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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 O diabetes mellitus tipo 2 e via de sinalização da insulina  

 

Na perspectiva histórica a definição do “diabetes” foi se configurando, ganhando novas 

interpretações e características, deixando de ser o simples conceito de origem grega que denota 

“sifão”, devido à semelhança entre o grande volume de urina apresentada pelas pessoas com a 

saída de vinho dos tonéis pelos sifões, para uma doença caracterizada pela sua cronicidade e 

seus estágios clínicos com evolução de tempo variável (1).  

 Conforme a Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD), o “diabetes mellitus (DM) não é 

uma única doença, mas um grupo heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em 

comum a hiperglicemia, a qual é o resultado de defeitos na ação da insulina, na sua secreção ou 

em ambos” (2). 

 O DM tipo 2 (DM2) representa o estágio final de uma síndrome progressiva causada 

pela combinação da resistência à insulina (RI) e a diminuição da função das células β 

pancreáticas ocasionada por anormalidades genéticas e adquiridas (3), sendo responsável por 

90% dos casos de DM (4). 

 Segundo o Atlas do Diabetes elaborado pela International Diabetes Federation (IDF) 

em 2014, mais de 382 milhões de pessoas no mundo possuem DM, no entanto apenas 46% 

possuem ciência da doença. Somente em 2014 foram gastos 381,8 bilhões de dólares com o 

tratamento do DM e de suas complicações. Atualmente o Brasil ocupa a quarta posição no 

ranking dos países com indivíduos diabéticos entre 20 - 79 anos (5). 

Em 2011, a rede pública de saúde brasileira gastou R$ 89.282.291,17 com internações 

provocadas pelo DM, sendo que deste montante 41,68% corresponde à região sudeste (6). 

Também em 2011 a Fundação Oswaldo Cruz realizou um inquérito epidemiológico, avaliando 

a tendência da mortalidade por DM nas capitais brasileiras, no período de 1980-2007 e 

observou-se que em todas as capitais houve o incremento nas taxas de mortalidade, exceto em 

Florianópolis e Belo Horizonte que demonstraram tendência de declínio (7). Entre as possíveis 

explicações para o declínio, são apontadas diminuição do tabagismo, busca ativa de casos e 

rastreamento levando ao diagnóstico mais precoce da doença, redução do índice glicêmico da 

colesterolemia e pressão arterial através de intervenções médicas (7). 

Muitos fatores estão relacionados com o novo padrão epidêmico do DM, sendo que a 

maioria é atribuída ao estilo de vida sedentário e aos hábitos alimentares pouco saudáveis (8) 
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que contribuem com 40% do sobrepeso e 11% da obesidade na população brasileira de 20 anos 

ou mais (9). 

Além da insulina possuir um importante papel em relação ao DM, ela age como 

hormônio anabólico que possui ação em diversos tecidos, quer pelo seu papel sinérgico com o 

hormônio do crescimento, reduz a produção hepática de glicose (via diminuição da 

gliconeogênese e glicogenólise) e aumenta a captação periférica de glicose, principalmente nos 

tecidos muscular e adiposo. Este hormônio também estimula a lipogênese no fígado e reduz a 

lipólise nos adipócitos (10).  

Sua secreção é realizada pelas células β pancreáticas quando ocorre ao aumento de 

glicose circulante no sangue. O alvo deste hormônio é o receptor de insulina (IR), “uma proteína 

heterotetramérica com atividade quinase, composta por duas subunidades α e duas subunidades 

β, que atua como uma enzima alostérica na qual a subunidade α inibe a atividade tirosina 

quinase da subunidade β” (11). 

 A ativação do IR provoca uma cascata de eventos, como meio de amplificação do sinal 

de transdução, iniciando pela fosforilação em tirosina do substrato do receptor de insulina 

(IRS). Dos substratos proteicos que são fosforilados pelo IR, os substratos do receptor de 

insulina-1 e 2 (IRS-1 e IRS-2) são aqueles cuja importância nos efeitos metabólicos da insulina 

foram convincentemente demonstrados. Camundongos knockout (KO) para IRS-1 (IRS-1 -/-) 

apresentam RI e retardo no crescimento, mas não são hiperglicêmicos (12). No entanto, o 

camundongo IRS-2 -/- apresenta um fenótipo diferente do IRS-1 -/- , eles possuem  

hiperglicemia acentuada decorrente de diversas anormalidades na ação da insulina nos tecidos 

periféricos, redução significativa da massa de células β pancreáticas e falência da atividade 

secretória destas (13). 

Os IRS’s, quando fosforilados, atuam como proteínas ancoradouras, interagindo com 

proteínas que contém o domínio Src homology (SH 2), entre elas, a subunidade reguladora de 

85kDa (p85) da enzima fosfatadilinositol-3-quinase (PI3K). A subunidade 110kDa (p110) desta 

enzima possui ação catalítica que inibida no citoplasma devido a associação constitutiva com a 

p85. Quando a molécula de IRS é fosforilada ocorre associação com a subunidade p85, 

liberando a p110, que catalisará a fosforilação do fosfatadilinositol-4,5-bifosfato (PIP2) na 

posição 3, gerando fosfatadilinositol-3,4,5-trifosfato (PIP3) que, ao acumular-se no interior da 

célula, ativará a treonina proteína quinase 1 dependente de fosfoinositídeo 3 (PDK1). A PDK1 

e a proteína alvo da rapamicina (mTOR) são responsáveis pela fosforilação do resíduo de 

treonina 308 e da serina 473 respectivamente, ativando assim a proteína quinase B (PKB) ou 

AKT (14).  
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Uma vez fosforilada a AKT ativará um susbstrato, uma proteína de peso molecular de 

160 kDa, denominada AS160. A ativação da AS160 promove aumento da atividade GTPásica 

da Rab que modula a organização do citoesqueleto, gerando a translocação do transportador de 

glicose-4(GLUT-4) (15). Outros efeitos também são atribuídos a AKT, entre eles: diminuição da 

gliconeogênese, através da inibição por fosforilação de fatores de transcrição que contém o 

domínio forkhead (FKH) e aumento da glicogênese por meio da inibição da glicogênio sintase 

quinase (GSK3) (16). 

Além da via IRS/PI3K/AKT, outros mecanismos foram elencados como indutores da 

captação da glicose, independente da ativação da PI3K. Entre eles encontram-se a fosforilação 

do complexo proteico Protooncogenese c-Cbl/Proteína adaptadora Cbl (Cbl-CAP), o qual migra 

para a membrana celular e interage com a proteína adaptadora CrKl que encontra-se associada 

a proteína C3G, uma proteína trocadora de nucleotídeos que catalisa a troca de guanosina 

difosfato (GDP) por guanosina trifosfato (GTP) da proteína TC10, ativando-a. Uma vez ativada, 

a TC10 desencadeia um sinal para a translocação do GLUT4 para a membrana celular, em 

paralelo à ativação da via da PI3K (11). 

 

Figura 1 – Via de sinalização da AKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O receptor de insulina é uma tirosina quinase que se autofosforila e catalisa a fosforilação dos IRS’s. Após a 

fosforilação essas proteínas se ligam a outras moléculas de sinalização através de seus domínios SH2, resultando 

na ativação de vias de sinalização intracelular como a via da PI 3-quinase. Essas vias regulam o transporte de 

glicose, a síntese de glicogênio.  

FONTE: Adaptado de DRUWE, IL; VAILLANCOURT, RR. Influence of arsenate and arsenite on signal 

transduction pathways: an update. Arch Toxicol. v. 84, n.8, 2010.p. 585–596. 

 

Após o IR ser ativado e o sinal da insulina ser transmitido para o interior da célula, os 

IRs ligados à insulina se agregam em grupos e sofrem interiorização em vesículas, resultando 

em infra-regulação (down-regulation). A insulina interiorizada é degradada nos lisossomos, 
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mas os receptores são reciclados para a membrana plasmática (17). Mecanismos como esses são 

necessários para o organismo manter a homeostase da glicose. 

Designs inteligentes como este têm aguçado a curiosidade dos pesquisadores, e 

produzido estudos interessantes, relacionando certos tipos de regulação negativa com o DM2. 

Segundo Jia (1997), o balanço entre a fosforilação e a desfosforilação de proteínas é o 

mecanismo fundamental para o controle de diversos eventos biológicos iniciados por efetores 

extracelulares (18). Portanto, mudanças no comportamento de cinases e fosfatases podem 

contribuir para o desenvolvimento de várias doenças, entre elas o DM2 (19). A proteína tirosina 

fosfatase 1B (PTP1B) foi a primeira fosfatase relacionada com a regulação negativa da insulina, 

pois foi demonstrada a sua capacidade em catalisar a remoção do grupo fosfato do IR e IRS-1 

(17,21). Segundo Haque et al (2011), a PTP1B é temporariamente ativada quando oxidada e 

inativada na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2) 
(20). Já Lorenzo et al (2008), 

demonstraram que roedores alimentados com dietas hiperlipídicas e tratados com Fator de 

Necrose Tumoral–Alfa (TNF-α) possuem aumento da expressão dessa fosfatase no tecido 

adiposo (22). Panzhinskiy et al (2013), demonstraram que camundongos PTP1B KO possuem 

maior proteção contra o ganho de peso, RI e esteatose hepática após serem tratados com dieta 

hiperlipídica por 20 semanas. Além disso, Panzhinskiy et al demonstraram em linhagem de 

miócitos C2C12 tratados com tunicamicina, um indutor de estresse de retículo, que a EROs 

produzidas pelo estresse de retículo induz a expressão de PTP1 B através do aumento nuclear 

da subunidade p65 do Fator Nuclear κ B (23). 

Outra fosfatase que contribui para a diminuição da transdução do sinal da insulina é a 

homólogo da fosfatase e tensina (PTEN) codificado no cromossomo 10, cujo papel é diminuir 

a formação do PIP3(16). O tecido adiposo parece ser um importante condicionante para o 

aumento da expressão da PTEN, por meio da resistina, um hormônio produzido pelo adipócito 

em estado de sobrepeso (24). Segundo Wijesekara et al, animais que tiveram a deleção da PTEN 

no músculo esquelético e foram submetidos a dieta hiperlipídica apresentaram maior 

fosforilação da AKT quando comparado com animais que expressavam a PTEN(24). Wang et 

al., demonstraram que a deleção da PTEN em células alfas pancreáticas protege camundongos 

contra a RI e o ganho de peso (25). 

  



13 
 

1.2 O papel do fígado no diabetes melittus tipo 2 

 

Além dos mecanismos moleculares do controle glicêmico e do pâncreas como órgão 

secretor de insulina o fígado ocupa um importante papel na homeostase dos glicídios. 

Anatomicamente esse órgão encontra-se localizado na região abdominal no hipocôndrio direito 

avançando até o hipocôndrio esquerdo, e sob o diafragma. Além do tamanho, o fígado atrai 

atenção pela sua enorme capacidade regenerativa a qual é dividida em três fases de acordo com 

o crescimento e função restabelecida após injuria, sendo elas: 1)Fase de hiperplasia quando os 

hepatócitos adquirem a competência de replicação; 2) Fase hipertrófica, período no qual as 

células hepáticas aumentam o seu volume, buscando proporções adequadas para o 

restabelecimento das funções; 3) Terminação, quando a hiperplasia e hipertrofia necessária para 

restituição da função é alcançada (26). 

Após o período prandial, com o aumento do nível glicêmico o hepatócito passa a 

transportar a glicose circulante para o seu interior através do GLUT2 (27). 

No período entre as refeições, quando o nível glicêmico começa a diminuir, o organismo 

ativa mecanismos de homeostase energética. Segundo Ralph DeFronzo a glicogenólise e 

gliconeogênse hepática é responsável por 85% da produção da glicose endógena (29). Não seria 

por menos que até 1987 o pesquisador Ralph DeFronzo conferiu ao fígado papel de destaque 

na patogênese do DM (30). 

No entanto em indivíduos diabéticos com 70kg, que possui uma glicemia entre 140-

200mg/dl, a produção hepática de glicose é de aproximadamente 2,5mg/kg/min, ou seja, 

durante o período noturno (20:00h às 08:00h) o fígado de um indivíduo diabético produz 30g 

adicionais de glicose para o organismo (29). 

 Além da hiperglicemia acarretar prejuízos à retina, sistema vascular, sistema renal e 

sistema nervoso, o fígado torna-se passivo de injúrias provocadas por alterações metabólicas. 

Embora seja clara a relação entre doença hepática lipídica não alcoólica (DHGNA) e DM2, o 

mecanismo causa-efeito desta relação ainda permanece enigmático (31). Em 2012 o grupo de 

estudo TODAY demonstrou através de um trabalho clínico que crianças diabéticas possuem 

aumento da proteína C reativa, alanina aminotransferase, ativador do plasminogênio tipo 1 e 

interleucina – 6 (32). Segundo Stalenhoef, a DHGNA representa a forma mais freqüente de 

doença hepática no mundo ocidental (32), sendo que cerca de 10-15% evoluirão certamente para 

sua forma mais grave, a esteato hepatite não alcoólica (NASH) (33). 

 Em 2014 a equipe de Tao Zhang constatou que a DHGNA, é mais comum na população 

masculina que na feminina (26,04% e 9,43% respectivamente). No entanto, após o ajuste das 
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taxas de riscos, foi observado que mulheres com DHGNA possuíam maior possibilidade de 

desenvolver SM que os homens, sendo que a diferença de riscos pode alcançar 95% (35). 

 Na população pediátrica a incidência de DHGNA é de 9,6% ao ano, e este número sofre 

um expressivo aumento quando comparado com crianças obesas (38%). Embora não esteja 

claro, vários estudos populacionais sugerem que para cada 2 meninos, 1 menina possui 

DHGNA (36). A provável explicação para essa diferença pode residir nos níveis de hormônios 

sexuais (relação estrogênio / testosterona), expressão hepática dos receptores de hormônios 

sexuais e padrão de secreção do hormônio do crescimento em circulação. De fato, tem sido 

mostrado que os estrógenos atuam como agentes anti-apoptóticos e anti-fibrogênicos, bem 

como agentes anti-inflamatórios (37).  

Dentre os mecanismos propostos na relação DM2-DHGNA, a RI parece ter um papel 

importante na evolução da doença. Segundo Su (2011), o quadro de obesidade colaboraria para 

hipoadiponectinemia e consequentemente o surgimento da RI (38).  Como dito anteriormente a 

RI é um dos quadros que caracteriza o DM2, e nesse contexto a lipase hormônio sensível não 

possui sua atividade suprimida, resultando em aumento da lipólise, com conseqüente aumento 

de ácidos graxos livres (AGL) (39). O aumento crônico e acentuado de AGL possui efeito 

hepatotóxico, inibição da expressão do gene da insulina e efeito tóxico sobre as células β 

pancreáticas que substituem a glicose por AGL como fonte energética (40). Como a adiponectina 

é responsável pela ativação das vias proteína quinase ativada por adenosina monofosfato 

(AMPK) e receptores ativados por proliferadores de peroxissoma alfa (PPARα) no tecido 

hepático, sua diminuição comprometeria a oxidação lipídica e por último culminaria na 

esteatose hepática (41-43). 

Embora a etiologia da DHGNA não esteja totalmente esclarecida, a teoria dos dois hits 

propostas por Day e James em 1998 possui maior aceitação pelos pesquisadores. Essa teoria 

propõe que a RI é a condição inicial para o processo de esteatose hepática (first hit) e o estresse 

oxidativo constitui o second hit para o desenvolvimento da inflamação e fibrose, caracterizado 

esteato hepatite não alcoólica (44).  
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Figura 2 – A complexa relação causa-efeito do  diabetes tipo 2 e esteatose hepática. 

 

 

 

A obesidade e/ou predisposição genética promovem o diabetes tipo 2 (DM2), este por sua vez promove o aumento 

de ácidos graxos livres o qual é drenado para o sistema porta hepático e com a redução da β oxidação no fígado 

resulta em esteatose hepática  

FONTE: Adaptado de HECHT, L; WEISS, R. Nonalcoholic Fatty Liver Disease and Type 2 Diabetes in Obese 

Children. Curr Diab Rep. v.14, n.1, 2014. 
 

 

1.3 O estresse oxidativo no diabetes mellitus tipo 2 

 

 A definição clássica de estresse oxidativo, como “um distúrbio no estado pró-

oxidante/antioxidante em favor do primeiro” foi proposta em 1985 por Helmut Sies (45), desde 

então um grande número de doenças, como enfisema pulmonar, doenças inflamatórias, 

aterosclerose, câncer e envelhecimento, foram relacionadas à produção exacerbada de EROs, 

entre elas o ânion superóxido (O2
- ), H2O2, radicais peroxila (ROO ), radical de hidroxila 

 (HO ), oxigênio singlete (1O2) e peroxinitrito (ONOO-). Para neutralizar o ataque dessas 

EROs, o organismo utiliza mecanismos de defesa baseados na ação de compostos antioxidantes 

enzimáticos e não-enzimáticos (46).   

Após a metabolização da glicose no ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido tricarboxílico, a 

coenzima dinucleotídeo de nicotinamida e adenina (NADH) transporta dois elétrons e um 

próton para o complexo I da cadeia respiratória, localizado na membrana mitocondrial interna. 

Já o complexo II recebe elétrons doados pela dinucleotídeo de flavina e adenina (FADH). Os 

elétrons de ambos os complexos são transferidos para o complexo III por meio da coenzima Q, 

de onde será transferido para o complexo IV através da atividade do citocromo-C. Parte da 

energia gerada no transporte dos elétrons é utilizada pela bomba de prótons, o que produzirá 

um potencial eletroquímico através da membrana, necessário para formação de ATP por meio 
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da ATP sintetase, e a outra parte dos elétrons serão reduzidos pelo oxigênio molecular, 

transformando-se em água (47). 

Quando a hiperglicemia é sustentada, como ocorre no DM, aumenta o transporte de 

elétrons pela NADH e FADH, ocasionando a elevação crítica do potencial eletroquímico da 

membrana, provocando retardo no transporte dos elétrons no complexo III. Para solucionar o 

problema, a coenzima Q doa elétrons para oxigênio molecular, gerando O2
- (47). 

 A produção excessiva de EROs provoca danos ao DNA, e consequentemente inibe a 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), uma importante enzima da via glicolítica, o 

que resulta no aumento dos metabólitos formados antes da GAPDH. Normalmente a glicose é 

metabolizada pela via dos polióis através da ativação da aldose redutase. No entanto, quando a 

concentração de glicose é alta, a conversão da glicose em sorbitol se faz à custa do consumo de 

dinucleotídeo de nicotinamida adenina difosfato (NADPH). Como o NADPH é necessário para 

a regeneração da glutationa reduzida pela enzima glutationa redutase, o estresse oxidativo acaba 

tornando-se exacerbado (48). 

 

Figura 3 – Estresse oxidativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismo proposto para explicar o dano celular induzido pela hiperglicemia e o estresse oxidativo. O excesso 

de superóxido (O2
- ) inibe parcialmente o GAPDH, uma enzima da via glicolítica, o que resulta aumento dos 

metabólitos formados antes da ação da GAPDH. 

FONTE: Adaptado de CORREA-GIANNELLA, M. L; VIEIRA, S. M. A predisposição genética para o 

desenvolvimento da microangiopatia no DM1. Arq Bras Endocrinol Metab, v. 52, n. 2, 2008. 

 

EROs, TNF-α e o estresse de retículo promovem o aumento da atividade da c-Jun NH2-

terminal kinase (JNK) (49), uma proteína capaz de regular a expressão de genes de sobrevivência 
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celular na fase inicial de estresse, e que, quando ativada cronicamente, medeia a apoptose, 

processo de oncogênsese e RI (49). 

 A JNK possui dois mecanismos de ação indutora de RI. No primeiro, ela promove 

fosforilação em serina-307 do IRS-1 interrompendo a transdução do sinal da insulina. Segundo 

Solinas et al (2006), ratos com ausência de JNK1 (KO JNK1) submetidos a dieta hiperlipídica 

apresentaram menor taxa de fosforilação em serina-307 em ralação ao grupo controle, assim 

como, menor quantidade de injúria hepática e esteatose (50). O segundo mecanismo constitui-se 

da transcrição de genes inflamatórios (51). 

 

1.4 A utilização dos terpenos no estresse oxidativo e no diabetes mellitus tipo 2 

 

Pelo fato da hiperglicemia em indivíduos diabéticos acentuar a produção de EROs e 

outras espécies de radicais livres a um nível em que os mecanismos antioxidantes do organismo 

são exauridos a busca por substâncias com capacidade redutora tornou-se uma importante 

estratégia na tentativa de auxiliar o organismo a reequilibrar a razão EROs / agentes redutores.  

Segundo Bicas et al (2011) terpenos como o álcool perílico e o α-terpineol apresentaram 

baixa capacidade de redução do radical de 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH). No entanto, ao 

realizar o método de capacidade de absorção de radical de oxigênio o α-terpineol apresentou 

efeito semelhante ao Trolox (2,72µmol), um antioxidante comercial (52). Em 2010, 

pesquisadores da Universidade Federal do Ceará demonstram que o ácido oleanólico isolado 

das folhas de Sambucus australis (Caprifoliacea) foi capaz de melhorar a tolerância a glicose 

de camundongos após 15 dias de tratamento, além de reduzir o peso corporal, gordura visceral, 

aumentar a secreção de insulina e inibir a α-milase, dificultando deste modo a digestão dos 

carboidratos (53).  Negri em  2005 demonstrou que  o mecanismo de ação hipoglicemiante dos 

terpenóides envolve o aumento da secreção de insulina (54). 

Os terpenos e terpenóides são derivados do isopropeno (C5H8), sendo diferenciados pela 

presença de CH e O (terpenos) e C e H (terpenóides). Sua formação depende das vias 

metabólicas do ácido mevalônico onde tem-se a condensação de 03 unidades de Acetil-CoA 

para a síntese do ácido mevalônico e, por conseguinte, isopentenil difosfato (IPP). O IPP 

também pode ser gerado via metileritritol fosfato, cuja síntese ocorre nos cloroplastos por meio 

da metabolização do gliceraldeído e do pirofosfato. A partir de então a síntese dos terpenóides 

pode ser compreendida por mais duas fases: condensação de mais duas ou três unidades de C5 

para a formação de C10, C15 ou C20 prenil difosfatos e conversão do prenil em seus produtos 

(55). 
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Os terpenos abrangem uma enorme quantidade de substâncias de origem vegetal e 

grande é o espectro de aplicação para essa classe de composto já estabelecida na literatura. 

Dentre as aplicações, destaca-se o uso como inseticidas, antileishmanial, antifúngico, 

antitumoral, antiinflamatório, antioxidante e hipoglicemiante (56-61). 

 

Figura 4 – Rota biosintética dos terpenos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rota biossintética dos compostos terpenicos através da rota do ácido mevalônico e da rota do metileritritol 

FONTE: Adaptado de GARCÍA, A. A; CARRIL, E. P. U. Reduca (Biología). Metabolismo secundário de plantas. 

Série Fisiología Vegetal. n. 2,v. 3.p. 2009. p.119-145, 
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1.5 A Drimys brasiliensis e o poligodial  

 

Dentre as fontes de terpenos de origem vegetal podemos citar a Drimys brasiliensis, 

também conhecida como ‘cataia’ ou ‘casca-de-anta’ (Fig. 5). Ela  é uma árvore pertecente a 

família Winteraceae, a qual é constituída por 08 gêneros e mais de 120 espécies nativas da mata 

atlântica com ocorrência no estado da Bahia e na região Sudeste estendendo-se para o sul até a 

Argentina (62-64). Dentre os interesses de exploração dessa espécie encontra-se a utilização da 

madeira para a fabricação de bebidas, arborização urbana e na recuperação de ecossistemas 

degradados e síntese de novos fármacos (65). 

  

Figura 5  –  Drimys brasiliensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

Folhas e tronco da Drimys brasiliensis 

FONTE:Marcio Verdi, disponível em: http://www.ufrgs.br/fitoecologia /florars/open_sp. php?img= 2503 

 

Na medicina tradicional a D. brasiliensis é costumeiramente empregada no tratamento 

de doenças pulmonares obstrutivas crônicas, como a asma e a bronquite, e afecções 

gastrointestinais (66). Mariot et al. (2010) isolaram e identificaram diversos compostos ativos a 

partir das cascas de D. brasiliensis, e verificaram que o poligodial, um sesquiterpeno, foi mais 

potente que a aspirina no controle da dor (62). Mecchi e Lago (2011) realizaram a caracterização 

fitoquímica dos extratos etanólico e hexânico das folhas e cascas dessa essa espécie, que é 

caracterizada pela presença de sesquiterpenos: poligodial (PGD) (1), warburganal (2), 1-β-(p-

metoxicinamoil) poligodial (3) e 1-β-( p-cumaroiloxil) poligodial (4) e quatro flavonoides: 

quercetina (5), astilbina (6), isoastilbina (7) e neoastilbina (8). A distruibuição dos metabólitos 

da casca ficou restrita ao sesquiterpeno 1 e 2, com predominância do poligodial (PGD). Já nas 

folhas foi encontrado grande quantidade dos metabólitos (1-8) (67). 

  

http://www/
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Figura 6 – Compostos isolados da D. brasiliensis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compostos isolados da Drimys brasiliensis 

 

O PGD (1) é um sesquiterpeno biciclico dialdeído, sendo que o primeiro relato referente 

a esse composto na literatura médica ocorreu em 1982 quando um grupo de pesquisadores na 

França demonstrou o potencial alérgeno local após administração intradérmica em cobaias (68). 

No entanto, ele foi isolado pela primeira vez em 1962 da Polygonum hydropiper (69) e sua rota 

biossintética compreendida em 1983 após testes em moluscos Dendrodoris limbata (Fig.7) (70).  
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Figura 7  –  Dendrodoris limbata 

 

 

 

 

 

 

 

A espécie de moslusco Dendrodoris limbata foi utilizado como modelo de estudo para a compreensão da rota 

biossintética do poligodial. 

FONTE: RUDMAN, W.B., 2000 (May 27) Dendrodoris limbata (Cuvier, 1804). [In] Sea Slug Forum. Australian 

Museum, Sydney. Available from http://www.seaslugforum.net/ factsheet /dendlim 

 

 

Em 1982, pesquisadores neozelandeses apresentaram a viabilidade terapêutica do PGD 

como antifúngico (71). Posteriormente, Kubo e Taniguchi (1988) demonstraram que a membrana 

celular de Saccharomyces cerevisiae era severamente danificada após o tratamento com PDG 

por 10 min, sendo que este fato possibilitaria a utilização de antibióticos menos potentes contra 

fungos, uma vez que o uso concomitante do PDG com o antifúngico permitiria o aumento da 

permeabilidade da membrana, diminuindo desse modo os efeitos colaterais dos antifúngicos 

(72). 

Na década de 90, Forsby e colaboradores iniciaram estudos dos efeitos do PGD sobre 

neuroblastomas SH-SY5Y e descobriram que esse composto aumentou a concentração de 

cálcio intracelular, através do aumento do influxo e da liberação do íon de seus estoques 

intracelulares mesmo em concentrações baixas de 0,1 e 0,5 µg/ml do composto (73).  

Em 2003, um grupo de pesquisadores da Universidade Farmacêutica de Kyoto avaliou 

o efeito gastroprotetor do PGD em ratos com lesões gástricas induzidas por administração de 

etanol e ácido clorídrico e descobriram que o PGD, quando administrado na concentração de 

0,2mg/kg de peso, apresentou resultados mais satisfatórias na inibição de lesões gástricas que 

o grupo tratado com a dose convencional de Omeprazol (74). Outro dado importante do mesmo 

estudo, é que ratos tratados com PGD (1 mg/kg) tiveram sua taxa de inibição de lesão gástrica 

induzida por aspirina (150mg/kg de peso) reduzida em 82,2%, o que tornaria o PGD viável 

como medicamento gastroprotetor em pacientes cardiopatas que fazem uso constante de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kubo%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3286823
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Taniguchi%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3286823
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antiagregante plaquetário. Segundo Pongpiriyadacha e colaboradores (2003), o efeito 

gastroprotetor do PGD seria pelo aumento de glutationa na mucosa gástrica (74). 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Apesar do progresso nas técnicas de seqüenciamento de vários genomas, do acesso aos 

compostos diversificados, dos ensaios em larga escala e dos métodos computacionais, 

observou-se uma queda de produtividade na indústria farmacêutica justamente em um período 

de aumento nos investimentos em pesquisa (75). 

Segundo Pupo et al (2007), o último pico de desenvolvimento de fármacos ocorreu em 

1996 e culminou na introdução de 53 novos medicamentos no mercado farmacêutico(76), mas 

nenhum destes foi caracterizado como hipoglicemiante oral. Portanto, até a metade da década 

de 90, o manejo cínico do paciente com DM nos Estados Unidos da América era realizado 

somente com insulina e uma classe de hipoglicemiante oral, as sulfoniluréias. Com o passar do 

tempo outras classes de antidiabetogênicos foram lançadas no mercado, o que contribui para 

um vasto arsenal na terapêutica do DM. No entanto estudos multicêntricos como o United 

Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS) foram desanimadores, pois demonstraram que 

independentemente do esquema terapêutico, pacientes diabéticos demonstram piora 

progressiva da função das células β pancreáticas, e, após 09 anos de terapia, apenas 25% dos 

diabéticos continuam com a monoterapia (77).  

Neste contexto, a literatura tem sugerido um retorno à pesquisa em produtos naturais 

para a retomada do crescimento da produtividade pela indústria farmacêutica e de novos 

fármacos capazes de melhorar a glicemia (76). Embora o chá da casca da D. brasiliensis seja 

utilizado na medicina tradicional para o controle do DM não existem trabalhos na literatura 

demonstrando o seu efeito antioxidante ou sobre a via de sinalização da insulina (IR/IRS/AKT). 

Portanto entendemos que um inquérito mais apurado sobre o PGD e os seus possíveis 

mecanismos se faz necessário, uma vez que este é o composto majoritário isolado da casca. 
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3   OBJETIVO 

 

 

3.1 Objetivo geral 

 

 Este trabalho possui como objetivo geral avaliar os efeitos do PGD isolado da Drimys 

brasiliensis na via de sinalização da insulina e verificar o potencial antioxidante do composto. 

Para essa investigação será utilizado como modelo celular hepatócitos. 

 

3.2 Estratégias experimentais 

 

 Avaliação do potencial antioxidante do composto por meio da quantificação da 

redução do radical livre de  DPPH; 

 Avaliação do potencial do composto sobre a via de sinalização de insulina. Análise 

do grau de fosforilação e da expressão de proteínas envolvidas na via IR/AKT e p-

IR/p-AKT por Western Blotting (WB); 

 Avaliação da expressão e fosforilação da JNK; 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

 

 Os reagentes, a membrana de nitrocelulose e os aparelhos para eletroforese em gel de 

sódio dodecil sulfato de poliacrilamida (SDS-PAGE) foram fornecidos pela Bio-Rad 

(Califórnia, EUA). Metano hidroximetilamina (TRIS), ditiotreitol (DTT) e DPPH foram 

fornecidos pela Sigma-Aldrich Chemical Co. (Missouri, EUA), Glicerol (Synth), Metanol 

(Synth). Os anticorpos IR, p-IR, AKT, p-AKT, JNK e p-JNK foram fornecidos pela Santa Cruz 

Biotechnology (Califórnia, EUA).  

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1 Células 

 

 As alíquotas de hepatócitos da linhagem HepG2, estavam congeladas em nitrogênio 

líquido e foram descongeladas em temperatura ambiente e colocadas em garrafas plásticas de 

cultivo de 25cm2 em meio de cultura DMEM High Glucose (Gibco®) suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (Gibco®), 100 ui/ml de Penicilina, 100 µg/ml de estreptomicina e 

bicarbonato de sódio 3,7 g/l em atmosfera de 5% CO2, a 37º C até atingirem confluência de 

aproximadamente 80% para então serem repicadas. 

 

4.2.2 Extração do poligodial da D. brasiliensis 

 

A etapa de extração do PGD foi realizada pelo grupo do Prof. João Lago, colaborador 

desse projeto. A metodologia empregada está descrita a seguir. As cascas de D.brasiliensis (244 

g) foram secas em estufa à 45ºC e posteriormente moídas. A extração foi realizada até a  exautão 

com hexano (8 x 1 L). Após a evaporação do solvente sobre pressão reduzida e na capela em 

temperatura ambiente, até o extrato não apresentar traços de solventes. Ao final foi obtido 6,2 

g  de extrato bruto. Posteriormente o extrato bruto foi fracionado em coluna cromatográfica, 

tendo como fase estacionária gel de sílica e fase móvel um sistema de solventes hexano:AcOET. 

As frações obtidas foram reunidas em 9 grupos conforme o perfil cromatográfico e verificou-

se através de RMN de 1H que a fração 4 era composta essencialmente por PGD (4,3 g) 
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4.2.3 Viabilidade celular por MTT 

  

O 3-metil-[4-5-dimetiltiazol-2-il]-2,5 difeniltetrazólio (MTT) é uma técnica 

colorimétrica utilizada para medir proliferação celular e citotoxicidade. O princípio básico deste 

método se baseia no acúmulo do sal de MTT por células através da endocitose, uma vez no 

interior da célula, o anel tetrazólico do sal resulta na formação de cristais de formazan de cor 

azul que se acumulam em compartimentos endossomais e/ou lissomais. Após a incubação com 

MTT a mensuração da absorbância a um comprimento de onda de 570 nm, com um filtro de 

referência de 630 nm determinará a quantidade de células viáveis (88). 

Nessa etapa as células foram cultivadas em placas de 96 poços na quantidade de  

1 x 105 / amostra durante 24h e posteriormente foram tratadas PGD nas seguintes concentrações 

30, 300 e 3000 nM durante 24hs. Após esse período, o meio foi removido e as células foram 

incubadas com meio RPMI sem vermelho fenol e MTT (50 μg), a 37°C em atmosfera com 95% 

O2, 5%CO2 por 2 horas. Após, foi acrescentado DMSO para solubilizar o formazan. A leitura 

da absorbância foi realizada em espectrofotômetro, nos comprimentos de onda de 570 nm e 

com subtração do “background” realizado na leitura de 630 nm, sendo que a maior concentração 

com o menor efeito tóxico foi utilizado nos testes posteriores de DPPH e WB. 

 

4.2.4 Capacidade de sequestro de radical livre de 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH) 

  

O método DPPH consiste em avaliar a capacidade antioxidante de um composto via 

atividade seqüestradora do radical livre DPPH. Por ação de um agente redutor, o DPPH é 

reduzido, formando difenil-picril-hidrazina, de coloração amarela, essa reação produz 

diminuição cinética da absorbância que pode ser monitorada em um comprimento de onda de 

517 nm (89). 

   O DPPH foi dissolvido em MeOH de maneira que seja constituída uma solução final 

com concentração de 0,06mM, em triplicata, e em placa de 96 poços triplicata foi analisado a 

capacidade redutora do PGD na concentração de 300nM. Como controle foi utilizado a solução 

de MeOH 50% com acetona 70% e água destilada constituída dos seguintes volumes 

respectivamente 1,6ml;1,6ml e 800µL. Em cada poço foi acrescentado 200 µl da solução de 

DPPH e por fim foi realizado leitura em espectrofotômetro (517 nm) nos tempos de 0, 15, 30, 

45 e 60 min, com intuito de avaliar a cinética de decaimento da absorbância do composto. 
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4.2.5 Extração de proteína e Western Blotting 

 

As culturas celulares possuíam a quantidade de 1 x106 por grupo na placa de cultivo de 

6 poços, e foram tratadas com a concentração de 300nM de PGD durante 24 horas. Depois cada 

poço foi lavado com 500µl de PBS seguido de extração de proteínas com tampão para esse fim 

(2mMbTrisma (pH 7,5), 150mM NaCl 5M, 2% Nonidet P40, EDTA200mM pH8,0, 2ml 

Glicerol 50%, 20mM Fluoreto, 30mM Pirofosfato, 0,2% SDS 10%, 0,5% Deoxicolato de sódio 

10%, 100mM ortovanato 1mM, 10 µl /ml de Aprotinina 5 µM, 10 µl /ml PMSF 1mM) através 

de processo manual com cell scraper e os extratos foram centrifugados a 12.000 rpm a 4°C 

durante 40 min para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, parte do 

sobrenadante foi utilizado para determinação do conteúdo proteico por espectrofotometria com 

reagente Bradford (Bio-Rad, CA, USA). O sobrenadante das amostras foi tratado com tampão 

de Laemmli (1970) contendo DTT 200 mM e aquecido em banho seco a 96°C por 5 minutos. 

Estas amostras foram então submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 6 

a 10%) no aparelho para minigel (Mini-Protean). Em cada gel foi utilizado marcadores de peso 

molecular com valores estabelecidos como padrão. 

 A transferência das proteínas separadas no gel foi realizada eletricamente para uma 

membrana de nitrocelulose, através de transferência semi-seca (Transblot SD Semi-

dryTransferCell, Bio-Rad) por 90 minutos a 15 Volts. A ligação inespecífica de proteínas na 

membrana de nitrocelulose foi diminuída pela incubação desta com uma solução bloqueadora 

(albumina 5% para anticorpos produzidos em camundongo e coelho ou gelatina 1,5% para 

anticorpos produzidos em cabras, Tris 10 mM, NaCl 150 mM e Tween 20 0,02%) durante 01 

hora em temperatura ambiente ou overnight em temperatura de 4°C. As membranas foram 

lavadas com solução basal (1.000ml de água destilada, 20 ml de NaCl 5M e Tween 20uL) por 

30 minutos e então incubadas com anticorpo primário diluído em solução basal acrescida de 

3% de albumina para anticorpos produzidos em camundongo ou coelho, ou 1,5 % de gelatina 

para anticorpos produzidos em cabras. As membranas foram mantidas assim a 4°C overnight 

ou 4 horas à temperatura ambiente e foram novamente lavadas, com solução basal, por 30 

minutos. As membranas foram então, incubadas por 1 hora a temperatura ambiente com 

anticorpo secundário conjugado à peroxidase. Para a revelação e posterior análise das proteínas, 

a membrana foi incubada por 3 minutos em uma solução contendo luminol (2,5 mM), ácido p-

cumárico (450 uM), Tris pH 8,5 (100 uM), H2O2 (5,4 mM), podendo assim ser detectado por 

quimioluminescência registrada através do fotodocumentador UVITEC Cambridge. A 

intensidade das bandas foi analiasada por densitometria óptica nas auto-radiografias reveladas, 
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utilizando o programa ScionImage (www.scioncorp.com). A normalização das proteínas foi 

realizada pelo método de Ponceau S. 

 

4.2.6 Indução do estresse oxidativo  

 

O estresse oxidativo foi induzido mediante a incubação das culturas com glicose (30 

mM) ou com 2deoxi-d-ribose (15 e 50 mM) por 24 horas.  

 

4.2.7 Grupos de estudo 

 

 Os grupos de estudo desse inquérito foram compostos por um controle (CTL), no qual 

as células não receberam nenhum tratamento e foram submetidas ao deprive do meio de cultura 

com SFB 10% durante 24 horas assim como os demais grupos. Controle positivo tratado com 

insulina 10µM por 10 minutos antes da extração de proteína. Grupo tratado com PGD 24 horas. 

Grupo submetido ao estresse oxidativo por 24horas com substância determinada após o teste 

de MTT. Seguidos dos grupos de células induzidas ao estresse oxidativo por 24 horas e tratados 

com PGD 24horas e 30 minutos a fim de averiguar um possível efeito tempo resposta.  

 

4.2.8 Análise estatística 

 

Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (epm) e analisados 

estatisticamente pelo teste t de student não pareado ou anova (one-way), quando necessário. 

Em todos os resultados apresentados, foi adotado 5% como limite de significância estatística 

(p<0,05). 

  

http://www.scioncorp.com/
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Viabilidade celular 

 

 A figura 8 demonstra que, as células do grupo controle (CTL, 0,8560 ± 0,03441), e as 

cultivadas com as concentrações de 30 e 300 nM durante 24horas não apresentaram alterações 

significativas de viabilidade celular (30 nM: 0,8140 ± 0,05324; 300nM: 0,7780 ± 0,04248). No 

entanto a concentração de 3000 nM apresentou importante efeito citotóxico (0,0130 ± 

0,0004082). 

 

Figura 8 – Avaliação da viabilidade celular pela técnica de MTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células foram incubadas com PGD nas concentrações de 30, 300 e 3000 nM por 24h e a viabilidade celular foi 

avaliada pelo teste de MTT. 

N= 7 para cada amostra; p<0,05.FONTE: Moisés Felipe Pereira Gomes – 2015 

*Em relação ao CTL 

 

5.2 Padronização da indução do estresse oxidativo 

 

Para avaliar o melhor agente e a concentração mais adequada para a indução do estresse 

oxidativo nas células HepG2, foi utilizado glicose 30 mM ou 2-dRib, nas concentrações de 15 

e 50 mM, com intuito de escolher qual indutor de estresse oxidativo seria mais eficaz para 

causar dano as células. Além de promover o estresse oxidativo, este deveria ser de possível 
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reversão, uma vez que a proposta do trabalho é verificar o efeito antioxidante e protetor do PGD 

nas células. Portanto, optamos pelo ensaio de MTT uma vez que em trabalhos anteriores do 

nosso grupo os reagentes utilizados foram capazes de induzir o estresse oxidativo, no entanto 

não sabíamos o quanto a viabilidade das células era comprometida. 

Conforme os nossos resultados, podemos observar que a concentração de 15mM de 2-

dRib não foi suficiente para provocar alterações significativas por estresse oxidativo na 

viabilidade celular, ao contrário da concentração de 50mM. Já a utilização de 30 mM de glicose 

demonstrou-se altamente citotóxico, o que impossibilitaria avaliar o efeito protetor do 

composto, uma vez que a quantidade células foi reduzida drasticamente CTL (0,8513 ± 

0,04822); 2-dRib 15 mM (0,7027 ± 0,09302); 2-dRib 50 mM (0,2840 ± 0,09775); Glicose 30 

mM (0,0190 ± 0,001155). Portanto optamos em utilizar a concentração de 50 mM nos testes de 

WB. 

 

Figura 9 – Avaliação da viabilidade celular para a padronização da indução do estresse 

oxidativo por MTT 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

As células foram incubadas com glicose 30 mM e 2-deoxi d-ribose (2-dRib) nas concentrações de 15 e 50 mM por 

24h e a viabilidade celular foi avaliada por MTT. 

N= 5 para cada amostra; p<0,05. FONTE: Moisés Felipe Pereira Gomes - 2015 

*Em relação ao CTL  
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5.3 Capacidade de sequestro do radical de DPPH 

 

 A fim de analisar o potencial efeito redutor do PGD, foi aplicado 300 nM de PGD na 

solução de DPPH e observada a cinética de redução do radical livre. Nosso resultado demonstra 

que não houve diferença na redução do radical livre pelo PGD em relação ao controle (CTL: 

0,5890  ± 0,1244; PGD: (0,5726 ± 0,1223). 

 

Figura 10 – Avaliação da cinética de sequestro de radical livre de DPPH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A capacidade do poligodial em reduzir o DPPH foi analisada em triplicata e submetido à leitura em 

espectrofotômetro (517 nm) nos tempos de 0, 15, 30, 45 e 60 min,  

N =  3. FONTE: p<0,05. FONTE: Moisés Felipe Pereira Gomes - 2015 

 

5.4  Efeito do poligodial sobre a JNK e p-JNK 

 

Na tentativa de avaliar se o possível efeito protetor do PGD poderia ser através da inibição de 

vias ativadas frente ao estresse, verificou-se a expressão da JNK, assim como, e sua forma fosforilada 

(p-JNK).  Na figura 11.A pode-se notar o aumento da expressão de JNK no grupo tratado com 2-dRib 

50 mM por 24hs (0,9369 ± 0,07081) em comparação ao CTL (0,4815 ± 0,1260) e ao grupo insulina 

(0,4865 ± 0,02235). A expressão dessa proteína nos grupos tratados com 2-dRib 50 mM e PGD 24h 

(0,6240 ± 0,1220)  e 2-dRib 50 mM e PGD 30min (0,6022 ±0,1060) não foi alterada. Em relação à 

forma fosforilada da JNK, podemos notar a diferença significativa do grupo 2- d Rib 50 mM mais PGD 

30min tanto em 11.B, em que a proteína foi normalizada pelo método de ponaceau, quanto em 11.C 

(0,5581± 0,1013 e 1,902 ± 0,3640) em relação aos respectivos controles (0,1108 ± 0,03696 e 0,4518 ± 
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0,08391) . Em 11.B, também pode-se notar a fosforilação aumentada da JNK no grupo 2-dRib 50 mM  

(0,3696 ± 0,01215).  

  

Figura 11 – Efeito do poligodial sobre a JNK e p-JNK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células foram incubadas com 2-dRIB (50mM) por 24 horas e 30 minutos e tratadas com PGD no mesmo tempo. 

A) Avaliada a expressão da JNK; B) Avaliado o grau de fosforilação JNK com normalização realizada pelo método 

de Ponceau S; C) Razão da expressão e fosforilação 

N =3. p < 0.05.  FONTE: Moisés Felipe Pereira Gomes – 2015 *Em relação ao CTL 
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5.5 Efeito do poligodial sobre a via de sinalização da insulina  

 

 Para o inquérito dos efeitos do PGD sobre a via de sinalização canônica da insulina 

frente ao estímulo nocivo com 2-dRib, verificamos a expressão do IR e da AKT, assim como, 

das suas formas fosforiladas (p-IR e p-AKT). 

Na figura 12, pode-se observar a redução drástica da expressão do receptor no grupo d-

Rib 50 mM mais PGD 24h (0,09704± 0,09704), em relação aos de mais grupos tratados com 

INS (1,012± 0,04640), PGD e 2-dRib em 24h (0,6970± 0,1281); 2-dRib 50mM, (0,7153± 

0,1509); 2-dRib 50mM + PGD 30min, 0,5240± 0,2698).  

  

 

Figura 12 – Efeito do poligodial sobre a expressão do receptor de insulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A expressão do IR foi avaliada nos grupos com 2-dRib 50 µM, nos tempos de 24 horas e 30 minutos e PGD na 

concentração de 300 nM  

N = 3 a 5.  p < 0.05. FONTE: Moisés Felipe Pereira Gomes – 2015 

*Em relação ao CTL 

 

As figuras 13 A e B, demonstra a diferença na fosforilação no grupo insulina 10 min 

(1,092 ± 0,08781), mas nenhuma alteração significativa nos demais grupos. 
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CTL INS 

Figura 13 – Efeito do poligodial sobre a fosforilação do receptor de insulina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C 

 

As células foram incubadas com 2-dRIB (50mM) por 24 horas e 30 minutos e tratadas com PGD no mesmo tempo. 

A) Avaliado o grau de fosforilação do IR com normalização realizada pelo método de Ponceau S; B) Razão da 

expressão e fosforilação; C) Western Blotting demonstrando o desaparecimento das bandas dos demais grupos   

N =3. p < 0.05.  FONTE: Moisés Felipe Pereira Gomes – 2015  

*Em relação ao CTL 

 

 

Ao estudar a AKT, o objetivo foi avaliar se o composto possuiria efeito protetor ao 

sistema por aumentar a proliferação celular, por meio do aumento da expressão desta proteína. 

E também verificar se o composto seria capaz de recuperar a fosforilação da AKT em células 

em estresse oxidativo. No entanto, o composto parece demonstrar a tendência de redução da 

expressão da AKT no grupo que foi induzido ao estresse oxidativo e tratado com o PGD por 

24h (0,006981 ± 0,006981) conforme demonstrado em 14 A e não exerceu efeito sobre a 

melhora da fosforilação da AKT, conforme demonstrado em 14 B. 
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Figura 14 – Efeito do poligodial sobre a AKT e p-AKT 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células foram incubadas com 2-deoxi d-ribose (50 mM), por 24 horas e 30 minutos e o grau de expressão e 

fosforilação da proteína AKT foi avaliado. 

N= 3 a 5. p < 0.05.  FONTE: Moisés Felipe Pereira Gomes – 2014 

*Em relação ao CTL 

 

5.6 Viabilidade celular por MTT em células tratadas com poligodial e submetidas ao 

estresse com 2deoxi-d-ribose 

 

Devido à tendência de redução na expressão da AKT e a redução da expressão do IR no 

grupo tratado PGD 300nM mais 2-dRib por 24h buscamos compreender qual a causa deste 

evento. Para isso, realizamos o teste de viabilidade celular neste grupo e verificamos o alto grau 

de morte celular quando as células são incubadas com 2-dRib e PGD durante 24hs, aumento 

desse modo a toxicidade do composto (CTL, 1,195 ± 0,06449; PGD24h + 2-dRib 0,0550 ± 

0,002887). 
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Figura 15 – Avaliação da viabilidade celular por meio do MTT em células incubadas com 

poligodial e 2deoxi-d-ribose por 24h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As células foram incubadas com PGD 300 nM e 2-dRib 50mM por 24horas a morte celular foi avaliada por MTT. 

n= 4 para cada amostra. p < 0.05. FONTE: Moisés Felipe Pereira Gomes – 2015 

*Em relação ao CTL 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Avaliação da viabilidade celular 

 

Com intuito de avaliar se o PGD apresenta efeito citotóxico em células HepG2, foram 

realizados ensaios de MTT com diferentes concentrações do composto. As concentrações de 30 

nM, 300 nM e 3000 nM do PGD foram estabelecidas tomando como base o estudo de Béltran, 

et al (2013), o qual demonstra que 1 µM do composto é o suficiente para inibir canais de 

potássio sendo possível reverter esse efeito (78) e no estudo de Montenegro, et al (2014) o qual 

apontou que 50 µM aumenta drasticamente a morte celular nas linhagens MCF-7, DU-145 PC-

3 e CCD 841 após o tratamento por 24horas (79).  Nosso resultado mostrou que a concentração 

300 nm apresentou menor efeito tóxico, sendo a escolhida para o desenvolvimento do trabalho.  

 Outra consideração importante de ser realizadas se refere às concentrações de PGD 

utilizada em outros estudos, pois a maioria dos trabalhos em que o PGD foi utilizado tratou-se 

de screening de compostos isolados de plantas para avaliar, portanto era utilizado somente uma 

concentração para avaliar efeito antiparasitário e/ou antifúngico impossibilitando a criação de 

uma curva de toxicidade do PGD (80,81).    

 

6.2 Avaliação da padronização da indução do estresse oxidativo 

 

 A fim de selecionar o melhor indutor de estresse oxidativo, capaz de diminuir a 

viabilidade celular, mas não de forma drástica para que pudesse ser avaliado se o PGD exerceria 

um efeito citoprotetor, optamos por testar a glicose, pois muitos trabalhos na literatura 

demonstram que esse monômero na concentração de 30 mM, é capaz de produzir EROs e 

espécies reativas de nitrogênio (82). As EROs estão intrinsecamente relacionadas com a 

promoção da morte celular, sendo que um dos mecanismos mais conhecidos está relacionado à 

diminuição da ativação da AKT, como foi demonstrado em estudo que utilizou células de 

Müller (83). No entanto, outros trabalhos apontam que a concentração ideal de glicose para testes 

parece ser dependente do tipo de celular e do objeto de estudo, já que a glicose em 20 mM 

diminui o fator de crescimento vascular endotelial responsável pela fosforilação da AKT em 

células progenitoras endoteliais e 40 mM é capaz de suprimir totalmente a ativação da AKT 

(84). 

Outro indutor de estresse oxidativo utilizado neste trabalho foi a 2-dRib, um açúcar 

redutor altamente reativo. Segundo Kon et al. esse reagente é capaz de produzir EROs 
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intracelular de forma dose dependente levando à apoptose (85). Um dos mecanismos implicados com a 

produção de EROs por esse reagente está relacionado com a síntese de produtos finais de glicação 

avançada (AGEs) (86). Segundo Backos et al. (2013), a produção de 2-dRib celular se dá a partir da 

degradação de timidina catalisada pela timidina fosforilase (TP). A fosforólise catalisada por TP de 

timidina produz timina e 2-desoxi-d-ribose-1-fosfato (2-dRib-1P), o último dos quais é rapidamente 

convertido em 2-desoxi-d-ribose-5-fosfato ou desfosforilado para 2-dRib (Fig. 16). A 2-desoxi-d-

ribose-5-fosfato é convertida em gliceraldeído-3-fosfato, que pode introduzir as vias glicolíticas ou 

pentoses fosfato, resultando na geração de ATP e NADPH celular. No entanto, tanto a 2-desoxi-d-

ribose-5-fosfato e 2-dRib pode também modificar proteínas por condensação não-enzimática, formando 

uma base de Schiff que se reorganizam para um produto de Amadori α-hidroxicetona. O produto 

Amadori sofre auto-oxidação para formar um enediol intermediário que reage com o oxigênio molecular 

por meio de uma auto-oxidação catalisada por metal de transição para gerar um dicarbonil e ERO (87). 

Embora a 2-dRib não seja consumida na dieta humana, a sua utilização como indutor de estresse 

oxidativo é muito comum em inquéritos para avaliar os efeitos citoprotetores de compostos isolados de 

espécimes vegetais, como demonstrado por outros pesquisadores (88-90). Esse fato foi decisivo para a 

escolha da 2-dRib na concentração de como agente indutor do estresse oxidativo, além do fato de que a 

glicose na concentração de 30 mM promoveu um aumento de morte celular muito alto, o que 

impossibilitaria avaliar o efeito de proteção do composto. 

 

Figura 16 – Esquema proposto de glicação de proteínas através da 2-deoxi d-ribose 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de BACKOS, D. S. et al. Glycation of Glutamate Cysteine Ligase by 2-Deoxy-d-Ribose and 

its Potential Impact on Chemoresistance in Glioblastoma. Neurochem Res. v.38, n.9. 2013.p. 1838-49. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23743623
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6.3 Avaliação da capacidade de sequestro do radical livre de DPPH 

 

 Dentre os métodos in vitro mais populares para o estudo de propriedades antioxidantes 

encontra-se a capacidade de seqüestro do radical livre de DPPH. Esta molécula caracteriza-se 

como um radical livre estável em virtude da deslocalização do elétron de reposição através da 

molécula como um todo, de modo que a molécula não dimeriza, como acontece na maioria dos 

radicais livres (91). A deslocalização do elétron também é responsável pela coloração violácea 

forte. Neste método colorimétrico o substrato oxidante retira um elétron da substância com 

potencial antioxidante, provocando uma alteração na cor do substrato. Essa alteração de 

coloração determinará de maneira proporcional a capacidade antioxidante, que passa ser 

capturada por absorbância, originando uma reta, cujo declive reflete a capacidade redutora. Por 

meio desse método, Singh e colaboradores demonstram que o extrato da Salicórnia 

ramosissima possui melhor atividade antioxidante que reagentes comerciais como o α-tocoferol 

(92).  

Embora a capacidade antioxidante em compostos terpênicos não sejam 

costumeiramente estudados, ainda é possível encontrarmos resultados interessantes como o de 

Rabbani et al (2006), que demonstrar a eficácia do citral em seqüestrar O2
- (93). Singh et al 

(2009), relataram que a citronelal e citronelol, possuem atividade antioxidante 35% menor 

quando comparado com o óleo essencial da Eucalyptus tereticornis (94). Em nosso estudo o 

método com DPPH demonstrou que o PGD não possui atividade antioxidante direta. No 

entanto, como esse método se detêm a avaliar o aspecto químico da estrutura sem contemplar 

os efeitos biológicos, houve a necessidade de avaliar os efeitos do composto sobre as vias de 

sinalização celular. 

 

 

6.4  Avaliação do efeito do Poligodial sobre a JNK e p-JNK 

 

Panaska et al (2013) demonstraram que o limoneno, um composto participante da 

família dos terpenos, possui ação antioxidante (95) e portanto, decidimos investigar o efeito do 

PGD sobre a expressão e fosforilação da JNK, uma proteína ligada ao estresse oxidativo.   

 No fígado a JNK está estritamente relacionada a processos regulatórios de injúria 

hepática, sendo ela oriunda de: morte celular, isquemia e reperfusão hepática, overdoses, 

carcinoma hepatocelular, apoptose causada por estresse de retículo, entre outras (96-99).  
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 Normalmente a produção de EROs é regulada pelo fator de necrose tumoral α (TNF-α), 

este desencadeia é responsável por desencadear uma séries detransdução de sinais intracelular 

que promove a translocação das subunidades p50 e p65 do NF-κB para o núcleo, onde será 

transcrito componentes antioxidantes como Superóxido Dismutase 2 (SOD2), a qual previne a 

produção de EROs e subsequentemente a ativação da caspase-8. No entanto, quando o estímulo 

é sustentado conforme é demonstrado na fig. 17, o NF-κB não suporta a demanda, e as EROs 

ativam a JNK que, consequentemente, estimulam à produção de EROs, levando a célula à morte 

(99-100).  

 

Figura 17 – Esquema de produção de espécies reativas de oxigênio pela JNK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: Adaptado de VENTURA, J. J. et al. JNK potentiates TNF-stimulated necrosis by increasing the 

production of cytotoxic reactive oxygen species. Genes Dev. v.18, n. 23.2004.p. 2905-15. 

 

 Nossos dados demonstraram que células incubadas com 2-dRib 50 µM durante 24 horas 

apresentaram aumento da expressão e da fosforilação da JNK e também que o PGD parece 

apresentar um efeito sinérgico com a 2-dRib quando tratada por 30 minutos, aumentando a 

ativação dessa proteína. Entretanto, após 24 horas, essa ativação retorna aos padrões 

fisiológicos.  
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6.5 Avaliação do efeito do Poligodial sobre a via de sinalização da insulina  

 

 Com intuito de avaliarmos o efeito do PGD sobre a via de sinalização da insulina, 

optamos em utilizar a insulina na concentração de 10 µM durante 10 minutos como controle 

positivo, pois como demonstrado em trabalhos anteriores a AKT é ativada dentro desse tempo 

e, após isso, ela perde progressivamente sua ativação (101). 

 Em relação à expressão do IR e sua fosforilação, nossos experimentos demonstram que 

a insulina aumentou a fosforilação do seu receptor significativamente. Entretanto, após o 

tratamento com o PGD e 2-dRib houve redução drástica na fosforilação do IR, sendo inclusive 

indetectável.  Uma possível razão para esse evento pode ser pelo PGD produzir algum estresse 

nas células, assim como demonstrado por Koulmanda et al. (2012) em ratos do tipo NOD (102). 

Quanto à diminuição drástica da expressão do IR no grupo tratado com 2-dRid e PGD 24h, 

possa se dar pelo aumento da morte celular causada pelo tratamento o que impossibilitou. 

 Assim como o IR, a AKT teve sua ativação demonstrada pelo tratamento com insulina. 

No entanto, foi observado que o PGD não exerce nenhum efeito benéfico sobre a via canônica 

da sinalização da insulina em células hepáticas. Pode-se observar que as células submetidas ao 

estresse com 2dRib e tratadas com PGD durante 24h apresentaram tendência à diminuição da 

expressão da AKT e, por consequência, ausência de fosforilação dessa proteína. 

 

6.6 Avaliação do efeito do Poligodial e da 2 deoxi-d-ribose sobre a viabilidade celular 

 

Com intuito de verificar a hipótese que o tratamento com PGD por 24 horas age 

sinergicamente com a 2-dRib no sentido de aumentar a morte celular, averiguamos a viabilidade 

celular deste grupo e foi possível observar que a quantidade de morte celular cresce 

radicalmente quando células hepáticas sob estresse oxidativo são tratadas com PGD. A provável 

explicação para esse evento possa ocorrer devido à diminuição da síntese de ATP mitocondrial 

pelo PGD conforme Castelli et al. (2005) demonstrou (103). Portanto, a diminuição da síntese de 

ATP pelo PGD mais o colapso da cadeia respiratória gerado pelas EROs da 2-dRib pode 

culminar na depleção total do ATP. Segundo Forsby et al. (1994), o PGD, mesmo em 

concentrações baixas (0,1 µg/ml), aumenta a concentração de cálcio intracelular (68). Quando o 

cálcio aumenta deliberadamente ocorre alteração inespecífica da permeabilidade da membrana 

celular, além da ativação de fosfolipases, proteases e ATPases levando assim a necrose (104). 

Portanto pacientes diabéticos que estão em estresse hiperglicêmico ao utilizarem o chá da casca 
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de anta conforme a prática da medicina tradicional possui risco de desenvolver insuficiência 

hepática devido o composto majoritário da planta (PGD) ser altamente tóxico, além do aumento 

da morte celular causada por EROs.  
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7 CONCLUSÃO 

 

 Diante dos resultados apresentados, pode-se concluir que o PGD não possui efeito 

benéfico sobre a via de sinalização da insulina, já que não houve melhora nessa via de 

sinalização em células submetidas ao estresse oxidativo. No sentido contrário, foi possível notar 

a redução drástica da expressão do IR e tendência de diminuição da AKT, assim como de sua 

ativação.  

 Verificamos que o PGD não possui atividade antioxidante direto pelo teste de DPPH e 

apresenta sinergismo com o indutor de estresse oxidativo utilizado no trabalho, aumentando 

assim a ativação de JNK após 30 minutos de tratamento.  

 Constatamos que a 2-dRib na concentração de 50mM é capaz de aumentar a fosforilação 

de vias (JNK) que contribuem para o estresse oxidativo. 
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