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RESUMO 

 

Urucum (Bixa orellana L.) contém uma mistura de pigmentos amarelo-avermelhado 

devido à presença de vários carotenóides que possuem efeito antioxidante. É bem 

estabelecido que um dos elementos chave no desenvolvimento das complicações do 

diabetes é o estresse oxidativo. O sistema imunológico é vulnerável a danos oxidativos, 

porque algumas células desse sistema, tais como neutrófilos, produzem espécies 

reativas de oxigênio (EROs) e espécies reativas de nitrogênio (ERNs) como parte dos 

mecanismos de defesa do organismo para destruir os patógenos invasores. EROs/ERNs 

são produzidos excessivamente por neutrófilos podendo danificar componentes 

celulares essenciais e dessa forma causar as complicações vasculares no diabetes. Esse 

estudo avaliou os possíveis efeitos protetores do extrato de urucum sobre as EROs, 

óxido nítrico (NO) e sobre os mecanismos regulatórios envolvidos neste processo em 

neutrófilos de ratas diabéticas induzidas por aloxano. Foram feitos dois experimentos, 

com duração de 30 ou 7 dias, e em cada foram utilizados 48 ratas que foram divididas 

em seis grupos, a saber: controle (C), controle + extrato de urucum (CUr), controle + β-

caroteno (Cβcar), diabético (D), diabético + extrato de urucum (DUr) e diabético + β-

caroteno (Dβcar). O diabetes foi induzido com uma injeção intraperitoneal única de 

aloxano (150 mg/Kg). Os animais dos grupos C e D receberam dieta padrão (AIN-93M) 

e os grupos CUr, Cβcar, DUr e Dβcar receberam dieta padrão suplementada com 0,1% 

de extrato de urucum ou β-caroteno. Todos os animais foram sacrificados 30 ou 7 dias 

depois do início do tratamento e os neutrófilos foram isolados usando dois gradientes de 

densidade diferentes. As EROs e NO foram quantificados por ensaios de 

quimioluminescência ou espectrofotometria, respectivamente. No experimento de 30 

dias, nossos resultados mostraram que os neutrófilos de animais diabéticos produziram 

significativamente mais EROs e NO do que seus respectivos controle e a suplementação 

com extrato de urucum ou β-caroteno foi capaz de modular a produção dessas espécies 

reativas. No experimento de 7 dias, os resultados mostraram que o tratamento com 

extrato de urucum ou β-caroteno foi capaz de diminuir a produção de EROs, os níveis 

de mRNA de p22
phox

 e p47
phox

 e aumentar a expressão do mRNA e a atividade de SOD 

e catalase em neutrófilos de ratas diabéticas. Esses resultados sugerem que o extrato de 
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urucum e o β-caroteno possuem efeito antioxidante via inibição das subunidades da 

NADPH oxidase e aumento da atividade e expressão das enzimas antioxidantes. O 

extrato de urucum pode ter um potencial terapêutico na modulação do balanço 

EROs/NO induzidos pelo diabetes. 

 

Palavras-chave: Urucum, β-caroteno, Diabetes, Neutrófilos, Estresse Oxidativo, 

NADPH oxidase, Ratos. 
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ABSTRACT 

Annatto (Bixa orellana L.) contain a mixture of orange-yellowish pigments due to the 

presence of various carotenoids that have antioxidant effect. It is well known that one of the 

key elements in the development of diabetic complications is oxidative stress. The immune 

system is especially vulnerable to oxidative damage because many immune cells, such as 

neutrophils, produce reactive oxygen species (ROS) and reactive nitrogen species (RNS) as 

part of the body's defense mechanisms to destroy invading pathogens. ROS/RNS are 

excessively produced by active peripheral neutrophils, and may damage essential cellular 

components, which in turn can cause vascular complications in diabetes. The present study 

was undertaken to evaluate the possible protective effects of annatto on the ROS, nitric 

oxide (NO) and the regulatory mechanisms involved in this process in neutrophils from 

alloxan-induced diabetic rats. Two experiments were made, lasting 30 and 7 days each, and 

were used for each of 48 rats divided into six groups, control (C), control + annatto extract 

(CAn), control + β-carotene (Cβcar), diabetic (D), diabetic + annatto extract (DAn) and 

diabetic + β-carotene (Dβcar). Diabetes was induced by a single intraperitoneal injection 

of alloxan (150 mg / kg). Animals in groups C and D received a standard diet (AIN-93M) 

those in groups CAn, DAn, Cβcar, Dβcar received a standard diet plus 0.1% of annatto 

extract or β-carotene. All animals were sacrificed 30 or 7 days after treatment and the 

neutrophils were isolated using two gradients of different densities. The ROS and NO were 

quantified by a chemiluminescence and spectrophotometric assays, respectively. In the 

experiment of 30 days, our results show that neutrophils from diabetic animals produce 

significantly more ROS and NO than their respective controls and that supplementation 

with annatto extract and beta carotene was able to modulate the production of these species. 

In the experiment of 7 days, the results show that treatment with annatto extract and β-

carotene was able to decrease ROS production and the mRNA levels of p22phox and p47phox 

and increase the mRNA levels of SOD and catalase in neutrophils from diabetic rats. These 

data suggest that annatto extract and β-carotene exerts antioxidant effect via inhibition of 

expression of the NADPH oxidase subunits and increase expression/activity of antioxidant 

enzymes. Annatto extract may have therapeutic potential for modulation of the balance 

ROS/NO induced by diabetes. 

 

Keywords: Annatto, β-carotene, Diabetes, Neutrophil, Oxidative Stress, NADPH 

oxidase, Rats. 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é considerado atualmente uma das principais ameaças 

à saúde humana. Nas últimas duas décadas ocorreu um explosivo aumento no número 

de pessoas diagnosticadas no mundo. Enormes mudanças no ambiente, envelhecimento 

da população, urbanização, comportamento e estilo de vida dos seres humanos, que 

acompanham a globalização, têm resultado em obesidade e diabetes (SHAW et al., 

2010). No mundo, em 2000 existiam cerca de 151 milhões de pessoas diagnosticadas 

com diabetes e a estimativa para 2010 foi de 285 milhões e este número continuará 

aumentando devido aos fatores mencionados acima (SHANG et al. 2010, ZIMMET et 

al., 2001). O diabetes vem sendo estudado desde o início do século passado e muito já 

se avançou na compreensão das alterações bioquímicas provocadas pela hiperglicemia. 

O DM é um grupo de doenças metabólicas caracterizada por hiperglicemia 

resultante de defeitos na secreção de insulina, em sua ação ou ambos (MARITIM et al., 

2003) o que predispõe o indivíduo a um aumento de complicações micro e 

macrovasculares (SCHALKWIJK et al., 2005). Inúmeras pesquisas relatam que o 

estresse oxidativo é um fator contribuidor para o desenvolvimento e progressão do 

diabetes e suas complicações cardiovasculares (DAVI et al., 2005, BAYNES et al., 

1991). 

O estresse oxidativo provoca alterações, por diversos mecanismos, na fisiologia 

da célula, podendo acarretar a morte celular. Este fenômeno parece desempenhar 

importante papel no avanço dos sintomas de diversas doenças crônicas tais como: 

Doenças de Parkinson, Doença de Alzheimer e DM, entre outras (IMAEDA et al., 

2001, CERIELLO et al., 2000). 

O sistema imunológico é especialmente vulnerável a danos oxidativos, porque 

muitas células do sistema imune, tais como neutrófilos e macrófagos, produzem 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e nitrogênio (ERNs) como parte dos mecanismos 

de defesa do organismo para destruir patógenos invasores (MARIN et al., 2010). 

Durante a ativação, os neutrófilos podem gerar e liberar quantidades extremamente 

elevadas de espécies reativas de oxigênio através do sistema da NADPH oxidase 
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(ZIELISKA-PRZYJEMSKA et al., 2009), sendo este processo conhecido como 

''explosão respiratória”. 

Diversos estudos epidemiológicos mostraram a menor incidência de doenças 

crônico não-transmissíveis associadas a uma maior participação de frutas e vegetais na 

dieta (PAIVA et al., 1999,  ASTROG et al., 1997). Existem evidências científicas para 

confirmar a associação entre a dieta e doenças crônicas. Baseados nisto, orientações 

dietéticas foram formuladas ao redor do mundo para a redução de riscos e prevenção de 

doenças crônicas como câncer, doenças cardiovasculares, diabetes e osteoporose (RAO 

e RAO, 2007). Uma das principais recomendações destas orientações alimentares é o 

aumento do consumo de alimentos à base de plantas, incluindo frutas e verduras que são 

boas fontes de carotenóides e outros fitoquímicos biologicamente ativos (RAO e RAO, 

2007). Antioxidantes que podem mitigar os efeitos danosos de EROs têm sido o foco de 

pesquisas recentes. Neste contexto, os carotenóides, devido às suas propriedades 

antioxidantes, têm recebido considerável interesse por pesquisadores e profissionais da 

saúde (RAO e RAO, 2007). 

Várias plantas, dentre elas o urucum, pigmento amarelo-avermelhado, rico em 

carotenóides tais como, bixina, norbixina, fitoenos, δ-carotenos dentre outros 

(MERCADANTE et al., 1996), são utilizadas popularmente na India e Jamaica para o 

tratamento de diversas doenças, entre elas o DM (MORRISON e WEST, 1982). 

Investigações preliminares feitas por MORRISON e WEST (1982), utilizando o 

urucum, indicou um efeito hipoglicemiante dessa semente. Outro estudo indica um 

efeito hipoglicemiante em cães não diabéticos (RUSSELL et al., 2005). Recentemente, 

foi demonstrado que em uma linhagem de adipócitos 3T3-L1, a bixina, o principal 

carotenóide encontrado nas sementes de urucum, atuar como agonista dos receptores de 

ativação da proliferação peroxissomal (PPAR-γ), um receptor nuclear, além de 

aumentar a sensibilidade à insulina nessas células (TAKAHASHI et al., 2009). 

Diante do possível efeito hipoglicemiante do urucum e considerando a ausência 

de informações em relação aos possíveis mecanismos envolvidos no balanço EROs/NO, 

utilizamos o extrato de urucum e o β-caroteno (antioxidante de referência) para este 

estudo. Para tal, utilizamos como ferramenta neutrófilos, devido à importância destas 

células nos processos imunorregulatórios e na explosão respiratória. 
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CAPÍTULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 – DIABETES E SAÚDE PÚBLICA 

 

O diabetes é um problema de importância crescente em saúde pública, pois sua 

incidência e prevalência estão aumentando e alcançando proporções epidêmicas. Este 

aumento se deve ao crescimento e ao envelhecimento populacional, à maior urbanização 

e à crescente prevalência da obesidade e sedentarismo (WILD et al., 2004). 

O DM é uma desordem metabólica sistêmica crônica decorrente da deficiência 

total ou parcial na síntese de insulina pelas células beta das ilhotas de Langerhans do 

pâncreas. Caracteriza-se pela alteração no metabolismo de proteínas, lipídeos, sais 

minerais e principalmente de glicose (ADA, 2004). 

Em 1985 estimava-se que 30 milhões de adultos estivessem com diabetes no 

mundo; esse número cresceu para 135 milhões em 1995, atingindo 173 milhões em 

2002, com projeção de chegar a 344 milhões no ano de 2030 (WILD et al., 2004). 

Atualmente, a prevalência do diabetes é maior em países desenvolvidos e estima-se que 

continuará sendo, entretanto o aumento proporcional será em países em 

desenvolvimento, que em 2030 concentrará 2/3 dos indivíduos diabéticos. A estimativa 

é 70% de aumento na prevalência em países em desenvolvimento e 42% nos países 

desenvolvidos (WILD et al., 2004; KING et al., 1998). 

No topo da lista dos países com maior número de diabéticos, nas estimativas 

realizadas para os anos de 1995 e 2000, estavam Índia, China e Estados Unidos, e estes 

permanecem nesse topo nas estimativas para 2030. O Brasil apareceu em oitavo lugar 

nas listas de 1995 e 2000, mas ocupará a sexta posição na estimativa para 2030, com 

aproximadamente 11,3 milhões de doentes (WILD et al., 2004, KING et al., 1998). Em 

2005, a população de diabéticos no Brasil era de 8 milhões, ou 4,5% da população 

(SBD, 2007). 

Sua natureza crônica, a gravidade de suas complicações e os meios necessários 

para controlá-la tornam o DM uma doença muito onerosa, não apenas para os 

indivíduos afetados e suas famílias, mas também para o sistema de saúde. Os custos dos 
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cuidados de saúde para um indivíduo com DM nos EUA foi estimado em duas a três 

vezes maior do que o de um indivíduo sem a doença (SBD, 2007). No Brasil, o custo 

direto está em torno de 3,9 bilhões de dólares, em comparação com 0,8 bilhão para a 

Argentina e 2 bilhões para o México (BARCELÓ et al., 2003). 

Essas informações são de extrema relevância, uma vez que o diabetes afeta 

grande parte da população representando uma alto custo financeiro decorrente a 

cuidados médicos e a queda da produtividade (GILMER et al., 2005). 

 

 

2.2 – CLASSIFICAÇÃO DO DIABETES 

 

 

A classificação proposta pela Organização Mundial da Saúde (SBD, 2009) e 

pela Associação Americana de Diabetes (ADA, 2004) é baseado na etiologia e não no 

tipo de tratamento. Portanto inclui quatro classes clínicas: 

 

1- DM tipo 1 (auto-imune ou idiopático); 

2- DM tipo 2; 

3- Outros tipos específicos de DM (defeitos genéticos na função da célula beta 

ou na ação da insulina, doenças do pâncreas exócrino, induzidos por drogas 

ou agentes e infecções); 

4- DM gestacional.  

 

O DM tipo 1 é uma doença autoimune que afeta principalmente pacientes 

jovens, compondo cerca de 10% do total de diabéticos (GROSS, 2002). O início dos 

sintomas e sinais é abrupto, ocorrendo na infância ou puberdade. É o tipo mais 

agressivo, apresentando complicações mais severas como hiperglicemia intensa e 

cetoacidose. Resulta em aumento na suceptibilidade a infecções, neuropatia, retinopatia, 

nefropatia, aterosclerose acelerada associada ao infarto do miocárdio e amputações 

(ADA, 2004, VERNILLO, 2001). Sua etiologia está relacionada com a destruição 

autoimune de aproximadamente 80% das células beta das ilhotas pancreáticas. Desta 

forma, as células beta são destruídas quando indivíduos com suposta predisposição 
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genética são submetidos a eventos específicos como infecções virais, induzindo a 

respostas imunopatológicas (ADA, 2004). 

Por outro lado, o DM tipo 2 acomete 90 a 95% das pessoas portadoras do 

diabetes, compreende indivíduos que têm uma resistência à insulina e usualmente 

podem acometer uma relativa, mas não absoluta deficiência de insulina (SHAW et al., 

2000). É caracterizado por dois principais defeitos metabólicos: 1) distúrbio na secreção 

de insulina, que, com o passar do tempo, diminui em relação à demanda de glicose, e 2) 

resistência insulínica, resultante da incapacidade dos tecidos periféricos em responder à 

insulina. (COTRAN et al., 2000).  

Os principais fatores de riscos envolvidos neste tipo de diabetes são a obesidade, 

a dieta hipercalórica e os hábitos sedentários (BLOOMGARDEN, 2006). O diagnóstico 

ocorre em pacientes com aproximadamente 40 anos exibindo redução do metabolismo e 

aumento do peso. Os fatores relacionados à obesidade são responsáveis pelo aumento 

dos níveis de insulina, o que diminui a expressão de seus receptores gerando resistência 

tecidual ao hormônio. Exercícios físicos e dietas hipocalóricas aumentam o número e a 

sensibilidade dos receptores. Além disso, agentes hipoglicemiantes podem ser utilizados 

como coadjuvantes no tratamento (SDB, 2009, BLOOMGARDEN, 2006, KRISKA et 

al., 2003). 

  

 

2.3 – DIABETES, EXTRESSE OXIDATIVO E DEFESAS ANTIOXIDANTES 

 

A hiperglicemia, marcador através do qual se diagnostica tanto DM tipo 1 e 2, 

promove o aumento na produção de EROs por diversas rotas (NISHIKAWA, 2000, 

BAYNES, 1991). Demonstrou-se, em cultura de células endoteliais de aorta bovina, que 

sua exposição a elevadas concentrações de glicose aumenta a produção de EROs pelo 

complexo mitocondrial II da cadeia transportadora de elétrons (NISHIKAWA, 2000).  

O aumento da glicemia está diretamente associado ao aumento de EROs nos 

mais diferentes tecidos. Esse excesso de glicose pode causar a glicação de proteínas, 

processo este conhecido como “reação de Maillard” (BAYNES e THORPE, 1999). A 

glicação de proteínas é o primeiro passo para a obtenção da coloração marrom de 
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compostos formados quando aquecemos misturas de carboidratos e aminas, comuns no 

cozimento. Nesse processo, a molécula de glicose pode ligar-se ao grupo amino da 

estrutura de uma proteína, gerando um composto conhecido como “produto de 

Amadori”. Esse composto pode sofrer uma oxidação por EROs, por exemplo, formando 

os produtos de glicação avançados (AGEs) (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2003). A 

glicação de proteínas pode levar à inativação de enzimas do sistema antioxidante do 

organismo (RELLIER et al., 1999). A n-carboximetillisina é um dos exemplos de AGEs 

formanda pela glicação de hemoglobina que pode sofrer oxidação tanto pela molécula 

de oxigênio quanto pelo íon ferro. A glicação de proteínas causa uma perda de função 

desta. 

Outra conseqüência da hiperglicemia seria a auto-oxidação da glicose, através da 

enolização, gerando um radical enediol. Este radical enediol transfere seu elétron não 

pareado a uma molécula de O2, gerando um ânion superóxido e uma dicarbonila. A 

dicarbonila liga duas cadeias protéicas formando uma ligação cruzada entre elas e 

inativando-as (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 2003). 

A enolização da molécula de glicose tem como conseqüência o aumento na 

geração de EROs, que pode levar a uma peroxidação lipídica, que consiste da ligação 

desta ERO a uma ligação insaturada de um ácido graxo, modificando a sua estrutura e, 

quando submetido ao calor ou hidrólise, leva a formação de malonaldeído e a outros 

produtos finais. 

Sendo assim, vários mecanismos parecem estar envolvidos no desenvolvimento 

do estresse oxidativo induzindo pela hiperglicemia, como autoxidação da glicose, 

glicação de proteínas, formação de AGEs e a via do poliol (BONNEFONT-

ROUSSELOT et al. 2000). 

Neste contexto, sabe-se que radical livre é um átomo ou molécula que contém 

um ou mais elétrons não pareados. A presença deste elétron não pareado altera a 

reatividade química dos átomos ou moléculas, tornando-os mais reativos que as 

espécies não radicalares (com os elétrons pareados). O radical hidrogênio (H•), que 

contém um (1) protón e um (1) elétron é o mais simples de todos os radicais. As reações 

em cadeia dos radicais livres são, então, iniciadas pela remoção (abstração) do (H•) de 

outras moléculas, como, por exemplo, durante a peroxidação lipídica (FREI, 1994). Um 

radical livre é capaz de existir independentemente. Apresentam, em geral, uma grande 
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instabilidade, têm uma vida muito curta e reagem rapidamente com diversos compostos 

e podem atacar alvos celulares. Os tipos de reação dos radicais livres podem levar à 

formação de complexos com proteínas, glicoproteínas, purinas e pirimidinas, formação 

de produtos de oxidação de tióis, peróxidos lipídicos, polímeros, epóxidos, 

endoperóxidos e produtos de cissão, como alquenais e hidroalquenais, que são 

citotóxicos. A oxidação de tióis, a ligação covalente de alquenais com proteínas e a 

modificação das glicoproteínas podem afetar a atividade enzimática (HALLIWELL, 

1994). 

Os radicais derivados de oxigênio representam a classe mais importante das 

espécies radicais geradas nos sistemas vivos (LIOCHEV e FRIDOVICH, 1994). O 

termo espécies reativas de oxigênio (EROs) é um coletivo que inclui não somente 

radicais de oxigênio, como o radical superóxido (O2
•-
), o radical hidroxil (•OH), e os 

radicais lipídicos, mas também alguns derivados não radicalares, como o peróxido de 

hidrogênio (H2O2), peroxinitrito (ONOO
-
) e o ácido hipocloroso (HOCl) (HALLIWELL 

et al., 1992, LEE, 2009), conforme demonstrado na Tabela I. 

Estes derivados não radicalares formados a partir do O2
•- 

possuem um papel 

importante no organismo. O O2
•- 

pode ser convertido em
 
H2O2 (FIALKOW, 2007) e o 

excesso de H2O2 é convertido à água, pela ação da catalase, glutationa peroxidase e 

outras peroxidases (GUTTERIDGE e MITCHELL, 1999). Na presença de Cu
+2

 ou Fe
+2 

o H2O2 pode ser convertido ao radical •OH, pela reação de Fenton (FENTON, 1894) ou 

através da reação de Haber- Weiss (HABER e WEISS, 1934). 

O H2O2 permite ainda que neutrófilos os oxidem íons cloreto, através da enzima 

mieloperoxidase, em HOCl, que então dissocia-se em íon hipoclorito, um potente 

microbicida, e dessa forma, promovendo uma atividade citotóxica adicional 

(MACDONALD et al., 2003).  

Assim, podemos concluir que EROs podem agir patologicamente alterando 

biomoléculas ou modulando a atividade enzimática. Para tanto o organismo, 

desenvolveu mecanismos específicos, que serão descrito mais tarde, para controlar essa 

reatividade das EROs. 
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TABELA I – Exemplos de algumas espécies reativas de oxigênio, associado à sua meia-vida, 

em segundos. 

ALGUMAS ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO 

 

Espécie Reativa de Oxigênio 

 

Meia-vida (segundos) 

HO•                  Radical hidroxil 10
-9 

HOO•               Radical hidroperoxil 10
-8 

RO•                  Radical alcoxil 10
-6 

ROO•               Radical peroxil 7 

ONOO•            Peroxinitrito 0,05 – 1 

H2O2                        Peróxido de hidrogênio Variável 

O2
•-
                   Radical superóxido Variável 

1
O2                          Oxigênio singleto 10

-5
 

NO                   Radical óxido nítrico 1 -10 

HOCl                Ácido hipocloroso Estável 

OBS: R é um lipídeo, por exemplo, o linoleato 

Fonte: (JORDÃO Jr et al., 1998). 

 

Dessa forma, o estresse oxidativo tem sido definido como um distúrbio no 

estado de equilíbrio, no sistema de pró-oxidantes e antioxidantes, nas células intactas. 

Esta definição implica no fato de que a célula deve ter um sistema de defesa 

antioxidante onde exista um equilíbrio entre a produção e a eliminação de EROs durante 

o metabolismo aeróbico normal. Quando existe maior ocorrência de eventos oxidativos, 

o sistema pende para o lado pró-oxidativo, o que pode afetar os níveis de antioxidantes 

como a glutationa e a vitamina E, tendo, como resultado final, o dano oxidativo em 

lipídios, proteínas, carboidratos e ácidos nucléicos. A severidade deste processo pode 

levar à morte celular (CAI e HARRISON, 2000, JORDÃO Jr et al.; 1998). 

Além do conceito clássico de estresse oxidativo como um desequilíbrio global 

de pró-oxidantes e antioxidantes, há também a definição de estresse oxidativo como 

uma perturbação do controle da sinalização redox. Essa via de sinalização redox 

envolve pelo menos três componentes críticos: um gerador de sinal redox, um sinal 

redox e um sensor de sinal redox. Essa via poderia envolver o superóxido (ou o 

peróxido de hidrogênio) como o sinal redox, uma enzima específica que gera o 

superóxido, e uma proteína que é oxidada ou reduzida pelo superóxido e funciona como 
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um sensor. Essas vias podem ser interconectadas e responder de forma semelhante às 

pertubações na sinalização, alterando a geração do sinal ou a detecção desse sinal 

(JONES, 2006). Dessa forma, as vias individuais não seriam verdadeiramente 

independentes, ocorrendo, assim, uma interação entre essas vias em uma rede muito 

mais complexa. Tal definição oferece uma estrutura conceitual para uma avaliação 

clinica mais significativa do estresse oxidativo e um desenvolvimento de terapias 

antioxidantes especificas baseadas em mecanismos de órgãos ou vias especificas do 

processo redox (JONES, 2006). 

Os sistemas biológicos oferecem condições favoráveis para ocorrência de 

reações de caráter oxidativo, devido à existência de lipídios insaturados nas membranas 

celulares, e pela abundância de reações oxidativas que ocorrem durante o metabolismo 

normal. A susceptibilidade de uma célula ou de um tecido ao estresse oxidativo depende 

de um grande número de fatores, incluindo a disponibilidade de antioxidantes e a 

capacidade de inativação ou eliminação dos produtos oxidados formados (JORDÃO Jr 

et al., 1998) 

O aumento na produção de EROs e a sua interação com macromoléculas podem 

alterar o estado redox nas células ou tecidos. As células regulam a manutenção de 

equivalentes redutores como, nicotinamida adenina dinucleotídeo (NADH), 

nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato (NADPH) e glutationa (GSH), responsáveis 

pela energia requerida em processos metabólicos. Contudo, as EROs podem causar a 

queda na concentração intracelular desses equivalentes redutores, interrompendo assim 

diversos processos metabólicos (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1999). 

As espécies reativas são geradas tanto enzimaticamente por oxidoredutases, 

como não enzimaticamente por produtos colaterais de reações que utilizam a 

transferência de elétrons. Assim, a mitocôndria, o citocromo P450 e suas redutases são 

responsáveis pela geração de EROs. Outra reserva abundante de EROs é a enzima 

NADPH oxidase. Esta é formada por um grupo de enzimas associadas à membrana 

plasmática, sendo encontrada em uma variedade de células de origem mesodermal. As 

mais amplamente estudadas são as leucocitárias, que se encontram nos fagócitos e 

linfócitos B. O complexo da NADPH oxidase, catalisa a produção do O2
•-
, pela redução 

do oxigênio, tendo o NADPH como doador de elétrons. Essa catálise, é dependente de 

uma contínua redução do NADP em NADPH que é gerada às custas de um marcante 
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aumento da glicólise pela via das pentoses (OMORI et al. 2008, CAVE et al., 2006,  

BABIOR, 1999). 

Antioxidantes são compostos que previnem a formação ou seqüestram os 

radicais livres e interrompem a cadeia de reações de propagação. Os antioxidantes 

endógenos ajudam a eliminar as espécies reativas, entre estes antioxidantes estão: a  

GSH, NADPH, a coenzima Q (ubiquinona), o ácido úrico e certas enzimas como a 

superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase. Há ainda as proteínas ligantes 

de metais como albumina, ceruloplasmina e transferrina. Entre os antioxidantes 

dietéticos estão o ácido ascórbico, carotenóides, tocoferóis, compostos polifenólicos e 

flavonóides (MEYDANI et al., 1994). 

Os antioxidantes podem ser classificados, didaticamente, em duas categorias: o 

sistema primário, que são os inibidores preventivos, que retardam a fase de iniciação, 

impedindo a geração de espécies reativas ou seqüestram estas espécies, impedindo sua 

interação com os alvos celulares. Os inibidores preventivos podem induzir a 

decomposição de hidroperóxidos para produtos inativos. Exemplos são os tióis, sulfetos, 

catalases, peroxidases e as glutationas peroxidase e transferase O sistema secundário 

consiste nos bloqueadores da etapa de propagação da cadeia radicalar (chain breaking), 

que, efetivamente, removem radicais intermediários, como o radical peroxila ou 

alcoxila. Exemplos são o α-tocoferol, β-caroteno, bilirrubina, licopeno, flavonóides, 

urato, ascorbato (ROVER Jr et al., 2001; JORDÃO Jr et al., 1998, SIES, 1993). 

Dessa forma, para prevenir ou reduzir os efeitos do estresse oxidativo, o 

organismo está equipado com diversos mecanismos de defesa antioxidante (tabela II), 

tais como a presença dos antioxiantes não enzimáticos (β-caroteno, selênio, α-tocoferol, 

vitamina C e E, compostos fenólicos, etc.) e antioxidantes enzimáticos formados pela 

superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e catalase (CAT) que 

neutralizam ou reduzem a ação das EROs antes que estes possam prejudicar o 

organismo (CAI e HARRISON, 2000, YU, 1994). 
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TABELA II – Antioxidantes de baixo peso molecular e seus principais alvos. 

Antioxidante Alvo Referência 

Ascorbato 
1
O2, •OH, O2•, HO2•, RO•2, 

RO• 

Carr e Frei, 1999 

Carotenóides 
1
O2, RO•2, •OH, HClO, Paiva e Russel, 1999 

Tocoferóis ROO•, 
1
O2 Halliwell e Gutteridge, 

1999 

Flavonóides 
1
O2, •OH, O2•, metais de 

transição 

Barreiros et al., 2006 

GSH HClO, RO•2, RO•, 
1
O2 Blokhina et al., 2003 

Bilirrubina Peroxil, 
1
O2 Neuzil e Stocker, 1993 

Melatonina •OH, 
1
O2, O2• Karbownik e Reiter, 2000 

Ácido úrico 
1
O2, RO•2, •OH Ames et al., 1981 

 

 

A SOD corresponde a uma família de enzimas com diferentes grupos prostéticos 

em sua composição. As SODs catalizam a dismutação de um elétron do O2
•− 

para o 

H2O2 e o O2 (FRIDOVICH, 1997). Em pH fisiológico, a taxa de dismutação não-

enzimática de O2
•−

 é grande mas, esta taxa é bem maior na presença das SODs 

(FORMAN e FRIDOVICH, 1973). 

Nos sistemas eucariontes existem três formas de SOD. A forma SOD-cobre-

zinco (Cu/Zn-SOD) está presente principalmente no citoplasma e nos fluidos 

extracelulares, a SOD-manganês (Mn-SOD) está localizada principalmente nas 

mitocôndrias, enquanto que a SOD extracelular (ECSOD) é exclusiva dos fluídos 

extracelulares. Esta enzima tem papel fundamental na defesa do organismo contra o 

ataque de EROs, pois atua através da dismutação do radical superóxido em peróxido de 

hidrogênio e oxigênio (WINTERBOURN e KETTLE, 2003, MARKLUND et al., 

1982). 

A GPx é uma enzima antioxidante dependente de selênio que catalisa a redução 

do H2O2 e de outros peróxidos orgânicos, às custas da conversão da glutationa reduzida 

(GSH) a glutationa oxidada (GSSG) e água e peróxidos orgânicos a álcool. Assim, a 
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GPx desempenha um papel importante na inibição de processos degenerativos como a 

peroxidação lipídica e na prevenção de danos causados ao DNA pelas EROs 

(MARTINS, 2007). 

A catalase é uma hemeproteína citoplasmática localizada nos peroxissomos do 

fígado e rins e em microperoxissomos de outras células, essa enzima catalisa a redução 

do peróxido de hidrogênio (H2O2) a água (H2O) e oxigênio (O2) (ROJKIND et al., 

2002). 

No entanto, estes mecanismos de defesa contra as EROs no organismo humano 

podem ser insuficientes e os danos causados podem se tornar cumulativos e resultar em 

estresse oxidativo debilitante. Portanto, torna-se essencial acrescentar à dieta alimentos 

antioxidantes que ampliem a sua capacidade de inativar estas espécies instáveis (AMES, 

1993). 

A eficácia do sistema antioxidante depende muito da molécula geradora do 

estresse oxidativo e da localização intra ou extracelular dessa molécula. Como exemplo, 

temos que o dano à membrana celular pode ser mais eficazmente prevenido pela 

vitamina E, que reage com radicais peroxila e hidroxila, do que pelos carotenóides, que 

atuam reagindo com o oxigênio singleto (JACOB, 1995). 

Estudos mostraram que além do sinergismo existente na ação dos antioxidantes, 

existe também, uma ordem de consumo dos antioxidantes plasmáticos, a ordem teórica 

de preferência, no processo de peroxidação lipídica, é a seguinte: vitamina C = tióis 

(GSH) > bilirrubina > ácido úrico > vitamina E (JACOB, 1995). 

Há alguns anos, muita atenção tem sido voltada para os derivados polifenólicos 

(flavonóides, taninos, ácidos fenólicos e cumarinas, entre outros) produzidos no 

metabolismo secundário de plantas, como agentes antioxidantes de origem alimentar. 

Estudo epidemiológico mostrou que a ingestão de alimentos ricos em antioxidantes está 

inversamente relacionada ao risco de aterosclerose (SCALBERT et al., 2005); que a 

suplementação com vitaminas E, C e A, diminuem o estresse oxidativo e a resistência a 

insulina (MAZIÈRE et al., 2004); e que a combinação de mais de um antioxidante 

como, β-caroteno, ácido α-lipóico e pycnogenol, tem uma maior eficiência na 

diminuição do estresse oxidativo na retina de ratos diabéticos quando comparados aos 

tratamentos com um atioxidante individualmente (DENE et al., 2005). Os estudos em 
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animais e culturas de células confirmam estes efeitos protetores dos antioxidantes 

(BOREK, 2004). 

Os alimentos de origem vegetal das mais variadas espécies são fontes de 

diversos compostos que apresentam atividade antioxidante natural (MOLLER e LOFT, 

2006). Diversos estudos demonstram a importância do consumo de alimentos que 

contenham substâncias com atividade antioxidante para a prevenção de doenças 

crônicas, tais como doenças cardivasculares, diabetes, câncer e desordens cerebrais 

degenerativas relacionadas ao envelhecimento (LIYANA-PATHIRANA e SHAHIDI, 

2006; LUXIMON-RAMMA et al., 2002; CHU et al., 2000). 

É consistente a hipótese dos benefícios associados ao consumo de vegetais e a 

redução dos riscos de enfermidades crônicas relacionadas à ingestão de uma dieta de 

carotenóides, relatam SU et al. (2002), após examinarem diversas pesquisas.  

WEISS et al. (2003) fizeram um levantamento de inúmeras substâncias 

potencialmente antioxidantes, dentre elas encontra-se a bixina. Outras aplicações 

farmacológicas são citadas como, por exemplo, o emprego destas substâncias como 

agentes foto protetores utilizadas em tratamentos radioterápicos.  

 

 

2.4 – DIABETES E NEUTRÓFILOS 

 

 

Sabendo-se que um dos elementos chave no desenvolvimento do diabetes é o 

estresse oxidativo (ROSEN et al., 2001), e que apesar de muitas fontes de produção de 

EROs estarem relacionadas ao diabetes, uma fonte importante nas lesões inflamatórias é 

a NAPDH oxidase de neutrófilos (SHURTZ-SWIRSKI et al., 2001). Neutrófilos 

representam a primeira linha de defesa celular contra microrganismos. Essa função 

baseia-se, em parte, na capacidade que os neutrófilos possuem em gerar O2
•− 

(OMORI et 

al., 2008). A explosão oxidativa resulta da ativação da NADPH oxidase, que é formada 

por um complexo enzimático (fig. 1), que reduz o oxigênio a O2
•− 

tendo o NADPH 

como doador de elétrons
 
(BABIOR, 1999). 
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                  Figura 1 - Complexo da NADPH oxidase. (EL-BENNA et al., 2005) 

 

 

A NADPH oxidase é formada por subunidades de membrana, como gp91
phox

, 

p22
phox

, formando o citocromo b558 e subunidades citosólicas, como p47
phox

, p67
phox

, 

p40
phox

 e GTPases Rac1 ou Rac2 (FORMAN et al., 2001). Quando a NADPH oxidase é 

estimulada, as subunidades citosólicas são fosforiladas e migram para a membrana 

plasmática, associando-se aos componentes membranares, gp91
phox

 e p22
phox

, ao mesmo 

tempo a subunidade Rac 1 ou Rac 2 se dissocia de seu inibidor, Rho-GDI, e também 

migra para o complexo na membrana (fig. 2). A redução do oxigênio e formação do O2 
–
 

depende da associação completa de todos os componentes da NADPH oxidase (EL-

BENNA et al., 2005). 

 

                   2 O2 + NADPH                2 O2 
-
 + NADP

+
  + H

+ 
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Figura 2 – Ativação da NADPH oxidase. (EL-BENNA et al., 2005) 

 

 

Além do aumento na produção de O2 
–
, há também um aumento na produção de 

óxido nítrico (NO) e de seus metabólitos NO2 e NO3 no diabetes (BENTZ et al., 2002). 

O NO é um radical gasoso que, dependendo do contexto, pode agir na sinalização 

celular ou citotoxicamente nos mecanismos de defesa, além de participar de procesos 

inflamatórios e infecciosos (BENTZ et al., 2002, BANK et al.,1993). 

 Existem três enzimas produtoras de NO que são as NO sintases: nNOS 

(neuronal), eNOS (endotelial) e a iNOS (induzida ou inflamatória). O aumento de NO 

pode ser atribuído ao aumento da atividade ou da expressão de NOS, o que pode causar 

muitos danos ao organismo (KUBES e MCCAFFERTY, 2000). 

O poder de toxicidade do óxido nítrico está diretamente ligado a sua 

concentração e do microambiente no qual ele é produzido. Muitos autores o consideram 

como uma molécula pouco reativa, mas, ele é capaz de gerar moléculas de maior 

reatividade, conhecidas como espécies reativas de nitrogênio (ERN) (COFFEY et al., 

2001, WONG et al., 1995). Dessa forma, a disponibilidade de EROs pode ajudar na 

determinação do NO como molécula citotóxica, sugerindo assim a possiblidade de uma 

balanço entre EROs e ERN (DARLEY-USMAR et al., 1995). 

Alguns radicais de nitrogênio também são formados por sua reação com radicais 

superóxido. Por exemplo, NO, reage com o O2
•−

, produzindo um potente oxidante, o 

peroxinitrito (ONOO 
-
) (VAN DER VLIET et al., 1997). O íon nitrito também tem sido 

mostrado como um substrato para várias peroxidases, incluindo a mieloperoxidase 
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(MPO), a qual produz um agente fortemente oxidante, o dióxido de nitrogênio (NO2
-
). 

O íon nitrito também pode reagir com o HOCl para formar espécies transitórias como o 

NO2Cl, que reagem com anéis fenólicos (JIANG et al., 1997).  

O diabetes acarreta muitas complicações, 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 de neutrófilos no sangue (AYILAVARAPU et al., 2010, HAND et  al., 2007, 

WIERUSZ-WYSOCKA et al., 1987 ). 

Alguns trabalhos mostram que a hiperglicemia no diabetes estimula o aumento 

da produção de EROs pela NADPH oxidase por intermédio da proteína quinase C 

(PKC) (SCHAAN et al., 2004, BROWNLEE et al., 2001). Sabe-se que durante a 

fagocitose existe uma ativação da cascata fosfatidilinositol, o que produz 

inositoltrifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). Isso ocorre porque a hiperglicemia eleva 

os níveis de DAG intracelular e esse segundo mensageiro aumenta a atividade de PKC 

que é uma das responsáveis pela fosforilação de p47
phox

, ativando a NADPH oxidase na 

membrana celular dos neutrófilos (KITADA et al., 2003). 

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 p47
phox

 (OMORI et al., 2008). 

Dessa forma, a produção de EROs pela NADPH oxidase, em pequenas 

quantidades, pode funcionar na sinalização metabólica e, em grandes quantidades, pode 

originar dano oxidativo. Portanto, em determinadas patologias, como DM e hipertensão 

arterial, ocorre aumento na produção de EROs que ultrapassa o limiar fisiológico, 

causando danos celulares, principalmente às células endoteliais (ZALBA et al., 2001). 
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2.5 – CAROTENÓIDES E SUA IMPORTÂNCIA NA DIETA 

 

Os antioxidantes naturais podem proteger o corpo humano dos radicais livres e 

retardar a oxidação de lipídios e o progresso de muitas doenças crônicas (LAI et al., 

2001, KINSELA et al.,1993). 

Estima-se que já foram identificadas na natureza, aproximadamente 4000 

substâncias com propriedades antioxidantes (BAGCHI e PURI, 1998). Destas, mais de 

600 tipos são classificados como carotenóides, incluindo seus isômeros (EL-AGAMEY 

et al., 2004, BRITTON, 1995). 

Carotenóides são moléculas extremamente hidrofóbicas com pequena ou 

nenhuma solubilidade em água, compostas por um extenso sistema de duplas ligações 

conjugadas em sua porção central (BRITTON, 1995). Tudo indica que suas 

propriedades e funções são diretamente dependentes desta conformação estrutural 

básica (BRITTON, 1995) e modulada pelos diferentes grupos funcionais, peculiares a 

cada grupo de carotenóides (DI MASCIO et al., 1991).  

Em virtude de sua estrutura, carotenóides são compostos que podem atuar 

seqüestrando e inativando radicais livres. Genericamente, três mecanismos são 

propostos para explicar esta ação dos carotenóides sobre espécies reativas: adição 

radical, abstração de hidrogênio do carotenóide e reação de transferência de elétrons 

(EL-AGAMEY et al., 2004). 

Um dos mecanismos conhecidos é a desativação do oxigênio singleto. Essa 

desativação pode se dar pela transferência física da energia de excitação do oxigênio 

singleto para o carotenóide ou pela reação química do carotenóide com o oxigênio 

singleto. Em condições normais no organismo, 95% da desativação do oxigênio singleto 

é física, restando somente 5% para reagir quimicamente (BARREIROS e DAVID, 

2006, SIES e STAHL, 1995). 

Outro mecanismo no qual carotenóides podem estabelecer sua ação antioxidante 

é seqüestrando radicais peroxila formados na peroxidação lipídica, interrompendo, 

assim, a sucessão de reações que podem danificar compartimentos lipofílicos.  

Dentre os carotenóides, o -caroteno é provavelmente o mais estudado, e um dos 

principais presentes em nossa dieta, sangue e tecidos. As principais fontes dietéticas de -

caroteno incluem folhas e vegetais verdes bem como frutas e vegetais alaranjados e 
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amarelos. Dos 50 diferentes carotenóides que podem ser metabolizados em vitamina A, o 

-caroteno possui a maior atividade pró-vitamina A (KRINSKY E JOHNSON, 2005). 

Estudos em ratos e camundongos indicaram uma supressão ou redução da 

peroxidação de lipídios com a administração do -caroteno e uma melhora no status 

antioxidante (RIONDEL et al., 2002, KRAUS et al., 1997, IYAMA et al., 1996). Dessa 

forma, os carotenóides desempenham um papel importante na proteção de membranas 

celulares e lipoproteínas contra danos oxidativos (STAHL e SIES, 2003, SIES e STAHL, 

1995). 

 

2.6 – URUCUM (BIXA ORELLANA L.) 

 

O urucum (Bixa orellana L.) é uma planta da família Bixaceae, oriunda do leste 

dos Andes, América do Sul, Índia, Oeste da África e Filipinas. Pode atingir de 2 a 6 

metros de altura, têm folhas codiformes, são caducas, caindo anualmente após a grande 

colheita no período de setembro a outubro, pontudas e dentadas, flores grandes 

hermafroditas de cor rósea, com cinco sépalas nas extremidades dos galhos, formando 

fascículo; deles nascem cápsulas ovóides, com dois carpelos cobertos de espinhos 

flexíveis contendo cada um 30 a 50 sementes cobertas de uma polpa mole, tenaz, 

vermelha constituindo dessa forma o pigmento propriamente dito (fig. 3) (GALINDO-

CUSPINERA et al., 2002,  BALIANE, 1982). 

As cápsulas são bi e trivalvares, podem se apresentar de coloração vermelha ou 

esverdeada. A frutificação inicia-se a partir do segundo ano; no terceiro, a produção já é 

considerada comercializável (SOUZA, 2001). 
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Figura 3 – Fotos de urucum. (A): urucuzeiro (B): flor do urucum; (C): fruto verde; (D): fruto 

maduro; (E): fruto aberto com sementes expostas; (F): sementes de urucum. 

 

O urucuzeiro pode viver até 50 anos, sendo de 30 a sua vida útil econômica 

(BALIANE, 1982). Segundo CARVALHO e HEIN (1989), devido a sua ampla 

distribuição geográfica, é responsável por mais de 50 nomes diferentes. São conhecidas 

hoje, diversas variedades, entretanto, as mais comuns são: Focinho de Rato, Cabeça de 

Moleque, Peruana e Wagner. Esta última apresenta vantagens sobre as demais; além de 

possuir suas cápsulas indeiscentes (não se abrem ao secar no pé) são trivalentes, tendo 

em média 104 sementes por cápsula, ou seja, o dobro das demais variedades nativas 

conhecidas (BALIANE, 1982). 

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de grãos de urucum. Da 

produção brasileira, cerca de 70% dos grãos produzidos destinam-se ao processamento 

de colorau (corante doméstico), 20% são utilizados na produção do corante industrial e 

10% são exportados (BATISTA, 1994). 

São muitos os constituintes químicos do urucum, dentre eles podemos citar os 

flavonóides como glucosídeo de apigenina, bisulfato de apigenina e hipoaletina, dentre 

outros (ALONSO, 2004). Há também ácido gálico, ácido alfitólico, óleo essencial, 

diterpenos (geraniol, geranil) (REVILLA, 2001). 

A B C 

D E F 
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Em conseqüência da presença de vários carotenóides, como bixina, norbixina, 

fitoenos e δ-carotenos (MERCADANTE et al., 1996), o urucum apresenta uma 

coloração amarelo-alaranjada, com predominância absoluta de um atípico, conhecido 

como bixina. 

O principal composto encontrado em extratos a base de óleo ou gordura das 

sementes de urucum é o carotenóide bixina, indexado com o número 75120 pelo Color 

Index e com o número EEC nº E160 b pela União Européia, que é o monometiléster do 

ácido dicarboxílico norbixina (MARMION, 1991). 

O extrato, uma das formas de comercialização do urucum, é composto por duas 

substâncias principais: o carotenóide lipossolúvel, bixina e o hidrossolúvel, norbixina 

que é obtido por hidrólise do grupo éster metil da bixina (DE-OLIVEIRA et al., 2003).  

A bixina foi citada pela primeira vez em 1825 por BOUSSINGAULT, sua 

cristalização foi obtida com sucesso em 1878 por ETTI, a análise elementar e 

determinação de sua fórmula empírica foram realizadas em 1917 por HEIDUSCHKA E 

PANZER e em 1928 - 1933 KUHN e colaboradores propuseram a fórmula estrutural a 

qual foi confirmada posteriormente por KARRER e colaboradores através da síntese 

total da per-hidronorbixina (KARRER e JUCKER, 1950).  

A bixina possui uma cadeia isoprênica de 24 carbonos, contendo um ácido 

carboxílico e um éster metílico nas extremidades, perfazendo assim a fórmula molecular 

C25H30O4 (fig. 4). 

 

 

 

Figura 4 – Estrutura dos carotenóides cis e trans bixina. 
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O teor de bixina presente nas sementes de urucum varia de acordo com a 

variedade da cultura, do solo, do clima e dos tratos culturais, podendo encontrar 

sementes com menos de 1% e até com mais de 4% de bixina. Na semente bruta sua 

concentração pode chegar até 5,0%. Contudo, diferentes variedades de sementes 

apresentam teores às vezes inferiores a 2,0%. O valor comercial da semente é baseado 

no percentual de bixina. Teores mínimos de 2,5% são normalmente exigidos para 

exportação.  

Entre os carotenóides naturais, a bixina se destaca por ser capaz de interceptar e 

desativar moléculas reativas de oxigênio singleto, atuando na defesa antioxidante (DI 

MASCIO, 1990) e protegendo contra efeitos mutagênicos e genotóxicos (SILVA et al., 

2001, THRESIAMMA et al., 1998). 

Pelo exposto, diante da complexidade dos antioxidantes, dos diferentes 

mecanismos de atuação, é possível inferir que haja certo grau de especificidade na ação 

das substâncias antioxidantes. Então, um efeito neutro ou até mesmo negativo de um 

tipo de antioxidante para prevenir ou tratar uma determinada doença, não significa que o 

outro tipo de antioxidante possa falhar o que justificaria novos experimentos 

envolvendo diferentes tipos de substâncias com propriedades antioxidantes para o 

tratamento de doenças degenerativas e outras relacionadas ao estresse oxidativo, como 

por exemplo, no diabetes. 

Existem poucos relatos na literatura sobre o efeito do urucum sobre a 

homeostase da glicose e, nenhum estudo relacionando neutrófilos de ratas diabéticas 

com esse carotenóide. Dessa forma, resolvemos avaliar nessa tese o efeito do tratamento 

a longo e a curto prazo do urucum na modulação de EROs/NO em neutrófilos de ratas 

diabéticas. 
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CAPÍTULO 3 – OBJETIVOS 

 

 

3.1 – OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar os mecanismos antioxidantes do extrato de urucum e do β-caroteno em 

neutrófilos de ratas diabéticas induzidas por aloxano.  

 

 

 

3.2 – OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliação da capacidade do extrato de urucum ou β-caroteno em neutralizar o 

radical DPPH•.  

 

ANÁLISE ‗IN VITRO’: 

 

2. Avaliação da capacidade de neutralização direta de EROs do extrato de urucum 

e β-caroteno, através do ensaio de quimioluminescência; 

 

ANÁLISES ‗IN VIVO’: 

 

3. Em ratas controle e diabéticas tratadas com extrato de urucum ou β-caroteno 

avaliar: 

 Peso; 

 Perfil glicêmico; 

 Insulinemia. 

 

4. Em neutrófilos de ratas controle e diabéticas tratadas durante 30 dias com 

extrato de urucum ou β-caroteno avaliar: 

 A produção de EROs; 

 A produção de EROs em células incubadas com DPI (inibidor da NADPH 

oxidase); 
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 A produção de EROs em células desafiadas com partículas de zimosan; 

 A produção de NO. 

 

5. Em neutrófilos de ratas controle e diabéticas tratadas durante 7 dias com extrato 

de urucum e β-caroteno avaliar: 

 

 A produção de EROs; 

 A produção de EROs em células incubadas com DPI; 

 A produção de EROs em células desafiadas com zimosan; 

 A expressão dos níveis de mRNA das subunidades da NADPH oxidase 

(gp91
phox

, p47
phox

 e p22
phox

); 

 A produção de NO e a expressão dos níveis de mRNA da óxido nítrico 

sintase induzida (iNOS); 

A atividade e a expressão do mRNA da superóxido dismutase e catalase.
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CAPÍTULO 4 – MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 – REAGENTES  

 

 O aloxano (2,4,5,6-tetraoxohexahidropirimidina monoidratada), luminol (5-

amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione), DPI (difenileno iodônio) and β-caroteno 

(trans-β-caroteno sintético tipe I – C9750) foram adquiridos da  Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, USA). O leucopaque e monopaque foram obtidos da Bion LTDA, Brasil. 

  

 4.2 – ANIMAIS 

 

Foram utilizadas ratas albinas da linhagem Fisher, com idade entre 120 dias e 

peso médio de 192 g, provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental da Escola 

de Nutrição (ENUT) da Universidade Federal de Ouro Preto. Todos os animais foram 

mantidos em gaiolas individuais dispostas em ambiente com temperatura, luminosidade 

e umidade controladas e receberam água “ad libitum”. Durante o experimento o manejo 

dos mesmos foi feito de acordo com os princípios e diretrizes descritas pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (1991) e os procedimentos experimentais foram 

aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFOP (OF 01/2009 e 

OF 011/2009).  

 

4.2.1 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL PARA A ANÁLISE ‘IN VITRO’ 

 

Para essa etapa foram utilizados neutrófilos de 5 ratas controles. 

 

 

4.2.1 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL PARA A ANÁLISE ‘IN VIVO’ 

 

 Análise ‘in vivo’ – 3º e 4º objetivos específicos – foram utilizadas 48 ratas 

Fisher albinas divididas em 6 grupos: grupo 1 –  controle (C) (dieta padrão AIN-

93M); grupo 2 – controle e extrato de urucum (CUr) (dieta padrão AIN-93M 

acrescentada de extrato de urucum na concentração de 0,1%); grupo 3 – controle 
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e β-caroteno (Cβcar) (dieta padrão AIN-93M acrescentada de β-caroteno na 

concentração de 0,1%); grupo 4 – diabético (D) (dieta padrão AIN-93M); grupo 

5 – diabético e extrato de urucum (DUr) (dieta padrão AIN-93M acrescentada de 

extrato de urucum na concentração de 0,1%) e grupo 6 – diabético e β-caroteno 

(Dβcar) (dieta padrão AIN-93M acrescentada de β-caroteno na concentração de 

0,1%). As ratas foram submetidas ao tratamento durante 30 dias. Os 

experimentos foram realizados em duplicata, totalizando 8 animais por grupo 

experimental. 

 

  Análise ‘in vivo’ – 3º e 5º objetivos específicos – foram utilizadas 48 ratas 

Fisher albinas divididas em 6 grupos: grupo 1 – controle (C) (dieta padrão AIN-

93M); grupo 2 – controle e extrato de urucum (CUr) (dieta padrão AIN-93M 

acrescentada de extrato de urucum na concentração de 0,1%); grupo 3 – controle 

e β-caroteno (Cβcar) (dieta padrão AIN-93M acrescentada de β-caroteno na 

concentração de 0,1%); grupo 4 – diabético (D) (dieta padrão AIN-93M); grupo 

5 – diabético e extrato de urucum (DUr) (dieta padrão AIN-93M acrescentada de 

extrato de urucum na concentração de 0,1%) e grupo 6 – diabético e β-caroteno 

(Dβcar) (dieta padrão AIN-93M acrescentada de β-caroteno na concentração de 

0,1%). As ratas foram submetidas ao tratamento durante 7 dias. O experimento 

foi realizado em duplicata, totalizando 8 animais por grupo experimental. 

 

4.3 – INDUÇÃO DO DIABETES 

 

Para indução do diabetes as ratas dos grupos Diabéticos (D) receberam uma dose 

única de aloxano (ALX) (Alloxan Monohydrate Sigma
®
), também conhecido como 

2,4,5,6-tetraoxohexahidropirimidina monoidratada dissolvida em 0,9% de NaCl. 

Previamente à indução, os animais foram submetidos a uma avaliação dos níveis 

de glicose plasmática em jejum de 8 horas, empregando-se amostra de sangue coletada 

na cauda. Os níveis de glicose foram medidos por meio de um glicosímetro Accu-Chek 

Advantage (Boehringer Mannheim, IN, USA). 

Após a coleta de sangue para aferição dos níveis glicêmicos, foi administrado 

aloxano 2% (Sigma–Aldrich
®
, St. Louis, MO, USA) nas ratas dos grupos Diabético (D), 
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Diabético tratado com extrato de urucum (DUr), e Diabético tratado com β-caroteno 

(Dβcar), diluído em 0,2 mL de NaCl (0,9%), na concentração de 150 mg/Kg/peso via 

intraperiotoneal (i.p.) em dose única (CARVALHO et al., 2003; MAZZANTI et al., 

2003). Os animais do grupo controle receberam o mesmo volume de NaCl. 

Posteriormente a aplicação da droga foi fornecido aos animais uma solução de 

glicose 10%, como única fonte hídrica por 10 horas para evitar uma hipoglicemia fatal, 

devido à liberação maciça de insulina que ocorre após a destruição das células beta do 

pâncreas (MAZZANTI et al., 2003). 

Após 3 dias da indução do diabetes, os animais foram submetidos a outra 

avaliação da glicose plasmática em jejum de 8 horas pelo mesmo método descrito 

anteriormente. Os animais que apresentaram uma glicemia igual ou superior a 400 

mg/dL foram selecionados para o experimento e considerados diabéticos, uma vez que a 

glicemia dos animais controle em jejum manteve-se em torno de 85 – 90 mg/dL 

(HARKNESS e WAGNER, 1993). 

Foram coletadas gotas de sangue da cauda dos animais 2 vezes na semana para 

análise da glicemia em glicosímetro para fins de controle. 

 

4.4 – DIETAS 

 

Os animais foram alimentados com dieta padrão e dieta padrão contendo 0,1% 

de extrato de urucum ou β-caroteno preparadas no Laboratório de Nutrição 

Experimental (Labnex), da Escola de Nutrição/UFOP, conforme tabela III, seguindo 

recomendações nutricionais da AIN-93M (REEVES et al., 1993). O extrato de urucum 

utilizado neste trabalho é o pigmento extraído do pericarpo da semente do urucum e 

posteriormente prensado, e foi gentilmente cedido pela empresa Corantec - Corantes 

Naturais Ltda (lote: 665/09-04). 
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TABELA III – Composição das dietas experimentais em gramas para 1000g de dieta. 

1
Mistura de minerais (g/Kg de mistura): CaCO3: 357; KH2PO4: 250; NaCl: 74; K2SO4: 46,6; citrato tri-

potássico: 28; MgO: 24; citrato de ferro: 6,06; ZnCO3: 1,65; MnCO3: 0,63; CuCO3: 0,3; KI: 0,01; 

Na2SeO4: 0,01; (NH4)6MoO
24

.4H2O: 0,00795. 

 
2
Mistura de vitaminas (g/Kg de mistura): Niacina: 3,0; Pantotenato de cálcio: 1,6; Piridoxina HCL – 

0,7; Tiamina HCL: 0,6; Riboflavina: 0,6; Ácido fólico: 0,2; Biotina: 0,02; Cianocobalamina: 2,5; 

Vitamina E (500.000 IU/g): 0,8; Vitamina D (400.000 IU/g): 0,25; Vitamina K: 0,075; Sacarose: q.s.p. 1 

Kg. 

 

4.5 – EUTANÁSIA 

 

Ao fim de cada experimento, os animais foram deixados em jejum de oito horas 

e anestesiados com isoflurano, e o sangue foi coletado através de secção do plexo 

braquial até sangria total. O sangue foi colhido em tubos de polipropileno com ou sem 

15µL de anticoagulante Glistab® (Labtest cat. 29) para obtenção do plasma ou soro, 

respectivamente. Em seguida, o sangue foi centrifugado a 10000g por 15 minutos e o 

plasma ou soro guardados sob refrigeração (-4°C) para as dosagens de glicose e 

insulina, respectivamente. 

 

 

 

 Dieta 

Padrão 

Dieta Padrão 

suplementada com 

extrato de urucum 

Dieta Padrão 

suplementada com 

β-caroteno 

Caseína 140,0 140,0 140,0 

Amido Milho 722,5 721,5 721,5 

Óleo 40,0 40,0 40,0 

Colina 2,5 2,5 2,5 

Mist. Minerais
1 35,0 35,0 35,0 

Mist. Vitaminas
2 10,0 10,0 10,0 

Fibra 50,0 50,0 50,0 

Extrato de urucum 0,0 1,0 0,0 

β-caroteno 0,0 0,0 1,0 
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4.6 – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO EXTRATO DE URUCUM E DO Β-

CAROTENO EM NEUTRALIZAR O RADICAL DPPH• 

 

A capacidade antioxidante do extrato de urucum e do β-caroteno foram 

determinados de acordo com o método previamente descrito por BRAND-WILLIAMS 

et al. (1995). Este método baseia-se na transferência de elétrons de um composto 

antioxidante para o radical DPPH• (2,2-difenil-1- picril-hidrazil) em solução de 

metanol. A habilidade da amostra em reduzir a absorbância do DPPH é indicativa de 

sua capacidade de neutralizar radicais livres. E este é um dos métodos químicos mais 

utilizados para determinar a capacidade antioxidante de um composto por ser 

considerado prático, rápido e estável (ESPIN et al., 2000). 

Resumidamente, as determinações foram realizadas adicionando-se em tubos de 

ensaio, 3,9 mL de solução de DPPH na concentração de 60 μM, dissolvidos em metanol 

80% e 100 µL do extrato de urucum (0,02; 0,008; 0,004 g/mL) ou de β-caroteno (0,02; 

0,002; 0,0004 g/mL) dissolvidos em clorofórmio ou o mesmo volume para as soluções 

padrões, e clorofórmio (controle). A mistura foi homogeneizada e mantida na ausência 

de luz por 30 minutos à temperatura ambiente. A absorbância da solução foi 

determinada a 515 nm. Metanol 80% foi utilizado como branco. 

Utilizou-se Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico) em 

diferentes concentrações (200, 400, 600, 800 μM) em metanol 80%, como antioxidante 

de referência. A atividade antioxidante foi determinada através da redução da 

absorbância do radical DPPH• a 515nm e o percentual de inibição foi determinado de 

acordo com a equação: 

 

% de inibição do radical DPPH• = (A controle 515 – A amostra 515/ A controle 515) x 100 

 

Onde: 

A amostra 515 = a absorbância da amostra obtida a 515 nm,  

A controle 515 = a absorbância da solução de DPPH sem a presença de antioxidantes 

obtida a 515 nm (controle). 

 

 



                                                                                                   Capítulo 4 – Material e Métodos 
ROSSONI Jr., J.V.                                                     
 

 

 33 

4.7 – NÍVEIS PLASMÁTICOS DE GLICOSE E INSULINA 

 

4.7.1 – GLICOSE SÉRICA 

 

 

Os níveis plasmáticos de glicose foram determinados por método colorimétrico 

utilizando Kit Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil) de acordo com as instruções do 

fabricante. 

A glicose é oxidada enzimaticamente pela glicose-oxidase (GOD) a ácido 

glucônico e água oxigenada. Esta através de uma reação oxidativa de acoplamento 

catalisada pela peroxidase (POD), reage com 4-aminoantipirina e fenol, formando uma 

antipirilquinonimina de cor vermelha, cuja absorbância medida em 505 nm, é 

proporcional à concentração de glicose na amostra. O kit fornece um padrão de glicose 

com concentração de 100 mg/dL. 

 

 

Glicose + O2 + H2O             
 GOD                        

ácido glucônico + H2O2 

2 H2O2 + 4 aminoantipirina + fenol        
POD

         antipirilquininimina + 4 H2O 

 

 

Resumidamente, em um tubo de polipropileno foram adicionados 10 µL de 

plasma ou solução padrão de glicose e 1000 µL de reagente 1 (tampão 50mmol/L; pH 

7,5; glicose oxidase ≥ 11.000 U/L; peroxidase ≥ 700 U/L; 4-aminoantipirina ≥ 290 

µmol/L; fenol ≥ 1 mmol/L e azida sódica 7,5 mmol/L). Os tubos foram misturados 

vigorosamente e incubados em banho-maria a 37ºC por 15 minutos. Reagente 1 foi 

utilizado como branco. A leitura foi feita em espectrofotômetro a 505 nm. Para se obter 

a concentração de glicose nas amostras, foi dividida a absorbância do teste pela 

absorbância do padrão e multiplicada pela concentração do padrão. Os valores obtidos 

em unidades convencionais (mg/dL) foram multiplicados por 0,0556 para transformá-

los em unidades internacionais (mmol/L). 
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4.7.2 – INSULINA 

 

Para determinação da concentração de insulina sérica foi utilizado o kit 

comercial ―Ultra-Sensitive Rat Insulin Elisa Kit‖ (Crystal Chem, Downers Grove, IL, 

USA). Este kit é sensível para determinação de insulina em ratos, utilizando-se o 

método de ―ELISA sanduiche‖ (Enzyme-Linked Immunoabsorbent Assay). 

Resumidamente, nesta técnica, o anticorpo (anti-insulina) é imobilizado na microplaca. 

A amostra (5 µL) contendo a insulina é adicionada e reage com o anti-insulina 

imobilizado. Após a lavagem de poços, um segundo anti-anticorpo insulina ligado à 

uma 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 a 450 e 630 nm. 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. 

 

4.8 – ISOLAMENTO DE NEUTRÓFILOS 

 

Os neutrófilos foram obtidos a partir do sangue periférico por hemorragia do 

plexo braquial 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 Ficoll-hypaque (densidade = 1,08 e 1,12, respectivamente) em tubos 

siliconizados. Após centrifugação a 10000g 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 neutrófilos. O anel rico em neutrófilos foi colocado em 

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

vezes em PBS pH 7,35. Após as duas lavagens as células foram ressuspensas em 1,0 ml 

de PBS pH 7,35. Os neutrófilos foram usados para os ensaios de quimioluminescência, 

dosagem de nitrito, atividade de catalase e superóxido dismutase e extração de mRNA . 

A viabilidade celular foi avaliada pela exclusão com azul de Tripan. 
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4.8.1 – AVALIAÇÃO DA VIABILIDADE CELULAR  

 

 

A viabilidade dos neutrófilos utilizados nos ensaios foi monitorada pelo teste de 

exclusão com azul de tripan (OLIVEIRA-LIMA e DIAS DA SILVA, 1970). Após o 

isolamento dos neutrófilos, 1 x 10
6
 células foram centrifugadas a 1000g por 15 minutos, 

e o ―pellet‖ ressuspenso em 200l de PBS pH 7,35, ao qual foi adicionado 1 gota de 

solução 0,1% de azul de tripan. Em todos os ensaios monitorados a viabilidade celular 

nunca se mostrou inferior a 95%. 

 

4.9 – OPSONIZAÇÃO DE PARTÍCULAS DE ZIMOSAN 

 

 

A opsonização do zimosan (ZC3b) foi realizada adicionando-se 900 µL de PBS 

(pH  7,35) a 100 µL de zimosan (13 mg/mL), conforme realizado no estudo de 

NOGUEIRA MACHADO et al. (2003). Em seguida a solução foi centrifugada por 2 

min a 1000g. O sobrenadante foi desprezado e o pellet ressuspenso em 200 µl de soro 

autólogo fresco e 800 µL de PBS. A solução foi incubada por 30 min em banho-maria a 

37°C, sendo agitada em intervalos de 10 min. Posteriormente, a solução foi novamente 

centrifugada por 2 min a 1000g, sendo o sobrenadante desprezado e o pellet ressuspenso 

em 500 µL de PBS. O volume de zimosan opsonizado com soro utilizado para os 

experimentos foi de 50 µL. 

 

4.10 – ENSAIO DE QUIMIOLUMINESCÊNCIA 

 

 

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

amplificado por luminol, como descrito por CHAVES et al. (2000). O ensaio de 

quimioluminescência permite avaliar, diretamente, a atividade da NADPH oxidase, a 

enzima responsável pela geração de espécies reativas de oxigênio, durante a ativação 

das células fagocíticas (BABIOR, 1994). 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 catôdo e anôdo, o que permite a captação e registro 

dos fótons emitidos pelo -aminoftalato. 
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Para a realização do procedimento experimental, neutrófilos (1 x 10
6
 células em 

solução PBS pH 7,35) foram incubados com 500 L de luminol (10
-4 

M) por 30 min, em 

tubos de siliconizados. Os fótons emitidos neste intervalo foram registrados de 1 em 1 

min pela impressora interna do luminômetro (Sirius, Berthold, Germany) durante os 30 

min. Os valores foram expressos em unidade relativa de luz por minuto (RLU/30min). 

 

4.10.1 – ENSAIO ‘EX-VIVO’  

 

 

Para a realização do procedimento experimental dos ensaios de 

quimioluminescência com a utilização de ZC3b ou DPI (difenileno iodônio), os 

neutrófilos (1 x 10
6
 células em solução PBS pH 7,35) foram incubados com 500 µL de 

luminol (10
-4

M) por 10 min, em tubos de vidro siliconizados. Os fótons emitidos neste 

intervalo foram registrados de 1 em 1 min pela impressora interna do luminômetro. 

Decorridos os 10 min iniciais, 50 µL de partículas opsonizadas de ZC3b (13 mg/mL) ou 

100 µL de DPI (10
-4

 M) foram adicionados. Para todos os ensaios, o volume final foi 

ajustado para 700µL com PBS. A emissão de fótons em todos os ensaios foi registrada 

por mais 20 min em intervalos de 1 em 1 minuto. Os valores foram expressos como 

RLU/30min. 

 

4.10.2 – ENSAIO ‘IN-VITRO’  

 

 

Para a realização do procedimento experimental, neutrófilos (1 x 10
6
 /mL), 

foram incubados com 500 µL de luminol (10
-4

 M) por 10 min, em tubos siliconizados. 

Os fótons emitidos neste intervalo foram registrados de 1 em 1 min pela impressora 

interna do luminômetro. Decorridos os 10 min iniciais de corrida, 100 µL de extrato de 

urucum ou β-caroteno (0,1 µg/100 µL) foi adicionado. Para todos os ensaios, o volume 

final foi ajustado para 700 µL com PBS (pH 7,35). A emissão de fótons em todos os 

ensaios foi registrada por 30 min. Os valores foram expressos como RLU/30min. 
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4.11 – DOSAGEM DE ÓXIDO NÍTRICO 

 

A concentração de NO foi determinada usando o kit BioAssay System (DINO – 

250). Sabe-se que em soluções aeróbicas aquosas, o nitrito é o principal metabólito 

estável da decomposição do óxido nítrico. Sendo assim, o kit mensura a produção de 

NO pela redução de nitrato a nitrito utilizando o método de Griess adaptado. 

Resumidamente, os neutrófilos foram homogeneizados com PBS pH 7,35, e 

centrifugados a 10000g, por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi retirado e usado na 

dosagem.  

Para a reação de desproteinação, 100 µL da amostra biológica foram adicionados 

a 80 µL de sulfato de zinco (75 mM) e centrifugados a 10000g durante 5 minutos à 4ºC. 

O sobrenadante foi transferido para outro tubo contendo 120 µL de NaOH (55 mM), e 

novamente centrifugado a 10000g durante 5 minutos à 4ºC. Em seguida, o sobrenadante 

foi misturado a 70 µL de tampão glicina. Após a reação de desproteinação, as amostras 

foram utilizadas no teste. 

Para a reação de redução do nitrato, foram adicionados 3 grânulos de cádmio 

ativados e incubados por 15 minutos a temperatura ambiente. A confecção da curva 

padrão e as dosagens foram realizadas em placas de ELISA. Em cada poço foi 

adicionado 50 µL de reagente A, 50 µL de reagente B e 100 µL de amostra ou padrão. 

A placa foi incubada 5 minutos a temperatura ambiente e a leitura foi realizada em 

espectrofotômetro a 570 nm.  

 

4.12 – ATIVIDADE DA SUPERÓXIDO DISMUTASE 

 

A atividade da superóxido dismutase total foi determinada utilizando o 

“Superoxide Dismutase assay Kit‖ (Chemical Cayman, MI, EUA). Resumidamente, 

neutrófilos (1×10
6
/mL) foram homogeneizados em tampão HEPES 20 mM, gelado, pH 

7,2, contendo 1mM de EGTA, 210 mM de sacarose e 70 mM de manitol. Para a 

realização do ensaio foi utilizado 10 µL de sobrenadante. A reação iniciou-se pela 

adição da xantina oxidase. A placa foi incubada em um agitador a temperatura ambiente 

por 20 minutos e a absorbância foi medida a 450 nm utilizando um leitor de placa de 

ELISA (Biotek ELx808). 
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4.13 – ATIVIDADE DA CATALASE 

 

A catalase é uma enzima antioxidante que catalisa a decomposição do peróxido 

de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio. A atividade da catalase foi determinada 

usando o ―EnzyChromTM Catalase Assay Kit‖ (BioAssay System, CA, USA). 

Resumidamente, neutrófilos (1×10
6
/mL) foram homogeneizados em 200 µL de tampão 

fosfato pH 7,4. A reação iniciou-se com a adição de 50 mM H2O2 por reação por 30 

min. Depois dessa incubação foram acrescentados 100 µL de reagente de detecção por 

reação, a placa foi agitada e incubada por 10 min. A absorbância foi medida em 570 nm 

usando um leitor de placa de ELISA (BiotekELx808). 

Para a realização do cálculo foi feito a seguinte normatização: uma unidade é a 

quantidade de catalase que decompõe um μmol de H2O2 por min em pH 7,0 e 

temperatura ambiente. 

 

4.14 – ENSAIO DE RT-PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL 

 

4.14.1 – EXTRAÇÃO DO RNA TOTAL 

 

O RNA total foi extraído de neutrófilos (4×10
6
) usando Trizol (Invitrogen Life 

Technologies, CA, USA) de acordo com as recomendações do fabricante. 

Resumidamente, as amostras foram transferidas para tubos de polipropileno e foram 

adicionados 500 µL de trizol às amostras lentamente. Estas foram deixadas no gelo por 

10 minutos para completa dissociação de complexos nucleoprotéicos. Foram 

adicionados 100 µL de clorofórmio em cada tubo, misturou-se por 10 minutos e 

incubou-se no gelo por mais 10 minutos. Na sequencia, os tubos foram centrifugados 

por 15 minutos a 12000g a 4 ºC. Após a centrifugação, foi removida a fase aquosa 

(contendo o RNA). Esta fase foi transferida para outro tubo, sendo adicionados 250 µL 

de isopropanol. A solução foi homogeneizada e incubada por 45 minutos a -20 ºC. Em 

seguida, foi centrufugada por 15 minutos a 12000g a 4 ºC e o sobrenadante descartado. 

Foi adicionado 1 mL de etanol 75%, misturado por inversão e centrifugado por 10 

minutos a temperatura ambiente. O sobrenadante foi descartado e o ―pellet‖ seco em 

temperatura ambiente. O RNA foi ressuspendido em 30 µL de água DEPEC (dietil 
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pirocarbonato). Por último, foi a determinada a concentração e pureza do RNA, em 

espectrofotômetro NanoVue (GE Healthcare, UK). 

 

4.14.2 – SÍNTESE DO CDNA 

 

O cDNA foi sintetizado a partir de 1µg de RNA total, utilizando oligo (dT) 

(Applied Biosystems, Foster City, CA) e o kit Hight-Capacity cDNA Reverse 

Transcription (Applied Biosystems, Foster City, CA) de acordo com as instruções do 

fabricante. O meio de reação continha 2 µL de tampão 10x (500 mM de KCl, 100 mM 

deTris-HCl, 25 mM de MgCl2, pH 8,3), 0,8 μL da mistura de desoxiribonucleotídeos  

trifosfato  (dNTPs) 100 mM, 1 μL de oligo (dT), 1 μL da enzima transcriptase reversa 

MultiScribe (50 U/μL). A reação foi realizada nas seguintes condições: 10 minutos a 

25°C, seguido de 120 minutos a 37°C e 5 minutos a 85°C em termociclador Biocycler 

modelo MJ96+. 

 

4.14.3 – DESENHO DOS OLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES 

 

Os iniciadores utilizados para amplificar o gene de referência endógena, β2 

microglobulina (β2M), e os genes das subunidades p22
phox

 e p47
phox

  da NADPH 

oxidase, foram construídos de acordo com VINOLO et al., (2009). Os iniciadores 

usados para amplificar os genes da subunidade gp91
phox

 da NADPH oxidase e da iNOS 

foram desenhados com base nas sequências de Rattus norvegicus, disponíveis no banco 

de dados do GenBank (National Center for Biotechnology Information, número de 

acesso AF298656 e NM012611, respectivamente). As construções foram feitas com o 

auxílio do programa Primer-BLAST (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). 

Os iniciadores utilizados para amplificar os genes da Zn-SOD, Mn-SOD e catalase 

foram construídos de acordo com XIONG et al,. (2010) (tab. IV). 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/
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TABELA IV – Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a análise qRT-PCR. 

 

Gene 
Oligonucleotídeos Iniciadores 

(sequência 5’ para 3’) 

β2 microglobulina (forward) 

β2 microglobulina (reverse) 

p22
phox 

(forward) 

p22
phox

 (reverse) 

p47 
phox 

(forward) 

p47 
phox

 (reverse) 

gp91 
phox

 (forward) 

gp91 
phox

 (reverse) 

Zn-SOD (forward) 

Zn-SOD (reverse) 

Mn-SOD (forward) 

Mn-SOD (reverse) 

Catalase (forward) 

Catalase (reverse) 

iNOS (forward) 

iNOS (reverse) 

TCTCAGTTCCACCCACCTCAG 

GCAAGCATATACATCGGTCTCG 

CAGAAGTACCTGACCGCTGTGG 

GGTAGATCACACTGGCAATGGC 

CACCTTCATTCGCCACATCGC 

TCACCGGCCTCAATGGGGAA 

TGCCCAGTACCAAAGTTTGCCG 

AACGCCAAAACCGGACCAACC 

GAGCAGAAGGCAAGCGGTGAA 

CCACATTGCCCAGGTCTC 

GCTCTAATCACGACCCACT 

CATTCTCCCAGTTGATTACATTC 

ATTGCCGTCCGATTCTCC 

CCAGTTACCATCTTCAGTGTAG 

GCCCGCTTTGCCACGGAA 

AAGGCAGCAGGCACACGCAA 

 

 

4.14.4 – CURVA DE EFICIÊNCIA DOS OLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES 

 

Para determinar a eficiência da amplificação dos genes alvo e do gene de 

referência endógena foram construídas curvas padrões para cada amplificado, a partir de 

diluições seriadas do  cDNA  de  uma  mesma  amostra.  A análise de regressão linear 

dos valores de ―Threshold Cycle‖ (CT) em função do logaritmo da respectiva diluição 

forneceu o coeficiente angular da reta (a, em y = ax+b) que foi utilizado para o cálculo 

da eficiência de amplificação do produto pelos iniciadores. 
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4.14.5 – RT-PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL 

 

Para a análise da expressão dos genes em estudo foi utilizada a técnica de PCR 

em tempo real (qPCR).  A quantificação dos produtos formados durante os ciclos de 

amplificação foi realizada com o reagente Power SYBR® Green PCR Master Mix 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). As reações foram realizadas em placas de 

96 poços, sendo adicionados em cada poço 2 μL de cDNA (100 ng), 0,48 μL de cada 

primer (forward e reverse, 10 μM), 6 μL Power de SYBR
® 

Green Master Mix e volume 

final de água livre de DNAse para 12 μL. As reações foram realizadas nas seguintes 

condições, 50°C por 2min, 95° C por 10 min e então 40 ciclos de 95°C por 15s 

(desnaturação) e 60°C por 1min (anelamento dos iniciadores e extensão dos produtos) 

no termociclador ABI 7300 (Applied Biosystems, CA, USA). O gerenciamento do 

termociclador e a coleta dos dados gerados durante a amplificação foram realizados pelo 

programa 7000 System SDS Software (Applied Biosystems).  Todas as análises foram 

realizadas em triplicata técnica. A especificidade dos produtos obtidos foi confirmada 

pela análise das curvas de dissociação do produto amplificado ao final de cada reação. 

Os dados obtidos foram analisados utilizando o método de quantificação relativa 

da expressão gênica (CT comparativo ou ∆∆CT), que permite quantificar diferenças no 

nível de expressão de um gene específico entre as diferentes amostras. A expressão dos 

genes alvo foi determinada em função da expressão do gene de referência endógena  

β2microglobulina (β2M) e uma amostra normalizadora (grupo C) foi utilizada como base 

para os resultados de expressão comparativa. De posse dos valores de CT, que 

corresponde ao número de ciclos na fase exponencial da PCR em que a fluorescência 

ultrapassa o valor basal, foi calculado o ∆CT de cada amostra, na qual o valor do CT do 

gene de referência endógena (β2M) foi subtraído do CT do gene alvo. 

 

∆CT = CT do gene alvo – CT do gene de referência endógena 

 

Em seguida foram calculados os valores de ∆∆CT, na qual o valor do ∆CT da 

amostra normalizadora (grupo C) foi subtraído do ∆CT das amostras teste (demais 

grupos experimentais). 

 

∆∆CT = ∆CT da amostra teste - ∆CT da amostra normalizadora 
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Os valores do ∆∆CT obtidos foram utilizados em uma fórmula aritmética para o 

cálculo final da diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas, dada por 

2
∆∆CT

. 

 

4.15 – ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os resultados foram expressos em média  desvio padrão.Todos os dados foram 

analisados pelo teste de normalidade Kolmogorov–Smirnov. Dados que seguiram a 

distribuição normal foram analisados pelo teste-t de Student. Para as análises de 

parâmetros bioquímicos séricos foi utilizada a análise de variância univariada (ANOVA 

one-way) seguida pelo teste de Tukey para comparação das médias. Diferenças foram 

consideradas significantes para p < 0,05. Todas as análises foram realizadas utilizado o 

software GraphPad Prism versão 5.00 para Windows (San Diego, California, USA). 
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CAPÍTULO 5 – RESULTADOS 

 

 

5.1 – AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DO EXTRATO DE URUCUM E DO Β-

CAROTENO EM NEUTRALIZAR O RADICAL DPPH• 

 

A capacidade antioxidante do extrato de urucum, do β-caroteno e do 

antioxidante de referência Trolox foram determinadas e expressas em percentual de 

inibição do radical DPPH.  

Os resultados apresentados na figura 5 mostram que o extrato de urucum e o β-

caroteno apresentaram uma capacidade de neutralização do radical DPPH. Essa 

neutralização foi aumentando ao longo do tempo, atingindo cerca de 50% de 

neutralização aos 60 minutos, enquanto o trolox foi capaz de neutralizar 98% do radical 

DPPH• aos 30 minutos. 
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Figura 5 – Percentual de inibição do radical DPPH•. Foram utilizadas as concentrações de 

0,004 e 0,0004 g/mL (extrato de urucum e β-caroteno, respectivamente) e do antioxidante de 

referência Trolox (800µM), durante 60 minutos. Os dados estão expressos como média e desvio 

padrão de determinações em triplicata. * p < 0,0001, # p < 0,001. 

* 

# 
# 
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5.2 – ANÁLISE ‘IN VITRO’ - AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE DE 

NEUTRALIZAÇÃO DIRETA DE EROS DO EXTRATO DE URUCUM E Β-

CAROTENO ATRAVÉS DO ENSAIO DE QUIMIOLUMINESCENCIA 

 

Neutrófilos foram incubados com extrato de urucum ou β-caroteno na 

concentração de (0,1 µg/100µL) com objetivo de verificar o efeito destes compostos 

sobre a neutralização direta de EROs. Os resultados da tabela V mostram que não 

houve diferença significativa na liberação de EROs induzida por neutrófilos incubados 

com extrato de urucum e β-caroteno quando comparados ao metabolismo basal dessas 

células. 

 

 
TABELA V – Avaliação da produção de EROs em neutrófilos incubados com extrato de 

urucum e β-caroteno. 

Os resultados estão expressos como média  desvio padrão (n=5). (1,2) e (1,3) indicam diferenças não 

significativas (p ≥ 0,05) como determinado pelo teste-t de Student. RLU: unidade relatia de luz. 
 

 

5.3 – GLICEMIA SEMANAL, GLICOSE SÉRICA, INSULINEMIA E MASSA 

CORPORAL DOS ANIMAIS NO EXPERIMENTO DE 30 E 7 DIAS 

 

 

 Acompanhamento da glicemia semanal 

 

 

Os resultados da aferição semanal da glicemia em jejum, tanto para o 

experimento de 30 dias quanto para o de 7 dias, encontram-se representados nas figuras 

6 e 7, respectivamente. 

Nas figuras 6 e 7 observamos que os animais dos grupos C, CUr e Cβcar 

apresentavam glicemia próxima a 5mmol/L, durante todo o experimento. Entretanto, os 

animais dos grupos D, DUr e Dβcar estavam, no momento da eutanásia e durante todo 

Ensaios EROs (RLU/min) 

Neutrófilos + PBS 239.8 ± 40.3 
(1) 

 

Neutrófilos + extrato de urucum 227.8 ± 36.5
 (2) 

 

Neutrófilos + β-caroteno 207.3 ± 32.8 
(3)
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os experimento com glicemia acima de 25 mmol/L, caracterizando o estado diabético 

desses animais. 
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Figura 6 – Acompanhamento da glicemia semanal dos animais no experimento de 30 dias. 

Os resultados estão expressos como média  desvio padrão. Os dados foram analisados por 

análise de variância univariada (one way ANOVA) seguido pelo Teste de Tukey (p ≤ 0,05). C 

(n=8): grupo controle; CUr (n=8): grupo controle + extrato de urucum 0,1%; Cβcar (n=8): 

grupo controle + β-caroteno 0,1%; D (n=11): grupo diabético; DUr (n=10): grupo diabético + 

extrato de urucum 0,1%; Dβcar (n=10): grupo diabético + β-caroteno 0,1%. 
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Figura 7 – Acompanhamento da glicemia semanal dos animais no experimento de 7 dias. 

Os resultados estão expressos como média  desvio padrão. Os dados foram analisados por 

análise de variância univariada (one way ANOVA) seguido pelo Teste de Tukey (p ≤ 0,05). C 

(n=8): grupo controle; CUr (n=8): grupo controle + extrato de urucum 0,1%; Cβcar (n=8): 

grupo controle + β-caroteno 0,1%; D (n=11): grupo diabético; DUr (n=10): grupo diabético + 

extrato de urucum 0,1%; Dβcar (n=10): grupo diabético + β-caroteno0,1%. 

 

 

 

 Glicose sérica, insulinemia e massa corporal 

 

 

Para caracterizar o modelo de diabetes do tipo 1, analisamos a massa inicial e 

final, glicemia de jejum e o nivel de insulina sérica nos animais dos experimentos de 30 

e 7 dias. A tabela VI mostra que não há diferença estatística significativa entre a massa 

inicial dos animais do experimento de 30 dias. Entretanto, observamos uma redução 

significativa na massa final dos animais dos grupos diabéticos (D, DUr, Dβcar) quando 

comparados aos animais dos grupos controles (C, CUr e Cβcar). 

Em relação à glicemia e insulinemia, como esperado, ao final dos 30 dias os 

animais diabéticos foram caracterizados por aumento significativo nos níveis de glicose 
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e uma redução significativa dos níveis de insulina. Os animais do grupo D apresentaram 

um aumento de cerca de 4 vezes nos níveis de glicose, enquanto os níveis de insulina 

foram cerca de 3,9 vezes menores em relação ao grupo C. A suplementação das dietas 

com extrato de urucum e β-caroteno não foi capaz de melhorar os níveis de glicose e 

insulina. 

 

TABELA VI – Avaliação da massa inicial e final, glicose sérica e insulina de ratas controle e 

diabéticas submetidos ou não ao tratamento de 30 dias com extrato de urucum e -caroteno. 
 

Os resultados estão expressos como média  desvio padrão (n=8). Letras diferentes superescristas na 

mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Os dados foram 

analisados por análise de variância univariada (one way ANOVA) seguido pelo Teste de Tukey (p ≤ 

0,05). C: grupo controle; CUr: grupo controle + extrato de urucum 0,1%; Cβcar: grupo controle + β-

caroteno 0,1%; D: grupo diabético; DUr: grupo diabético + extrato de urucum 0,1%; Dβcar : grupo 

diabético + β-caroteno 0,1%. 

 

 

A tabela VII mostra os resultados do experimento de 7 dias. Em relação a massa 

corporal verificamos que no início do experimento todos os animais dos grupos 

experimentais apresentaram uma média de 192g. Observamos uma redução significativa 

no peso final dos animais dos grupos diabéticos (D, DUr, Dβcar) quando comparados 

aos animais dos grupos controles (C, CUr e Cβcar). 

Avaliamos também a glicemia de jejum e a insulinemia dos animais ao final dos 

7 dias de tratamento. Observamos que os animais dos grupos diabéticos (D, DUr e 

Dβcar) apresentaram um aumento nos níveis de glicose em aproximadamente 4 vezes. 

Quanto aos níveis de insulina, os animais dos grupos controles (C, CUr e Cβcar) 

 Massa inicial 

(g) 

Massa final 

(g) 

Glicose 

(mmol/L) 

Insulina 

(ρmol/L) 

C 191,0 ± 15,1  245,7 ± 14,6 
(a)

 6,30 ± 0,14 
(c)

 92,18 ± 10,49 
(e)

  

CUr 193,0 ± 14,7  237,1 ± 24,3 
(a)

 8,09 ± 0,45 
(c)

  106,02 ± 12,59 
(e)

 

 Cβcar 190,2 ± 12,9  241,5 ± 18,5 
(a)

  6,41 ± 0,31 
(c)

  92,63 ± 11,72 
(e)

 

D 191,2 ± 3,5  151,9 ± 16,8 
(b)

 25,68 ± 1,89 
(d)

   23,55 ± 5,86 
(f)

 

DUr 192,5 ± 10,6  159,7 ± 21,9 
(b)

  25,32 ± 1,66 
(d)

   22,53 ± 5,71 
(f)

 

Dβcar 191,4 ± 9,1  164,5 ± 15,3 
(b)

 24,77 ± 1,90 
(d)

 24,27 ± 8,57 
(f)
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apresentaram valores de insulina aproximadamente 12 vezes maiores em relação aos 

animais dos grupos diabéticos (D, DUr e Dβcar). 

 

TABELA VII – Avaliação da massa inicial e final, glicose sérica e insulina de ratas controle e 

diabéticas submetidos ou não ao tratamento de 7 dias com extrato de urucum e -caroteno. 
 

Os resultados estão expressos como média  desvio padrão (n=8). Letras diferentes superescristas na 

mesma coluna indicam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos. Os dados foram 

analisados por análise de variância univariada (one way ANOVA) seguido pelo Teste de Tukey (p ≤ 

0,05). C: grupo controle; CUr: grupo controle + extrato de urucum 0,1%; Cβcar: grupo controle + β-

caroteno 0,1%; D: grupo diabético; DUr: grupo diabético + extrato de urucum 0,1%; Dβcar : grupo 

diabético + β-caroteno 0,1%. 

 

 

 

5.4 – AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EROS E NO EM NEUTRÓFILOS DE 

RATAS CONTROLE E DIABÉTICAS (EXPERIMENTO DE 30 DIAS) 

 

 

 Produção de EROs em neutrófilos incubados na ausência ou presença de 

DPI 

 

 

Para avaliarmos o efeito do extrato de urucum e do β-caroteno sobre a produção 

de espécies reativas de oxigênio em neutrófilos de animais controles e diabéticos, 

realizamos o ensaio de quimioluminescência amplificado por luminol. Os resultados da 

figura 8 mostram que os neutrófilos de ratas diabéticas (D) apresentam um aumento 

significativo (cerca de 4 vezes) na produção de EROs quando comparados ao grupo 

controle (C). Quando observamos a produção de EROs em neutrófilos de animais dos 

 Massa inicial 

(g) 

Massa final 

(g) 

Glicose 

(mmol/L) 

Insulina 

(ρmol/L) 

C 192,4 ±  4,81 201,9 ± 4,61  
(a)

 6,95 ± 0,47 
(c)

 84,82 ± 20,34 
(e)

 

CUr 193,0 ± 14,74 202,2 ± 14,60 
(a)

 7,28 ± 0,39 
(c)

 66,36 ± 15,38 
(e)

 

Cβcar 192,6 ± 8,93 200,6 ± 7,84 
(a)

 6,82 ± 0,50 
(c) 

 61,96 ± 16,09 
(e)

 

D 192,5 ± 14,04 184,1 ± 13,01 
(b)

 26,34 ± 2,51 
(d)

   6,14 ± 2,43 
(f)

 

DUr 191,9 ± 11,51 182,9 ± 12,11 
(b)

 25,74 ± 2,38 
(d)

   6,61 ± 2,65 
(f)

 

Dβcar 190,3 ± 12,90 181,4 ± 13,53 
(b)

 25,39 ± 2,66 
(d)

   8,41 ± 2,44 
(f)
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grupos DUr e Dβcar verificamos uma diminuição significativa na produção destas 

espécies em 79% e 93%, respectivamente, indicando assim, que o extrato de urucum e o 

β-caroteno foram capazes de modular a produção de EROs em neutrófilos de animais 

diabéticos. Vale ressaltar, que o extrato de urucum e o β-caroteno não foram eficientes 

em alterar de maneira significativa a produção basal de EROs. 

Para verificarmos a influência do complexo enzimático da NADPH oxidase 

nesse processo, avaliamos a produção de EROs em neutrófilos incubados com DPI 

(inibidor da NADPH oxidase). Os resultados da figura 8 mostram que o DPI foi capaz 

de inibir significativamente a produção de EROs em todos os grupos experimentais, 

demonstrando, assim, a importância da NADPH oxidase na produção de EROs em 

neutrófilos de animais diabéticos. 
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Figura 8 – Avaliação da produção de EROs em neutrófilos de ratas controles e diabéticas 

incubados na ausência ou presença de DPI no experimento de 30 dias. Os resultados estão 

expressos como média  desvio padrão. C: controle (n=8), CUr: controle + extrato de urucum 

0,1% (n=7), Cβcar: controle + β-caroteno 0,1%  (n=8), D: diabético (n=6), DUr: diabético + 

extrato de urucum 0,1%  (n=10), Dβcar: diabético + β-caroteno 0,1%  (n=9). * p < 0.0001 

comparado ao C, ** p < 0.0001 comparado ao D, 
&& 

p < 0.01 comparado ao C e CUr sem DPI,  
&
 p < 0.05 comparado ao Ccar sem DPI, 

# #
 p = 0.0008 comparado ao D sem DPI, 

#
 p < 0.03 

comparado ao DUr e Dcar sem DPI. RLU: unidade relativa de luz; DPI: difenileno iodônio 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                 Capítulo 5 - Resultados 
ROSSONI Jr., J.V.                                                      
 

 51 

 Produção de EROs em neutrófilos incubados com ZC3b 

 

Os resultados da figura 9 mostram que os neutrófilos de animais diabéticos (D) 

incubados com partículas de ZC3b produzem significativamente mais EROs (4.426,0 ± 

872,2) do que seu respectivo controle (C) (847,0 ± 201,5). Entretanto, quando 

neutrófilos de ratas diabéticas tratadas com extrato de urucum (2706.2 ± 978.9) e β-

caroteno (1513.5 ± 914.5) foram incubados com partículas de ZC3b observamos uma 

redução significativa na produção de EROs quando comparados aos neutrófilos do 

grupo diabético (D). 
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Figura 9 – Avaliação da produção de EROs em neutrófilos de ratas controles e diabéticas 

incubados com ZC3b no experimento de 30 dias. Os resultados estão expressos como média 

 desvio padrão. C: controle (n=8), D: diabético (n=6), DUr: diabético + extrato de urucum 

0,1%  (n=10), Dβcar: diabético + β-caroteno 0,1%  (n=9). *** p < 0.0005 comparado ao C,       

* p < 0.05 comparado ao D, ** p < 0.001 comparado ao D. RLU: unidade relativa de luz; ZC3b: 

partículas opsonizadas de zimosan. 
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 Produção de NO  

 

 

Os resultados da figura 10 mostram que neutrófilos de animais diabéticos (D) 

produzem significativamente mais NO (0,77 ± 0,02) do que seu respectivo controle (C) 

(0,23 ± 0,03). Observamos também, que o tratamento com extrato de urucum (0,27 ± 

0,02) e β-caroteno (0,26 ± 0,07) diminui significativamente a produção de NO se 

comparados com os animais do grupo D, indicando que o extrato de urucum e o β-

caroteno foram efetivos na modulação da produção de NO. Não observamos nenhuma 

alteração na produção de NO nos animais dos grupos controles (Cur e Cβcar). 
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Figura 10 – Avaliação da produção de NO em neutrófilos de ratas controles e diabéticas 

no experimento de 30 dias. Os resultados estão expressos como média  desvio padrão. C: 

controle (n=4), CUr: controle + extrato de urucum 0,1%  (n=4), Cβcar: controle + β-caroteno 

0,1%  (n=6), D: diabético (n=4), DUr: diabético + extrato de urucum 0,1%  (n=6), Dβcar: 

diabético + β-caroteno 0,1%  (n=6). * p < 0.0001 comparado ao C, # p < 0.0001 comparado ao 

D. 

 

 

 

 Avaliação do balanço EROs/NO 

 

 

Para avaliarmos a ação conjunta entre EROs e NO em neutrófilos de ratas 

diabéticas submetidas ao tratamento com extrato de urucum e β-caroteno (D, DUr e 
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Dβcar) verificamos o percentual de ativação ou inibição de ambas as espécies. Os 

resultados apresentados na figura 11 mostram que o aumento da produção de EROs em 

neutrófilos de ratas diabéticas é acompanhado pelo aumento da produção de NO. O 

tratamento com extrato de urucum e β-caroteno foi capaz de reduzir ambas as espécies, 

sugerindo, um equilíbrio entre a produção de EROs e NO. 
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Figura 11 – Avaliação do balanço EROs/NO em neutrófilos de ratas controles e diabéticas 

no experimento de 30 dias. Os resultados estão expressos como média  desvio padrão. D: 

diabético (EROs/NO), DUr: diabético + extrato de urucum 0,1%  (EROs/NO), Dβcar: diabético 

+ β-caroteno 0,1%  (EROs/NO).  

 

 

 

 

5.5 – AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE EROS E NO EM NEUTRÓFILOS DE 

RATAS CONTROLE E DIABÉTICAS (EXPERIMENTO DE 7 DIAS) 

 

 

 

 



                                                                                                                 Capítulo 5 - Resultados 
ROSSONI Jr., J.V.                                                      
 

 54 

 Produção de EROs em neutrófilos incubados na ausência ou presença de 

DPI 

 

 

Os resultados apresentandos na figura 12 mostram que o tratamento com o 

extrato de urucum e o β-caroteno diminui significativamente a produção de EROs nos 

animais DUr (87,7%), Dβcar (93,6%) e Cβcar (36%), indicando que o extrato de 

urucum e o β-caroteno foram efetivos na modulação da produção de EROs, mesmo após 

um período curto de tratamento (7 dias).  

Para determinar o papel da NADPH oxidase nesse processo, avaliamos a 

produção de EROs em neutrófilos incubados com DPI. Os resultados mostram que o 

DPI foi capaz de inibir significativamente a produção de EROs em todos os grupos 

experimentais. 
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Figura 12 – Avaliação da produção de EROs em neutrófilos de ratas controles e diabéticas 

incubados na ausência ou presença de DPI no experimento de 7 dias. Os resultados estão 

expressos como média  desvio padrão (n=8). C: controle, CUr: controle + extrato de urucum 

0,1%, Cβcar: controle + β-caroteno 0,1%, D: diabético, DUr: diabético + extrato de urucum 

0,1%, Dβcar: diabético + β-caroteno 0,1%. * p < 0.0001 comparado ao C, ** p < 0.0001 

comparado ao D, 
& 

p < 0.0001 comparado ao C, CUr e Cβcar sem DPI, 
&&

 p < 0.0001 

comparado ao D e DUr sem DPI, 
# 

p = 0,0003 comparado Dβcar sem DPI. RLU: unidade 

relativa de luz; DPI: difenileno iodônio. 
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 Produção de EROs em neutrófilos incubados com ZC3b 

 

Os resultados da figura 13 mostram que os neutrófilos dos animais do grupo D 

(4018,58 ± 994,30) produzem significativamente mais EROs do que os animais do 

grupo C (2492,97 ± 1045,31) quando incubados com ZC3b. Entretanto quando 

neutrófilos de ratas controle e diabéticas tratadas com extrato de urucum e β-caroteno 

foram incubados com ZC3b observamos uma redução significativa na produção de 

EROs por essas células. 
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Figura 13 – Avaliação da produção de EROs em neutrófilos de ratas controles e diabéticas 

incubados com ZC3b no experimento de 7 dias. Os resultados estão expressos como média  

desvio padrão (n=6). C: controle, CUr: controle + extrato de urucum 0,1%  , Cβcar: controle + 

β-caroteno 0,1%, D: diabético, DUr: diabético + extrato de urucum 0,1%, Dβcar: diabético + β-

caroteno 0,1%. # p = 0.03 comparado ao C, * p = 0.0006 comparado ao D, ** p = 0,0001 

comparado ao D. RLU: unidade relativa de luz; ZC3b: partículas opsonizadas de zimosan. 

 

 

 Produção de NO  

 

 

Na figura 14 verificamos o efeito do extrato de urucum e do β-caroteno sobre a 

produção de NO em neutrófilos. Nesse experimento de 7 dias não observamos nenhuma 

diferença significativa na produção de NO entre os diferentes grupos. 



                                                                                                                 Capítulo 5 - Resultados 
ROSSONI Jr., J.V.                                                      
 

 56 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

C CUr Cβcar D DUr Dβcar

N
it

ri
to

 (
µ

M
)

 
Figura 14 – Avaliação da produção de NO em neutrófilos de ratas controles e diabéticas 

no experimento de 7 dias. Os resultados estão expressos como média  desvio padrão (n=8) C: 

controle, CUr: controle + extrato de urucum 0,1%, Cβcar: controle + β-caroteno 0,1%, D: 

diabético, DUr: diabético + extrato de urucum 0,1%, Dβcar: diabético + β-caroteno.  

 

 

 

5.6 – AVALIAÇÃO DOS POSSÍVEIS MECANISMOS MOLECULARES 

ENVOLVIDOS NA MODULAÇÃO DE EROS EM NEUTRÓFILOS DE RATAS 

CONTROLE E DIABÉTICAS (EXPERIMENTO DE 7 DIAS) 

 

 

 Análise da expressão gênica das subunidades da NADPH oxidase 

 

Após verificarmos o efeito inibitório do extrato de urucum e β-caroteno na 

produção de EROs e o possível papel da NADPH oxidase neste efeito (ensaio com 

DPI), nosso próximo passo foi verificar o efeito do extrato de urucum e β-caroteno 

sobre os níveis de RNAm das subunidades da NADPH oxidase (gp91
phox

, p47
phox

 e 

p22
phox

) por qRT-PCR. 

Os resultados apresentados na figura 15 mostram que o tratamento com o 

extrato de urucum e o β-caroteno não alteram a expressão da subunidade gp91
phox

 

(figura 15A) em neutrófilos de ratas diabéticas, entretanto, tanto o extrato de urucum 

quanto o β-caroteno diminuem significativamente a expressão dessa subunidade por 

aproximadamente 33% e 25%, respectivamente, em neutrófilos de ratas controle. 
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Em relação às subunidades p47
phox 

(figura 15B) e p22
phox

 (figura 15C) observamos um 

aumento significativo da expressão em neutrófilos dos animais do grupo D comparado 

ao grupo C. Os níveis de mRNA de p47
phox 

dos grupos controle que receberam a 

suplementação de extrato de urucum e β-caroteno foram significativamente menores do 

que o grupo C. Já para os níveis de mRNA de p22
phox

 observamos somente uma redução 

no grupo CUr. O extrato de urucum e o β-caroteno foram capazes de diminuir os níveis 

de mRNA dos grupos DUr e Dβcar de p47
phox

 (52% e 68%), e de p22
phox

 (25% e 51%), 

respectivamente, quando comparados ao grupo D. 
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Figura 15 – Avaliação da expressão de subunidades da NADPH oxidase em neutrófilos de 

ratas controle e diabéticas no experimento de 7 dias. (A) gp91
phox

, (B) p47
phox

, (C) p22
phox

. 

Os resultados estão expressos como média  desvio padrão (n=6). C: controle, CUr: controle + 

extrato de urucum 0,1%  , Cβcar: controle + β-caroteno 0,1%, D: diabético, DUr: diabético + 

extrato de urucum 0,1%, Dβcar: diabético + β-caroteno 0,1%. * p < 0.01 comparado ao C,        

** p < 0.002 comparado ao C, *** p < 0.0008 comparado ao C, # p = 0.01 comparado ao D,    

## p = 0.007 comparado ao D, ### p = 0.0002 comparado ao D. 
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 Análise da expressão gênica da iNOS 

 

 

Quanto à expressão dos níveis de mRNA da iNOS, verificamos uma diminuição 

significativa nos níveis do grupo D em relação ao grupo C. Não encontramos diferenças 

significativas nos grupos DUr e Dβcar. Entretanto, verificamos uma diminuição 

significativa na expressão de iNOS nos animais do grupo controle submetidos ao 

tratamento com extrato de urucum e β-caroteno (CUr e C βcar) (figura 16). 
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Figura 16 – Avaliação da expressão da iNOS em neutrófilos de ratas controle e diabéticas 

no experimento de 7 dias. Os resultados estão expressos como média  desvio padrão (n=6). 

C: controle, CUr: controle + extrato de urucum 0,1%  , Cβcar: controle + β-caroteno 0,1%, D: 

diabético, DUr: diabético + extrato de urucum 0,1%, Dβcar: diabético + β-caroteno 0,1%.          

* p < 0.0001 comparado ao C. 

 

 

 

 Análise da expressão gênica e atividade das enzimas SOD e catalase 

 

 

Em relação à expressão das enzimas antioxidantes, neutrófilos de ratas 

diabéticas (grupo D) mostram uma diminuição significativa na expressão de Zn-SOD 

(Figura 17A), Mn-SOD (Figura 17B) e catalase (Figura 17C) quando comparados ao 

grupo C. Observamos também que, os níveis de mRNA de Zn-SOD, Mn-SOD e 

catalase de ratas diabéticas que receberam suplementação com β-caroteno (Dβcar) 

foram significativamente maiores do que os encontrados no grupo D. O extrato de 
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urucum foi capaz de aumentar os níveis de mRNA de Zn-SOD e catalase no grupo de 

animais diabéticos (DUr). 
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Figura 17 – Avaliação da expressão das enzimas superóxido dismutase e catalase em 

neutrófilos de ratas controle e diabéticas no experimento de 7 dias. (A) Zn-SOD, (B) Mn-

SOD, (C) Catalase. Os resultados estão expressos como média  desvio padrão (n=6). C: 

controle, CUr: controle + extrato de urucum 0,1%  , Cβcar: controle + β-caroteno 0,1%, D: 

diabético, DUr: diabético + extrato de urucum 0,1%, Dβcar: diabético + β-caroteno 0,1%.          

* p < 0.02 comparado ao C, ** p < 0.001 comparado ao C, *** p < 0.0001 comparado ao C,        

# p < 0.03 comparado ao D, ## p < 0.001 comparado ao D, ### p = 0.0009 comparado ao D. 

 

 

Avaliamos também a atividade enzimática de SOD total e catalase em 

neutrófilos de ratas controle e diabéticas. Os resultados da figura 18 mostram uma 

diminuição significativa na atividade de ambas as enzimas nos animais do grupo D 

comparado ao grupo C. Entretanto, a suplementação com extrato de urucum e β-

caroteno foi capaz de aumentar significativamente as atividades de SOD (Figura 18 A) 

e catalase (Figura 18B) em neutrófilos de animais dos grupos diabéticos (DUr e 

Dβcar). 



                                                                                                                 Capítulo 5 - Resultados 
ROSSONI Jr., J.V.                                                      
 

 60 

 

  
C CUr Ccar D DUr Dcar

0.0

0.5

1.0

1.5

**

# ##

A
U

/m
L

          
C CUr Ccar D  DUr  Dcar

0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

*

***
***

###

#

B

U
/L

  
 

 
Figura 18 – Avaliação da atividade da superóxido dismutase e catalase em neutrófilos de 

ratos controle e diabéticos no experimento de 7 dias. (A) SOD total, (B) Catalase. Os 

resultados estão expressos como média  desvio padrão (n=6). C: controle, CUr: controle + 

extrato de urucum 0,1%  , Cβcar: controle + β-caroteno 0,1%, D: diabético, DUr: diabético + 

extrato de urucum 0,1%, Dβcar: diabético + β-caroteno 0,1%. * p = 0.01 compared to C,          

** p = 0.005 compared to C, *** p = 0.0001 comparado ao C, # p = 0.003 comparado ao D,      

## p = 0.0003 comparado ao D, ### p < 0.0001 comparado ao D. 
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CAPÍTULO 6 – DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

O Diabetes Mellitus é uma doença que apresenta origem multifatorial. 

Mecanismos bioquímicos e patológicos estão associados à hiperglicemia crônica e o 

aumento do estresse oxidativo apresenta um papel central nesta desordem. Evidências 

sugerem que a lesão celular oxidativa causada pelos radicais livres contribuem para o 

desenvolvimento das complicações no DM tipo 1 e a diminuição das defesas 

antioxidantes (enzimáticas e não-enzimáticas) parecem correlacionar-se com a 

gravidade das alterações patológicas encontradas nesta doença (NOGUEIRA-

MACHADO et al., 2008). 

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 

oxidativo, já que células imunes, como neutrófilos, produzem EROs como mecanismo 

de defesa contra patógenos invasores (MARIN et al., 2010).  

Nesse contexto, recentes estudos têm demonstrado que vitaminas antioxidantes e 

carotenóides podem apresentar um efeito protetor no DM (MONTONEN et al., 2004, 

WILL et al., 1999). Outros estudos também demonstraram que o maior consumo de 

vegetais e frutas podem diminuir o risco de desenvolvimento do diabetes, sugerindo que 

existe uma sinergia entre os antioxidantes da dieta (FORD et al., 2001, COLDITZ et al., 

1992). 

Os carotenóides são fitoquímicos considerados benéficos na prevenção de uma 

grande variedade de doenças. Evidencias sugerem que a ação dos carotenóides na 

imunidade e nas doenças, podem ser mediados em parte, pela sua capacidade de 

sequestro e inativação de EROs (FASSETT et al., 2009) e por sua capacidade de 

modular o estado redox celular (PALOZZA et al., 2000). 

O pigmento do urucum é conhecido há muito tempo como corante de alimentos 

(GIULIANO et al., 2003) e dele são fabricados os corantes naturais mais difundidos na 

indústria de alimentos (GHIRALDINI, 1994). O urucum, um pigmento amarelo-
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avermelhado, é uma mistura de muitos carotenóides, tais como bixina, norbixina, 

fitoenos e δ-carotenos. Investigações fitoquímicas têm revelado a presença de outros 

carotenóides derivados, alguns terpenóides, tocotrienóis, arenos e flavonóides 

(incluindo luteonina e apigenina) nas sementes do urucum (SHILPI et al., 2006). 

Como primeiro passo, determinamos a capacidade antioxidante do extrato de 

urucum e do β-caroteno em neutralizar o radical DPPH•. Este é um radical estável que, 

quando em contato com uma substância antioxidante doadora de hidrogênio, pode ser 

reduzido em meio alcoólico, formando difenil picrilhidrazina. Essa redução é 

acompanhada em comprimentos de onda de 517 a 520 nm pela diminuição da 

absorbância, uma vez que ocorre uma mudança na coloração violeta (característica do 

radical) para amarela enquanto a reação se processa. A intensidade da coloração é 

proporcional à concentração da substância com potencial antioxidante (HIRATA, 

2004). 

Nossos resultados mostraram que o extrato de urucum e o β-caroteno 

apresentaram uma capacidade antioxidante de cerca de 50% (figura 5). Essa capacidade 

foi observada em concentrações muito baixas tanto para o extrato de urucum quanto 

para o β-caroteno, 0,004 g/mL e 0,0004 g/mL, respectivamente. A capacidade 

antioxidante encontrada no extrato de urucum e no β-caroteno foi menor do que a 

atividade do trolox (800µM), substância antioxidante padrão utilizada. 

Dados da literatura confirmam nossos resultados, como os encontrados por 

GOMES et al. (2008) que demonstraram a capacidade antioxidante das folhas do 

urucum. COSTA (2007) mostrou que o óleo de urucum apresenta atividade antioxidante 

considerável, embora essa atividade apresenta-se menos potente que os padrões 

utilizados (vitamina C e rutina). 

Diante do efeito antioxidante obtido através da avaliação da neutralização do 

radical DPPH•, nosso próximo objetivo foi avaliar se o extrato de urucum e o β-

caroteno apresentavam um efeito de neutralização direta sobre as EROs em neutrófilos. 

Para responder a este objetivo realizamos um ensaio ‘in vitro’, no qual os 

neutrófilos foram incubados com o extrato de urucum ou β-caroteno. Os resultados 

apresentados na tabela V nos levam a refutar a hipótese de que o urucum e o β-caroteno 

exercem um efeito neutralizador (scavenger) direto das EROs produzidas por 

neutrófilos, uma vez que as células incubadas com o urucum ou β-caroteno não foram 
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capazes de reduzir significativamente a produção de EROs quando comparados ao 

metabolismo basal. A concentração de extrato de urucum ou β-caroteno utilizado no 

ensaio in vitro foi aproximadamente 1000 vezes menor do que a concentração utilizada 

no ensaio com o radical DPPH•, e talvez esta seja uma explicação plausível para 

justificarmos a incapacidade de neutralização das EROs em neutrófilos incubados com 

extrato de urucum ou β-caroteno. Vale ressaltar que, neste ensaio ‗in vitro’, utilizamos a 

maior concentração que não provocou a morte dos neutrófilos, avaliados pelo teste de 

exclusão com azul de tripan.  

A partir desses resultados, nosso próximo passo foi avaliar o efeito do extrato de 

urucum e β-caroteno sobre a massa corporal, glicemia e insulinemia em ratas controle e 

diabéticas.  

Para conseguirmos animais diabéticos usamos o ALX como agente 

diabetogênico. Esta ação caracteriza-se principalmente pela produção de radicais livres 

através de sua redução e subsequente formação de radicais superóxidos, que são 

altamente reativos e destroem seletivamente as células β pancreáticas produtoras de 

insulina (MUNDAY, 1988). 

Como esperado, as ratas diabéticas apresentaram aumento significativo nos 

níveis de glicose sérica e uma redução nos níveis de insulina (tabelas VI e VII), 

característicos de um estado diabético. O diabetes induzido por ALX levou também a 

uma elevada perda de massa corporal nestes animais. Essa perda de massa é uma 

característica associada ao diabetes devido a um aumento do catabolismo muscular 

(RAVI et al., 2004). 

Poucos estudos utilizaram o urucum na tentativa de verificar seu possível efeito 

hipoglicemiante. RUSSEL et al. (2005) verificaram um efeito hipoglicemiante do 

urucum em cachorros não diabéticos. Entretanto, FERNANDES et al. (2002) 

demonstraram que a ingestão de um extrato de urucum por 21 dias em ratos Wistar não 

diabéticos foi responsável por aumentar os níveis de glicose. Sendo assim, a utilização 

do urucum como hipoglicemiante é divergente e em nosso modelo experimental não 

observamos efeito sobre os níveis séricos de glicose e insulina. 

Nosso próximo passo foi avaliar se o urucum e o β-caroteno seriam capazes de 

modular a produção de EROs ‗in vivo’ em neutrófilos de ratas controle e diabéticas. 
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Para tal, realizamos um experimento no qual as ratas receberam durante 30 dias uma 

suplementação na dieta de extrato de urucum ou β-caroteno. 

Sabe-se que o DM é uma condição na qual os mecanismos de defesa do 

hospedeiro encontram-se comprometidos (BAGDADE et al., 1974). Muitas alterações 

imunológicas foram relatadas em animais e seres humanos diabéticos, incluindo um 

prejuízo na funcionalidade de linfócitos e granulócitos (ALEXIEWICZ et al., 1997, 

MARHOFFER et al., 1992). Vários estudos tentaram esclarecer a relação entre o 

diabetes tipo 1 e a funcionalidade de neutrófilos. Neste sentido, sabe-se que neutrófilos 

ativados produzem e liberam uma grande variedade de EROs, tais como O2
•−

 e H2O2 

(SHURTZ-SWIRSKI et al., 2001). Para avaliarmos o efeito do extrato de urucum e β-

caroteno sobre a produção de EROs em neutrófilos de animais controle e diabéticos 

realizamos um ensaio de quimioluminescência amplificado por luminol.  

Estudos anteriores realizados com células do endotélio vascular e leucócitos 

mostraram uma correlação positiva entre a geração de EROs e o aumento do estresse 

oxidativo causado pela hiperglicemia (DING et al., 2007, BELLIN et al., 2006). 

AYILAVARAPU et al. (2010) demonstraram que neutrófilos isolados de indivíduos 

diabéticos apresentam uma produção do O2
•− 

significativamente maior em relação a 

indivíduos saudáveis. Nossos resultados estão de acordo com esse estudo, uma vez que 

neutrófilos de ratas diabéticas apresentaram um aumento significativo na produção de 

EROs (4 vezes) em comparação aos neutrófilos de ratas controle (figura 8).  

Os resultados da figura 8 mostram, pela primeira vez, que o tratamento com 

extrato de urucum e β-caroteno foi efetivo na redução das EROs em ratas diabéticas. 

MARIN et al. (2010), utilizando ratos diabéticos induzidos com ALX e tratados por 30 

dias com astaxantina (um carotenóide presente em microalgas, fungos e crustáceos), 

observaram que os neutrófilos de ratos diabéticos apresentaram uma produção 

significativamente maior de O2
•− 

se comparados aos neutrófilos de ratos controle. Já 

para o grupo diabético que recebeu o tratamento com astaxantina, não foi observado 

diminuição na produção de O2
•− 

se comparado ao grupo diabético. 

Embora múltiplas fontes geradoras de EROs estejam relacionadas ao diabetes, a 

principal fonte presente nas lesões inflamatórias é a NADPH oxidase de neutrófilos. 

Para testarmos a hipótese de que o complexo da NADPH oxidase está envolvido na 

indução de EROs em neutrófilos de ratas diabéticas, realizamos um experimento 
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utilizando o DPI (inibidor da NADPH oxidase). Nossos resultados demonstraram que o 

DPI foi capaz de inibir significativamente a produção de EROs em neutrófilos de ratas 

controle e diabéticas, sendo a inibição mais pronunciada em neutrófilos de ratas 

diabéticas. Esses dados demonstram a participação do complexo da NADPH oxidase na 

produção exacerbada de EROs em neutrófilos de ratas diabéticas. BANSAL (2011), 

verificaram um aumento na produção de EROs em neutrófilos tratados com AGEs, e 

este aumento foi revertido incubando-se estas células com DPI. 

Os neutrófilos são as primeiras células efetoras recrutadas para o local da 

infecção, internalizando, matando e digerindo bactérias e fungos. A ligação de alguns 

ligantes nos receptores do complemento 3 (CR3) nos neutrófilos leva a uma fagocitose 

por um processo que envolve a polimerização de actina e inserção de nova membrana. 

Após a formação do fagossoma, mecanismos efetores são ativados para matar e digerir 

partículas. Estes, incluem, a produção de EROs, halogenatos oxidados e liberação de 

enzimas dos grânulos (RADI et al. 1991). A incubação de neutrófilos de ratas diabéticas 

com partículas opsonizadas de zimosan induzem a um aumento significativo na 

produção de espécies oxidantes por essas células. Esta ativação é dependente de 

receptores FcR e CR, induzindo a produção de EROs (MCKENZIE e SCHREIBER, 

1998). Nossos resultados mostraram que os neutrófilos de ratas diabéticas que 

receberam a suplementação com extrato de urucum ou β-caroteno apresentaram uma 

menor produção de EROs quando foram incubados com partículas de ZC3b (figura 9). 

Esses resultados nos permitem inferir que o provável mecanismo de ação do extrato de 

urucum e do β-caroteno envolve a regulação da atividade da NADPH oxidase. Dessa 

forma, neutrófilos isolados de ratas diabéticas tratadas com extrato de urucum ou β-

caroteno e posteriormente incubados com ZC3b foram menos responsivos à produção 

de EROs provavelmente porque a NADPH oxidase foi parcialmente inibida durante o 

período de tratamento. 

A ativação de leucócitos polimorfonucleares (PMNs) produzem não somente 

EROs mas também NO (STOLAREK et al., 1998, SCHMIDT et al., 1989), os quais 

reagem com o O2
•− 

 formando o peroxinitrito (ONOO
–
) (REN et al., 2007). De fato, em 

processos infecciosos, células ativadas como macrófagos, neutrófilos e células 

endoteliais secretam simultaneamente NO e intermediários reativos do oxigênio, e a 
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ação citotóxica indireta do NO consiste, principalmente, na sua reação com esses 

intermediários do oxigênio (REN et al., 2007).  

Nossos resultados mostraram um aumento na produção de NO em neutrófilos de 

ratas diabéticas (figura 10). Estes resultados estão de acordo com CERCHIARO et al. 

(2001) que verificaram que a atividade de iNOS foi significativamente maior em 

neutrófilos de ratos diabéticos induzidos por aloxano. Entretanto, observamos que os 

neutrófilos de ratas diabéticas que receberam a suplementação com extrato de urucum e 

do β-caroteno apresentaram uma diminuição dessa produção. BAI et al. (2005) 

verificaram que o β-caroteno inibe a produção de NO e a expressão gênica associada a 

inflamação em macrófagos peritoneais estimulados com LPS. 

Tem sido observado que o peroxinitrito é um importante mediador da toxicidade 

dos radicais livres por causa dos seus efeitos oxidantes fortes (RADI et al., 1993). 

Todos esses radicais e derivados reativos são liberados nos espaços extracelulares onde, 

indiscriminadamente causam danos a macromoléculas biológicas, aumentando dessa 

forma, a injúria causada nos tecidos (BRAGA et al., 2008). Sendo assim, podemos 

inferir, apesar de não haver estudos correlacionando o extrato de urucum com NO, que a 

redução de NO ocasionado pelo extrato de urucum e o β-caroteno em neutrófilos de 

ratas diabéticas pode estar relacionada à sua capacidade em sequestrar moléculas de NO 

formadas e/ou inibir a atividade da iNOS. 

Devido à importância do balanço EROs/NO na ação do óxido nitrico como 

molécula citotóxica ou citoprotetora realizamos uma análise comparativa do equilíbrio 

entre EROs e NO. Os resultados da figura 11 mostraram que em neutrófilos de ratas 

diabéticas o aumento na produção de EROs é acompanhado do aumento de NO. Já o 

tratamento com extrato de urucum e β-caroteno foi capaz de diminuir simultaneamente 

a produção de EROs e NO em neutrófilos de ratas diabéticas. O aumento da produção 

de EROs e de ERN por neutrófilos ativados e a concomitante diminuição das defesas 

antioxidantes dão origem ao um desequilíbrio oxidante/antioxidante levando ao estresse 

oxidativo (BRAGA et al., 2008). Neutrófilos são especializados na produção de EROs, 

NO e enzimas proteolíticas. Tanto o O2
•−

 e o NO, geram secundariamente EROs e ERN. 

Fisiologicamente, a formação de EROs/ERN tem função essencialmente microbicida. 

Embora, a formação de espécies reativas seja uma função das células de defesa, a 

superprodução pode danificar as células do próprio organismo, causando lesão tecidual 
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e contribuir para o desenvolvimento de uma série de doenças graves. Assim, a 

modulação de sua produção é importante para o tratamento de doenças imune e 

inflamatórias. 

Os resultados encontrados até o momento demonstraram que o extrato de 

urucum e o β-caroteno possuem um efeito antioxidante a partir da modulação da 

produção de EROs e NO em neutrófilos de ratas diabéticas. Diante disso, nosso 

próximo objetivo foi investigar se a modulação de EROs ocorrida em neutrófilos de 

ratas diabéticas com um tratamento de 30 dias ocorreria se os animais fossem tratados 

por um período de 7 dias. 

Para cumprir a este objetivo, realizamos um experimento no qual as ratas 

receberam durante 7 dias dieta suplementada com extrato de urucum ou β-caroteno. 

Os neutrófilos posuem uma meia-vida curta na circulação de seis a dez dias. Da 

circulação eles podem migrar para os tecidos, sendo recrutados a um sítio de 

inflamação, seguindo um gradiente de quimiocinas específicas, onde permanecem 

ativos de dois a seis dias. A abundância de neutrófilos no sangue, a eficácia de seu 

recrutamento e suas ações antimicrobianas e fagocitárias no sítio inflamatório, fazem 

dessas células uma primeira linha de defesa do sistema imune inato (KUIJPERS e 

ROOS, 2001). 

O aumento do estresse oxidativo é um dos fatores responsáveis no 

desenvolvimento das complicações diabéticas, e neste sentido, sabe-se que a inibição do 

estresse oxidativo é capaz de bloquear as manifestações da doença (HA e KIM, 1999). 

Vários estudos demonstraram 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 et al., 1990, JAIN, 

1989). 

Os resultados da tabela VII mostraram que as ratas diabéticas apresentaram 

aumento significativo nos níveis de glicose sérica e uma redução nos níveis de insulina, 

além da perda de massa corporal, característicos de um estado diabético. O extrato de 

urucum e o β-caroteno não foram efetivos na prevenção ou redução da glicemia em um 

tratamento de 7 dias. 

Acredita-se que os AGEs estão envolvidos na gênese das muitas complicações 

irreversíveis do diabetes, incluindo as complicações vasculares (MARITIM et al., 
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2003). Os neutrófilos podem induzir a formação de AGEs pela oxidação de 

aminoácidos durante o processo inflamatório (HUEBSCHMANN et al., 2006). O 

excesso de glicose sérica no diabetes pode ser transportada para o compartimento 

intracelular e resultar em alterações no metabolismo e no potencial redox (MARIN et al, 

2010), além de alterar as vias de sinalização celular como a da proteína quinase C 

(PKC) (TUTTLE et al., 2009). O O2
•−

 é a principal EROs gerada durante a explosão 

respiratória (‘burst  respiratory’), via redução do oxigênio molecular através da ativação 

do complexo da NADPH oxidase (VALKO et al., 2007).  

Para verificar a produção de EROs pelos neutrófilos de ratas tratadas durante 7 

dias realizamos o ensaio de quimioluminescência amplificado por luminol. Verificamos 

que os animais diabéticos apresentaram um aumento significativo (7 vezes) na produção 

de EROs em relação aos animais do grupo controle (figura 12). Este resultado está de 

acordo com GUERRA et al. (2011) e ARAÚJO et al. (2011), que observaram que 

neutrófilos isolados de ratas diabéticas apresentaram uma produção de EROs
 

significativamente maior quando comparados aos neutrófilos de ratas não diabéticas.  

O tratamento com o extrato de urucum e com o β-caroteno foi capaz de reduzir 

significativamente a produção de EROs, resultados demonstrados pela primeira vez em 

neutrófilos de ratas dos grupos Cβcar, DUr e Dβcar. KIM et al. (2011) utilizando 

células de carcinoma gástrico da linhagem AGS observaram também uma redução na 

produção de EROs quando as células foram tratadas com os carotenóides, β-caroteno e 

luteína. 

Para verificarmos a participação do complexo da NADPH oxidase neste 

processo realizamos ensaios com DPI. Verificamos que o DPI inibiu significativamente 

a produção de EROs em todos os grupos experimentais, confirmando a participação da 

NADPH oxidase na produção de EROs em neutrófilos de ratas submetidas a um 

tratamento de 7 dias (figura 12). 

Realizamos também o ensaio com partículas de ZC3b que são capazes de 

estimular a produção de EROs e verificamos que houve uma diminuição significativa na 

produção destas espécies em todos os grupos experimentais que receberam a 

suplementação com extrato de urucum e β-caroteno (figura 13). A fagocitose de 

partículas opsonizadas por neutrófilos envolve a ativação de algumas vias bioquímicas. 

Sabe-se que o processo de fagocitose envolve a produção de inositoltrifosfato e 
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diacilglicerol (TAUBER et al., 1982). O diacilglicerol é um ativador fisiológico da 

PKC, a qual poderá fosforilar e ativar a NADPH oxidase. Sendo assim, podemos inferir 

que neutrófilos de ratas diabéticas são mais resposivas ao estímulo com zimozan. 

Nossos resultados mostraram que neutrófilos de ratas diabéticas produziram 

mais EROs que os controles e que este aumento de EROs foi inibido pelo DPI, sendo 

assim resolvemos investigar se esses carotenóides afetariam a expressão das 

subunidades da NADPH oxidase. 

O aumento na produção de EROs (figura 12) pode ser correlacionado com o 

aumento da expressão das subunidades p47
phox

 e p22
phox

 da NADPH oxidase (figura 

15). O aumento da geração de O2
•−

 a partir de neutrófilos no diabetes é induzida por 

p47
phox

, uma das subunidades regulatórias da NADPH oxidase. OMORI et al. (2008) 

demonstraram que a p47
phox

 é uma proteína chave para a montagem do complexo da 

NADPH oxidase, translocando-se para a membrana e associando-se com a p22
phox

. 

Estes achados sugerem que uma mudança significativa ocorre na resposta imune inata 

durante a hiperglicemia crônica, o que poderia contribuir para as complicações do 

diabetes (OMORI et al., 2008). 

Como descrito anteriormente, nossos resultados mostraram uma redução de 

EROs geradas por neutrófilos de ratas diabéticas tratados por 30 dias com extrato de 

urucum e β-caroteno (figura 8). Comprovamos essa redução de EROs novamente no 

experimento com duração de 7 dias (figura 12) e que esta redução pode ser 

correlacionada com o decréscimo nos níveis de mRNA de p47
phox

 e p22
phox

 em 

neutrófilos de ratas diabéticas (figura 15). O tratamento com extrato de urucum também 

foi capaz de reduzir a expressão de gp91
phox

, p47
phox

 e p22
phox

 em neutrófilos de ratas 

controle. Dados da literatura mostraram que carotenóides podem diminuir a produção de 

O2
•−

 estimulada pela NADPH oxidase (MONROY-RUIZ et al., 2011). O nosso grupo é 

o primeiro a demonstrar que o provável mecanismo de ação para a redução de EROs, 

observada nos ensaios de quimioluminescência, em neutrófilos de ratas diabéticas 

tratadas com extrato de urucum e β-caroteno, está relacionado a uma menor expressão 

das subunidades p47
phox

 e p22
phox

 da NADPH oxidase. 

Uma molécula de sinalização importante, o NO, entra em ação como um 

imunomodulador, que regula várias funções dos linfócitos, macrófagos e PMNs 

(RUBBO et al., 1994). Resultados do nosso laboratório mostraram um aumento na 
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produção de NO em neutrófilos de ratas diabéticas e uma redução da produção de NO 

em neutrófilos de ratas diabéticas tratadas com extrato de urucum e β-caroteno por 30 

dias (figura 10). Em 7 dias de tratamento, não encontramos nenhuma diferença 

significativa na produção de NO nos grupos experimentais (figura 14) o que pode ser 

confirmado MARIN et al. (2010), que não observaram diferença na produção de NO em 

neutrófilos de ratos diabéticos tratados com astaxantina. Quando analisamos os 

resultados da expressão de iNOS (figura 16) verificamos que houve uma diminuição 

siginificativa nos grupos CUr, Cβcar e D e nenhuma alteração foi encontrada na 

expressão de iNOS em neutrófilos de ratas diabéticas tratados com o extrato de urucum 

e β-caroteno por 7 dias. Essa diferença nos resultados encontrados nesse estudo pode ser 

explicado pela mudança no tempo de tratamento. NAWA et al. (2011) demonstraram 

que a atividade da NO pode ser regulada a partir do 9 ao 15 dia após a indução do 

diabetes experimental. Embora a mudança na atividade da óxido nítrico sintase em 

condições diabéticas sejam controversas (NAWA et al., 2011), 7 dias de tratamento 

provavelmente não foram suficientes para induzir mudanças na produção de NO. 

Esses resultados, analisados em conjunto, nos levaram a questionar se a 

diminuição exacerbada das EROs constatadas em nossos resultados seria decorrência 

apenas da inibição da expressão das subunidades da NADPH oxidase ou também 

envolveria a ação de enzimas antioxidantes produzidas por neutrófilos. 

Para verificarmos tal efeito antioxidante do extrato de urucum e do β-caroteno, 

avaliamos a atividade da SOD e catalase e as expressões do mRNA dessas enzimas, 

pois, estas são conhecidas como enzimas importantes do sistema de defesa antioxidante. 

As SODs foram classificadas em dois tipos, Cu/Zn-SOD e Mn-SOD, que estão 

respectivamente, no citoplasma e mitocôndria das células (UCHIMURA et al., 1999). A 

principal função da SOD é catalisar a conversão do O2
•−

 a H2O2 para reduzir seus efeitos 

tóxicos (OZANSOY et al., 2001). Por outro lado, a catalase é responsável pela remoção 

do H2O2 intracelular produzido pela SOD (OLUKMAN et al., 2010). Alguns estudos 

demonstram que as atividades das enzimas antioxidantes pode ser elevada, diminuída 

ou inalterada, dependendo do tipo de tecido ou células avaliados (MARITIM et al., 

2003). 

Apesar da SOD fornecer defesa intracelular eficaz contra a toxicidade do O2
•−

, 

esse sistema pode estar prejudicado no diabetes, devido a síntese diminuída e ou 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Olukman%20M%22%5BAuthor%5D
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desativação de enzimas por glicação (ODA et al., 1994). Nossos resultados mostraram 

que neutrófilos de ratas diabéticas apresentam menor atividade da SOD total (figura 

18A). Essa menor atividade também foi confirmada pela menor expressão do mRNA da 

Zn-SOD (figura 17A) e Mn-SOD (figura 17B). Esta menor atividade e expressão na 

SOD em neutrófilos pode indicar um distúrbio complexo no metabolismo das células 

imunes no DM, afetado pela hiperglicemia e hipoinsulinemia. Resultados encontrados 

por MARIN et al. (2010), mostraram também uma diminuição na atividade de SOD, 

confirmando nossos resultados. 

MATSUNAMI et al. (2010) mostraram que as expressões de mRNA da Cu/Zn-

SOD e da catalase foram significativamente menores nos ratos diabéticos. INUKAI et 

al. (2002) observaram que em pacientes diabéticos a atividade de SOD foi menor se 

comparada a indivíduos não diabéticos. Resultados semelhantes foram observados por 

UCHIMURA et al., (1999). O tratamento com β-caroteno foi capaz de aumentar a 

atividade de SOD total, bem como foi capaz de aumentar a expressão, tanto da Zn-SOD 

quanto da Mn-SOD, enquanto que o tratamento com o extrato de urucum aumentou a 

atividade de SOD total (figura 18A), mas apenas a expressão da Zn-SOD (figura 17A).  

 Existe um consenso geral de que a atividade ou concentração de mRNA de SOD 

pode aumentar ou diminuir dependendo do tecido (UCHIMURA et al., 1999, 

CEDERBERG et al., 2000). A ‗upregulation’ na expressão do mRNA das enzimas 

antioxidantes é um indicador de estresse intracelular (SHARPE et al., 1998).  

O aumento na expressão do mRNA Cu/Zn-SOD e Mn-SOD, foi observado em 

células endoteliais cultivadas em altas concentrações de glicose, por CERIELLO et al. 

(1996). SHARPE et al. (1998) observaram também um aumento nos níveis de mRNA 

das enzimas Cu/Zn-SOD e Mn-SOD em células do músculo liso vascular, nas quais o 

estresse oxidativo foi induzido por altas concentrações de glicose. O mesmo foi 

observado por SECHI et al (1997) no nivel de mRNA da Cu/Zn-SOD em rim de ratos 

diabéticos induzidos por estreptozotocina. 

SOD e catalase são responsáveis por proteger as células do estresse oxidativo, 

convertendo o O2
•− 

em H2O2 e este em água (SCHWEDHELM et al., 2003), dessa 

forma, a diminuição da expressão desses genes pode resultar em extresse oxidativo 

(CETINKALP et al., 2009). Nossos resultados de catalase demonstraram que 

neutrófilos de ratas diabéticas apresentaram menor atividade e expressão de mRNA 
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(figuras 17C e 18B, respectivamente). Já o tratamento com extrato de urucum e β-

caroteno foi capaz de aumentar a expressão e atividade dessa enzima em neutrófilos de 

ratas diabéticas. 

Dessa forma, a diminuição na expressão das subunidades da NADPH oxidase 

(p47
phox

 e p22
phox

) associado a um aumento na expressão e atividade de SOD e catalase 

pode ser um fator responsável pela diminuição significativa de EROs em neutrófilos de 

ratas diabéticas que receberam o extrato de urucum ou β-caroteno. Assim, podemos 

inferir que estes tratamentos contribuiram para a redução do estresse oxidativo induzido 

pelo diabetes no sistema imune inato. Assim, a inibição de EROs pode restaurar 

desequilíbrios metabólicos e bloquear tanto o início quanto a progressão das 

complicações diabéticas. 

Diante desses resultados, propusemos uma possível hipótese da via de 

eliminação das EROs produzidas pelos neutrófilos de ratas diabéticas tratadas com 

extrato de urucum ou β-caroteno (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Proposta da ação antioxidante do extrato de urucum. Neutrófilos de ratas 

diabéticas que receberam extrato de urucum ou β-caroteno apresentaram uma diminuição do 

mRNA das subunidades da NADPH oxidase (p47
phox

 e p22
phox

) e um aumento do mRNA das 

enzimas antioxidantes SOD e CAT. A sinergia desses fatores (diminuição da subunidades da 

NADPH oxidase e aumento das enzimas antioxidantes) culminaram com a diminuição das 

EROs produzidas por neutrófilos de ratas diabéticas.  
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÕES 

 

 

O efeito antioxidante do extrato de urucum e do β-caroteno em neutrófilos de 

ratas diabéticas pode ser demonstrado pela primeria vez nesse trabalho. 

 

1- No ensaio ‘in vitro’ verificamos um efeito antioxidante do extrato de urucum e 

do β-caroteno em neutralizar o radical DPPH; 

 

2- No ensaio ‘in vitro’ de avaliação da capacidade de neutralização direta de EROs 

não foi observado efeito do extrato de urucum e do β-caroteno; 

 

3- Não observamos o efeito do extrato de urucum e do β-caroteno no perfil 

glicêmico e na concentração de insulina dos animais dos experimentos de 30 e 7 

dias. 

 

No experimento de 30 dias observamos: 

 

4- Diminuição das EROs nos animais dos grupos diabéticos que receberam a 

suplementação com extrato de urucum ou β-caroteno; 

5- Participação do complexo da NADPH oxidase na produção de EROs; 

6- Diminuição na produção de NO em ratas diabéticas que receberam 

suplementação com extrato de urucum ou β-caroteno. 

 

No experimento de 7 dias observamos: 

 

7- Diminuição das EROs nos animais dos grupos diabéticos que receberam a 

suplementação com extrato de urucum ou β-caroteno; 

8- Participação do complexo da NADPH oxidase na produção de EROs; 
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9- Diminuição na expressão das subunidades da NADPH oxidase (p47
phox

 e 

p22
phox

) em ratas diabéticas que receberam suplementação com extrato de 

urucum ou β-caroteno; 

10- Nenhum efeito na produção de NO em ratas controle ou diabéticas; 

11- Diminuição na expressão da iNOS nos grupos CUr, Cβcar e D. 

12- Aumento na atividade e expressão da SOD e catalase em neutrófilos de ratas que 

receberam suplementação com extrato de urucum ou β-caroteno. 
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ANEXO 1: 

 

1 – DELINEAMENTO EXPERIMENTAL PARA PADRONIZAÇÃO DA DOSE DE 

ALOXANO 

 

 

  Experimento 1: 32 ratas Fisher albinas, foram divididas em 4 grupos: no grupo 

1, animais controle receberam uma injeção intraperitoneal de salina, no grupo 2 

os animais receberam uma injeção intravenosa de aloxano (ALX) na veia da 

cauda na concentração de 45 mg/Kg; nos grupos 3 e 4 os animais receberam 

uma injeção intraperitoneal de 100 e 150 mg/Kg de peso corporal 

respectivamente. 

 

  Experimento 2: 20 ratas Fisher albinas, foram divididas em 2 grupos: no grupo 

1 os animais receberam uma injeção intraperitoneal de 130mg/Kg de aloxano e 

no grupo 2 os animais receberam uma injeção intraperitoneal de 150 mg/Kg de 

aloxano. 

 

 

2 – IMPLANTAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DO MODELO DE DIABETES 

 

Estes experimentos tiveram o objetivo de implantação e padronização do modelo 

de diabetes em ratas Fisher em nosso laboratório, utilizando doses diferentes de aloxano 

(ALX) a fim de determinar a concentração necessária dessa droga para que as ratas 

desenvolvessem um quadro compatível com o encontrado no diabetes, visto que na 

literatura não está definido a concentração de ALX que deve ser usada em ratas desta 

linhagem.  

Analisando os resultados do experimento 1 verificamos que a dose intravenosa 

de 45mg/kg de aloxano não foi capaz de alterar significativamente a glicemia dos 

animais avaliados (figura 20- barra A). Na figura 20 barra B, observamos que não 

houve diferença significativa na glicemia dos animais que receberam uma injeção 

intraperitoneal (i.p) de aloxano na concentração de 100 mg/Kg (figura 20 - barra C) 

quando comparados aos animais do grupo controle. Entretanto, ao avaliarmos a 



                                                                                                                                           Anexos 
ROSSONI Jr., J.V.                                                      
 

 97 

concentração de 150 mg/Kg , observamos que os animais desse grupo apresentavam a 

glicemia de jejum acima de 400mg/dL ou 22,24 mmol/L (figura 20 - barra D), apesar 

de termos observado uma mortalidade de cerca de 40% dos animais. 
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Figura 20 – Glicemia de jejum de 8 horas. (A) Controle, (B) Injeção intravenosa de 45 

mg/Kg de ALX, (C) Injeção intraperitoneal de 100 mg/Kg de ALX, (D) Injeção intraperitoneal 

de 150 mg/Kg de ALX (n=8). Os dados foram analisados por teste-t de Student, * p < 0,0001.  
 

Em virtude dos resultados encontrados no experimento acima, realizamos uma 

nova série de experimentos para confirmarmos a concentração de aloxano a ser 

utilizado. Dessa forma, avaliando os resultados obtidos da concentração de 130 mg/Kg 

de ALX, observamos que cerca de 60% dos animais não apresentaram glicemia 

compatível ao estado diabético, ou seja, apresentaram glicemia de jejum em torno de 

100 mg/dL ou 5,56 mmol/L, 30% apresentaram glicemia em torno de 200 mg/dL ou 

11,12 mmol/L e 10% morreram. 

BEHR et al. (2008), mostraram que existem grupos de ratos naturalmente 

resitentes (ALR) e outros susceptíveis (ALS) a indução do diabetes por aloxano. Os 

animais do grupo ALR possuem glicemia abaixo de 400 mg/dL e, além disso, revertem 

o quadro de hiperglicemia em torno de 10 dias de experimento, ao passo que o grupo 

ALS apresenta glicemia acima de 400 mg/dL e ao longo do tempo do experimento estes 

valores se mantém constante. 

Portanto, padronizamos a concentração de 150 mg/Kg de ALX, uma vez que 

atingiriamos nosso objetivo de obtenção de animais diabéticos com a menor propensão 
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de redução da glicemia ao longo do experimento. Além disso, escolhemos sempre 

animais que possuíam glicemia de jejum igual ou superior a 400 mg/dL ou 22,24 

mmol/L.  A figura 21 mostra os valores da glicemia de jejum dos animais controle e 

diabéticos. 
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Figura 21 – Glicemia de jejum de 8 horas. As ratas do grupo diabético receberam uma única 

injeção i.p de 150 mg/Kg de ALX. Os dados foram analisados por teste-t de Student (p < 

0,0001).  
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ANEXO 2: 

 

 Trabalho aceito para publicação no Journal of Clinical Biochemistry and 

Nutrition (JCBN) 
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ANEXO 3: 

 

Trabalho recomendado para publicação no Free Radical Research 

 

 

  


