos e de detoxificação. Na 

literatura existem resultados contraditórios sobre o efeito da diabetes na expressão 

gênica e atividade das enzimas antioxidantes SOD e CAT e GPX e de parâmetros 

redox (Sadi, 2007; Manna, 2010; Sadi, 2014) em células hepáticas.  

Estudos vêm utilizando animais, principalmente roedores, como modelos 

experimentais para a compreensão dos efeitos da diabetes no organismo (Lenzen, 

2008). Visto que são utilizados fármacos como aloxana ou estreptzootocina (STZ) 

em modelos experimentais, para que esses desenvolvam uma sintomatologia 

semelhante a DM1 humana (Lenzen, 2008). Esta indução da diabetes com STZ é 

caracterizada por uma desregulação do metabolismo energético, principalmente por 

uma hiperglicemia severa e hipoinsulinemia. Nesse contexto a dosagem da STZ em 

animais diabéticos tem variado existindo trabalhos desde 50 mg/Kg a 65 mg/kg 

(Sadi, 2007; Manna, 2010), uma baixa dosagem (40 mg/Kg) como a deste trabalho e 

seu efeito sobre alterações no estresse oxidativo no tecido hepático não foi relatada. 

Em um estudo conduzido por Sadi (2007) em que foi utilizada a dose de 50 

mg/Kg de STZ para indução da diabetes, foi encontrada uma menor atividade 

enzimática de CAT e SOD e uma diminuição da expressão gênica da CAT e SOD1 

em ratos com 4 semanas de diabetes. Entretanto no estudo realizado por Schmatz 

(2011) com o mesmo tempo de diabetes e com uma dose de 55 mg/kg foi verificado 

uma diminuição da atividade da CAT e de SOD. Já no estudo realizado por Lima 

(2015) com uma dose de 60 mg/Kg, no entanto com 8 semanas de período 

experimental, houve uma redução da atividade de SOD e um aumento da atividade 

de CAT.  

Nos estudos citados anteriormente, os resultados diferem de acordo com 

algumas condições estabelecidas, tais como idade do animal, duração da diabetes 

ou ainda quantidade da droga indutora da diabetes. O nosso estudo se propõe a 

avaliar algumas alterações a níveis da expressão gênica de enzimas do sistema 

antioxidante, no fígado de ratos com 4 semanas de diabetes. Uma melhor 

compreensão dessas alterações decorrentes do estresse oxidativo é importante para 

o desenvolvimento de terapias que podem diminuir as complicações da diabetes. 
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2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral:  

Verificar a relação entre alterações na expressão de genes, parâmetros redox e 

atividade de enzimas do sistema antioxidante no fígado de ratos diabéticos tipo 1 

após 4 semanas de indução da esptreptozootocina. 

 

Objetivos específicos: 

- Determinar parâmetros do estado redox como peroxidação de lipídeos, 

conteúdo de tiol total e carbonilação de proteínas; 

- Determinar a atividade enzimática das enzimas SOD e CAT em extratos 

proteícos do fígado; 

- Analisar e quantificar a expressão relativa dos mRNAs codificantes para duas 

isoformas da enzima SOD (SOD1 e SOD2), para  a enzima CAT, para a enzima 

GPX1  e para a enzima PRX4 de fígado de ratos diabéticos. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1. Procedimento experimental 

 

Todos os procedimentos e protocolos foram aprovados pelo Comitê de Ética 

em Pesquisas Animais no Uso de Animais da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (CEUA-UFRN), sobre o protocolo de número 053/2013.  

Os experimentos foram realizados com ratos Wistar machos (Rattus 

norvegicus) pesando 250±20 g. Durante o período do estudo os animais foram 

alocados em condições padrões (Ciclo de 12 h luz/escuro, 22-24 oC e 50-65% de 

umidade) com água e ração ad libitum. Os ratos foram randomicamente distribuídos 

em dois grupos: (1) Grupo controle (n=14) e (2) Grupo diabético (n=14).  

A diabetes foi induzida por administração de uma única dose da 

estreptozootocina (STZ Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) dissolvido em tampão 

Citrato de sódio (0,1 M, pH 4,5) em uma dose de 40 mg/kg de peso corporal por via 

endovenosa. Cinco dias após a indução, amostras de sangue foram coletadas da 

veia caudal e o ensaio da glicemia foi feito usando um glicosímetro (Accu-Chek®Go, 

Roche Diagnostics, Indianapolis, EUA). Animais com concentrações de glicose 

sanguínea acima de 250 mg/dL foram considerados diabéticos. As concentrações de 

glicose sanguínea e peso corporal foram monitoradas durante as 4 semanas do 

período experimental. Sinais clínicos como polidipsia, polifagia, poliúria e perda de 

peso corporal foram monitorados durante todo o período experimental.   

 

3.2. Eutanásia e coleta de amostras 

 

Ao final do período experimental foi realizada a dosagem de glicose no soro de 

animais em jejum de 8 horas. Após 4 semanas de diabetes, os ratos foram 

submetidos a jejum prévio durante a noite (8 horas) e eutaniasados com dose letal 

de tiopental (>90 mg/kg; via intraperitoneal) associado a lidocaína (2%) seguida de 

toracotomia para retirada do fígado, o qual foi guardado em nitrogênio líquido e 

mantido a -80 oC para análises. A determinação da glicose plasmática foi realizada 
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através do kit comercial enzimático e colorimétrico Glicose Liquiform®(Labtest, Minas 

Gerais, Brasil) 

 

3.3. Extração de Proteínas Solúveis Totais 

 

O método utilizado foi adaptado por Lima (2014). Em almofariz, foram 

triturados, com nitrogênio líquido, 400 mg de fígado de ratos, a estes adicionados 

2,0 mL de tampão Fosfato de potássio (50 mM; pH 7,0).  A mistura foi transferida pra 

microtubos de 2,0 mL, depois centrifugada a 13.000 x g a 4 °C por 10 minutos. Após 

a centrifugação, o sobrenadante aquoso entre o precipitado e a parte superior, foi 

recolhido e armazenado à -20 °C para análises posteriores. A quantificação das 

proteínas solúveis totais desses extratos foi feita a partir do método de BRADFORD 

(1976). 

 

3.4. Determinação da Atividade da Catalase 

 

A determinação da atividade da catalase foi feita usando o método proposto 

por HAVIR e MCHALE (1987) no qual é mensurado através de espectrofotometria o 

consumo de H2O2 por minuto. Para tal finalidade, 50 µL de extrato enzimático, 

diluído a 1:50 com tampão de extração, foi misturado a 2,95 mL de solução 

contendo 20 mM de H2O2 e tampão fosfato de potássio 50 mM, pH 7,0 previamente 

aquecido a 30 °C. A leitura de cada ensaio foi feita a 240 ƞm por 1 min, a cada 10 s, 

imediatamente após a adição da solução, anteriormente mencionada, contra um 

branco composto do tampão usado na diluição e do tampão desta atividade sem 

H2O2. O consumo de H2O2 foi calculado a partir do coeficiente de extinção molar de 

40 mM . cm-1 (ε 240 H2O2), calculado para estas condições, a partir de uma curva 

padrão (VELIKOVA et al., 2000). A atividade de CAT foi expressa em mol H2O2 . 

min-1 . mg-1 prot. 
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3.5. Determinação da Atividade da Superóxido Dismutase   

 

A atividade enzimática da SOD foi determinada segundo metodologia adaptada 

a partir de DEL LONGO et al. (1993). Nesse método, é determinada a inibição da 

redução do NBT (p-nitroblue tetrazolium) pelo extrato enzimático, evitando assim a 

formação do cromóforo formazana. Neste ensaio, uma unidade de atividade 

enzimática (UA) de SOD é considerada como a quantidade de enzima necessária 

para obter 50% de inibição da redução do NBT, pela SOD contida no extrato 

enzimático. Para tanto, os 10 μL do extrato enzimático, diluído 1:5 com tampão de 

extração, foram aplicados em placas de ELISA, protegidas da luz, contendo tampão 

fosfato de potássio 50 mΜ, pH 7,8, 0,1 mΜ de EDTA, 13 mΜ de L-metionina e 0,075 

mΜ de NBT. A reação foi iniciada pela adição de 0,002 mΜ de riboflavina e a 

concomitante transferência da placa para uma câmara iluminada por uma lâmpada 

fluorescente circular de 30 Watts, durante um período de 5 minutos. Em seguida, foi 

realizada a leitura da placa a 560 ƞm. Foram considerados como brancos da reação, 

os tubos sem extrato, expostos e não expostos à luz. A atividade foi expressa em 

UA . mg-1 Proteína.   

 

3.6. Extração com TCA a 1% 

 

Foram triturados, com N2 líquido, em almofariz, 400 mg de fígado de ratos e a 

estes adicionados 1,2 mL de solução de TCA 1% (p/v) com carvão ativado a 0,5% 

(p/v). A mistura obtida foi transferida pra microtubos de 1,5 mL e centrifugada a 

13.000 x g a 4 °C por 25 minutos. Após a centrifugação, o sobrenadante aquoso 

entre o precipitado e a parte superior, foi recolhido (Lima 2014) e armazenado para 

os posteriores ensaios.  
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3.7. Determinação do conteúdo de H2O2 

 

O conteúdo de H2O2 das amostras foi mensurado a partir dos extratos obtidos 

com TCA 1% (p/v), por meio da reação específica do H2O2 com o iodeto de potássio 

(KI) (JALEEL, 2008). Para tanto, foram aplicados em tubos de ensaio 50 µL de 

extrato, diluídos com mais 450 µL de TCA 1% para amostras do grupo controle, 25 

µL de extrato, diluídos com mais 475 µL de TCA 1% para amostras do grupo 

diabético, e adicionados a estes 0,5 mL de tampão fosfato de potássio 10 mM, pH 

7,0, e 1 mL de solução de KI 1 M. Os tubos contendo os ensaios foram colocados no 

escuro e após 30 mim, lidos a 390 ƞm em espectrofotômetro contra um branco de 

referência composto de TCA 1% e as soluções anteriormente mencionadas. O 

conteúdo de H2O2 foi calculado a partir de uma curva padrão da solução reagente de 

KI, realizada com soluções de diferentes concentrações de H2O2, preparadas em 

TCA 1% e os resultados obtidos, expressos em µmol. g-1 de Massa Fresca (MF).  

 

3.8. Quantificação da Peroxidação de Lipídeos (TBARS) 

 

A quantificação de lipídios peroxidados foi feita usando o método TBARS 

descrito inicialmente por HEATH e PACKER (1968) com adaptações. Este método 

se baseia na estimativa da concentração de malonilaldeído (MDA) a partir de um 

complexo formado com o ácido tiobarbitúrico (TBA), denominado de MDA-TBA o 

qual dá cor avermelhada a solução. Nesse ensaio, foram utilizados 166 µL dos 

extratos obtidos com TCA 1%, diluídos com 334 µL da solução de extração (Diluição 

1:3), e a estes adicionados 2 mL da solução reagente de TBA 0,5% TCA 20%. Os 

tubos com os ensaios foram selados com filme plástico, aquecidos em banho-maria 

a 95 °C por 1 hora, em seguida, resfriados em banho-de-gelo durante 10 minutos. 

Depois do banho-de-gelo, os tubos foram centrifugados por 10 minutos a 3.500 x g e 

lidos nos comprimentos de onda de 532 e 660 ηm, respectivamente. A segunda 

leitura corresponde a reação não específica e a qual foi subtraída da primeira para 

quantificar o complexo MDA-TBA formado, calculado a partir do seu coeficiente de 
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extinção molar, 155 mM.cm-1 (HEATH; PACKER, 1968 apud SILVA 2010). Os 

resultados obtidos foram expressos em nmol. g-1 MF MDA-TBA. 

 

3.9. Proteína Carbonilada 

 

Derivados carbonílicos podem ser mensurados por métodos sensíveis, 

particularmente aqueles que utilizam o 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH). Neste 

método, o DNPH reage com grupos carbonílicos gerando a hidrazona 

correspondente, a qual pode ser analisada espectrofotometricamente (LEVINE et al., 

1994). Para realização da dosagem, amostra de tecido hepático foram 

homogeneizadas em 1 mL de TCA 1%  e em seguida o homogenato foi centrifugado 

a 3000 x g por 10 minutos em temperatura ambiente. O sobrenadante foi retirado e 

transferido para um novo tubo e ressuspendido em 100 µL de uma solução contendo 

NaOH 200 mM e DNPH 10 mM. Após isso 100 µL de HCl a 2 M foi adicionado nas 

amostras em seguida, foram incubadas a 25 ºC durante 30 min. No passo seguinte 

foi adicionado TCA 10% em cada tubo. Os precipitados em dos tubos foram lavados 

com 500 µL da mistura etanol/acetato de etila, na proporção de 1:1 para remoção do 

excesso de DNPH misturados no vórtex e novamente centrifugados conforme 

descrito na etapa anterior, e em seguida ressuspendidas com tampão contendo 

guanidina 6M e KH2PO4 20mM pH 2,3. As absorbâncias dos sobrenadantes foram 

determinadas a 370 ƞm. Os resultados são expressos em ƞmol de proteína 

carbonilada por mg de proteína. O conteúdo de DNPH incorporado foi calculado 

utilizando o coeficiente de extinção molar do DNPH (22.000 M-1cm-1). 

 

3.10. Determinação do conteúdo total de tiol 

 

O conteúdo total de tióis foi determinado usando o método colorimétrico de 

Ellman (RIDDLES et al., 1979). De acordo com este método, os grupos sulfidrila 

(SH) das proteínas reagem com o 5,5’-ditiobis-(2-ácido nitrobenzóico) (DTNB) 

originando um derivado de coloração amarela com um máximo de absorção a 412 
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ƞm, o qual pode ser quantificado por espectrofotometria. Amostras de tecido 

hepático extraídas com TCA a 1% foram incubadas com DTNB a 3 mM. As misturas 

foram centrifugadas a 750 x g por 5 minutos, em seguidas transferidas para um novo 

tubo.  Em simultâneo, preparou-se uma série de padrões de cisteína utilizando as 

mesmas condições das amostras. Após a incubação, as absorbâncias das amostras 

e dos padrões foram avaliadas em nm espectrofotómetro de placas a 412 ƞm. O 

conteúdo total de tióis de cada amostra foi determinado a partir da curva padrão de 

cisteína e expresso em equivalentes de cisteína µM / mg proteína.  

 

3.11. Extração de RNA 

 

As extrações de RNA total de fígado foram feitas utilizando TRizol (Life 

Technologies, USA) de acordo com as instruções do fabricante. Amostras do tecido 

hepático foram trituradas com pistilo para microtubos em 1 mL do reagente, em 

microtubos de 1,5 mL. Os tubos permaneceram em repouso por 5 min e em seguida 

foram centrifugados por 5 min a 12.000 x g. Após esta centrifugação, o 

sobrenadante foi coletado, transferido para outro microtubo e 300 μL de clorofórmio. 

Após, uma centrifugação de 12.000 x g por 10 min a 4 °C foi formada uma solução 

trifásica da qual a primeira foi coletada e transferida para um novo microtubo. Esta 

solução foi precipitada em igual volume de álcool isopropílico por 10 min e 

centrifugada a 12.000 x g por 10 min a 4 °C. O precipitado formado foi lavado com 

álcool etílico 75% e centrifugado a 12.000 x g por 10 min a 4 °C, duas vezes. O 

precipitado final foi dissolvido em 20 μL de água livre de nucleases e armazenado a  

-80 °C. A concentração foi determinada usando o Nanodrop ND-2000 (Thermo 

Scientific, Wilmington, USA). A integridade do RNA foi avaliada por gel de 

eletroforese a 2%. No entanto foi observado um excesso de DNA genômico, em 

seguida foi realizado um tratamento do RNA com DNase I (Life Technologies, 

Califórnia, USA) seguindo as recomendações do fabricante.  
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3.12. Síntese da primeira fita de cDNA  

 

A síntese da primeira fita de cDNA total foi feita utilizando a enzima 

transcriptase reversa ImProm-IITM (Promega, Madison, USA) seguindo as 

recomendações do fabricante. Para tanto, foi aplicado 1 μg de RNA total em 

microtubos, juntamente com 20 pmol do iniciador não específicos Oligo-

deoxirribonucleotídeo T (Oligo-dT, 18 mer.) e água livre de nuclease para completar 

o volume de 5 μL. Com o auxílio de um termociclador (Eppendorf), os microtubos 

foram incubados a 70 °C por 5 min e resfriados a 4 °C por 5 min.  A estes foram 

adicionados 3 mM de MgCl2, 0,5 mM de cada dNTP (dATP, dCTP, dGTP, dTTP) e 

tampão da reação 1X, juntamente com 1 μL da enzima transcriptase reversa 

ImProm-IITM. A mistura foi incubada em banho-maria a 42 °C por 60 minutos, para a 

extensão da fita de cDNA, a 70 °C por 15 min, para inativação da enzima, e 

resfriados a 4 °C por 5 min. A concentração das amostras de cDNA foi estimada a 

partir da sua absorbância a 260 ƞm.  

 

3.13. Análise da Expressão dos mRNA por qPCR em Tempo Real 

 

Iniciadores específicos foram desenhados para os genes GAPDH 

(Gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase) e PRX4 (Peroxiredoxina 4) a partir de 

sequências nucleotídicas de mRNA retiradas do GenBank (NCBI – National Center 

Biotechnology Information). As sequências de mRNA ou cDNA foram alinhadas ao 

DNA genômico de Rattus novergicus com o auxílio da ferramenta Spidey (Acland et 

al., 2014) para identificação de sítios de splicing e estruturas de éxons e íntrons. Os 

iniciadores foram construídos com auxílio da ferramenta PerlPrimer (Marshall, 2004). 

As sequências dos iniciadores para os genes de SOD1 (Superóxido dismutase 1), 

SOD2 (Superóxido dismutase 2), CAT (Catalase) e GPX1 (Glutationa peroxidase 1) 

foram baseadas no artigo de Lima (2015) (Tabela 1). 

As análises de expressão das enzimas de interesse foram feitas por meio da 

técnica de Reação em Cadeia da DNA Polimerase em Tempo Real utilizando o kit 

Power SYBR Green Master Mix® (Life Technologies, Carlsband, USA) de acordo 
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com as instruções do fabricante. O programa realizado foi de 95 ºC por 10 minutos 

para desnaturação; 40 ciclos de 95 ºC por 15 segundos, 60 ºC por 30 segundos, 

para anelamento e 61 ºC por 1 minuto, para extensão. A expressão gênica foi 

calculada relativamente ao GAPDH de acordo com o método 2 –ΔΔCt (Livak e 

Schmittgen, 2001). 

 

Tabela 1 Sequência dos iniciadores 

Gene Primer Forward (5’-3’) Primer Reverse (3’-5’) 

SOD1 TGTGTCCATTGAAGATCGTGTG CTTCCAGCATTTCCAGTCTTTG 

SOD2 GGACAAACCTGAGCCCTAAG CAAAAGACCCAAAGTCACGC 

CAT CAAGCTGGTTAATGCGAATGG TTGAAAAGATCTCGGAGGCC 

GPX1 AATCAGTTCGGACATCAGGAG GAAGGTAAAGAGCGGGTGAG 

PRX4 AAGCCAAGATTTCCAAGCC ACCAAGTATTTCCCACGATAGTC 

GAPDH CGAACGGGAAGCTCACTG TCATCATACTTGGCAGGTTTCTC 

 

 

3.14. Análises estatísticas 

 

 Todos os cálculos estatísticos foram realizados com o programa Bioestat 

(2007), versão 5.3. Após a análise da distribuição dos dados, com o teste Shapiro-

Wilk, foi utilizado o teste t independente para comparar a diferença entre os dados 

finais dos grupos controle e diabético. P valores ≤ 0.05 foram considerados como 

estatisticamente significativos. Os resultados foram expressos como média ± erro 

padrão da média.  
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4. RESULTADOS 

4.1. Avaliação do peso corporal e glicemia 

Para caracterização do modelo de Diabetes tipo 1, foi analisado o peso inicial 

e final dos animais , bem como a glicemia de jejum inicial e final. A glicemia de jejum 

foi mensurada pelo utilizando-se um glicosímetro, como descrito anteriormente. As 

médias entre os valores finais e iniciais tanto para o peso corporal dos animais 

quanto para a glicemia estão demonstradas na tabela 2. É possível ver uma 

diferença significativa na glicemia entre o grupo controle e o grupo diabético 

(p<0,01). O mesmo resultado é visto no peso dos animais dos grupos controle e 

diabético, em que a diabetes promoveu uma perda significativa da massa corpórea 

do grupo diabético (p<0,01). 

 

Tabela 2 – Avaliação de peso corporal e glicemia em jejum em ratos controles e 

diabéticos após 4 semanas. 

 Grupo Controle Grupo Diabético 

Peso corporal (g) 253.71 ± 6.72 173.00 ± 26.67* 

Glicemia (mg/dL) 141.14 ± 7.35 546.60 ± 13.09* 

Todos os dados mostrados estão em erro padrão da média. A comparação entre os grupos foi 

analisada pelo teste Shapiro-Wilk.* p<0,01 indica diferença estatística em relação ao controle. 

4.2. Avaliação de parâmetros redox 

Como biomarcadores do estresse oxidativo foram utilizados: a dosagem do 

malonialdeído pelo método TBARS, para avaliar a peroxidação lipídica; a dosagem 

de proteína carbonilada para avaliar a oxidação proteica; e o conteúdo tiol para 

quantificar os níveis de grupamento sulfidril oxidado e reduzido. 

Como ilustrado na figura 3A houve um aumento significativo na TBARS no 

tecido hepático de ratos diabéticos em relação aos controles (p<0,05). Na figura 3B 

observa-se que o conteúdo tiol do fígado dos ratos diabéticos diminuiu 

consideravelmente comparado aos controles (p<0,05). Já na análise de proteína 

carbonilada (Figura 3C) não houve diferença estatística dos grupos avaliados 

(p<0,05).   
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Figura 3 – Avaliação de parâmetros redox 

 

  

Avaliação do nível de TBARS (A), Conteúdo tiol (B) e Proteína carbonilada (C) em fígado de ratos controles e diabéticos durante 4 

semanas. Todos os dados mostrados estão em erro padrão da média. A comparação entre os grupos foi analisada pelo teste 

Shapiro-Wilk. * p<0,05 indica diferença estatística em relação ao controle.
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4.3. Conteúdo de H2O2 

 

A figura 4 apresenta os dados do conteúdo de H2O2. No grupo diabético houve 

uma diminuição significativa do conteúdo de H2O2 em relação ao controle. 

 

Figura 4 – Conteúdo de H2O2 em fígado de ratos controles e diabéticos durante 4 

semanas. Todos os dados mostrados estão em erro padrão da média. A 

comparação entre os grupos foi analisada pelo teste Shapiro-Wilk. * p<0,05 indica 

diferença estatística em relação ao controle. 

 

4.4. Atividade das enzimas antioxidantes 

 

A figura 5 apresenta a atividade das enzimas antioxidantes. A atividade de 

CAT (Figura 5A) foi bem menor no grupo diabético em relação ao grupo controle 

como uma consequência do baixo conteúdo de H2O2. A atividade de SOD (Figura 

5B) foi maior no grupo diabético correlacionado ao grupo controle. 
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Os resultados de alterações nos marcadores de estresse oxidativo e de 

atividade de enzimas antioxidantes enfatizam a desregulação da homeostase redox 

e um provável estado de estresse oxidativo no grupo diabético. 

 

4.5. Avaliação da expressão gênica e atividade das enzimas superóxido 

dismutase, catalase, glutationa peroxidase e peroxirredoxina.  

 

Como citado anteriormente, a diabetes induziu a um aumento na atividade 

de SOD no fígado dos ratos analisados, esta elevada atividade se deve, 

provavelmente, à fração SOD2, que apresenta maior expressão nos animais do 

grupo diabético (Figura 6B). Já a expressão da SOD1 (Figura 6A) apresentou menor 

expressão nos animais diabéticos quando comparados ao grupo controle.  

A enzima catalase apresentou menor expressão nos animais do grupo 

Diabético comparado ao grupo controle (Figura 7A), e acompanhando a este 

resultado, apresentou menor atividade nos animais do grupo diabético. A expressão 

das enzimas GPX1 e PRX4 também tiveram uma redução na expressão dos seus 

mRNAs (Figura 7B e 7C) no grupo diabético comparado ao grupo controle. 
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Figura (5) - Atividade das enzimas antioxidantes. 

 

CAT(A) (ηmol H2O2 . min-1 . mg-1 PROT) e SOD (B) (UA . mg-1 PROT) em fígado de 

ratos controles e diabéticos durante 4 semanas. Todos os dados mostrados estão 

em erro padrão da média. A comparação entre os grupos foi analisada pelo teste 

Shapiro-Wilk. * p<0,05 indica diferença estatística em relação ao controle. 
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Figura (6) – Expressão relativa do  mRNA de enzimas do sistema antioxidantes. 

 

SOD1(A) e SOD2 (B) em fígado de ratos controles e diabéticos durante 4 semanas. 

A expressão do mRNA do GAPDH foi utilizada como constitutiva e o cálculo foi feito 

a partir do método 2-ΔΔct .Todos os dados mostrados estão em erro padrão da média. 

A comparação entre os grupos foi analisada pelo teste Shapiro-Wilk. * p<0,05 indica 

diferença estatística em relação ao controle. 
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Figura (7) – Expressão relativa do mRNA de enzimas do sistema antioxidante

 

CAT(A), GPX1(B) e PRX4 (C) em fígado de ratos controles e diabéticos durante 4 semanas. A expressão do mRNA do GAPDH foi 

utilizada como constitutiva e o cálculo foi feito a partir do método 2-ΔΔct..Todos os dados mostrados estão em erro padrão da média. 

A comparação entre os grupos foi analisada pelo teste Shapiro-Wilk. * p<0,05 indica diferença estatística em relação ao controle.
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5. DISCUSSÃO 

 

A Diabetes mellitus tipo 1 é uma doença autoimune  que é ocasionada pela 

destruição das células beta no pâncreas que leva a uma falta da produção da 

insulina e a um grave quadro de hiperglicemia (Thrower e Bingley, 2014). Estudos 

têm sugerido que a desregulação da homeostase redox, em que pode ocorrer uma 

superprodução de EROs e uma depleção do sistema antioxidante podem estar 

relacionadas ao aumento das complicações encontradas na DM1 (Dey, 2010; 

Santos, 2014; Sadi, 2013). Danos ocasionados pelo estresse oxidativo causam o 

desenvolvimento de patogenias em vários órgãos. O fígado, devido sua associação 

direta com a manutenção da glicemia, é caracterizado como um dos órgãos mais 

afetados por estas mudanças metabólicas e moleculares que culminam em 

processos de deterioração das funções hepáticas (Sadi, 2007). Todavia os 

mecanismos que levam a tais danos ainda não estão completamente elucidados. 

Portanto se faz uso de estudo de modelos experimentais da diabetes como a 

estreptozootocina (STZ). 

A dose da STZ normalmente é encontrada variada nos trabalhos, dentre os 

primeiros trabalhos realizados com STZ como o realizado por Rakieten (1963) 

através de estudos com cães e ratos estabeleceu que a dosagem de 50mg/Kg iria 

prover uma diabetes com longa duração (Delfino, 2002). Os danos nas células beta 

podem ser avaliados de acordo com a dosagem utilizada, a dosagem de 45 mg/Kg 

foi considerada indutora de uma diabetes menos devera (Junod, 1969). Nesse 

contexto este estudo utilizou a dosagem de 40 mg/Kg de STZ.  

Estudos relacionados ao tecido hepático e com a STZ como o realizado por 

Carnovale (1984), em que foi utilizada uma dose de 50 mg/Kg, foi verificado que a 

mesma causa alterações na excreção biliar durante 1 semana após a injeção do 

fármaco, regularizando-se após 10 dias da indução da DM. Esta é uma das razões 

pela quais estudos relacionados com função hepática e DM1 induzido por STZ, 

devem ser feitos 15 dias após a injeção do fármaco, quando não há mais efeito 

tóxico da STZ (Ingaramo, 2013). No entanto não foi bem estabelecido quanto tempo 

seria necessário para haver mudanças relacionadas ao estresse oxidativo no fígado. 

Baseado nessas informações, no presente estudo avaliamos alterações da 
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homeostase redox, através de enzimas do sistema antioxidante hepático, em ratos 

com 4 semanas de diabetes, induzidos por STZ.  

A STZ é um fármaco cuja toxicidade está relacionada a um mecanismo de 

metilação de bases do DNA, podendo levar a um desequilíbrio energético celular no 

consumo de ATP e geração de EROs. A toxicidade tem início quando a droga é 

internalizada pelas células β pancreáticas pelo transportador de glicose tipo 2 

(GLUT2) e induz apoptose por alquilação do DNA e ativação da poli-ADP-ribosilação 

(Lenzen, 2008). A STZ também é um doador de ON, e a participação deste no efeito 

citotóxico também tem sido descrita, assim como a geração de EROs, que geram 

danos celulares e ao DNA, dentro da mitocôndria resulta na formação do radical 

superóxido, inibição do Ciclo de Krebs e diminuição do consumo de oxigênio, 

consequentemente limitando a produção do ATP, acelerando a destruição das 

células beta (Lenzen, 2008).  

Conforme apresentado na tabela 2, não houve redução no peso corporal do 

grupo controle, no entanto houve uma redução significativa do peso no grupo 

diabético em relação ao controle. A perda de peso é uma característica integrada à 

condição da doença, devido a um aumento do catabolismo muscular e da lipólise 

(Ravi, 2004). Com relação à glicemia, os animais dos grupos diabéticos 

apresentaram uma glicemia elevada (> 500 mg/dL) quando comparados aos animais 

do grupo controle, como já era esperado. Além disso, foram observados sintomas 

clinícos como poliúria, polifagia e polidpsia (Dados não mostrados) nos animais do 

grupo diabetico. Esses dados caracterizam o nosso modelo animal de DM1 induzido 

por STZ e estão em de acordo dados já descritos na literatura (Moraes, 2015).  

Quando a produção de EROs excede a capacidade de ação dos sistemas 

antioxidantes, favorece-se a oxidação de biomoléculas, gerando danos nas mesmas 

(Mayne, 2003; Halliwell, 2004). Neste sentido, foram avaliados alguns marcadores 

de parâmetros redox como o nível de TBARS (Substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico), dosagem de proteína carbonilada e conteúdo tiol proteico no fígado. 

Com isso, buscamos verificar se os ratos diabéticos por 4 semanas apresentavam 

um quadro de estresse oxidativo evidenciado por esses marcadores. 

A quantificação do TBARS no grupo diabético foi maior do que a do grupo 

controle, como evidenciado na figura 3A. Esse aumento já era esperado. Um estudo 

realizado por Francés (2010) em ratos com 4 semanas de diabetes induzidos por 

STZ também houve um aumento no conteúdo de TBARS, o nosso resultado também 
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corrobora com um outro estudo com ratos diabéticos durante 4 semanas em que 

houve um aumento significativo do TBARS (Sadi, 2014). Já é sabido que a 

hiperglicemia originada pela DM1 pode causar o estresse oxidativo, e contribuir para 

um aumento da peroxidação de lipídeos. Esse aumento nos níveis de TBARS 

poderia ser devido a um aumento da produção de EROs em excesso e redução da 

capacidade de enzimas antioxidantes em metaboliza-los. A peroxidação de lipídeos 

contribui para a perda de função celular através da inativação de proteínas de 

membrana ou citoplasmáticas, que necessitam de uma conformação estrutural 

adequada para ancoragem (Stark, 2005). Essas alterações de lipídeos de 

membrana estão entre as primeiras respostas durante o estabelecimento da DM1, 

como em um estudo avaliando ratos diabéticos durante 6 semanas e aumentaram 

de acordo com a progressão da doença (Kakkar, 1998).  

O conteúdo de tiol proteico do grupo diabético teve uma redução, como é 

visto na figura 3B. Corroborando com os resultados encontrados por Sadi (2014), em 

condições semelhantes a este trabalho e Lima (2015), no qual foram avaliados os 

efeitos da DM1 durante 8 semanas. Excessivas diminuições do conteúdo tiol podem 

promover a formação de agregados, oriundos de ligações cruzadas de proteínas, 

desregulando a atividade de enzimas importantes para o metabolismo podendo 

gerar uma disfunção celular generalizada (Pasquali, 2009). Não foram encontradas 

diferenças significativas entre os níveis de carbonilação proteica entre os grupos 

controle e diabético. Esse parâmetro tem sido normalmente utilizado como marcador 

de alterações oxidativas em resíduos de aminoácidos encontrados em proteínas 

(Beal, 2002). A ausência aparente de danos oxidativos à proteínas pode ser 

decorrente da alta taxa de renovação proteica do fígado, o que poderia modular os 

níveis desse marcador. Portero-Otín (1999) sugeriu que a diminuição ou não 

alteração de proteínas carboniladas em ratos diabéticos pode refletir um aumento na 

atividade de proteases em proteínas alteradas oxidativamente. 

Visto que foram encontradas alterações em alguns parâmetros redox (TBARS 

e conteúdo tiol proteico), em seguida foi feita a avaliação a atividade da SOD. 

Nossos resultados mostraram que os animais diabéticos apresentaram uma maior a 

atividade da SOD do que os do grupo controle (Figura 5B). Tais dados corroboram 

com outros já existentes na literatura (Kakkar, 1998; Jang, 2000). No estudo 

realizado por Kakkar (1998) houve o acompanhamento de alterações da SOD em 

ratos diabéticos durante 6 semanas, o qual na 4ª semana o aumento da SOD foi 
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verificado. Jang (2000) observou esse mesmo aumento da SOD durante 8 semanas 

de diabetes. As SODs são enzimas responsáveis pela dismutação do ânion 

superóxido em H2O2 e O2, para reduzir seus efeitos tóxicos, sendo consideradas as 

primeiras linhas de defesa antioxidante da célula (Alscher et al., 2002; Kowluru, 

2006). Essa enzima pode ser classificada de acordo com a sua localização celular, a 

SOD1 é encontrada no citoplasma e a SOD2 na mitocôndria.  

 A expressão gênica de duas isoformas da SOD foram avaliadas nesse 

estudo. A expressão do mRNA da SOD1 do grupo diabético diminuiu em relação ao 

controle enquanto que o da SOD2 aumentou do grupo diabético (Figura 6A e 6B), 

ambos resultados de expressão gênica das duas isoformas da SOD em animais 

diabéticos comparados ao controle, foram relatados em outros estudos. No estudo 

realizado por Guerra (2011) ratas com 4 semanas de diabetes induzidas por STZ 

tiveram uma redução da SOD1 e um aumento da SOD2 em relação ao controle, em 

um outro estudo realizado por Lima (2015) também foi encontrada uma diminuição 

da SOD1 e um aumento da SOD2 no grupo de ratos com 9 semanas de diabetes. 

Os dados da expressão do mRNA das isoformas de SOD apontam que a porção 

mitocondrial pode ser a responsável pela elevada atividade da SOD, devido a uma 

maior expressão do mRNA da SOD2 no grupo diabético. A diminuição da SOD1 

pode está relacionada a uma tendência de inibição da forma citosólica pelo estresse 

oxidativo, oriundo da hiperglicemia (Lima, 2015). A SOD2 tem um papel importante 

na defesa contra danos oxidativos das EROs na mitocôndria, na retinopatia diabética 

o aumento da sua expressão está relacionado a defesa de danos ao DNA 

mitocondrial (Zhong, 2011), portanto o aumento da sua expressão poderia estar 

relacionado ao aumento da atividade cadeia de transporte de elétrons mitocondrial e 

consequente aumento da formação do radical superóxido. 

 A determinação do conteúdo de H2O2 no grupo diabético diminuiu 

significativamente em relação ao controle (Figura 4). O mesmo resultado foi 

encontrado no estudo realizado por Herlein (2009), no entanto este estudo foi 

realizado era em fígado de ratos com um período experimental de oito semanas de 

diabetes, corroborando com o resultado aqui apresentado. No entanto esse 

resultado difere do resultado encontrado por Lima (2015), esse estudo encontrou 

uma maior produção de H2O2 em ratos com nove semanas de diabetes, poucos 

estudos têm sido feitos para a verificação do conteúdo de H2O2. Uma possível 

explicação pode estar relacionada a um maior consumo do H2O2 que está 
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acontecendo por meio de reações de natureza não enzimáticas, podendo ser 

através da formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs). Tal diminuição 

poderia também ser resultado da ação do H2O2 sobre a regulação de fatores de 

transcrição na resposta redox, como NRF2 (Fator nuclear derivado de eritrócitos 2) 

que pode ter como alvo a regulação da expressão gênica da catalase (CAT) e da 

glutationa peroxidase 1 (GPX) (Sadi, 2014).  

 Alterações gênicas e metabólicas no tecido hepático, oriundas do estresse 

oxidativo podem ocorrer em conjunto com mudanças do NRF2. Sob a condição da 

diabetes a expressão do NRF2 é diminuída e sua translocação do citoplasma 

poderia promover a detoxificação de enzimas antioxidantes em particular CAT e 

GPX (Sadi, 2014). Neste contexto quando existe um baixo conteúdo de H2O2, ele é o 

substrato escolhido pela GPX, já que tem um valor de KM menor, quando está em 

altas concentrações o H2O2 é eliminado pela CAT (Sadi, 2007), portanto no grupo 

dos ratos diabéticos possivelmente o baixo conteúdo do H2O2 pode ter contribuído 

para a CAT a ser ineficaz no seu substrato. 

A atividade da CAT teve uma redução no grupo diabético em relação ao 

controle (Figura 5A). Os nossos resultados corroboram com os dados da literatura. 

Silva (2011) encontrou uma redução na atividade da CAT em ratos diabéticos com 

um período experimental de 4 semanas, Sadi (2014) também encontrou uma 

redução na atividade da CAT em animais diabéticos com este mesmo período 

experimental. A CAT é uma enzima que está localizada nos peroxissomos, onde atua 

neutralizando o H2O2, convertendo-o à O2 e H2O, protegendo assim a célula contra 

danos que poderiam ser causados por EROs. O decréscimo da atividade da CAT 

pode ser decorrente da inativação causada pelo excesso de radicais livres e/ou 

glicação não enzimática devido à hiperglicemia (Schmatz, 2011), assim como 

poderia estar relacionada ao baixo conteúdo do H2O2, que estaria inibindo a sua 

atividade, ou ainda seria um resultado da baixa expressão do mRNA da CAT. A 

expressão da CAT diminuiu no grupo diabético em relação ao controle, assim como 

nos relatos de Sadi (2008 e 2014) e Lima (2015). Essas alterações da homeostase 

redox evidenciadas neste trabalho no fígado de animais diabéticos pode ser 

resultado da desregulação da expressão e atividade de enzimas antioxidantes como 

SOD e CAT (Sadi, 2008). No estudo realizado por Sadi (2014) foi visto uma 

correlação entre a sinalização redox a nível de modificações pós-traducionais, como 

fosforilação proteica originada de EROs como H2O2, tal estudo relata no grupo 
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diabético uma baixa expressão do mRNA, baixa atividade e aumento da fosforilação 

da CAT, sugerindo que o estresse oxidativo poderia por meio da fosforilação celular 

alterar a atividade e expressão da enzima. 

Foi investigado também níveis de expressão dos mRNAs de outras duas 

enzimas do sistema antioxidante: GPX1 e PRX4. A expressão da GPX1 no grupo 

diabético também apresentou-se reduzida (Figura 7B). Esse resultado também 

encontrado por Guerra (2011) em que expressão estava diminuída em ratos 

diabéticos por 4 semanas. O mesmo resultado foi encontrado por Lima (2015), no 

entando o seu estudo foi com ratos diabéticos durante 9 semanas. A GPX1 é uma 

enzima presente na mitocôndria e no citosol, que é responsável pela detoxificação 

do H2O2 e de hidroperóxido de lipídeos. Tal detoxificação ocorre por meio de uma 

reação de oxi-redução em que a GSH é utilizada como doador de elétrons.   

A expressão do mRNA da PRX4 (Figura 7C) do grupo diabético também foi 

reduzida em relação ao controle. Embora o papel da PRX-4 não esteja 

completamente elucidado, possivelmente essa redução da expressão esteja ligada a 

alterações do estresse oxidativo no retículo endoplasmático, como observado por Ito 

et al., (2012) assim o presente estudo é um dos primeiros a relatar a baixa 

expressão hepática do mRNA da PRX-4 em ratos diabéticos induzidos por STZ ao 

estresse oxidativo. As PRXS são enzimas localizadas no retículo endoplasmático e 

no espaço extracelular, e assim como a CAT e GPX-1 atuam na eliminação do H2O2, 

porém com eficiência catalítica inferior. As PRXs catalisam a redução de H2O2 e 

hidroperóxidos a água e álcool respectivamente, utilizando elétrons doados pelo 

NADPH por meio da tiorredoxina redutase (Lee, 1999; Rhee, 2005). Os resultados 

da expressão gênica das enzimas antioxidantes, CAT, GPX1 e PRX4 se analisados 

concomitantemente, nos permite inferir que os animais diabéticos durante 4 

semanas podem estar sendo modulados a partir do H2O2 e que o seu baixo 

conteúdo provavelmente estaria inibindo a expressão gênica das mesmas.  

 É importante ressaltarmos a relevância deste estudo no que se refere a um 

melhor esclarecimento do tempo de quatro semanas em ratos diabéticos induzidos 

por STZ, seja necessário para promover alterações em enzimas do sistema 

antioxidante, causadas pela desregulação da homeostase redox. No entanto os 

relatos descritos na literatura não têm dados conclusivos sobre como essas 

alterações podem influenciar no funcionamento do fígado.  
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6. CONCLUSÃO 

 

Na literatura já é descrito que existem alterações hepáticas do sistema 

antioxidante, causadas pela diabetes, no entanto não está bem estabelecido em 

modelos experimentais de indução de diabetes, como no caso da STZ quanto tempo 

seria necessário para que ocorra um desequilíbrio da homeostase redox. O nosso 

trabalho foi um dos primeiros a utilizar a dosagem de 40 mg/Kg da STZ para indução 

da diabetes no período experimental de 4 semanas. O estudo nos permitiu sugerir 

um quadro de desregulação da homeostase redox no tecido hepático dos animais 

diabéticos, em que observam-se  alterações desde parâmetros do estado redox 

como o aumento do TBARS e diminuição de conteúdo tiol proteico, assim como 

alterações nas enzimas do sistema antioxidante, aumento da atividade da SOD, 

diminuição da atividade da CAT, diminuição da expressão gênica da CAT, GPX1 e 

PRX4 e aumento da SOD2. Esses resultados possibilitam um melhor entendimento 

das como as alterações encontradas na diabetes tipo1, causadas pelo estresse 

oxidativo podem levar a uma piora do tecido hepático e podem ser importantes para 

futuras pesquisas de tratamento de doenças do fígado. No entanto mais estudos são 

necessários.  
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