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RESUMO 

 

O diabetes é uma doença que acomete milhões de pessoas em todo o mundo e tem sido alvo de 

muitos estudos. As complicações no diabetes, como a cardiomiopatia e o estresse oxidativo 

aumentado são importantes focos de estudo e são responsáveis em grande parte pelo aumento na 

morbidade e mortalidade associado à doença. Drogas anti-hipertensivas, principalmente aquelas 

que bloqueiam o sistema renina-angiotensina, como o captopril, são utilizadas com freqüência 

para o tratamento de diabetes, contribuindo para minimizar as complicações diabéticas. A 

relação do diabetes e inflamação evidencia o importante papel dos mecanismos de defesa nessa 

patologia. Além disso, as vias de sinalização envolvidas no processo e ativação dos granulócitos 

no diabetes ainda não é bem esclarecida. Sabe-se que a via de proteína cinase C (PKC) tem um 

importante papel na ativação da NADPH oxidase nessas células. No presente estudo, utilizou-se 

ratas Fisher, não diabéticas ou diabéticas induzidas com estreptozotocina (STZ),  para avaliar 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) em granulócitos e parâmetros do estresse 

oxidativo no coração em um tratamento com duas doses de captopril (5mg/kg e 10mg/kg). Ainda 

foi avaliado a participação da via de (PKC) na produção de EROS induzido por bradicinina, em 

granulócitos de ratas Fisher não diabéticas e diabéticas. No primeiro ensaio in vivo, tratou-se os 

animais durante 10 dias, e nenhuma diferença foi observada na produção de EROS nos 

granulócitos desses animais. Um tratamento de 40 dias foi então realizado, onde avaliou-se a 

produção de EROS nos granulócitos e parâmetros do estresse oxidativo, como catalase, 

glutationa total, substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e proteína carbonilada no 

coração destes animais. No tratamento de 40 dias, o captopril na dose 10mg/kg foi capaz de 

modular a produção de EROS nos granulócitos dos animais diabéticos. O captopril ainda foi 

capaz de reverter a atividade da enzima catalase e os níveis de proteína carbonilada no coração 

de animais diabéticos, apesar de não ter sido observado efeito significativo nos níveis de 

glutationa e TBARS. No ensaio in vitro os granulócitos de animais não diabéticos e diabéticos 

apresentaram uma maior produção de EROS quando estimulados com bradicinina. E somente 

nos animais diabéticos, houve a redução na produção de EROS quando os granulócitos foram 

pré-incubados com calfostim C (inibidor de PKC), mostrando a participação dessa via na 

ativação da produção de EROS induzido por bradicinina. 
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Estes resultados analisados em conjunto sugerem que o captopril tem efeito antioxidante em 

granulócitos e no coração de animais diabéticos. Entretanto, parece que o efeito inibitório na 

produção de EROS em granulócitos de animais tratados com captopril (ensaio in vivo) não é 

mediado pela bradicinina (ensaio in vitro). 
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ABSTRACT 

 

Diabetes is a disease that affects millions of people around the world and has been the object of 

many studies.  Complications in diabetes, such as cardiomyopathy and increased oxidative stress 

are important focus of study and are largely responsible for the increase in morbidity and 

mortality associated with disease. Antihypertensive drugs, especially those that block the rennin-

angiontensin system, such as captopril, are often used to treat diabetes, reducing diabetic 

complications. The relationship between diabetes and inflammation evidences the importance of 

defense mechanisms in this pathology. Furthermore, the signaling pathways involved in the 

process and activation of granulocytes in diabetes is not well unknown. It is known that 

 protein kinase C (PKC) plays an important role in the activation of NADPH oxidase in these 

cells. In this study,  Fisher rats were used, nondiabetic or diabetic induced with streptozotocine 

(STZ) to evaluate the production of reactive oxygen species (ROS) in granulocytes and 

parameters of oxidative stress in heart, treated with two doses of captopril (5mg/kg and 10 

mg/kg). It was also evaluated the participation of the pathway PKC in ROS production induced 

by bradykinin in rat granulocytes of non diabetic and diabetic. In the first test in vivo, the animals 

were treated for 10 days, and no difference was observed in ROS production in granulocytes of 

these animals. Then, a 40-day treatment was performed, and evaluated the production ROS in 

granulocytes and parameters of oxidative stress, catalase, total glutathione, thiobarbituric acid 

reactive substances (TBARs) and carbonyl protein in these animals. In 40 days of treatment, 

captopril 10mg/kg was able to modulate ROS production in granulocytes from diabetic animals. 

Captopril was able to reverse the catalase activity and also the levels of carbonyl protein in 

diabetic animals, although no significant effect was observed in glutathione and TBARS. It was 

observed on in vitro assay, increased of ROS production in granulocytes stimulated with 

bradykinin in non-diabetic and diabetic rats. And only in diabetic animals, there was a reduction 

in ROS production when the granulocytes were pre-incubated with calfostim C (PKC inhibitor), 

demonstrating the involvement of this pathway in the activation of ROS production induced by 

bradykinin.  These results suggest that captopril has an antioxidant effect in granulocytes and 

heart of diabetic animals. However, it appears that the inhibitory effect on ROS production in 

granulocytes from animals trated with captopril (in vivo) is not mediated by bradykinin (in vitro). 



Araújo, G.R.  Sumário 

 

xiii 

 

SUMÁRIO 

   

RESUMO ..................................................................................................................................................... x 

ABSTRACT ............................................................................................................................................... xii 

LISTA DE TABELAS .............................................................................................................................. xv 

LISTA DE FIGURAS .............................................................................................................................. xvi 

ABREVIATURAS.................................................................................................................................. xviii 

ANEXOS ................................................................................................................................................... xix 

1.INTRODUÇÃO ........................................................................................................................................ 1 

2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA................................................................................................................ 4 

2.1. Diabetes e estresse oxidativo ............................................................................................................. 4 

2.2. Complicações diabéticas: Cardiomiopatia ....................................................................................... 13 

2.4. Sistema cininas-calecreínas.............................................................................................................. 16 

3. OBJETIVOS .......................................................................................................................................... 20 

3.1. Objetivo geral ................................................................................................................................... 20 

3.2.Objetivos específicos ........................................................................................................................ 20 

4. MATERIAIS E MÉTODOS ................................................................................................................ 21 

4.1. Animais ............................................................................................................................................ 21 

4.2.Reagentes .......................................................................................................................................... 21 

4.3.Indução do diabetes ........................................................................................................................... 22 

4.4.Dissolução do medicamento ............................................................................................................. 22 

4.5.Coleta do sangue e tecido ................................................................................................................. 22 

4.6.Isolamento dos leucócitos polimorfonucleares ................................................................................. 23 

4.7.Ensaio de quimioluminescência ........................................................................................................ 23 

4.7.1. Ensaio “in vivo” ....................................................................................................................... 23 

4.7.2. Ensaio “in vitro” ...................................................................................................................... 24 

4.8.Teste de tolerância a glicose ............................................................................................................. 25 

4.9.Determinação de insulina sérica ....................................................................................................... 25 

4.10.Análise das defesas antioxidantes ................................................................................................... 26 

4.10.1.Catalase ................................................................................................................................... 26 

4.10.2.Concentração de Glutationa Total em tecidos ....................................................................... 27 

4.11.Dosagem dos biomarcadores do estresse oxidativo ........................................................................ 29 



Araújo, G.R.  Sumário 

 

xiv 

 

4.11.1.TBARS ..................................................................................................................................... 29 

4.11.2.Proteína Carbonilada .............................................................................................................. 30 

4.12.Proteínas totais em tecidos – método de Lowry.............................................................................. 32 

4.13.Análises histológicas ....................................................................................................................... 33 

4.14. Análises estatísticas ....................................................................................................................... 34 

5. RESULTADOS ..................................................................................................................................... 35 

5.1. Avaliação do peso corporal, glicemia e espécies reativas de oxigenio em animais não diabéticos e 

diabéticos submetidos ao tratamento com captopril durante 10 dias. ..................................................... 35 

5.1.1. Peso corporal e glicemia .......................................................................................................... 35 

5.1.2. Avaliação da produção de EROS ............................................................................................ 36 

5.2. Avaliação do peso corporal, glicemia, concentração de insulina e espécies reativas de oxigênio em 

animais não diabéticos e diabéticos submetidos ou não ao tratamento com captopril durante 40 dias. . 37 

5.2.1. Avaliação do peso corporal, glicemia e concentração de insulina. ........................................ 37 

5.2.2. Avaliação da geração de espécies reativas de oxigênio .......................................................... 40 

5.2.2.2. Ensaio in vitro.............................................................................................................................41 

5.5.Análise das defesas antioxidantes, concentração dos biomarcadores do estresse oxidativo e análise 

histopatológica no coração. .................................................................................................................... 43 

5.5.1.Efeito do tratamento com captopril sobre defesas antioxidantes ............................................ 43 

5.5.2.Efeito do tratamento com captopril sobre os produtos do estresse oxidativo .......................... 45 

5.6.Análises Histológicas ........................................................................................................................ 47 

6. DISCUSSÃO .......................................................................................................................................... 48 

7.CONCLUSÃO ........................................................................................................................................ 58 

8.REFERÊNCIAS ..................................................................................................................................... 59 

 

  

  



Araújo, G.R.  Lista de Tabelas 

 

xv 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1: Avaliação do peso e glicemia inicial e final em animais não diabéticos e diabéticos 

submetidos ao tratamento com captopril durante 10 dias. 

Tabela 2: Avaliação do peso e glicemia inicial e final em animais não diabéticos e diabéticos 

submetidos ao tratamento com captopril durante 40 dias.  



Araújo, G.R.  Lista de Figuras 

 

xvi 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Definição do estresse oxidativo. 

Figura 2: Complexo NADPH oxidase. 

Figura 3: Estrutura do captopril. 

Figura 4: Ação da enzima conversora de angiotensina sobre o sistema renina – agiontensina e o 

sistema das cininas – calicreínas. 

Figura 5: Organização do sistema das cininas-calicreínas. 

Figura 6: Avaliação do perfil de ativação de bradicinina na produção de EROS em animais não 

diabéticos e diabéticos.  

Figura 7: Avaliação da produção de EROS em granulócitos de animais não diabéticos e 

diabéticos submetidos ao tratamento com captopril durante 10 dias. 

Figura 8: Avaliação da tolerância oral à glicose em animais não diabéticos e diabéticos 

submetidos ao tratamento com o captopril. 

Figura 9: Avaliação da insulina sérica em animais não diabéticos e diabéticos submetidos ao 

tratamento com o captopril. 

Figura 10: Avaliação da produção de EROS em granulócitos de animais não diabéticos e 

diabéticos submetidos ao tratamento com captopril 40 dias. 

Figura 11: Avaliação da produção de EROS em granulócitos de animais não diabéticos e 

diabéticos induzidos com bradicinina na ausência ou presença de calfostin C. 

Figura 12: Avaliação da atividade da enzima Catalase no coração de animais não diabéticos e 

diabéticos submetidos ao tratamento com captopril 40 dias. 

Figura 13: Avaliação da concentração de Glutationa Total no coração de animais não diabéticos 

e diabéticos submetidos ao tratamento com captopril 40 dias. 

Figura 14: Avaliação dos níveis de TBARS no coração de animais não diabéticos e diabéticos 

submetidos ao tratamento com captopril 40 dias. 



Araújo, G.R.  Lista de Figuras 

 

xvii 

 

Figura 15: Avaliação dos níveis de Proteína Carbonilada no coração de animais não diabéticos e 

diabéticos submetidos ao tratamento com captopril 40 dias.  

Figura 16: Análise histológica em coração de animais não diabéticos e diabéticos submetidos ao 

tratamento com captopril.  

 

 

 



Araújo, G.R.  Abreviaturas 

 

xviii 

 

ABREVIATURAS 

 

IECAs – Inibidores da Enzima conversora de Angiotensina 

AGEs – Produtos de glicação avançada 

Ang I e Ang II – Angiotensina I e Angiotensina II 

BK- Bradicinina 

Calf – Calfostim C 

CAT – Catalase 

DAG – Diacilglicerol 

DM – Diabetes Mellitus 

ECA- Enzima conversora de Angiotensina 

EROS – Espécies Reativas de Oxigênio 

HA – Hipertensão arterial 

NADPH – Nicotidamida adenina dinucleotídeo fosfato  

PKC – Proteína Cinase C 

RAS – Sistema Renina-Angiotensina 

SOD – Superóxido Dismutase 

 



Araújo, G.R.  Anexos 

 

xix 

 

ANEXOS 

 

- Anexo I: Protocolo de dosagem de insulina. 

- Anexo II: Resumo publicado em anais de congresso.



Araújo, G.R.  Introdução 

 

1 

 

1.INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizada por hiperglicemia 

resultante de defeitos na secreção de insulina, em sua ação ou ambos (RASTELLI, et al 2008; 

COMITEE DIABETES MELLITUS, 2003).  

Sabe-se que estresse oxidativo é considerado um fator de risco importante no 

aparecimento e na progressão do diabetes. Muitos dos fatores de risco comuns, como obesidade, 

senescência, e hábitos alimentares pouco saudáveis, contribuem para o aumento do estresse 

oxidativo, podendo alterar a sensibilidade à insulina. Os mecanismos pelos quais isto ocorre são 

multifatoriais e complexos, e envolve muitas vias de sinalização celular (RAINS e JAIN, 2010). 

A hiperglicemia resulta no aumento da produção de espécies reativas de oxigênio 

(EROS), as quais dependem do balanço entre os sistemas geradores de EROS e sua degradação 

através dos sistemas anti-oxidantes (INUKAI, et al 2005). No diabetes o estresse oxidativo está 

aumentado levando a um aumento da formação de EROS, e níveis diminuídos das defesas 

antioxidantes (BRAVI, et al 2006). 

Muitas são as complicações que o diabetes acarreta, e um dos focos de estudos tem sido a 

relação entre DM e inflamação, pois todas as complicações reconhecidas no diabetes possuem 

componentes inflamatórios. É sabido que o mecanismo de defesa é comprometido neste estado, e 

que em pacientes com DM tipo 1 ou tipo 2 há uma ativação anormal de neutrófilos no sangue 

(WIERUSZ-WYSOCKA, et a 1987; HAND, et al 2007; AYILAVARAPU, et al 2010). Apesar 

de muitas vias estarem envolvidas na produção de EROS no diabetes, uma fonte importante nas 

lesões inflamatórias é a NADPH oxidase de neutrófilos. Chaves et al., 2008 demonstraram que 

alterações na resposta metabólica de granulócitos de pacientes diabéticos tipo 1 pode ser um 

fator importante no desenvolvimento de alvos terapêuticos, e drogas que interferem com a 

sinalização de geração de EROS podem contribuir para a melhora das complicações diabéticas. 

No curso inicial do DM a hiperglicemia intracelular causa anormalidade no fluxo 

sanguíneo, aumentando a permeabilidade cardiovascular. Isso reflete em uma diminuição de 

vasodilatadores, como o óxido nítrico, e aumento na atividade de vasoconstritores, como a 
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angiotensina II (BROWNLEE, 2001). Estão amplamente comprovados os benefícios do 

tratamento anti-hipertensivo, reduzindo a incidência e a mortalidade por doença cardiovascular, 

tanto na população geral como na diabética (UKDPDS, 1998; HANSSON, et al, 1998). A 

ativação de RAS ainda é responsável por induzir o estresse oxidativo (RUECKSHOLOSS et al, 

2002).  

Atualmente várias estratégias terapêuticas são desenvolvidas com o objetivo de evitar ou 

minimizar as complicações diabéticas, as quais contribuem para o aumento da morbidade e 

mortalidade associadas à doença (COMITEE DIABETES MELLITUS, 2003). Dentre tais 

estratégias destacam-se o controle da glicemia com o uso de insulina (diabetes tipo 1) ou drogas 

antidiabéticas ou antihipertensivas, particularmente aquelas que bloqueiam o sistema renina-

angiotensina bem como a inibição de vias metabólicas relacionadas ao estresse oxidativo 

(COUTURE e GIROLAMI, 2004). O captopril possui grupos sulfidrilas que são considerados 

responsáveis pelo mecanismo antioxidante do fármaco. Esses grupos sulfidrilas atuam 

neutralizando anions superóxido (LIU, et al 1992),  radicais hidroxilas e ainda radicais não 

superóxido (MAK, et al 1990).  

A inibição da enzima conversora de angiotensina (ECA), também chamada de cininase II, 

não só bloqueia a produção de Ang II, mas também eleva os níveis circulantes de bradicinina 

(UEHARA, et al 1994). A bradicinina é o principal peptídeo ativo do sistema cinina-calicreína, a 

qual contra-regula o sistema renina-angiotensina. Bradicinina atua por ligação a receptores 

ligados a proteína G, receptores B1 e B2 (BEARD, et al 2006). Um efeito direto da inibição de 

angiotensina II e/ou um aumento na concentração de bradicinina em vários passos na cascata de 

sinalização da insulina bem como no aumento da translocação de GLUT 4 têm sido descritas 

(SCHEEN, 2004). Além disso, a resposta reduzida a bradicinina observada no diabetes pode 

contribuir para a patogênese da doença (KIFF, et al 1991; FORTES, et al 1983). Pelo exposto até 

então pode-se inferir que tanto as estratégias que visam à inibição de vias relacionadas ao 

estresse oxidativo bem como inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs) 

apresentam parâmetros importantes no controle das complicações diabéticas.  

Inukai et al., 2005  confirmaram um efeito antioxidante direto de ACEi, demonstrando 

que captopril diretamente ativa a enzima superóxido dismutase (SOD) em leucócitos 

polimorfonucleares humanos. Paradoxalmente a estes achados, Chiang et al., 2007  verificaram 
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que a bradicinina é responsável pelo aumento na geração de espécies reativas de oxigênio e 

morte celular induzida pela depleção de ATP em cultura de células renais, e que este efeito pode 

ser mediado através de fosfolipase C. Sabe-se que fosfolipase C é capaz de ativar proteína cinase 

C (PKC), a qual é responsável pela ativação de NADPH oxidase, enzima responsável pela 

geração de EROS (DERUBETIS e CRAVEN, 1994). Assim, percebem-se alguns dados 

contraditórios em relação ao efeito dos inibidores de ECA sobre os sistemas 

oxidante/antioxidante de células e tecidos. Não se sabe ao certo quais vias de sinalização celular 

relacionadas aos inibidores de ECA podem estar associadas com o balanço 

oxidante/antioxidante, e se esta relação pode ser influenciada pelo aumento nos níveis de 

bradicinina ou pela diminuição nos níveis de angiotensina II, ambos induzidos por este tipo de 

droga. 

Diante de tudo que foi exposto, percebe-se que a avaliação da produção de espécies 

reativas de oxigênio bem como a avaliação da capacidade antioxidante de ratos diabéticos 

tratados com captopril traz novas perspectivas quanto ao efeito da bradicinina e dos inibidores de 

ECA no tratamento adjuvante do diabetes bem como as vias de sinalização celular envolvidas 

neste processo. 
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2.REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1. Diabetes e estresse oxidativo 

 

A Organização Mundial da Saúde define o Diabetes Mellitus (DM) como uma síndrome de 

etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer 

adequadamente seus efeitos (WHO,1999).  

O diabetes tem se tornado uma epidemia e continua sendo um grave problema de saúde 

pública. Em 2007, estimava-se que 23,6 milhões de norte americanos (7,8% da população dos 

EUA) tinham diabetes, e que o diabetes afetaria 210 milhões de pessoas no mundo até 2010. 

Esses númEROS devem aumentar cerca de 50% nos próximos 20 anos, representando um 

enorme peso econômico sobre os indivíduos e sobre os sistemas de saúde no mundo (IDF, 2006). 

O diabetes é dividido em dois tipos principais, 1 e 2. O diabetes tipo 1 ocorre quando o corpo 

não produz insulina ou a produz em pequenas quantidades, está associado à genética e à 

produção de anticorpos que destroem as células β-pancreáticas. Enquanto o tipo 2 ocorre quando 

o corpo não produz insulina suficiente ou apresenta alguma deficiência no uso dela (MEHERS et 

al, 2008). 

Sabe-se que estresse oxidativo é considerado um fator de risco importante no aparecimento e 

na progressão do diabetes. Muitos dos fatores de risco comuns, como obesidade, senescência, e 

hábitos alimentares pouco saudáveis, contribuem para o aumento do estresse oxidativo, podendo 

alterar a sensibilidade à insulina. Os mecanismos pelos quais isto ocorre são multifatoriais e 

complexos, e envolve muitas vias de sinalização celular (RAINS, 2010). 

A definição contemporânea de estresse oxidativo contempla dois diferentes mecanismos, um 

relacionado ao dano molecular e outro relacionado ao rompimento da sinalização redox.  Sendo 

assim, o estresse oxidativo pode ser definido como um desequilíbrio entre pró-oxidantes e 

antioxidantes, os quais resultam em um dano macromolecular e prejuízo da sinalização redox 

(FIGURA 1). (SIES et al, 2007)  
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FIGURA 1: Definição do estresse oxidativo. O estresse oxidativo é definido atualmente como um 

desequilíbrio das reações pró-oxidantes e anti-oxidantes. A maior parte dos radicais formados são na forma 

de oxidantes não-radicais.  Os intermediários de radicais livres formados também devido ao desequilíbrio 

entre as reações podem ainda se transformarem em oxidantes não-radicais ou levar ao dano 

macromolecular, mas em menores proporções. Já os oxidantes não-radicais levam ao rompimento na 

sinalização redox causando a maior parte dos danos conhecidos pelo estresse oxidativo. (Fonte:  Adaptado 

de Sies,2007) 

 

Em tecidos expostos à hiperglicemia há um aumento da produção de espécies reativas de 

oxigênio (EROS). EROS é um termo coletivo que inclui os radicais de oxigênio e alguns não-

radicais que são agentes oxidantes e são facilmente convertidos em radicais (MILLER et al, 

1990). Os mecanismos responsáveis pelo aumento nesta produção incluem o efeito direto da 

glicose em células sujeitas ao aumento da captação da glicose durante a hiperglicemia (células 

renais, da retina e algumas células nervosas) e o efeito indireto da formação de produtos finais de 

glicação avançada (AGEs) (COUTURE e GIROLAMI, 2004). 

Em células onde a hiperglicemia induz aumento na captação da glicose, o aumento na 

concentração desta leva à ativação de vias intracelulares, que levam ao aumento na produção de 

EROS e formação de AGEs associados aos seus efeitos deletérios. 

No diabetes o estresse oxidativo está aumentado levando a um aumento da formação de 

EROS, e níveis diminuídos das defesas antioxidantes (BRAVI et al, 2006). No DM tipo 1, EROS 
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estão envolvidas na disfunção das células β- pancreáticas, iniciado por reações autoimunes e 

citocinas inflamatórias (CNOP, et al, 2005). Somando-se à essa disfunção das células β-

pancreáticas, estudos in vitro mostram que EROS  causam danos na via de sinalização da 

insulina (NAJIB e SANCHEZ-MARGALET, 2001), diminuição da translocação dos 

transportadores de glicose (GLUT-4) nos adipócitos (RUDICH et al., 1998) e redução da 

internalização da insulina nas células endoteliais (BERTELSEN et al., 2001).  

Todos os organismos aeróbicos utilizam o oxigênio molecular para gerar ATP. O 

oxigênio tem um papel central na evolução, principalmente devido à fotossíntese e a respiração 

aeróbica. A mitocôndria, organela central de formação de energia nas células, é o principal sítio 

de metabolismo do oxigênio, sendo responsável por aproximadamente 85 a 90% do oxigênio 

consumido pelas células (CHANCE, et al, 1979; SHIGENAGA, et al, 1994). Durante o consumo 

de oxigênio e a síntese de ATP, aproximadamente 1 a 3% do total de oxigênio utilizado pela 

mitocôndria é incompletamente reduzido e é liberado como EROS (BOVERIS, 1984). 

O oxigênio é um aceptor final de elétrons ideal, pois possui uma alta afinidade por 

elétrons. Contudo, a transferência de quatro elétrons leva a produtos seguros (duas moléculas de 

água), mas a redução parcial gera compostos perigosos. Em particular, a transferência de um 

único elétron ao O2 forma o anion superóxido, enquanto a transferência de dois elétrons origina o 

peróxido. Ambos compostos são potencialmente destrutivos.  Portanto as espécies reativas são: 

átomos, íons ou moléculas que contêm oxigênio com um elétron não-pareado em sua órbita 

externa.  

Durante a respiração o oxigênio é utilizado como um aceptor de elétrons e é 

completamente reduzido à água através da aquisição de quatro elétrons: (BUONOCORE, et al, 

2010) 

 

O2+4e
- 
+4H

+
          2H2O 

 

A formação dos radicais se dá quando acontecem as seguintes seqüências de reações:  

 

O2 + 1e
-
 + H

+
          HO2

 º 
         H

+
 + O2

-º 

 

 

HO2
 º 

+ 1e
- 
+ H

+
          H2O2 

 

 

H2O2 + 1e
- 
+ H

+  
        [H3O2]          H2O +

 º
OH 
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º
OH + 1e

- 
+ H

+  
        H2O 

 

Três intermediários são formados na redução do oxigênio: anion superóxido (O2
-º 

), 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e radical hidroxil (
º
OH). 

Os radicais de oxigênio representam a classe mais importante de radicais gerados no 

organismo.  

Dentre os radicais, podemos citar: 

 

1- Anion superóxido O2
-º
: é considerada uma espécie reativa primária, e pode reagir 

com outras moléculas formando EROS secundários (
º
OH – radical hidroxila, 

1
O2 

oxigênio singlet, ONOOH- peroxinitrito). Pode ser tanto um fator oxidante como 

redutor. É produzido pelos complexos I e III da cadeia transportadora de elétrons. 

Enzimas como xantina-oxidase, aldeído – oxidase  são responsáveis pela formação do 

anion superóxido.  

2- Radical Hidroxila 
º
OH: é o mais reativo dos radicais, é praticamente eliminado no 

seu local de formação, pois reage com qualquer molécula próxima e tem uma meia 

vida curta. É produzido quando há excesso de formação de anion superóxido e 

peróxido de hidrogênio. In vivo, uma grande parte do radical é formada a partir da 

decomposição do peróxido de hidrogênio, como na reação de Fenton (Pastor, et al, 

2000). 

3- Peroxila ROOº: Gerado na etapa de propagação da lipoperoxidação, quando pode 

atacar hidrogênio de cadeias de ácidos graxos poliinsaturados, formando 

hidroperóxidos lipídicos. 

4- Óxido Nítrico NOº : é um radical abundante e uma molécula sinalizadora  importante 

em vários processos fisiológicos, como neurotransmisão, regulação da pressão 

sanguínea, mecanismos de defesas, regulação imune, dentre outras. Quando reage 

com superóxido (O2
-º
 ) forma o peróxido nitrito (ONOOH). 

5- Alcoxila ROº : Formado na peroxidação de lipídios. 
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Dentre os não radicais:  

 

1- Peróxido de Hidrogênio H2O2 : Gerado pela -oxidação de ácidos graxos ou pela 

dismutação de superóxido  (O2
-
º) por ação de enzimas oxidases. É capaz de transpor 

membranas celulares e originar radicais hidroxila (OHº). 

2- Peroxinitrito (ONOOH) : é um potente agente oxidante que pode causar 

fragmentação do DNA, e peroxidação lipídica (Carr, et al, 2000). 

3- Oxigênio singleto 
1
O2 : Capacidade oxidante maior, podendo oxidar DNA, proteínas 

e lipídeos. Ele pode ser gerado por processos químicos como a 

decomposição espontânea de trióxido de hidrogênio na água ou a reação de 

peróxido de hidrogênio com hipoclorito.  

4- Ácido hipocloroso HOCl : forte atividade antimicrobiana.  

 

Adaptado de: Kohen e Nyska, 2002; Sies, 1993; Barreiros & David, 2006; Stadtman, 2003; Halliwell & 

Chrico, 1993; Turrens & Boveris, 1980 e Radomski & Salas, 1995. 

 

Em condições fisiológicas os efeitos deletérios das espécies reativas são minimizados por 

mecanismos de defesa antioxidantes, que previnem a formação de EROS em excesso, agindo 

como neutralizadores, ou reparando os danos causados.  

Essas defesas envolvem: i) mecanismos preventivos; ii) mecanismos de reparação; iii) 

defesas físicas e iv) defesas antioxidantes.  

Os sistemas antioxidantes podem ser classificados como enzimáticos e não-enzimáticos. 

O sistema enzimático é um conjunto de enzimas. Neste sistema incluem-se também, vários 

minerais essenciais como selênio, cobre, manganês e zinco necessários para a formação ou 

atividade destas enzimas, e em caso de provisão nutricional inadequada, há comprometimento da 

função enzimática (BAGCHI e PURI, 1998).  

Dentre os enzimáticos estão incluídos: 

a) Superóxido dismutase (SOD): responsável pela conversão de duas moléculas de anion 

superóxido (O2
-º
) em peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio molecular (O2). É uma 

importante defesa antioxidante em células expostas ao oxigênio. 
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2 O2
- 
• + 2H

+

                               2 H2O2  + O2 

                                                                         Cu
+2

, Zn
+

 

  

b) Catalase (CAT): é responsável pela conversão do peróxido de hidrogênio (H2O2), após 

sua formação catalisada pela SOD, liberando água. É encontrado em sua maioria nos 

peroxissomos, e em humanos os níveis mais altos são no fígado, rins e eritrócitos, onde a 

maioria do H2O2 é decomposto.  

 

 

2 H2O2                                                  O2  + 2H2O 

                                                      

NADP = Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, forma oxidada; H2O2 = peróxido de hidrogênio. 

 

c) Complexo Glutationa: converte o peróxido de hidrogênio (H2O2) formado pela ação da 

SOD, liberando água. É encontrado em toda a célula. Esta reação ocorre em 3 etapas.  

 

                   i)                       2 GSH + H2O2                               GSSG + 2H2O 

 

 

             ii)                   GSSG + NADPH + H
+

                              2GSH + NADP
+ 

 

                  iii)                  H2O2  + NADPH + H
+

                           2 H2O + NADP
+

 

 

GSH = Glutationa reduzida; H2O2 = peróxido de hidrogênio GSSG = Glutationa oxidada; NADPH = Nicotinamida 

adenina dinucleotídeo fosfato, forma oxidada; NADP = Nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, forma 

reduzida; GSSG = Glutationa oxidada. 

 

Os sistemas antioxidantes não-enzimáticos são compostos por moléculas estáveis, o 

bastante para doar um elétron a um radical livre e neutralizá-lo, reduzindo sua capacidade de 

GSH 
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se 
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dano (BAGCHI e PURI, 1998). Estão incluídos neste grupo: α-tocoferol, β-caroteno, ubiquinol-

10, bilirrubina, licopeno, flavonóides, urato, ascorbato entre outros (SIES, 1993). Podem ser 

adquiridos através da dieta ou suplementação alimentar. Há evidências de sua eficiência 

neutralizando estresse oxidativo, particularmente, o provocado por causas exógenas (KALIORA 

et al., 2005).  

Existem quatro fontes endógenas importantes de oxidantes: a β-oxidação peroxissomal de 

ácidos graxos, onde há liberação de H2O2 como um subproduto. A segunda fonte é a eliminação 

de subprodutos do metabolismo das enzimas do sistema citocromo P450. O sistema do citocromo 

P450, que em mamífEROS está localizado principalmente no retículo endoplasmático do fígado 

e do intestino delgado, é também importante na desintoxicação de substâncias exógenas, mas 

também resultam em subprodutos oxidantes (AMES et al., 1993). A terceira fonte é a reação de 

Fenton, que é uma das formas mais simples de gerar o radical hidroxila a partir da decomposição 

do H2O2 catalisada pelo ferro (Fe
+2

) presente em um meio ácido (VILLA e NOGUEIRA, 2005). 

E a quarta fonte de geração de oxidantes é a partir de atividade celular fagocítica, que produz 

uma mistura de oxidantes (óxido nítrico, radical superóxido e peróxido de hidrogênio) em 

resposta a estímulos, como em infecções causadas por vírus, bactérias e outros parasitas (AMES 

et al., 1993).  

Com o aumento na captação de glicose, em decorrência da hiperglicemia há ativação de 

vias intracelulares, como a aldose redutase (WINDEBANK e FELDMAN, 2001), cadeia 

transportadora de elétrons mitocondrial (BROWNLEE, 2001), proteína quinase C (PKC) e 

NADPH oxidase (KITADA et al, 2003). A ativação de todas essas vias leva ao aumento na 

produção de EROS e a formação intracelular de AGEs associado aos seus efeitos tóxicos. Apesar 

de muitas vias estarem envolvidas na produção de EROS no diabetes, uma fonte importante nas 

lesões inflamatórias é a NADPH oxidase de neutrófilos. A NADPH-oxidase é formada por 

subunidades de membrana, como gp91phox, p22phox, formando o citocromo b558 e 

subunidades citosólicas, como p47phox, p67phox, p40phox e GTPases Rac1 ou Rac2 

(FORMAN et al., 2001). Em células quiescentes, esse sistema enzimático de multicomponentes 

não está ativado, e os componentes ainda estão divididos em citosólicos e membranares. A 

ativação desta enzima na célula conduz a translocação de GTPase Rac, p47phox e p67phox para 

a membrana plasmática, onde p67phox interage através de seu domínio de ativação com as 

subunidades ligadas a membrana. Esta interação é requerida para a ativação da oxidase e facilita 
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a transferência de elétrons do NADPH para o oxigênio (BRANDES et al., 2005). Duas proteínas 

adicionais têm sido demonstradas interagir com o citocromo b558: rap1a e p40phox, estando 

envolvidas no recrutamento de p47phox e p67phox a membrana (BRANDES et al., 2005). 

  A NADPH-oxidase então catalisa a redução de oxigênio a O2
-º
 pela doação de um elétron, 

à custa do NADPH. (FIGURA 2) 

 

2 O2 + NADPH                2 O2
-

 + NADP
+
 + H

+
 

 

 

 

FIGURA 2: Complexo NADPH oxidase. A ativação da NADPH oxidase se dá através da translocação das 

subunidades citosólicas (p40phox, p67phox, p40phox) para a membrana, onde há a fosforilação de p67phox e 

consequentemente ativação da enzima, que é responsável pela redução de uma molécula de oxigênio através da 

doação de um elétron. (Fonte: http://www.genkyotex.com/index.php?rubID=5) 

 

A atividade da NADPH oxidase é bem reconhecida como uma importante fonte de 

superóxido em células fagocíticas (neutrófilos e monócitos) (PHITON-CURI, 2002). Nessas 

células a NADPH oxidase produz grandes quantidades de superóxido, que leva a geração de 

outras espécies reativas de oxigênio para eliminar microrganismos, como bactérias, virus e 

fungos (OLIVEIRA et al, 2003). 

Muitas são as complicações que o diabetes acarreta, e um dos focos de estudos tem sido a 

relação entre DM e inflamação, pois todas as complicações reconhecidas no diabetes possuem 

http://www.genkyotex.com/index.php?rubID=5
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componentes inflamatórios. É sabido que o mecanismo de defesa é comprometido neste estado, e 

que em pacientes com DM tipo 1 ou tipo 2 há uma ativação anormal de neutrófilos no sangue 

(WIERUSZ-WYSOCKA et al, 1987; HAND et al, 2007; AYILAVARAPU et al, 2010). Os 

neutrófilos representam a primeira linha de defesa celular no organismo contra microrganismos, 

incluindo patógenos. Esta função baseia-se em parte na capacidade destas células em gerar 

grandes quantidades de anion superóxido (GUPTA et al,2007; OMORI et al, 2008; KARIMA et 

al, 2005).  

Em neutrófilos de indivíduos saudáveis, a ativação da NADPH oxidase é regulada para 

evitar danos teciduais e vasculares. Entretanto, citocinas inflamatórias são conhecidas por 

modular a atividade da NADPH oxidase através da ativação de neutrófilos, o que aumenta a 

atividade bactericida (DANG et al, 2006; McLEISH et al, 1998). No entanto, os mecanismos 

bioquímicos envolvidos na ativação dos neutrófilos no diabetes ainda não estão claros. 

Muitos estudos tentam clarear a interação que existe no DM tipo 1 e a sua ação sobre os 

neutrófilos. Sabe-se que durante a fagocitose existe uma ativação da cascata fosfatidilinositol, o 

que produz inositoltrifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG).  DAG por sua vez é um ativador da 

proteína cinase C (PKC), que é uma das responsáveis pela fosforilação de p47 phox,  ativando a 

NADPH oxidase na membrana celular dos neutrófilos. Neutrófilos de indivíduos diabéticos com 

baixo controle da glicemia, geram quantidades superiores de superóxido em relação à indivíduos 

não diabéticos (OMORI et al, 2008; KARIMA et al, 2005), exibem uma maior atividade de 

PKC, formação de diglicerídeos e fosforilação de p47phox (OMORI et al, 2008). A 

hiperglicemia promove a síntese de novo de diacilglicerol, iniciando um aumento na translocação 

e redistribuição de PKC para a membrana, como descrito por Koya et al, 1998. Segundo Karima 

et al, 2005, neutrófilos de indivíduos diabéticos contém elevados níveis de diglicerídeos, o que 

pode explicar o aumento da atividade de PKC nestas células. Demokow et al, 2009, 

demonstraram uma diminuição na concentração intracelular de Ca
2+

 em neutrófilos estimulados, 

demonstrando uma atividade diminuída dessas células em indivíduos diabéticos. Alterações na 

translocação de PKC do citosol para a membrana em granulócitos de animais diabéticos podem 

sugerir a explicação possível para essa diferença encontrada (LEVY et al, 1994). 

Estudos prévios em células endoteliais e leucócitos fagocíticos demonstram a ligação 

entre a geração de superóxido e outras EROS, e conseqüente aumento do estresse oxidativo com 

a hiperglicemia (KARIMA, et al 2005; BELLIN et al 2006). 
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2.2. Complicações diabéticas: Cardiomiopatia 

 

Muitos estudos têm demonstrado que a hiperglicemia e os eventos bioquímicos 

subseqüentes estão relacionados com o desenvolvimento das complicações no DM, porém os 

mecanismos de ação não estão claros (CAMERON, et al, 1988; KAHN E FLIER, 2000). Dentre 

as principais complicações como atEROSclEROSe, retinopatia, nefropatia e neuropatias, a 

doença cardiovascular é uma preocupação maior, já que esta tem um alto índice de mortalidade 

entre pacientes diabéticos.   

Tem sido demonstrado que as patologias da cardiomiopatia diabética incluem a 

hipertrofia cardíaca e fibrose intersticial. E que existe uma estreita relação entre a fibrose 

intersticial e a hipertensão arterial (HA) (GOYAL, et al, 1998).  Estudos recentes demonstraram 

que a adoção de diversas medidas de tratamento, dirigidas a vários fatores de risco 

cardiovascular, reduziu significativamente a evolução de complicações microangiopáticas 

(GAEDE, et al, 1999). 

A HA é cerca de duas vezes mais freqüente entre os indivíduos diabéticos quando 

comparados à população geral (HDS, 1993). Estão amplamente comprovados os benefícios do 

tratamento anti-hipertensivo, reduzindo a incidência e a mortalidade por doença cardiovascular, 

tanto na população geral como na diabética (UKPDS, 1998; Hansson, et al, 1998). 

No curso inicial do DM a hiperglicemia intracelular causa anormalidade no fluxo 

sanguíneo, aumentando a permeabilidade cardiovascular. Isso reflete em uma diminuição de 

vasodilatadores, como o óxido nítrico, e aumento na atividade de vasoconstritores, como a 

angiotensina II (BROWNLEE, 2001).  

A hiperglicemia estimula a produção de angiotensina II por cardiomiócitos, por um 

aumento na regulação de quase todos os componentes do sistema renina-angiontensina 

(FIORDALISO et al, 2001; BROWN et al.; 1997; PIERZCHALSKI et al.; 1997). A 

hiperglicemia leva a um aumento nos níveis de Ang II na circulação e tecidos, como o rim, 

porém a Ang II, por um mecanismo clássico de “feed-back” inibe a secreção de renina. 

Entretanto em indivíduos diabéticos não existe esta inibição da secreção de renina, sugerindo que 

nesses indivíduos a secreção de renina é aumentada devido à hiperglicemia (STEVANOVIC, et 

al, 2007).  
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A ativação do sistema renina-angiotensina (RAS) parece ter um papel patogênico 

importante no diabetes mellitus, contribuindo não apenas para a disfunção das células beta, mas 

também pela ativação de outras vias patogênicas como a glicotoxicidade, lipotoxicidade e 

glicação avançada (ARGANARAZ, et al, 2004; RASTELLI, et al, 2008). A ativação de RAS 

ainda é responsável por induzir o estresse oxidativo (RUECKSHOLOSS, et al, 2002) e pode 

aumentar a apoptose de células endoteliais in vitro (DIMMELER e ZEIHER, 2000).   

A HA tem particularidades quando presente em um ou outro tipo de DM. No tipo 2, a HA 

faz parte do espectro da síndrome metabólica, estando presente em cerca de 50% dos pacientes 

no momento do diagnóstico do DM. Já no DM tipo 1, a HA manifesta-se tardiamente, 

associando-se ao aparecimento da microalbuminúria e torna-se mais intensa e freqüente à medida 

que progride para as fases de macroproteinúria e diminuição da função renal (SBD, 2003). 

Atualmente, várias estratégias terapêuticas tem sido desenvolvidas com o objetivo de 

prevenir as complicações diabéticas, incluindo o uso de drogas anti-diabéticas ou anti-

hipertensivas, particularmente aquelas que bloqueiam o sistema renina-angiotensina bem como 

aquelas que inibem vias metabólicas relacionadas ao estresse oxidativo (COUTURE e 

GIROLAMI, 2004). Sheen, 2004 demonstrou uma redução de 22% de incidência de diabetes do 

tipo 2 em indivíduos hipertensos tratados com inibidores da enzima conversora de angiotensina 

(IECAs). Os IECAs também podem ser responsáveis por um menor dano cardíaco (HANSSON 

et al, 1999) e hepático (VIVERTI et al, 1994), em pacientes diabéticos dependentes de insulina. 

Assim, a importância do entendimento e desenvolvimento de novas estratégias 

terapêuticas para o DM se faz cada vez mais necessário, já que está relacionado ao 

desenvolvimento de várias complicações associadas e um aumento da morbimortalidade dos 

pacientes.  
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2.3. Captopril como possível antioxidante no diabetes mellitus 

Neste contexto, os inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECAs) exercem 

efeitos terapêuticos benéficos por reduzir as complicações micro e macrovasculares associadas 

ao diabetes (COUTURE e GIROLAMI, 2004) e sua ação no controle da hipertensão, na função 

endotelial e diminuição do risco de morte cardiovascular é bem estabelecido tanto em estudos 

que envolvem modelos experimentais quanto em triagens clínicas (BUCCI et al, 2008). 

Os IECAs são responsáveis pela inibição da formação de angiotensina 2, já que  impedem 

a reação catalisada pela enzima conversora de angiotensina (ECA). A angiotensina II é uma 

importante substância bioativa do sistema renina-angiotensina. Exercem papel importante no 

controle do volume sanguíneo, hemodinâmica, e regulação da homeostase (CHANG et al,1991). 

Em condições fisiológicas a angiotensina II possui um efeito positivo no miocárdio, promovendo 

a excitação simpática e regulação do fluxo sanguíneo. Em condições patológicas, a Ang II em 

concentrações acima dos níveis fisiológicos pode causar liberação de catecolaminas através do 

sistema nervoso simpático ou também exercer um efeito direto no coração, resultando assim na 

hipertrofia cardíaca (ZHANG et al, 2008). 

Existem três evidências pelas quais o captopril pode proteger o sistema cardiovascular: 

(TAN et al, 2004) 

i) Proteção ao miocárdio 

ii) Efeito na anti-isquemia miocárdica 

iii) Manutenção dos níveis pressóricos. 

O captopril possui grupos sulfidrilas que são considerados responsáveis pelo mecanismo 

antioxidante do fármaco. Esses grupos sulfidrilas atuam neutralizando anions superóxido (LIU et 

al, 1992)  radicais hidroxilas e ainda radicais não superóxido (MAK et al, 1990). (FIGURA 3) 
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FIGURA 3: Estrutura do captopril. O grupo sulfidrila é o principal responsável pela ação antioxidante 

desse medicamento. (Fonte: ADCOCK, 2009) 

 

O captopril aumenta a captação do oxigênio, um efeito que pode ser atribuído à oxidação 

do seu grupo tiol (THOMAS et al, 1988). O grupo tiol é responsável pela inibição da NADPH 

oxidase, diminuindo assim a produção de EROS. De Cavanagh et al,1997, demonstrou que o 

tratamento com captopril foi capaz de aumentar a atividade de enzimas antioxidantes e defesas 

antioxidantes não enzimáticas em tecidos de camundongos. 

Além da conversão de Ang I a Ang II, a ECA  também é responsável pela degradação da 

bradicinina, tornado-a um peptídeo inativo (FIGURA 4). A inibição de ECA, também chamada 

de cininase II, não só bloqueia a produção de Ang II, mas também eleva os níveis circulantes de 

bradicinina (UEHARA, et al; 1994).  A potenciação da bradicinina (GOHLKE e UNGER, 1995), 

e a ação anti-oxidante (CHOPRA et al,1992) pelos IECAs tem sido postuladas. 

 
 

FIGURA 4: Ação da enzima-conversora de angiotensina (ECA) sobre o sistema renina angiotensina e o 

sistema das cininas calicreínas. Dois percursores de peptídeos vasoativos, o Angiotensinogênio e o Cininogênio são 

clivados e formam Angiontensina I e Bradicinina, que por sua vez são clivadas pela enzima conversora de 

angiotensina, liberando Angiotensina II e inativado a bradicinina. (Fonte: Adaptado de JOHN et al, 2003) 

 

2.4. Sistema cininas-calecreínas 

 

 O sistema das cininas-calicreínas representa um grupo de proteínas envolvidas no 

controle da pressão arterial, mobilidade do trato gastrointestinal, e indução da dor (LEEB-
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LUNDBERG et al, 2005; CALIXTO et al, 2004).  Neste sistema, as proteínas precursoras, 

chamadas cininogenios são clivadas por calicreínas, liberando cininas, que podem ser 

posteriormente clivadas por carboxipeptidases para liberar cininas-des-Arg. As cininas 

potencialmente ativas são a bradicinina e seu metabólito des-Arg
9
- bradicinina.  

 Na década de 80 foi descoberta a existência do sistema das cininas em neutrófilos 

humanos (FIGUEROA et al, 1989). A bradicinina é um potente vasodilatador e além disso é um 

modulador de ação de alguns hormônios, como a insulina (UEHARA, et al; 1994; 

MOTOSHIMA, et al; 2000).  Porém foi observado que no DM há uma diminuição da resposta à 

bradicinina (KIFF, et al, 1991, FORTES, et al, 1983). 

Um efeito direto da inibição de angiotensina II e/ou um aumento na concentração de 

bradicinina em vários passos na cascata de sinalização da insulina bem como no aumento da 

translocação de GLUT 4 têm sido descritas (SHEEN, 2004).  

  A bradicinina é capaz de aumentar a liberação de insulina em células β- pancreáticas 

através do aumento do cálcio intracelular em resposta à hiperglicemia (YANG e HSU, 1997; 

DAMAS et al, 1999). Também é capaz de aumentar a captação de glicose em cultura de células 

adiposas (ISAMI et al, 1996) e músculo esquelético de humanos (DIETZE et al, 1996).  

Além disso, a sinalização induzida pela bradicinina correlaciona-se com a melhora do 

diabetes associado ao estresse oxidativo no coração e outros tecidos (MIKRUT, et al, 2001; 

TSCHÖPE, et al, 2005). Ela pode interferir com o estresse oxidativo por diferentes vias: 

 

- facilitando a liberação de insulina (YAN e HSU, 1997; DAMAS et al, 1999); 

 

- induzindo a formação de óxido nítrico, que é um potente neutralizador do radical anion 

superóxido, reduzindo a formação de AGEs e espécies reativas de oxigênio (TESFAMARIAM, 

1994; ASAHI et al, 2000); 

 

- estimulando enzimas glicolíticas, fosfofrutocinase e piruvato desidrogenase, reduzindo 

assim a hiperglicemia (DIETZE et al, 1984; BEGUM et al, 1985); 

 

- reduzindo os níveis plasmáticos de glicose assim como aumentando o fornecimento de 

glicose para os músculos através da vasodilatação ou pelo aumento na captação da glicose pelo 
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estímulo da translocação de GLUT 4, ou ainda via insulina (MIYATA et al, 1998; KISHI et al, 

1998); 

 

- reduzindo o dano oxidativo através da diminuição dos níveis de peróxido de hidrogênio 

e malondialdeído, e aumentando a atividade das enzimas antioxidantes (MIKRUT et al, 2001). 

 

O aumento nos níveis de cininas no miocárdio pode ser um mecanismo de proteção do 

tecido cardíaco durante a hipertensão, infarto agudo do miocárdio ou falha cardíaca (TSCHÖPE 

et al,1997). Por outro lado a redução dos níveis de cininogênio e alterações na ativação do 

sistema das cininas-calicreínas podem contribuir na disfunção do miocárdio no diabetes mellitus 

(SHARMA e KESAVARAO, 1996). 

Paradoxalmente a estes achados, Chiang et al., 2007 verificaram que a bradicinina é 

responsável pelo aumento na geração de espécies reativas de oxigênio e morte celular induzida 

pela depleção de ATP em cultura de células renais, e que este efeito pode ser mediado através de 

fosfolipase C. Sabe-se que fosfolipase C é capaz de ativar PKC, a qual é responsável pela 

ativação de NADPH oxidase, enzima responsável pela geração de EROS. 

 A bradicinina e a des-Arg
9 

- bradicinina usam receptores acoplados à Proteína G distintos 

para exercerem seus efeitos. Enquanto a bradicinina interage com receptores B2, bradicinina-

des-Arg
9
 tem maior afinidade por receptores B1 (FIGURA 5) (LEEB-LUNDBERG et al, 2005; 

EMANUELI et al, 1999).  

Receptores B2 são constitutivamente expressos na maioria dos tecidos e exercem a 

maioria das funções atribuídas ao sistema das cininas, incluindo vasodilatação. Em contradição, 

receptores B1 são induzidos por estímulos inflamatórios e mediados por processos de dano 

tecidual.  
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FIGURA 5: Organização do sistema cininas-calicreínas. As cininas agem através de dois receptores distintos 

acoplados a proteína G, receptor B1 e receptor B2. Dependendo do peptídeo, o receptor específico é ativado e assim 

desencadeia várias vias de sinalização, dentre elas a via de PKC. (Fonte: Adaptado de COUTURE e 

GIROLAMI,2004) 

 

Diante do que foi exposto, notamos a importância da relação entre o tratamento com 

captopril e o processo de estresse oxidativo induzido pelo diabetes. E ainda a importante relação 

do estresse oxidativo em neutrófilos, o efeito da bradicinina e as vias de sinalização envolvidas 

neste processo.  
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

Avaliar o efeito do tratamento com captopril sobre parâmetros do estresse oxidativo e a 

influência da via de sinalização de PKC na produção de espécies reativas de oxigênio (EROS) 

induzida por bradicinina no modelo experimental de diabetes tipo 1. 

 

3.2.Objetivos específicos 

 

1ª Fase : 

 Ensaio in vivo: 

 Avaliar a produção de EROS em granulócitos após 10 dias de tratamento. 

2ª Fase: 

Ensaio in vivo 

 Avaliar a produção de EROS em granulócitos após 40 dias de tratamento. 

Ensaio in vitro 

 Avaliar a produção de EROS induzida por bradicinina em granulócitos pré-incubados ou 

não com inibidor de proteina cinase C (PKC). 

3ª Fase: 

 Avaliar as defesas antioxidantes (catalase e glutationa) no coração após 40 dias de 

tratamento. 

 Avaliar a ação de espécies reativas sobre proteínas e lipídios no coração após 40 dias de 

tratamento.  

 Realizar a análise histopatológica do coração após 40 dias de tratamento 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1. Animais 

Foram utilizadas ratas Fisher com 11 semanas de idade, pesando aproximadamente 172 g 

provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental do Departamento de Alimentos, Escola 

de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto. Para a execução da 1ª fase do objetivo 

específico utilizou-se 48 animais, sendo 8 animais para cada grupo experimental. Para a 

execução da 2ª fase do objetivo específico (ensaio in vivo) foram realizados 3 experimentos, 

utilizando-se 18 animais em cada um, totalizando 9 animais por grupo experimental. E ainda foi 

realizado 1 experimento in vitro, utilizando-se 16 animais, totalizando 8 animais por grupo 

experimental . Durante a realização dos experimentos, os animais foram mantidos em ambiente 

arejado, com controle de temperatura, umidade e ventilação, e receberam ração comercial para 

rato e água ad libitum. O manejo dos animais foi feito em conformidade com as normas 

internacionais de proteção animal e com os princípios éticos do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal, tendo sido aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de 

Ouro Preto. Protocolo nº 2009/03.  Para os ensaios in vivo os animais foram divididos em 6 

grupos experimentais, a saber: (C) Controle, (C5) Controle tratado 5mg/kg, (C10) Controle 

tratado 10 mg/kg, (D) Diabético, (D5) Diabético tratado 5mg/kg, (D10) Diabético tratado 10 

mg/kg. Para o ensaio in vitro os animais foram divididos em (C) Controle e (D) Diabético. 

 

4.2.Reagentes 

 

Os reagentes químicos, incluindo STZ (Estreptozotocina), DTNB (Ácido 5,5´-Ditio-bis-

(2-nitrobenzóico), luminol (5-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione), 2,4-dinitrofenilhidrazina 

(DNP), ácido tiobarbitúrico (TBA), bradicinina (BK) e Calfostin C foram adquiridos da Sigma-

Aldrich (St. Luois, MO, USA). Os gradientes Leukopaque e Monopaque foram obtidos da Bion 

LTDA.  
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4.3.Indução do diabetes 

  

Para indução do diabetes nos animais, utilizou-se a dose de 35mg/kg de STZ dissolvido 

em 0.2mL de tampão citrato (0.01M, pH 4.5) administrada via intraperitoneal. Amostras de 

sangue foram coletadas para a confirmação do diabetes três dias após a administração do STZ. 

Animais com glicemia acima de 250mg/dL foram considerados diabéticos. 

 

4.4.Dissolução do medicamento 

  

O captopril era preparado semanalmente em duas diferentes doses, de acordo com o peso 

dos animais. Duas soluções eram preparadas separadamente. 0.712 g de captopril eram 

colocados em um erlenmeyer e adicionado 0.712 ml de Tween 80. A segunda solução era 

composta por 26.6 mg de metil celulose, 26.6 μL de Tween 80 e 69.0 mL de água. As duas 

soluções então eram sonicadas em um aparelho de ultrasom durante 15 minutos. Após serem 

sonicadas, a segunda solução era agitada em um agitador magnético durante 30 minutos. Então 

misturava-se as duas soluções, e  esta solução única era sonicada por 15 minutos. Para finalizar a 

solução era agitada por mais 30 minutos. 1ml de solução era administrada diariamente via oral 

para os animais tratados, e para os animais não tratados era administrada água na mesma 

quantidade.  

 

4.5.Coleta do sangue e tecido 

 

 Ao fim dos experimentos, no 11º e no 41º dia de tratamento os animais foram deixados 

oito horas em jejum e anestesiados, o sangue foi coletado através do plexo braquial até sangria 

total.  O sangue foi coletado em tubos heparinizados para a separação dos leucócitos 

polimorfonucleares e em tubos de polipropileno sem anticoagulante para obtenção do soro. Em 

seguida o sangue sem anticoagulante era centrifugado à 13000g por 10 minutos e o soro 

guardado à -80°C para dosagem de insulina.  
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 O coração foi extraído, posteriormente pesado e fragmentado para as respectivas 

dosagens e mantidos à -80°C. Fragmentos do coração foram coletadas para análise 

histopatológica, conservados em formol tamponado. 

4.6.Isolamento dos leucócitos polimorfonucleares 

 

Os leucócitos polimorfonucleares foram obtidos a partir do sangue periférico, segundo a 

técnica descrita por Bicalho et al., 1981. 

Resumidamente, 4 ml de sangue periférico heparinizado foram adicionados sobre 6 ml de 

gradiente duplo de Leukopaque e Monopaque (densidade = 1,08 e 1,12, respectivamente) em 

tubos siliconizados.  Após centrifugação a 3000 G por 20 minutos foram obtidas duas fases 

distintas separadas por dois anéis interfásicos, sendo o anel superior formado por células 

mononucleares e o inferior por polimorfonucleares. O anel de polimorfonucleares foi colocado 

em tubo siliconizado, com o auxílio de uma pipeta. Em seguida, esse anel foi lavado uma vez por 

30 minutos e a segunda vez por 10 minutos em solução de Hank’s pH 7,35. Após as duas 

lavagens, as células foram ressuspensas em 1,0 ml de Hank’s pH 7,35. Os granulócitos foram 

usados para o ensaio de quimioluminescência.  

 

4.7.Ensaio de quimioluminescência 

 

4.7.1. Ensaio “in vivo” 

  

 Para avaliar a geração de EROS foi realizado um ensaio de quimioluminescência 

amplificado por luminol, como descrito por Chaves, et al., 2000.  Esta técnica baseia-se na 

reação entre luminol (5-amino-2,3-dihydro-1,4phthalozinedione) e as espécies reativas geradas. 

A reação ocorre no interior de um sistema de catodo e anodo, o que permite a captação e registro 

dos fótons emitidos pelo -aminofitalato. Para a realização do procedimento experimental, os 

granulócitos (1 x 10
6
 células em solução Hank’s pH 7,35)  foram incubados com 500 L de 

luminol (10
-4

M) por 30 min, em tubos  siliconizados. Os fótons emitidos neste intervalo foram 

registrados de 1 em 1 min pela impressora interna do luminômetro. Os valores foram expressos 

em RLU/min. 
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4.7.2. Ensaio “in vitro” 

  

 Primeiramente, foi realizada uma curva dose-resposta da ação da bradicinina sobre a 

produção de EROS em granulócitos de animais diabéticos e não diabéticos. Para a construção da  

curva utilizamos as concentrações de 1, 5, 10, 50 e 100 μM/100μL  de bradicinina. Após 

analisarmos a curva, a dose de 5 μM/100 μL foi escolhida devido ao seu perfil de ativação da 

produção de EROS nos granulócitos tanto nos animais diabéticos como nos não diabéticos. 

(FIGURA 6) 

 

 

FIGURA 6: Avaliação do perfil de ativação de bradicinina na produção de EROS em animais não diabéticos e 

diabéticos. Eixo X – concentração de bradicinina adicionada. Eixo Y – Porcentagem de ativação das células. Os 

dados são apresentados como % de ativação ± erro padrão (n=3).Animais não diabéticos representados em cinza e 

animais diabéticos representados em preto.  

 

Para a realização dos ensaios in vitro os granulócitos (1 x 10
6
 células em solução de 

Hank’s pH 7,35) foram incubados com 500 l de luminol (10
-4

M) por 10 minutos, em tubos de 

vidro siliconizados, no luminômetro. Para a avaliação da produção de EROS induzida pela 

bradicinina; após os 10 minutos iniciais foram adicionados 100 l de bradicinina (BK) (5 M). 

Para avaliação da influência da via de PKC sobre a produção de EROS induzido pela 

bradicinina, os granulócitos foram pré-incubados com calfostin C por 30 minutos em banho-
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maria a 37°C. Decorrido este intervalo de tempo, o tubo foi centrifugado por 5 min a 1000 rpm, 

então foi retirado o sobrenadante e ressuspenso o pellet em 200 L de Hank’s, sendo em seguida 

incubado com 500 l de luminol (10
-4

M) por 10 minutos em tubos de vidro siliconizados, no 

luminômetro. Decorridos os 10 minutos iniciais, os granulócitos foram colocados em presença 

de Hank’s (controle) ou estimulados com 100 l de bradicinina (5 M), sendo o volume final 

ajustado para 800 l com solução de Hank’s. A emissão de fótons em todos os ensaios foi 

registrada por mais 30 minutos em intervalos de 1 em 1 minuto, cujos valores foram expressos 

em RLU/min. 

 

4.8.Teste de tolerância a glicose 

 

O teste de tolerância à glicose foi realizado três dias antes da eutanásia dos animais. Estes 

permaneceram em jejum por 12 horas. Foi administrada uma solução de 2,5g de glicose por kg 

em água, via oral. Amostras de sangue foram coletadas nos momentos 0, 30, 60 e 120 minutos 

após a administração de glicose. Os níveis de glicose foram determinados usando o aparelho 

Accu- Chek® Active da Roche.  

 

 4.9.Determinação de insulina sérica  

  

Princípio da técnica 

 Para determinação da concentração de insulina sérica foi utilizado o kit comercial da 

Crystal Chem Inc. Este kit é sensível para determinação de insulina de ratos, e utiliza-se o 

método de “ELISA sandwich”. Nesta técnica, o anticorpo (anti-insulina) é imobilizado na 

microplaca. A amostra contendo a insulina é adicionada e reage com o anti-insulina imobilizado. 

Após a lavagem de poços, um segundo anti-anticorpo ligado à peroxidase é adicionado, 

permitindo-se a reação com o complexo anticorpo/insulina presente na microplaca. Após o 

segundo anticorpo livre ser removido por lavagem, o substrato 3, 3’, 5, 5’-tetrametilbenzidina 

(TMB) é adicionado, e o produto da reação colorido é medido no leitor de microplaca.  

 

 



Araújo, G.R.  Materiais e Métodos 

 

26 

 

Procedimento para a curva padrão 

 

 Concentração de Insulina (ng/mL) 
 6,4 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0 

 50 µL        

Padrão 150 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 

  50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL  

Total 200 µL 100 µL 100 µL 100 µL 100 µL 100 µL 100 µL 50 µL 

 

Avaliação dos resultados 

A concentração de insulina foi determinada pela interpolação usando a curva padrão 

gerada pela plotagem da absorbância versus a concentração correspondente do padrão de insulina 

de rato.  

 

 4.10.Análise das defesas antioxidantes  

 

4.10.1.Catalase 

 

Princípio do método 

Determinação da atividade da enzima catalase, baseado na sua capacidade de converter o 

peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio molecular, conforme descrito por Aebi, 

(1984).  

Preparação da amostra biológica 

100mg de coração foram homogeneizados em 1mL de tampão fosfato 0,1M, pH 7,2 e em 

seguida centrifugado por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi retirado e usado para a dosagem. 

Procedimento de dosagem 

Em um tubo de polipropileno colocou-se 50 L de tampão fosfato pH 7,2; (0,1mM) e 40 

L de água destilada. Em seguida adicionou-se 10 L da amostra e 900 L de H2O2 (10mM). 

Homogeneizou-se a solução, o espectrofotômetro foi zerado com H2O2 (10mM) em 240nm e 

determinaram-se as absorbâncias das amostras exatamente a cada minuto, durante três minutos.  

 

Cálculo 
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1U de catalase é equivalente a hidrólise de 1 mol de H2O2 (ε = 39,4 L.mol
-1

.cm
-1

) por 

minuto (AEBI, 1984). Usualmente a atividade dessa enzima é representada em Unidade por mL 

de amostra. Calculamos a atividade da catalase segundo a lei de Lambert Beer. 

A absorbância utilizada nessa expressão é o delta obtido das cinco absorbâncias lidas 

(absorbância final –absorbância inicial / 2). 

4.10.2.Concentração de Glutationa Total em tecidos 

 

Princípio da técnica 

Utilizou-se o kit Sigma # CS0260. A glutationa está presente nas células principalmente 

na sua forma reduzida (GSH) representando em torno de 90%, o restante aparece na forma de 

glutationa oxidada (GSSG). Este kit utiliza um método cinético para mensurar os níveis de 

glutationa total (GSH+GSSG) em amostras biológicas, através da redução do DTNB (Ácido 

5,5´-Ditio-bis-(2-nitrobenzóico) à TNB. 

 

1) 2GSH + DTNB   GSSG + 2TNB 

2) GSSG + NADPH + H
+ 

Glutationa redutase
 
  2GSH + NADP

+ 

 

A combinação das duas reações: 

DTNB + H
+ 

+ NADPH     Glutationa redutase
 
   2TNB + NADP

+
     

                                           GSSG/GSH 

 

Preparo dos reagentes de estoque 

- Solução de ácido sulfosalicílico (SSA) 5%. 

- Tampão fosfato 5X (500mM), contendo 5mM EDTA. 

- Solução padrão estoque de glutationa: 0,3mg de glutationa reduzida em 0,1mL de água 

destilada. 

- Solução de estoque de DTNB: 8mg de DTNB foram diluídos em 5,33mL de dimetil 

sulfosalicílico (DMSO), resultando em uma solução com 1,5mg/mL de concentração. 

- Estoque de NADPH (solução de 40mg/mL). 

 

Preparação da amostra biológica 
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100mg de coração foi homogeneizado com 1mL de ácido de sulfosalicílico 5% (SSA), e em 

seguida centrifugado a 10000 G, por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi retirado e usado para 

a dosagem.  

 

Preparo dos reagentes de trabalho 

- Solução de enzimas diluída: Diluir 15,2µL de glutationa redutase (100unidades/mL) em 250µL 

de tampão fosfato 1x. 

- Solução de NADPH de trabalho: Da solução de estoque de NADPH preparada são retirados 

30µL para 7,5mL de tampão fosfato 1x. 

- Mistura de trabalho: 8mL de tampão 1x, 228µL da solução de enzimas diluída e 228µL de 

DNPH solução de estoque. 

- Solução padrão de glutationa – preparar para a curva padrão: Diluir 10µL de solução estoque 

de glutationa padrão com 2mL de ácido SSA 5%. 

 

Procedimento para dosagem 

A confecção da curva padrão e as dosagens nas amostras foram feitas em placas de ELISA. Os 

reagentes e a seqüência de adições estão descritas nas tabelas abaixo. 

 

Procedimento para curva padrão 

 

Poço 1 2 3 4 5 

[GSH] µM 50 25 12,5 6,25 3,125 

Solução de GSH (µL) 50 25(tubo 1) 25(tubo 2) 25(tubo 3) 25(tubo 4) 

SSA 5% (µL) - 25 25 25 25 

nmoles de GSH em 10 

µL de amostra 

0,5 0,25 0,125 0,062 0,0312 

 

 

 

 

Procedimento para o teste 
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 Amostra SSA 5% Mistura de trabalho 

Branco - 10 (µL) 150 (µL) 

Padrão (tubos preparados 

para a curva) 
10 (µL) - 150 (µL) 

Amostra 10 (µL) - 150 (µL) 

 

As amostras foram incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, 50µL 

de NADPH foram adicionados às mesmas e o cronômetro disparado. As absorbâncias das 

amostras foram lidas durante 5 minutos em intervalos de 1 em 1 minuto, no leitor de ELISA a 

412 nm.  

Cálculo 

Foi feito um gráfico utilizando os pontos obtidos na curva padrão (estes pontos obtidos 

foram o delta das absorbâncias). Após análise de regressão linear, foi determinado a equação da 

reta. Esta equação foi utilizada para determinar a concentração em nmoles de glutationa total em 

10µL de amostra, e este valor convertido para 1mL de amostra. 

 

 4.11.Dosagem dos biomarcadores do estresse oxidativo 

 

4.11.1.TBARS 

 

Princípio da técnica 

Determinação da concentração de TBARS foi baseada na capacidade do ácido 

tiobarbitúrico (TBA) em se ligar a lipídeos oxidados, esta dosagem foi realizada conforme 

descrito por Buege and Aust, (1978). 

Preparação da amostra biológica 

100mg do coração foi homogeneizado com 1mL de tampão fosfato, pH 7,4 e em seguida 

centrifugado por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi retirado e usado para a dosagem. 

Procedimento de dosagem 

Em um tubo foram colocados 500 L de homogeneizado, 250 L de ácido tricloroacético 

(TCA) 28% dissolvido em HCl 0,25N, 250 L de ácido tiobarbitúrico 1% dissolvido em  ácido 
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acético 1:1 e 125 L de BHT 5mM dissolvido em etanol. Este tubo foi levado ao vórtex e 

colocado em um banho maria a 95ºC por 15 minutos. Após esse período, este tubo foi 

centrifugado por 10 minutos a 10000 G. O sobrenadante foi lido no espectrofotômetro a 535nm, 

que foi zerado com água destilada.  

Cálculo 

A concentração de TBARS foi determinada utilizando o coeficiente de extinção molar ε = 

1,56 X 10
5 

L.mol
-1

.cm
-1

, segundo a lei de Lambert Beer. Usualmente essa concentração é 

representada em nmoles por mg de proteína.  

 

4.11.2.Proteína Carbonilada 

 

Princípio da técnica 

A oxidação de proteína por EROS leva à formação de derivados carbonílicos. Estes podem ser 

mensurados por métodos sensíveis, particularmente aqueles que utilizam o 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNP). O DNP reage com grupos carbonílicos gerando a hidrazona 

correspondente, a qual pode ser analisada espectrofotometricamente. A determinação da 

concentração sérica de proteína carbonilada foi realizada conforme descrito por Levine et al. 

(1994). 

 

Preparação da amostra biológica 

200mg do coração foram homogeneizados com 1mL de tampão fosfato 50mM, pH: 6,7 contendo 

EDTA 1mM. Em seguida centrifugado a 10000 G, por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi 

retirado e usado na dosagem.  

 

Reagentes utilizados e forma de preparo 

- Ácido Clorídrico 2,5M. 

- DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina): 0,01g de DNPH foi diluído em 10mL de HCL 2,5M 

(preparado anteriormente). Obtendo uma solução com 0,1% de DNPH. Esta solução foi estocada 

no escuro à 4°C. Estável por uma semana. 

- Solução de TCA (ácido tricloroácetico) 10% 
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- SDS 6% - Dodecil Sulfato de Sódio. 

- Mistura de etanol e acetato de etila: Em um frasco foi misturado 30mL de etanol e 30mL de 

acetato de etila. Esta mistura foi mantida em geladeira. 

 

Procedimento de dosagem 

Para cada amostra utilizou-se dois tubos de polipropileno, um foi denominado de Amostra (A) e 

outro de Controle (C). Transferiu-se 400 L de homogeneizado de coração para cada tudo 

(amostra (A) / controle (C)). Em seguida foi adicionado aos tubos 500 L de TCA 10% e 

misturado no vórtex, logo após, foram centrifugados (tubo A e C) à 5000 G por 10minutos à 

4°C. O próximo passo foi adicionar ao tubo A 500 L de DNPH (2,4-dinitrofenilhidrazina) e no 

tubo C 500 L de HCL à 2,5M. Ambos foram mantidos no escuro à temperatura ambiente por um 

período de 30 minutos, e a cada 15 minutos eram misturados no vórtex. Em seguida foi 

adicionado 500 L de ácido tricloroácetico (TCA) 10% em cada tubo, misturado no vórtex e 

centrifugados à 5000 G por 10minutos à 4°C. Depois de centrifugados, o sobrenadante dos tubos 

foi descartado e 1mL de mistura de etanol com acetato de etila foi adicionado aos tubos e 

misturados no vórtex. Uma nova centrifugação foi realizada. Em seguida o sobrenadante dos 

tubos A e C foram descartados e a estes foram adicionados  mais 1mL da mistura etanol e acetato 

de etila, foram misturados no vórtex e novamente centrifugados. No final das centrifugações, o 

sobrenadante dos tubos A e C foram novamente descartados e adicionado em ambos 1mL de 

SDS 6%, misturados no vórtex e centrifugados à 10000 G por 10minutos à 4°C. Finalmente o 

sobrenadante dos tubos foram retirados e transferidos para cubeta, onde foram lidos no 

espectrofotômetro à 370nm. 

 

Cálculos 

A concentração de proteína carbonilada foi determinada utilizando a seguinte equação de 

Lambert Berr: 

..bCA  

Onde A é a subtração da absorbância do tubo A (amostra) pela absorbância do tubo C 

(controle), C é a concentração, b é o caminho óptico e ε é o coeficiente de extinção molar. O 

conteúdo de proteína carbonilada foi calculado usando o coeficiente de extinção molar de 22 000 

M-1 cm-1 e expresso por nmol de proteína carbonilada formada por mg de proteína.  
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Para se obter a concentração de proteína carbonilada em relação à concentração de 

proteínas totais no coração, este parâmetro foi determinado pelo método de Lowry (descrito a 

seguir).  

 

 4.12.Proteínas totais em tecidos – método de Lowry 

 

 Princípio da técnica 

O método de dosar proteína Lowry é um ensaio muito confiável e amplamente usado. Este 

método foi descrito a primeira vez por Lowry et al. (1951). O método de Lowry é baseado nas 

ligações das proteínas, que em meio alcalino, com os íons cobre (Cu
2+

) formando uma cor azul 

que é dependente em partes, do índice de tirosina e triptofano da amostra, já que os íons cobre 

catalisam a oxidação de aminoácidos aromáticos.  

 

Reagentes utilizados e forma de preparo:  

- Reagente A: foi dissolvido 0,25g de sulfato de cobre e 0,5 de citrato de sódio em 100 mL de 

água destilada. A solução foi armazenada, no escuro, em temperatura ambiente. 

- Reagente B: foi dissolvido 5g de carbonato de sódio e 1g de hidróxido de sódio em 250mL de 

água destilada. Foi armazenado a temperatura ambiente. 

- Reagente C: foi adicionado 1mL do reagente A em 50mL do reagente B. Preparado na hora do 

teste. 

- Reagente D: foi dissolvido um 1mL de Folin-Ciocateau em 1mL de água destilada. Preparado 

na hora do teste. 

 

Curva padrão para proteínas totais:  

Foram realizados quatro pontos para a curva, pelo seguinte procedimento: 

P1- 25µL de uma solução estoque de proteínas a 0,2mg/dL e o volume completado com 

água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 0,05mg/mL. 

P2- 7,5µL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume completado com 

água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 0,15mg/mL. 

P3- 715µL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume completado com 

água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 0,35mg/mL. 
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P4- 25µL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume completado com 

água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto foi de 0,5mg/mL. 

 

Procedimento de dosagem de proteínas totais: 

Em um tudo de polipropileno, foram pipetados 10µL de amostra ou padrão e completados 

para 100µL com água destilada. O branco, usado para zerar o espectrofotômetro, foi feito apenas 

com 100µL de água destilada. Posteriormente foi adicionado 1mL do reagente C em todos os 

tubos. A mistura foi levada ao vórtex e mantida a temperatura ambiente por 15 minutos. Em 

seguida, foi adicionado em cada tubo, 100µL do reagente D. O volume foi misturado e incubado 

a temperatura ambiente, no escuro, por 30 minutos. A leitura foi feita em espectrofotômetro a 

660nm. 

 

Cálculos 

Foi feito um gráfico expressando a concentração do padrão (Eixo Y) X absorbância do 

padrão (Eixo X). Após regressão linear, foi determinada a equação da reta com a seguinte 

característica: Concentração = a X Absorbância + b. Esta equação foi utilizada para determinar a 

concentração de proteínas totais nos homogenatos de tecidos. Todas as concentrações foram 

obtidas em mg/mL. 

 

4.13.Análises histológicas 

 

Os corações dos ratos foram removidos no fim de cada experimento e fixados em formol 

tamponado a 4%. Os corações fixados foram cortados trasversalmente e processados em série 

decrescente de alcoóis e posteriormente embebidos em parafina. Secções parafinadas de 

aproximadamente quatro m foram obtidas em micrótomo semi-automático, montadas e coradas 

pela técnica Hematoxilina & Eosina (H&E). As análises morfométricas foram realizadas no 

Laboratório Multiusuários do NUPEB. Fotomicrografias foram obtidas em microscópio Leica 

DM5000 acoplado à câmera digital. As análises foram realizadas com auxílio do Software Leica 

QWin Plus Versão 3.0, sendo avaliadas a celularidade total do tecido muscular cardíaco, a 

presença ou ausência de necrose, infiltração conjuntiva e/ou hipertrofia celular. 
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4.14. Análises estatísticas 

 

 Os dados foram submetidos a testes de normalidade. E após a verificar se amostra era 

normal ou não-normal, as dados normais foram analisados por teste t de Student’s, e dados não 

normais analisados por Mann-Withney. Para a análise do peso, glicemia e teste de tolerância foi 

utilizado o teste ANOVA one-way. Os dados foram expressos em média  desvio padrão. Os 

valores de p≤0,05 foram considerados significantes.   
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Avaliação do peso corporal, glicemia e espécies reativas de oxigenio em animais não 

diabéticos e diabéticos submetidos ao tratamento com captopril durante 10 dias. 

 

5.1.1. Peso corporal e glicemia 

 

Para caracterizarmos o modelo de diabetes tipo 1, analisamos o peso e a glicemia iniciais 

e finais dos animais. Analisamos ainda se o tratamento de 10 dias com captopril alterava algum 

desses parâmetros. Na Tabela 1 podemos observar que não houve diferença estatística no peso 

inicial entre os grupos avaliados. Entretanto, observamos uma redução significativa no peso final 

dos animais dos grupos diabéticos (D, D5 e D10) quando comparados aos animais dos grupos 

controles (C, C5 e C10), porém sem diferença entre os tratamentos. 

Em relação à glicemia, podemos observar um aumento da glicemia final nos animais dos 

grupos diabéticos quando comparados aos grupos controles. O tratamento de 10 dias com o 

captopril nas concentrações de 5 e 10 mg/Kg não foi capaz de melhorar o perfil glicêmico destes 

animais.  

 

TABELA 1: Avaliação do peso e glicemia inicial e final em animais não diabéticos e diabéticos tratados com 

captopril durante 10 dias. 

               GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 C C5 C10 D D5 D10 

Peso inicial(g) 173.8±12.0 172.2±13.4 173.2±9.34 173.6±13.2 171.3±6.80 173.3±9.34 

Peso final(g) 188.3±11.5
(a)

 192.0±11.5
(a) 

187.0±14.2
(a) 

151.7±12.1
(b) 

149.7±15.0
(b) 

159.6±6.9
(b) 

Glicemia inicial (mg/dL)  91.5±15.0
(a)

 101.7±14.2
(a)

 90.5±7.93
(a)

 360.1±143.3
(b)

 341.0±118.2
(b)

 274.0±20.7
(b)

 

Glicemia final (mg/dL) 88.0±23.48
(a)

 102.0±25.59
(a)

   83±5.71
(a)

 423.0±133.0
(b)

 448.3±128.4
(b)

 359.1±69.16
(b)

 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=9). Letras diferentes sobrescritas na mesma linha 

indicam diferença estatística significativa entre os grupos(P≤ 0,05) pelo teste ANOVA one-way. C: Controle.C5: 

Controle + Tratamento 5mg/kg captopril. C10: Controle + Tratamento 10mg/kg captopril. D: Diabetes. D5: 

Diabético + Tratamento 5mg/kg captopril. D10: Diabético + Tratamento 10mg/kg captopril. 
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5.1.2. Avaliação da produção de EROS  

 

Para avaliarmos o efeito do tratamento com captopril sobre produção de espécies reativas 

de oxigênio em granulócitos de animais  não diabéticos e diabéticos, realizamos um tratamento 

de 10 dias. Podemos observar na Figura 7 que granulócitos de animais diabéticos apresentam 

um aumento significativo na produção de EROS quando comparados ao seu controle. O 

tratamento de 10 dias nas duas concentrações de captopril não foi capaz de reduzir a produção de 

EROS nos granulócitos dos animais diabéticos.  

 

 

FIGURA 7: Avaliação da produção de EROS em granulócitos de animais não diabeticos e diabéticos submetidos ao 

tratamento com captopril durante 10 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=8). Quando 

houver diferença estatística significativa (P≤ 0,05), elas estarão entre 
(*) 

C X D. C: Controle. C5: Controle + 

tratamento 5mg/kg captopril. C10: Controle + tratamento 10mg/kg captopril. D: Diabetes. D5: Diabetes + 

tratamento 5mg/kg captopril. D10: Diabetes + tratamento 10mg/kg captopril. 
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5.2. Avaliação do peso corporal, glicemia, concentração de insulina e espécies reativas de 

oxigênio em animais não diabéticos e diabéticos submetidos ou não ao tratamento com 

captopril durante 40 dias. 

 

5.2.1. Avaliação do peso corporal, glicemia e concentração de insulina. 

 

Para o tratamento de 40 dias, também caracterizamos o modelo de diabetes tipo 1, analisando 

o peso inicial e final dos animais, e ainda a glicemia inicial e final. Observamos na Tabela 2, que 

o peso inicial dos animais não apresenta diferença significativa. Entretanto observamos que o 

peso final dos grupos não diabéticos (C, C5 e C10) era superior quando comparado aos grupos 

diabéticos (D, D5 e D10). Porém podemos observar que o peso do grupo diabético tratado com 

10 mg/kg de captopril é estatisticamente igual aos grupos dos controles tratados.  

A glicemia dos animais diabéticos é significativamente maior do que nos animais controles. 

E assim como no tratamento de 10 dias com captopril, o tratamento de 40 dias com as doses de 

5mg/kg e 10mg/kg também não foi capaz de melhorar o perfil glicêmico dos animais.  

 

TABELA 2: Avaliação do peso e glicemia inicial e final em animais não diabéticos e diabéticos tratados com 

captopril durante 40 dias. 

               GRUPOS EXPERIMENTAIS 

 C C5 C10 D D5 D10 

Peso inicial(g) 171.3±16.9 172.9±14.5 171.5±9.0 172.6±12.3 173.0±17.8 172.6±18.1 

Peso final(g) 218.9±18.2
(a)

 206.5±13.9
(a,c) 

206.1±16.7
(a,c) 

149.3±28.9
(b) 

161.1±37.8
(b) 

175.3±23.8
(b,c) 

Glicemia inicial (mg/dL)  93.0±11.8
(a)

 91.5±26.1
(a)

 112.5±9.19
(a)

 365.3±74.1
(b)

 323.5±86.9
(b)

 346.6±82.2
(b)

 

Glicemia final (mg/dL) 87.5±16.0
(a)

 86.3±23.0
(a)

   91.3±28.7
(a)

 433.4±127.5
(b)

 437.0±109.3
(b)

 448.0±94.9
(b)

 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=9). Letras diferentes sobrescritas na mesma linha 

indicam diferença estatística significativa entre os grupos(P≤ 0,05) pelo teste ANOVA one-way. C: Controle.C5: 

Controle + Tratamento 5mg/kg captopril. C10: Controle + Tratamento 10mg/kg captopril. D: Diabetes. D5: 

Diabético + Tratamento 5mg/kg captopril. D10: Diabético + Tratamento 10mg/kg captopril. 
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Teste de tolerância à glicose 

 

O teste de tolerância à glicose foi realizado três dias antes da eutanásia dos animais. Após 

a administração da solução de glicose, a glicemia dos animais foi dosada nos tempos 30, 60 e 

120 minutos.  

Na Figura 8 observamos um aumento significativo (p≤0,05) na glicemia dos animais 

diabéticos (D, D5 e D10) quando comparados aos animais do grupo controle (C, C5 e C10) em 

todos os tempos avaliados (T0, T30, T60, T120). Entretanto, o captopril não foi capaz de 

melhorar a resposta glicêmica dos animais diabéticos em nenhum dos tempos avaliados e nas 

concentrações testadas. 
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FIGURA 8: Avaliação da tolerância oral à glicose em animais não diabéticos e diabéticos tratados com o 

captopril. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=9). Letras diferentes sobrescritas indicam 

diferença estatística significativa entre os grupos(P≤ 0,05) pelo teste ANOVA one-way. C: Controle.C5: Controle + 

Tratamento 5mg/kg captopril. C10: Controle + Tratamento 10mg/kg captopril. D: Diabetes. D5: Diabético + 

Tratamento 5mg/kg captopril. D10: Diabético + Tratamento 10mg/kg captopril. 
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Dosagem de insulina sérica 

 

Os resultados da Figura 9 mostram uma diminuição significativa na concentração de 

insulina sérica nos animais diabéticos tipo 1 quando comparados aos animais do grupo controle. 

O tratamento com o captopril nas duas concentrações não influenciou os níveis de insulina tanto 

nos animais controles quanto nos diabéticos. 

 

 

FIGURA 9: Avaliação da insulina sérica em animais não diabéticos e diabéticos tratados com o captopril. 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=8). Quando houver diferença estatística significativa 

(P≤ 0,05), elas estarão entre 
(*) 

C X D. C: Controle. C5: Controle + tratamento 5mg/kg captopril. C10: Controle + 

tratamento 10mg/kg captopril. D: Diabetes. D5: Diabetes + tratamento 5mg/kg captopril. D10: Diabetes + 

tratamento 10mg/kg captopril. 
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5.2.2. Avaliação da geração de espécies reativas de oxigênio  

 

5.2.2.1.Ensaio in vivo 

 

Avaliamos a produção de EROS em granulócitos de animais não diabéticos e diabéticos, 

submetidos a um tratamento de 40 dias, considerado um tratamento crônico. Assim como no 

experimento de 10 dias, observamos na Figura 10 que granulócitos de animais diabéticos 

apresentam um aumento significativo na produção de EROS quando comparados ao seu 

controle. Verificamos também que a concentração de 5 mg/kg não foi efetiva para mudar o 

padrão observado em ausência de captropil. Entretanto,  nossos resultados mostraram que o 

tratamento com o captopril na concentração de 10 mg/kg durante 40 dias diminui 

significativamente (p≤0,05)  a produção de EROS quando comparados aos animais diabéticos 

não tratados, demonstrando que o captopril é efetivo na modulação de EROS em um tratamento 

de 40 dias. 

 

Figura 10: Avaliação da produção de EROS em granulócitos de animais diabéticos ou não, tratados com captopril 

40 dias.Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=8). Quando houver diferença estatística 

significativa (P≤ 0,05), elas estarão entre 
(*) 

C X D, 
(***) 

D X D10. C: Controle. C5: Controle + tratamento 5mg/kg 

captopril. C10: Controle + tratamento 10mg/kg captopril. D: Diabetes. D5: Diabetes + tratamento 5mg/kg 

captopril. D10: Diabetes + tratamento 10mg/kg captopril.  
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5.2.2.2.Ensaio in vitro 

 

Avaliação da produção de EROS induzida por bradicinina em granulócitos pré-incubados ou 

não com calfostim C (inibidor de PKC).  

 

Com o objetivo de verificarmos a influência da via de PKC na produção de EROS 

induzida por bradicinina, pré-incubamos ou não os granulócitos com calfostin C (inibidor de 

PKC). Os resultados da Figura 11 - Painel A, mostram que em granulócitos de animais não 

diabéticos (Cont) a bradicinina foi capaz de aumentar significativamente a produção de EROS. 

Entretanto não encontramos diferença significativa na produção de EROS em granulócitos pré-

incubados com calfostim C ou ainda pré-incubados com calfostim C e posteriormente 

estimulados com bradicinina. No Painel B observamos que a bradicinina também foi capaz de 

aumentar significativamente a produção de EROS em granulócitos de animais diabéticos.  Os 

granulócitos pré-incubados com calfostim C apresentaram uma diminuição significativa na 

produção de EROS. E granulócitos pré-incubados com calfostim C e posteriormente desafiados 

com bradicinina apresentaram uma diminuição significativa na produção de EROS quando 

comparados aos granulócitos desafiados somente com a bradicinina. Estes resultados analisados 

em conjunto sugerem a participação da bradicinina via PKC na indução de EROS em 

granulócitos de animais diabéticos.  
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Figura 11 

Painel A                                                              Painel B 

  

 

FIGURA 11: Painel A: Avaliação da produção de espécies reativas de oxigênio em granulócitos de animais não 

diabéticos induzidos com bradicinina, pré incubados ou não com inibidores da via de PKC. Painel B: Avaliação da 

produção de espécies reativas de oxigênio em granulócitos de animais  diabéticos induzidos com bradicinina, pré 

incubados ou não com inibidores da via de PKC. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=8). 

Quando houver diferença estatística significativa (P≤ 0,05), elas estarão entre 
(*) 

Cont X BK, 
(**) 

Diab X Calf, 

(
***

)CALF+BK X BK. Cont: Controle. BK: Bradicinina. CALF: Calfostim. CALF+BK: Calfostim + Bradicinina.  
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5.5.Análise das defesas antioxidantes, concentração dos biomarcadores do estresse oxidativo e 

análise histopatológica no coração. 

 

5.5.1.Efeito do tratamento com captopril sobre defesas antioxidantes 

 

5.5.1.1.Avaliação da atividade da enzima catalase  

 

Na Figura 12 analisamos a atividade da enzima catalase no coração dos animais não 

diabéticos e diabéticos submetidos ao tratamento com captopril. Nossos resultados mostram um 

aumento significativo (92%) na atividade da catalase nos animais do grupo diabético quando 

comparados aos animais do grupo controle. Entretanto, nos animais diabéticos submetidos ao 

tratamento de 5 e 10mg/kg observamos uma redução significativa, 52% e 66% respectivamente, 

na atividade da catalase quando comparados aos animais diabéticos não tratados. 

 

 

FIGURA 12: Avaliação da atividade da enzima Catalase no coração de animais não diabéticos e diabéticos 

submetidos ao tratamento com captopril 40 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=8). 

Quando houver diferença estatística significativa (P≤ 0,05), elas estarão entre 
(*) 

C X D, 
(**) 

D X D5, 
(***) 

D X D10. 

C: Controle. C5: Controle + tratamento 5mg/kg captopril. C10: Controle + tratamento 10mg/kg captopril. D: 

Diabetes. D5: Diabetes + tratamento 5mg/kg captopril. D10: Diabetes + tratamento 10mg/kg captopril. 
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5.5.1.2.Avaliação dos níveis de Glutationa Total 

 

Na Figura 13 analisamos os níveis de glutationa total no coração de animais não 

diabéticos e diabéticos, tratados ou não com captopril no período de 40 dias. Não encontramos 

diferença estatística entre os grupos analisados. 

 

 

FIGURA 13: Avaliação da concentração de Glutationa Total no coração de animais não diabéticos e diabéticos 

submetidos ao tratamento com captopril 40 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=8). C: 

Controle. C5: Controle + tratamento 5mg/kg captopril. C10: Controle + tratamento 10mg/kg captopril. D: 

Diabetes. D5: Diabetes + tratamento 5mg/kg captopril. D10: Diabetes + tratamento 10mg/kg captopril. 
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5.5.2.Efeito do tratamento com captopril sobre os produtos do estresse oxidativo 

 

5.5.2.1.Avaliação da produção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico  

 

Na Figura 14 investigamos os níveis de substância reativas ao ácido tiobarbitúrico no 

coração dos animais não diabéticos e diabéticos, submetidos ou não ao tratamento com captopril 

nas doses de 5 e 10 mg/kg.  

Observamos um aumento significativo, 147% na concentração de TBARS em animais 

diabéticos em comparação aos animais controles, entretanto o tratamento com o captopril em 

ambas as concentrações não foi capaz de reverter a peroxidação lipídica neste tecido. Vale 

ressaltar que na concentração de 10mg/kg houve uma tendência na redução dos níveis de 

TBARS no coração destes animais.  

 

FIGURA 14: Avaliação dos níveis de TBARS no coração de animais não diabéticos e diabéticos submetidos ao 

tratamento com captopril 40 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=8). Quando houver 

diferença estatística significativa (P≤ 0,05), elas estarão entre 
(*) 

C X D, C: Controle. C5: Controle + tratamento 

5mg/kg captopril. C10: Controle + tratamento 10mg/kg captopril. D: Diabetes. D5: Diabetes + tratamento 5mg/kg 

captopril. D10: Diabetes + tratamento 10mg/kg captopril. 
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5.5.2.2.Avaliação da oxidação de proteínas. 

 

Na Figura 15 analisamos a produção de um dos produtos do estresse oxidativo, a 

proteína carbonilada, no coração dos animais.  

Podemos observar um aumento significativo, 248%,  na concentração da proteína 

carbonilada nos animais diabéticos em comparação com os animais controles e uma redução 

significativa nos animais diabéticos tratados com 5 e 10mg/kg de captopril em relação aos 

diabéticos não tratados, 72% e  60% respectivamente.   

 

 

FIGURA 15: Avaliação dos níveis de Proteína Carbonilada no coração de animais não diabéticos e diabéticos 

submetidos ao tratamento com captopril 40 dias. Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=8). 

Quando houver diferença estatística significativa (P≤ 0,05), elas estarão entre 
(*) 

C X D, 
(**) 

D X D5, 
(***) 

D X D10. 

C: Controle. C5: Controle + tratamento 5mg/kg captopril. C10: Controle + tratamento 10mg/kg captopril. D: 

Diabetes. D5: Diabetes + tratamento 5mg/kg captopril. D10: Diabetes + tratamento 10mg/kg captopril. 
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5.6.Análises Histológicas 
 

 Análises histológicas do coração não evidenciaram alterações teciduais em nenhum dos 

grupos de animais não diabéticos, animais diabéticos tratados ou não com captopril durante 40 

dias (FIGURA 16). O quadro histológico geral apresentou cardiomiócitos intactos com 

morfologia nuclear e celular compatíveis com a normalidade e quantidade normal de células 

inflamatórias residentes. Não foram encontrados focos inflamatórios bem como área de necrose e 

degeneração, infiltrados conjuntivos (fibrose) e/ou hipertrofia dos cardiomiócitos. 

 

 

FIGURA 16: Análise histológica em coração de animais não diabéticos e diabéticos submetidos ao tratamento com 

captopril.  Fotomicrografias de cortes histológicos de coração. A) Aspecto histológico normal de um animal do 

grupo controle. B-D) Observar semelhança dos cortes histológicos dos grupos Controle, Controle 10mg/kg,  

Diabetes e Diabetes 10mg/kg. Em todos os grupos não são observadas áreas de necrose e fibrose tecidual. Seta 

indicam células inflamatórias residentes. VS: Vaso sanguíneo. Coloração: Hematoxilina & Eosina. 440X. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O diabetes mellitus é caracterizado pela hiperglicemia decorrente do defeito na secreção 

de insulina, na sua ação ou ambos. O diabetes está associado a muitas complicações, como 

doenças cardiovasculares, atEROSclEROSe, retinopatia, nefropatia e neuropatia, (POP-BUSUI 

et al, 2006; RENARD et al, 2006; RITZ et al ,1999; YAMAGISHI et al,2006) o que altera a 

qualidade de vida,  contribuindo para a morbimortalidade da doença.  

 No diabetes há um aumento na atividade do Sistema Renina Angiotensina (RAS), o que 

pode ser revertido com o tratamento com inibidores desse sistema, diminuindo assim as 

complicações diabéticas (CONELLY et al, 2007). A ativação do sistema renina angiontensina é 

um importante evento que ocorre quando há hiperglicemia, e então como conseqüência há o 

aumento do estresse oxidativo, aumento nos níveis de proteína cinase C (PKC), dentre outros 

(SINGH et al, 2008), exercendo então um papel patogênico importante no diabetes.  

O aumento do estresse oxidativo é um dos fatores responsáveis no desenvolvimento das 

complicações diabéticas. A inibição do estresse oxidativo é capaz de bloquear as manifestações 

da doença (HA e KIM, 1999), e o diabetes é uma condição na qual os mecanismos de defesa 

estão comprometidos.  Vários estudos demonstram que indivíduos diabéticos têm uma maior 

geração de EROS e aumento nos marcadores do estresse oxidativo, concomitante com a 

diminuição dos níveis de antioxidantes (BLOCH-DAMTI et al, 2005; JAIN, 1989; JAIN et al, 

1990).   

Nesse contexto, um dos nossos objetivos foi avaliar o efeito do tratamento agudo (10 

dias) do captopril, no peso, glicemia e na geração de espécies reativas de oxigênio (EROS) em 

granulócitos de animais diabéticos.  

Sendo assim, realizamos um estudo comparativo entre duas doses de captopril, 5mg/kg 

considerada uma dose terapêutica (SCHEEN, 2004) e uma dose duas vezes maior, 10mg/kg, 

durante 10 dias de tratamento. O peso final dos animais diabéticos após os 10 dias de tratamento 

era significativamente menor em comparação aos animais controles, porém o tratamento com 

captopril não foi capaz de alterar o peso dos animais diabéticos neste intervalo de tempo. A 
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glicemia dos animais diabéticos foi significativamente maior nos animais diabéticos em relação 

aos animais controles, e não observamos efeito do captopril na melhora do perfil glicêmico. 

Rastelli et al, 2008, também não encontraram diferença estatística no peso entre o grupo 

diabético e diabético tratado com enalapril (10mg/kg). Para analisarmos se a produção de EROS 

em granulócitos estava alterada em animais diabéticos e se o tratamento com captopril seria 

capaz de alterar este quadro no diabetes, realizamos o ensaio de quimioluminescência 

amplificada por luminol. Assim observamos um aumento de 228% na geração de EROS em 

granulócitos de animais diabéticos em relação aos animais controle. Entretanto não observamos 

nenhuma diferença entre o grupo diabético e os grupos tratados 5 e 10mg/kg de captopril, assim 

como em relação aos grupos controles tratados. Como nenhuma diferença estatística foi 

encontrada entre os animais diabéticos tratados com captopril durante 10 dias, um tratamento de 

40 dias foi proposto como possível efeito crônico do captopril sobre a modulação do balanço 

oxidante/anti-oxidante no modelo experimental de diabetes tipo 1.  

Em nosso modelo experimental o tratamento por 40 dias com captopril não foi capaz de 

modificar o perfil glicêmico (FIGURA 8) e insulina sérica (FIGURA 9) dos animais diabéticos. 

Porém o tratamento com captopril 10mg/kg foi capaz de alterar o peso dos animais, sendo 

estatísticamente igual aos grupos controles tratados.  A diferença no peso dos animais tratados 

está de acordo com o trabalho de Oliveira et al 2003, que encontraram diferença no peso de  

ratos Wistar diabéticos induzidos com aloxana tratados com 10mg/kg de enalapril durante 21 

dias em comparação com os animais sem tratamento. Os resultados do teste de tolerância a 

glicose e insulina estão de acordo com Otani et al., 2009 que também  não encontraram alteração 

na insulina sérica em ratos hipertensos tratados com uma dose de 8mg/kg de captopril. Tabbi-

Anneni et al., 2008 não encontraram diferença estatística entre os valores de insulina sérica e no 

teste de tolerância à glicose em camundongos obesos tratados com 4mg/kg de captoril, o que 

condiz com trabalho de Ernsberger et al, 2007, que não encontraram diferença do tratamento 

com captopril (40mg/kg) no teste de tolerância a glicose, em animais com síndrome metabólica. 

Weisinger et al em 2009, observaram que o tratamento com captopril, 35mg/kg durante 16 

semanas, em camundongos que ingeriram uma dieta rica em gorduras, perderam peso em relação 

aos seus controles não tratados. E ainda observaram uma melhora na resposta glicêmica desses 

animais.  Existem muitas evidências de que a melhora na sensibilidade à insulina em animais 

tratados com IECAs é variada nos modelos de resistência à insulina e obesidade, já que é 
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dependente do desenho experimental, a dose e a duração do tratamento (CARVALHO et al, 

1997). 

Recentemente, a relação entre diabetes e inflamação tem sido foco de muitos estudos, já 

que muitas complicações diabéticas têm componentes inflamatórios importantes (OMORI et al, 

2008). O sistema imune é altamente vulnerável ao dano oxidaivo, já que células imunes, como 

neutrófilos, produzem EROS como mecanismo de defesa contra patógenos invasores (MARIN et 

al, 2010). Estudos têm demonstrado que a função de neutrófilos está alterada no diabetes, e que 

uma das maiores mudanças é o aumento na produção de EROS (WIERUSZ – WYSOCKA et al, 

1987; HAND et al,2007; GUPTA et al, 2007). Segundo Alba-Loureiro et al, 2006 no estado 

diabético há uma diminuição da função dos neutrófilos e consequentemente uma maior 

suceptibilidade à infecções. Parelelamente Karima et al, 2005 e Omori et al, 2008  demosntraram 

que a hiperglicemia pode ativar neutrófilos e monócitos, resultando em um aumento da resposta 

inflamatória e dano tecidual. EROS é essessivamente produzido através da ativação de 

neutrófilos periféricos, o que pode causar danos em componentes celulares essenciais, o que 

pode causar complicações vasculares em pacientes diabéticos (MARIN et al, 2010).  Embora 

sejam muitas as fontes de EROS no diabetes, a maior fonte durante o processo de inflamação, 

que também ocorre no diabetes, é a NADPH oxidase de neutrófilos (SHURTZ-SWIRSKI et al, 

2001). 

Existem muitos estudos que tentam demonstrar a relação entre diabetes tipo 1 e a função 

dos neutrófilos (DEMKOW et al, 2009).  Alterações na explosão respiratória é observada em 

estudos in vivo e ex vivo de pacientes diabéticos (ALEXIEWICZ et al, 1995; BALASOIU et 

al,1997). Em um sistema biológico, a mitocôndria e a NADPH oxidase são as maiores fontes de 

produção de EROS (VALKO et al, 2007). Egan et al em 1988, descreveram a capacidade do 

captopril em inibir a NADPH oxidase em indivíduos saudáveis. Entretanto, não encontramos na 

literatura nenhum estudo que descreve o efeito do captopril sobre a produção de EROS em 

granulócitos de animais diabéticos.  

Assim realizamos um tratamento de 40 dias para verificarmos se um tratamento crônico 

teria uma melhor eficácia nos animais diabéticos. Não observamos nenhuma diferença na 

produção de EROS nos grupos controles tratados, em relação ao grupo controle. Estes resultados 

estão de acordo com Clapperton et al., 1995 que verificaram que a atividade da NADPH oxidase 
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em granulócitos intactos de indivíduos saudáveis não foi afetada por captopril. Porém houve 

diferença estatística entre o grupo controle e o grupo diabético sem tratamento, mostrando um 

aumento do estresse oxidativo nos animais diabéticos. O tratamento com o captopril na 

concentração de 10 mg/kg foi capaz de modular positivamente  em 83% a produção de EROS em 

granulócitos de ratos diabéticos tipo 1. Sabe-se que angiotensina II ativa diretamente a via de 

PKC-NADPH oxidase, levando a produção de EROS (ZHANG et al., 2008). A PKC é a maior 

responsável pela ativação da NADPH oxidase em granulócitos, induzindo a fosforilação dos 

componentes citosólicos responsáveis pela ativação da NADPH oxidase (OLIVEIRA et al, 

2003).  

Assim, podemos sugerir que o diabetes é responsável pelo aumento na produção de 

EROS em granulócitos, e que esse aumento pode ser revertido através do tratamento com 

inibidores de ECA, pois diminuindo os níveis de angiotensina II, conseqüentemente a via PKC - 

NADPH oxidase está relativamente inibida. Em adição aos efeitos dos inibidores de ECA, há um 

aumento nos níveis circulantes de bradicinina. Muitos estudos evidenciam que esse aumento na 

concentração de bradicinina resultante da inibição de ECA tem um papel importante nos efeitos 

benéficos dessa droga, principalmente no diabetes (ADAM et al, 2010). 

Diante do exposto, percebem-se alguns dados contraditórios em relação ao efeito dos 

inibidores de ECA sobre os sistemas oxidante/antioxidante de células e tecidos. Não se sabe ao 

certo quais vias de sinalização celular relacionadas aos inibidores de ECA podem estar 

associadas com o balanço oxidante/antioxidante, e se esta relação pode ser influenciada pelo 

aumento nos níveis de bradicinina ou pela diminuição nos níveis de angiotensina II, ambos 

induzidos por este tipo de droga. 

As cininas têm sido consideradas importantes moduladores de funções dos granulócitos 

(EHRENFELD et al, 2009). E altos níveis de cininas têm sido detectados em desordens 

inflamatórias agudas e crônicas (BHOOLA et al, 1992). 

Sendo assim, avaliamos uma possível indução na geração de EROS pela bradicinina em 

granulócitos de animais diabéticos e não diabéticos, pré-incubados ou não com inibidor de PKC 

(calfostim C). Observamos então que nos animais não diabéticos houve um aumento na geração 

de EROS quando os granulócitos eram incubados com 5μM de bradicinina. E que nesses animais 
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o inibidor de PKC não foi capaz de minimizar a produção de EROS induzida pela bradicinina. 

Nos animais diabéticos, também observamos diferença na produção de EROS nos granulócitos 

incubados com bradicinina. Porém, a produção de EROS foi menor em granulócitos pré-

incubados com calfostim C e posteriormente desafiados com bradicinina, mostrando a relação 

direta da participação de PKC na geração de EROS induzida pela bradicinina em granulócitos de 

animais diabéticos.   

De acordo com nossos achados em granulócitos de animais não diabéticos, Greene et al, 

2000 demonstraram que a produção de EROS de células vasculares tratadas com bradicinina era 

3 vezes superior às não tratadas, e que esse aumento ocorria  através da ativação dos receptores 

B2.  Oldenburg et al em 2003, também demonstraram que a bradicinina aumenta a produção de 

EROS mitocondrial em cardiomiócitos.  Chiang et al., 2007 verificaram que a bradicinina é 

responsável pelo aumento na geração de espécies reativas de oxigênio em cultura de células 

renais,  e que este efeito poderia ser mediado pela fosfolipase C. Entretanto nossos achados não 

mostram a relação da via de PKC na produção de EROS em granulócitos de animais não 

diabéticos. A ação da bradicinina pode ser diretamente na fosforilação oxidativa mitocondrial, 

como é mostrado por Vish et al 2006, que demonstra que a bradicinina estimula a liberação de 

Ca
2+

 do retículo endoplasmático para o citosol, e este Ca
2+

 é então captado pela mitocôndria 

estimulando o processo de fosforilação oxidativa mitocondrial, resultando em uma maior 

produção de ATP e liberação de EROS. 

Sabe-se que uma alta concentração de glicose aumenta a expressão dos receptores B2 em 

células musculares de ratos, que pode ser impedido com a inibição da atividade da via PKC 

(CHRISTOPHER et al, 2001)  A ativação e translocação de PKC do citosol para a membrana 

plasmática ocorre em resposta a um aumento na concentração de diacilgliceróis (DAG), ou 

exposição à agentes exógenos, como ésteres de forbol (IDRIS et al, 2001). No diabetes há um 

aumento na concentração de DAG, devido à hiperglicemia. A ativação de receptores B2 pela 

bradicinina estimula a atividade de fosfolipase A2, levando à geração de inositol fosfato e 

diacilglicerol, que estão ambos envolvidos na mobilização de cálcio intracelular e ativação de 

proteína cinase C (DIXON et al, 1994).  

Existem evidências que durante a fagocitose nos granulócitos há uma ativação da cascata 

fosfatidil inositol, levando à produção de inositoltrifosfato e diacilglicerol (VLAHOS et al, 
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1995). O diacilglicerol é um ativador de PKC. Kitada et al 2003, demonstraram que a 

translocação de p47phox p67phox do citosol para a membrana é dependente da ativação de PKC 

em células glomerulares de indivíduos diabéticos, demonstrando a relação de PKC na atividade 

da NADPH oxidase, e que este efeito pode ser mediado através de fosfolipase C.  

Nossos resultados sugerem que a inibição na produção de espécies reativas de oxigênio 

evidenciada pelo tratamento com o captopril não deve estar relacionado com o aumento nos 

níveis de bradicinina, uma vez que nossos achados in vitro demonstram um aumento na 

produção de EROS induzido por esta cinina e que isto se dá através da participação da via de 

PKC em animais diabéticos. O efeito do captopril em diminuir a produção de EROS pode ser um 

efeito direto, já que se sabe que seus grupos sulfidrilas tem um efeito direto na neutralização de 

anions superóxido, radicais hidroxilas e ainda radicais não superóxido (MAK et al, 1990). 

Nossos resultados ainda sugerem a participação da via de PKC na produção de EROS induzida 

por bradicinina em granulócitos de animais diabéticos. E que em animais não diabéticos o 

aumento na produção de EROS induzido por bradicinina não foi através da via de PKC. 

Possivelmente poderia ser através de um aumento na fosforilação oxidativa, como demonstrado 

por Vish et al em 2006, entretanto mais experimentos deverão ser realizados para confirmarmos 

nossa hipotése. 

O aumento da glicemia no diabetes pode levar a anormalidade no fluxo sanguíneo, 

levando à complicações cardíacas, como por exemplo a hipertensão. Essas complicações também 

tem sido alvo de constantes estudos, já que esta é uma das complicações com alto índice de 

mortalidade entre os pacientes diabéticos. Tem sido demonstrado uma ligação direta entre Ang II 

e EROS no miocárdio de ratos diabéticos (KAJSTURA et al., 2001), sendo este um dos 

compartimentos anatômicos mais susceptíveis ao desenvolvimento de complicações relacionadas 

ao diabetes (FIORDALISO et al., 2006).  Singh et al, 2008 demonstraram que a Angiotensina II 

pode aumentar a expressão dos componentes do sistema renina-angiotensina, o que resulta no 

aumento dos níveis de Ang II, particularmente em fibroblastos cardíacos. Estratégias terapêuticas 

tem sido amplamente estudadas a fim de diminuir as complicações diabéticas e paralelamente o 

estudo de estratégias que visam o controle do estresse oxidativo , que é considerado um fator 

complicador no diabetes. Com isso, o captopril tem sido alvo de vários estudos no sentido de 
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minimizar essas complicações. Sendo assim, analisamos o efeito dessa droga sobre o sistema 

antioxidante/oxidante em animais diabéticos tratados 40 dias.  

Para avaliarmos um possível efeito antioxidante do captopril em animais diabéticos, 

analisamos a atividade da enzima catalase e a concentração de glutationa total. Os nossos 

resultados demonstraram que o coração de animais diabéticos apresentaram um aumento de 92% 

na atividade da catalase, e este efeito foi revertido pelo tratamento com captopril nas duas 

concentrações estudadas.  

A catalase está normalmente localizada em peroxissomas, mas também pode ser 

encontrada em menores quantidades no citoplasma ou nos retículos. A catalase é responsável 

pela degradação do peróxido de hidrogênio em água e oxigênio. Existem muitas evidências que a 

atividade desta enzima se encontra aumentada no coração de animais diabéticos (KAUL et al., 

1995; KAUL et al., 1996; SANDERS et al., 2001). Rauscher et al., 2001encontraram um 

aumento significativo na atividade da catalase no coração de animais diabéticos em relação aos 

animais controles. Kedziora-Kornatowska et al., 2000 encontraram que o tratamento com 

captopril reverte esses efeitos em animais diabéticos. Esse aumento na atividade da catalase nos 

animais diabéticos poderia ser provavelmente devido a uma resposta adaptativa do organismo ao 

estado pro-oxidante característico do diabetes. Os inibidores de ECA, como demonstrado em 

muitos estudos (McFARLENE et al,2003; CAVANAGH et al, 1997), são capazes de minimizar 

os danos causados pelo diabetes no coração através da inibição parcial do sistema renina-

angiotensina.  

Um dos principais sistemas de proteção contra o dano oxidativo é o complexo da 

glutationa, composto pelas enzimas glutationa peroxidase e glutationa redutase (REED, 1995). 

Sabe-se que a glutationa está presente nas células principalmente na sua forma reduzida (GSH) 

representando em torno de 90%, o restante aparece na forma de glutationa oxidada (GSSG). Em 

nosso estudo, não encontramos nenhuma diferença na concentração de glutationa total em 

animais diabéticos tratados ou não com o captopril. Cavanagh et al, 2000, não encontraram 

nenhuma diferença na concentração de glutationa total em coração de animais controles tratados 

com captopril 50mg/L. Cavanagh et al em 2001,  avaliaram o efeito do enalapril no coração de 

animais diabéticos e não encontraram diferença na concentração da glutationa total entre os 

animais controle e animais diabéticos, em contrapartida nos animais diabéticos tratados com 
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enalapril houve um aumento na concentração de glutationa total. Muitos  estudos demonstram 

uma atividade aumentada da glutationa peroxidase e glutationa redutase no coração de animais 

diabéticos em comparação com os animais controles (RAUSCHER et al,2000). Estudos têm 

demonstrado que o estado redox comum no diabetes resulta num aumento anormal da razão 

[GSSG]/[GSH], o que leva à progressão da doença e suas complicações (BRAVI et al, 2006; 

HOFFMAN, 2009; SAMPATHKUMAR et al, 2005). 

Para uma avaliação mais precisa do possível efeito antioxidante de captopril, analisamos 

a concentração de TBARs e proteína carbonilada no coração dos animais. A peroxidação lipídica 

tem sido implicada em um número de efeitos deletérios como aumento da rigidez de membrana, 

fragilidade osmótica, diminuição dos componentes celulares e subcelulares, sobrevivência 

mitocondrial reduzida (AYDIN et al., 2004). Ghazi-Khansari et al., 2007 demonstraram que o 

captopril é capaz de inibir a peroxidação lipídica de membrana mediada por anion superoxido. 

Os grupos carbonílicos é um dos mais populares marcadores utilizados na investigação do 

estresse oxidativo. A oxidação de alguns aminoácidos leva à formação de produtos carbonílicos, 

o que sugere uma variedade de processos oxidativos, sendo então uma visão global do dano 

oxidativo. O aumento na concentração dos produtos carbonilados, são derivados tanto de reações 

oxidativas como de não oxidativas, o que leva ao aumento na modificação de proteínas, e em um 

estágio tardio ao estresse oxidativo e dano tecidual (BAYNES et al, 1999). A geração simultânea 

de óxido nítrico e anion superóxido, leva à formação de peroxinitrito, que é altamente citotóxico. 

Ele é capaz de oxidar os grupos sulfidrilas das proteínas e iniciar o processo de peroxidação 

lipídica, afetando assim muitas vias de sinalização, e também a estrutura celular (BECKMAN et 

al,1996). A nitrotirosina, particularmente proteínas associadas à nitrotirosina, é um produto final 

estável da oxidação de peroxinitritos (CERIELLO et al, 2003). Um aumento na apoptose de 

miócitos de ratos diabéticos induzidos com STZ, está associado com os níveis de nitrotirosina 

encontrados nesse tecido (KAJTSURA et al, 2001). 

Os nossos resultados demonstraram que o coração de animais diabéticos apresentaram 

um maior dano oxidativo, exemplificado pelo aumento de 248% e 147% na concentração de 

proteína carbonilada e TBARS, respectivamente. Em relação aos níveis de TBARS, o tratamento 

com captopril não foi capaz de reverter os níveis aumentados causado no diabetes, entretanto 

vale ressaltar que na concentração de 10 mg/kg verificamos uma tendência na diminuição dos 



Araújo, G.R.  Discussão 

 

56 

 

níveis de TBARS (FIGURA 14). Entretanto o tratamento com captopril em ambas as 

concentrações nos animais diabéticos foi capaz de reverter os níveis de proteína carbonilada em 

comparação com os animais diabéticos não tratados (FIGURA 15).  

Cavanagh et al em 2001, encontraram um aumento significativo na concentração de 

TBARS em animais diabéticos em relação aos controles. Entretanto observaram que o 

tratamento com enalapril em animais diabéticos, reduziu estes níveis à valores iguais aos de 

animais controles. Miguel – Carrasco et al em 2010, observaram no coração de ratos hipertensos 

um aumento nos níveis de TBARS em relação aos normotensos e que o tratamento com captopril 

(80mg/kg) durante 12 semanas foi capaz de reduzir esses níveis.  

Ceriello et al em 2001 encontraram nitrotirosina no plasma de pacientes diabéticos, e não 

encontraram em pacientes normais. Cavanagh et al 2001, observaram uma diminuição nos níveis 

de proteína ligada à grupos sulfidrilas nos animais diabéticos e o tratamento com enalapril 

aumentou esses níveis, indicando então a ação protetora do enalapril na oxidação de proteínas. 

Kajstura et al., 2001 verificaram um acúmulo de produtos de nitrotirosina reativos em 

cardiomiócitos de camundongos diabéticos e que este efeito foi revertido com a diminuição nos 

níveis de Ang II. Os nossos resultados sugerem que o coração de ratos diabéticos está suceptível 

a um maior estresse oxidativo e que o tratamento com captopril em uma dose de 10mg/kg é 

capaz de minimizar, ao menos em parte, esse estresse.  

Não observamos nenhuma diferença significativa na celularidade inflamatória quando 

comparamos animais não diabéticos a animais diabéticos, bem como nenhum efeito do captopril 

nesse parâmetro. Fiordaliso et al, em 2006 observaram que o diabetes foi capaz de causar 

alterações fenotípicas no coração, como hipertrofia de cardiomiócitos, sendo esta lesão previnida 

com o uso de inibidores de ECA. Cavanagh et al, em 2001, também demonstraram que o 

diabetes é capaz de causar fibrose no coração e que o tratamento com enalapril foi capaz de 

inibir a infiltração conjuntiva. Entretanto as diferenças encontradas nesses estudos em relação ao 

presente estudo é o tempo de experimento e tratamento, sugerindo que na fase aguda da doença, 

o diabetes não foi capaz de alterar parâmetros histológicos clássicos da fase crônica (fibrose e 

hipertrofia). Da mesma forma é importante ressaltar que o tratamento com captopril também não 

alterou significativamente as lesões avaliadas. 
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As diferenças encontradas entre nosso estudo e outros estudos pode ser devido à 

diferença de protocolos utilizados, modelo experimental, dose utilizada, dentre outros 

parâmetros. Como todos biomarcadores do estresse oxidativo em geral, esses ensaios possuem 

vantagens e desvantagens específicas. No entanto, apesar das limitações dos ensaios, esses 

marcadores foram escolhidos devido à simplicidade da medida e porque eles ainda trazem 

informações úteis na área da investigação dos radicais livres. 

Sendo assim, a inibição de RAS pode ter alguns efeitos positivos, sendo estes devidos, ao 

menos em parte, a redução do estresse oxidativo (LUPI et al., 2006). A presença de um grupo 

tiol na estrutura dos ACEi pode ser determinante para suas propriedades antioxidantes (GHAZI-

KHANSARI et al., 2005, OAK et al., 2007). Captopril é um componente tiol o qual pode reagir 

com o radical anion superóxido ou radical hidroxil atuando como “scavenger” (AL-

SHABANAD et al., 1998; ARUOMA et al., 1991).  

Estes resultados, avaliados em conjunto, sugerem que o captopril, ao menos parcialmente, 

apresenta um efeito antioxidante no coração de animais diabéticos, além de modular a produção 

de EROS em granulócitos circulantes, podendo estes fatores minimizar o dano oxidativo 

associado a patologia. 
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7.CONCLUSÃO 

 

Os dados encontrados no presente estudo demonstram o efeito antioxidante de captopril 

em animais submetidos a um tratamento de 40 dias. Observamos uma modulação na produção de 

EROS em granulócitos de animais diabéticos com o tratamento. Sabemos que o captopril é 

responsável pela inibição de ECA e que os níveis de bradicinina encontram-se elevados. 

Entretanto o efeito na modulação de EROS pelo captopril sugere um efeito neutralizador dos 

grupos sulfidrilas deste medicamento, uma vez que o ensaio da bradicinina in vitro foi 

responsável por um aumento na produção de EROS nos granulócitos. Também observou-se que 

uma das vias envolvidas no aumento de EROS induzido por bradicinina em granulócitos de 

animais diabéticos foi a via de PKC. Entretanto, em granulócitos de animais não diabéticos o 

aumento na produção de EROS induzido por bradicinina não foi por esta via.  

O efeito antioxidante do captopril também foi observado no coração de animais 

diabéticos, uma vez que a atividade da enzima catalase se encontra elevada nos diabéticos e o 

captopril foi capaz de reduzir essa atividade. Assim como os níveis de proteína carbonilada se 

encontravam elevados nos animais diabéticos e o tratamento com captopril reverteu este 

aumento. Entretanto em alguns parâmetros não conseguimos observar diferença no tratamento, o 

que pode ser devido à vários fatores, como o tempo de tratamento.  

Assim, podemos sugerir que o captopril tem efeito antioxidante em granulócitos e no 

coração de animais diabéticos. E que a bradicinina atua aumentando a produção de EROS em 

granulócitos de animais diabéticos através da via de PKC. Entretanto, mais estudos devem ser 

realizados a fim de demonstrar o mecanismo de atuação da bradicinina em granulócitos de 

animais diabéticos.  
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ANEXO I 

Protocolo para dosagem de insulina, segundo Kit Crystal Chem Inc. 

* Pode ser usado soro ou plasma heparinizado ou com EDTA. 

Princípios do Kit 

1. 1° reação 

A insulina de rato na amostra é ligada ao anticorpo anti-insulina na microplaca. 

2. Lavagem 

O material não ligado é removido através da lavagem. 

3. 2° reação 

Anticorpo secundário conjugado a peroxidase (anti-anticorpo insulina) é ligado ao complexo 

insulina/anticorpo primário imobilizado na microplaca 

4. Lavagem 

O Excesso do anticorpo conjugado é removido através da lavagem. 

5. Reação Enzimática 

O anticorpo conjugado ligado ao anticorpo primário na microplaca é detectado pela adição da 

solução substrato 3, 3’, 5, 5’-tetramethybenzidine (TMB) . 

6. Leitura da absorbância 

7. Avaliação dos resultados 

A concentração de insulina é determinada pela interpolação usando a curva padrão gerada pela 

plotagem da absorbância versus a concentração correspondente do padrão de insulina de rato. 

Materiais 

Marcação Descrição Quantidade 

A Microplaca revestida com anticorpo 

Cada unidade contém 6x8 wells 

2 unidades (48 wells 

cada) 

B Padrão de insulina de rato liofilizado 2,56 ng para 100 µl 

C Solução estoque conjugado enzima anti-insulina  1 frasco (8ml) 

D Diluente enzima conjugado 1 frasco (4mL) 

E Solução substrato (TMB) 1 frasco (13mL) 

F Solução de parada reação enzimática (ácido sulfúrico 1 N) 1 frasco (13mL) 

G Diluente da amostra 1 frasco (30mL) 

H Solução estoque tampão de lavagem (20x) 1 frasco (50mL) 

O tempo total de pipetagem  não deve excedes 10 minutos. 

Preparação dos reagentes 

- Todos os reagentes devem estar em temperatura ambiente antes do uso. 

- Todos os reagentes devem ser misturados por agitação suave. 

1. Microplaca revestida com anticorpo 

Remova a microplaca da embalagem após estar equilibrada com a temperatura ambiente.  
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* A microplaca deve ser usada no mesmo dia da abertura da embalagem. 

2. Solução estoque de insulina de rato 

Reconstitua o padrão de insulina de rato liofilizado (B) pela adição cuidadosa de 100 µL de água destilada 

ou deionizada. Gentilmente agite por inversão o frasco até o conteúdo estar completamente dissolvido. 

Esta solução estoque contém 25,6 ng/mL de insulina de rato. A solução estoque reconstituída é estável 

por uma semana entre 2 a 8° C. 

3. Conjugado enzima anticorpo anti-insulina. 

Para 6 módulos prepare o volume necessário da solução enzima anticorpo conjugado misturando 3,6 mL 

da solução estoque Enzima anticorpo conjugado (C) com 1,8 mL do diluente enzima conjugado (D) e 

misture até obter uma solução homogênea e clara. 

Evitar espuma durante a agitação. 

IMPORTANTE: O conjugado enzima anti-corpo deve ser preparado apenas antes da segunda 

reação e deve ser usado imediatamente. 

4. Solução substrato enzimático 

A solução substrato enzimático (E) já é fornecida pronta para uso. Uma vez que o frasco é aberto a 

solução é estável por uma semana entre 2 e 8°C. 

IMPORTANTE: Evitar exposição desta solução a luz. 

5. Solução de parada da reação enzimática (1N ácido sulfúrico) 

A solução de parada da reação enzimática (F) já é fornecida pronta para uso. 

6. Diluente da amostra 

O diluente da amostra (G) já é fornecido pronta para uso. Uma vez que o frasco é aberto a solução é 

estável por uma semana entre 2 e 8°C. 

7. Tampão de Lavagem 

A solução estoque tampão de lavagem (H) deve ser adicionada a 1L de água destilada ou deionizada em 

um balão volumétrico. Misture bem antes do uso. A solução é estável por uma semana entre 2 e 8°C. 

Preparo dos padrões de trabalho de insulina de rato 

1. Pipete 150 µL do diluente da amostra (G) e 50 µL da solução estoque de insulina (25,6ng/mL) em 

um microtubo de polipropileno marcado 6,4 ng/mL e misture. 

2. Distribua 50 µL do diluente da amostra (G) em seis tubos marcados 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 

respectivamente. 

3. Pipete 50 µL do padrão 6,4 ng/mL dentro do tubo 3,2 ng/mL e misture. 

4. Pipete 50 µL do padrão 3,2 ng/mL dentro do tubo 1,6 ng/mL e misture. 



Araújo, G.R.  Anexos 

 

76 

 

5. Repita este esquema de diluição com os tubos remanescentes 

6. Pipete 50 µL do diluente da amostra em um tubo marcado com 0ng/mL. 

Importante: Os padrões de trabalho devem ser preparados somente pouco antes do uso e 

depois descartados. 

 

 Concentração de Insulina (ng/mL) 

 6,4 3,2 1,6 0,8 0,4 0,2 0,1 0 

RISS 50 µL        

SD 150 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 

  50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL 50 µL  

Total 200 µL 100 

µL 

100 

µL 

100 

µL 

100 

µL 

100 

µL 

100 

µL 

50 µL 

RLSS: solução estoque de Insulina (25,6ng/mL) 

SD: diluente da amostra 

 

Procedimento do teste 

Primeira Reação 

1. Remova a microplaca (A) da embalagem após estar equilibrada com a temperatura ambiente. Fixe 

a microplaca ao suporte. 

2. Em cada well pipete 95 µL do diluente da amostra (G)  

3. Em cada well coloque 5µL da amostra (ou os padrões de trabalho 0; 0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 3,2 e 

6,4) 

4. Cubra a microplaca com a tampa de plástico e incube por 2hs a 4°C 

 

Segunda Reação 

 

5. Aspire o conteúdo dos Wells e lave 5 vezes usando 300 µL do tampão de lavagem por well. Após 

cada lavagem remova qualquer solução remanescente por inversão e cubra a placa firmemente 

com um papel toalha. 

6. Em cada well coloque 100 µL do conjugado enzima anticorpo anti insulina 

7. Cubra a microplaca com a tampa de plástico e incube por 30 minutos a temperatura ambiente. 

 

Terceira Reação 

 

8. Aspire o conteúdo dos Wells e lave 7 vezes usando 300 µL do tampão de lavagem por well. Após 

cada lavagem remova qualquer solução remanescente por inversão e cubra a placa firmemente 

com um papel toalha. 

9. Imediatamente coloque 100 µL por well da solução substrato enzimático e deixe reagir por 40 

minutos a temperatura ambiente. Durante a reação evite exposição da microplaca a luz. 

NÃO CUBRA A MICROPLACA COM PAPEL ALUMÍNIO 

10. Pare a reação enzimática com adição de 100 µL por well da solução de parada da reação 

enzimática (F) 

11. Determine a absorbância dentro de 30 minutos(Determine os valores A450 e substraia os valores 

A630)  
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Apêndice 

Em casos em que as amostras contenham uma concentração de insulina menor que 0,1 (o menor 

padrão) o volume de amostra pode ser aumentado de 5 µL para um maximo de 100 µL para aumento da 

sensibilidade. 

Nesse caso a quantidade do diluente da amostra adicionada na primeira reação deve ser diminuída 

proporcionalmente ao aumento no volume da amostra para manter um volume total de 100 µL em cada 

well. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Araújo, G.R.  Anexos 

 

78 

 

ANEXO II 

 

Resumo publicado em anais de congresso 

 

 


