
Trabalho Submetido para Avaliação - 14/09/2012 16:30:06

AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE TBARS EM RIM DE RATOS DIABÉTICOS TRATADOS

COM ÁCIDO GÁLICO
 
LIZIELLE SOUZA DE OLIVEIRA (liziellesoliveira@hotmail.com) / farmácia/UFSM, SANTA MARIA-RS

GUSTAVO ROBERTO THOMÉ (gurotho@gmail.com) / Programa de Pós-Graduação em Ciências

Biológicas: Bioquimica Toxicológica/ UFSM, SANTA MARIA- RS

JUCIMARA BALDISSARELLI (jucymara_b@yahoo.com.br) / Programa de Pós-Graduação em Ciências

Biológicas: Bioquimica Toxicológica/ UFSM, SANTA MARIA- RS

NICÉIA SPANHOLI CALGAROTO (nice.calgaroto@gmail.com) / Programa de Pós-Graduação em Ciências

Biológicas: Bioquimica Toxicológica/ UFSM, SANTA MARIA- RS

CARLA ROBERTA NUNES POLACHINI (carlinha_polachini@hotmail.com) / Programa de Pós-Graduação

em Ciências Biológicas: Bioquimica Toxicológica/ UFSM, SANTA MARIA- RS

MARIA ROSA CHITOLINA SCHETINGER (mariachitolina@gmail.com) / Programa de Pós-Graduação em

Ciências Biológicas: Bioquimica Toxicológica/ UFSM, SANTA MARIA- RS

VERA MARIA MORSCH (veramorsch@gmail.com) / Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas:

Bioquimica Toxicológica/ UFSM, SANTA MARIA- RS

 
Palavras-Chave: 

TBARS, ÁCIDO GÁLICO, DIABETES MELLITUS

 
Introdução

	O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica crônica que afeta cerca de 250 milhões de pessoas,

sendo considerado um dos principais problemas de saúde pública. O DM é caracterizado por hiperglicemia

associada a disfunções e insuficiência em vários órgãos, tais como os olhos, rins, cérebro e coração. A

hiperglicemia pode resultar de uma deficiência absoluta ou relativa na ação ou secreção de insulina pela

células ß pancreática, as quais são produtoras de insulina (KIM et al., 2006).

Para a indução do modelo experimental de DM em animais, a estreptozotocina (STZ) é amplamente

utilizada. A STZ causa alterações semelhantes às observadas em pacientes com esta doença, como por

exemplo, o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) que podem levar a injúria

pancreática (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1985),e desse modo reduzir significativamente a ação ou

secreção da insulina. Este aumento da produção de EROs causa elevação nos níveis de peroxidação lipídica

o qual estimula a glicação e inativação de proteínas, enzimas e altera a estrutura e função do colágeno e

outras membranas celulares (BAYNES, 1991).

Uma das maneiras de minimizar a produção de EROs e proteger os tecidos dos efeitos citotóxicos da STZ é

o uso de inibidores de radicais livres tais como compostos antioxidantes. Neste contexto, podemos citar o

Ácido gálico (ácido 3,4,5-trihidroxibenzóico) (AG), o qual é um composto natural, e tem sua origem na

hidrólise de taninos, encontrados em abundância nas uvas, chás e outras frutas. O AG tem sido objeto de



estudo devido à sua potente capacidade de combater as EROs como o superóxido, peróxido de hidrogênio e

radicais hidroxila, além de sua atividade antiinflamatória, antimutagênica e anticarcinogênica (PEYRAT-

MAILLARD  et  al., 2000).

Objetivo

O presente estudo tem como objetivo avaliar o nível de um dos produtos da peroxidação lipídica (TBARS) no

rim de ratos diabéticos induzidos com estreptozotocina e tratados com ácido gálico.

Metodologia

	Neste experimento foram utilizados 20 ratos wistar machos (200-250g). Os animais foram divididos

aleatoriamente em quatro grupos (n=5): Grupo controle (C); Grupo ácido gálico 30mg/kg (AG); Grupo

diabético (D); Grupo diabético tratado com ácido gálico 30mg/kg (DAG). O período de tratamento foi de 21

dias e as administrações foram realizadas via oral (gavagem). Os animais foram mantidos em um ciclo de 12

horas claro/escuro e tiveram livre acesso à comida e água. Após o período de tratamento, os ratos foram

anestesiados em ambiente saturado com halotano e submetidos à eutanásia. O rim foi retirado, diluído em

Tris-HCl 50mM pH7,50 e congelado até realização do ensaio.

Os dados estatísticos foram submetidos à análise de variância (One-way ANOVA), seguida pelo teste de

Tunkey. O p<0,05 foi considerado para representar uma diferença significativa entre os grupos. Todos os

dados foram expressos como média±S.E.M.

Resultados

	Os resultados do presente estudo in vivo nos indicam que o nível de TBARS no rim de ratos do grupo AG

(11,22±0,5003) não apresentou di ferença s igni f icat iva quando comparado ao grupo C

(11,44±0,7588)(p<0,05). O nível de TBARS do grupo D (14,05±1,635) demonstrou aumento significativo

quando comparado ao grupo C (11,44±0,7588)(p<0,05). O nível de TBARS do grupo DAG (13,29±0,9723)

não apresentou diferença significava quando comparado ao grupo C (11,44±0,7588)(p<0,05) e ao grupo D

(14,05±1,635) (p<0,05).

Discussão

	A indução com STZ do modelo experimental de DM aumenta os níveis dos produtos da peroxidação lipídica

(TBARS e hidroperóxidos lipídicos), os quais são evidências indiretas da intensificação da produção de

EROs (PUNITHAVATHI et al., 2011). No presente estudo, o nível de TBARS foi aumentado no rim de ratos

diabético, o que elevou a produção de EROs. O aumento no nível de TBARS nestes animais pode ser devido

ao aumento do estresse oxidativo nas células renais como resultado da diminuição da atividade dos sistemas

de defesa antioxidante. Desta forma, quando o grupo nas mesmas condições patológicas (DAG) foi tratado

com ácido gálico, observa-se um decréscimo no seu nível de TBARS, o qual se mantém significativamente

semelhante ao grupo C, porém esse nível ainda permanece significativamente semelhante ao grupo D. Com

base nestes resultados, sugere-se que o AG têm função protetora no tecido renal devido a sua capacidade

antioxidante, a qual consegue atenuar o nível de TBARS.

Conclusão

O resultado do presente estudo demonstra a atividade antioxidante do ácido gálico, o qual consegue atenuar

o dano renal causado pelo DM. Desta forma, sugere-se que, o composto fenólico em estudo (AG) possa ter

função terapêutica que está relacionada à sua atividade antioxidante. No entanto, mais estudos devem ser

realizados para esclarecer o mecanismo de ação do AG nesta doença, e se a alteração da dose pode gerar

melhores resultados.
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