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RESUMO 

O processo de envelhecimento é um fenômeno complexo que leva o organismo a várias 

mudanças, afetando sua integridade e resultando em patologias crônicas, 

comprometendo a saúde e a qualidade de vida nos idosos. Os animais suplementados 

com frutose são utilizados como um modelo experimental para a indução de resistência 

à insulina. O objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos metabólicos e os níveis de 

estresse oxidativo/ nitrosativo no rim de ratas senescentes com alta ingesta de frutose. 

Os animais foram alocados em 4 grupos, respectivamente, jovens controle (J), idosos 

controle (I), jovens frutose (JF) e idosos frutose (IF). Os grupos J e I receberam água e 

grupos JF e IF receberam frutose (100g / L), ambos ad libitum. Após 12 semanas de 

suplementação com alta dose de frutose, os animais foram sacrificados para coleta do 

rim, sangue, tecido adiposo abdominal e aorta torácica.  O sangue foi centrifugado e o 

soro obtido para avaliar perfil lipídico, função renal, espécies reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS) e óxido nítrico (NO). O tecido renal foi homogeneizado e 

preparado para as análises de TBARS, NO, enzimas da NO sintase (eNOS e iNOS), 

nitrotirosina, superóxido dismutase-1, catalase e NF kB p65. A reatividade vascular foi 

avaliada na aorta torácica dos animais. Os resultados são apresentados como média ± 

EP, analisados pelo teste estatístico One-way ANOVA com pós-teste de Newman-Keuls 

ou teste T-Student, quando apropriado; significante para p<0,05. A sobrecarga de 

frutose causou disfunção metabólica e resistência à insulina, confirmando a eficácia do 

modelo escolhido. Neste estudo, observou-se ganho de peso corporal nos grupos 

estudados (exceto no grupo idoso frutose) e aumento da ingestão calórica geral, diurese 

e tecido adiposo; observamos resistência à insulina, aumento da glicemia de jejum, 

triglicérides e colesterol nos grupos frutose. Houve também perda de função renal, 

aumento do estresse oxidativo/ nitrosativo e inflamação, redução de antioxidantes e 
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menor resposta vasodepressora nos grupos estudados, especialmente naqueles que 

consumiram frutose. Em resumo, nossos dados mostram que o envelhecimento ou a alta 

ingesta de frutose contribuíram para a piora no perfil metabólico e maior estresse 

oxidativo/ nitrosativo nos animais, demonstrando que na dose e no período de 

tratamento com frutose utilizados neste estudo, a frutose não foi capaz de agravar vários 

aspectos que já estavam alterados pelo envelhecimento. Acreditamos que a alta ingesta 

de frutose simula a maioria dos efeitos do envelhecimento, e esta compreensão seria útil 

para prevenir ou minimizar muitas das alterações presente nos idosos. 

 

Palavras chave: frutose; envelhecimento; ratas fêmeas; rim; estresse oxidativo/ 

nitrosativo; resistência à insulina. 
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ABSTRACT 

The aging process is a complex phenomenon that leads the body to several 

changes, affecting its integrity and resulting in chronic pathologies, which compromises 

health and quality of life of elderly people.  Animals supplemented with fructose have 

been used as an experimental model for induction of insulin resistance. The objective of 

this study was to evaluate the metabolic effects and the levels of oxidative/nitrosative 

stress in the kidney of senescent rats with a high fructose intake. The animals were 

alocated into 4 groups, respectively, young control (J), elderly control (I), young 

fructose (JF) and elderly fructose (IF). Groups J and I received water and JF and IF 

received fructose (100g/L), both ad libitum. After 12 weeks of supplementation with 

high fructose, the animals were sacrificed to collect their kidneys, blood and the 

thoracic aorta. Blood was centrifuged and serum obtained for lipid profile, renal 

function, thiobarbituric acid reactive species (TBARS) and nitric oxide (NO). Renal 

tissue was homogenized and prepared for analysis of TBARS, NO, NO synthase 

enzymes (eNOS and iNOS), nitrotyrosine, superoxide dismutase-1, catalase and NF kB 

p65. Vascular reactivity was evaluated in the thoracic aorta of the animals. Results are 

presented as mean±SE, analyzed by statistical test one-way ANOVA with Newman-

Keuls post-test or Student T-Test, when appropriate; significant at p <0.05. The fructose 

overload caused metabolic dysfunction and insulin resistance, confirming the efficacy 

of the chosen model. In this study we observed a body weight gain in the studied groups 

(except in the elderly fructose group), and an increase in general caloric intake, diuresis 

and adipose tissue; insulin resistance, increased fasting glucose, triglycerides and 

cholesterol were observed in the fructose groups. We also found a loss of renal function, 

increased oxidative/nitrosative stress and inflammation, with reduction of antioxidants 

and a lower vasodepressor response in the studied groups, especially those which 

consumed fructose. In summary, our data show that aging or high fructose intake 

contributed to the increase of oxidative/nitrosative stress in animals, demonstrating that 

at the dose and the period of fructose treatment utilized in this study, fructose was not 

able to aggravate several aspects which were already altered by aging. We believe that 

the high fructose intake simulates most of the effects of aging, and this understanding 

would be useful to prevent or minimize many of the alterations observed in the elderly. 
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Keywords: fructose; aging; female rats; kidney; oxidative/nitrosative stress; insulin 

resistance 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Envelhecimento populacional 

   O envelhecimento é um processo universal que começou com a origem da vida 

há cerca de 3,5 bilhões de anos atrás (1). O processo de envelhecimento pode ser 

comum a todos os seres vivos e ocorre mesmo sob ótimas condições de vida. É 

considerado como o acúmulo de alterações adversas atribuídas ao desenvolvimento, 

meio ambiente, genética, doença e ao processo de envelhecimento inato que aumentam 

o risco de morte (2). Podendo ser caracterizado por uma perda progressiva da 

integridade fisiológica, promovendo prejuízo da função e maior vulnerabilidade a 

morte. Sendo considerado como um declínio funcional dependente do tempo que afeta a 

maioria dos organismos vivos. Esta deterioração é o principal fator de risco para as 

principais patologias humanas, incluindo o câncer, diabetes, distúrbios cardiovasculares 

e doenças neurodegenerativas (3). 

 Podemos considerar a longevidade como uma das grandes conquistas do século 

XX. O crescimento da população idosa pode ser explicado através de dados 

demográficos que indicam a redução da taxa de fecundidade, aliada à diminuição da 

taxa de mortalidade e melhora da qualidade de vida do indivíduo e do acesso à saúde 

pública. De acordo com as projeções do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e do Programa Nacional de Amostras por Domicílio (PNAD), no ano de 2005 
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havia 11,2 milhões de idosos, em 2030 estima-se que serão 28,9 milhões no Brasil e em 

2050, 1 em cada 3 brasileiros será idoso. Ainda de acordo com o IBGE e o PNAD 2013, 

atualmente a população de idosos representa um contingente superior a 26 milhões de 

pessoas com 60 anos ou mais de idade, o que corresponde a 13% da população 

brasileira.  A expectativa de vida do brasileiro em 1940 era de 40,5 anos; em 2007 era 

de 70,4 anos, em 2012 era de 73,6 anos, em 2015 era de 75,5 anos e em 2050 será de 

81,3 anos. Estima-se ainda, que em 2050, a expectativa de vida dos americanos será de 

84,3 anos para os homens, e 79,7 para as mulheres, tanto em razão da medicina 

moderna quanto das atividades que promovem a saúde (4,5). Considerando os Estados 

Unidos da América como parâmetro, por volta do ano 2035, 1 em cada 4 pessoas terá 

65 anos de idade (6).  

A população mundial dobrou no período entre 1950 e 1990 e irá dobrar 

novamente em 2025. Deve-se salientar, no entanto, que mais importante do que isso é o 

fato de que, enquanto menos de 5% da população tinha mais do que 65 anos em 1950, 

calcula-se que essa taxa seja maior do que 15% em 2025. Há também, projeções de 

aumento na expectativa média de vida dos seres humanos, que hoje é de 75 a 78 anos, 

podendo chegar a 85 anos nas próximas duas décadas (7). 

A pesquisa a respeito do envelhecimento tem experimentado um grande avanço 

sem precedentes nos últimos cinco anos, particularmente com a descoberta de que a taxa 
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de envelhecimento pode ser mediada por vias genéticas e processos bioquímicos 

conservados na evolução (3). 

 

1.2. Rim e o envelhecimento 

Todos os órgãos do nosso corpo sofrem alterações com o envelhecimento. Sendo 

assim, o processo de envelhecimento resulta em alterações fisiológicas, funcionais e 

morfológicas no rim. É caracterizado pela diminuição da massa e do número de células 

renais, com aumento na heterogeneidade e aparecimento de anormalidades focais, 

esclerose arterial e fibrose intersticial.  O envelhecimento renal está associado com o 

aumento da peroxidação lipídica, redução da função, perda de túbulos e aumento da 

esclerose glomerular (8-14). 

 A partir da quarta década de vida ocorre diminuição de cerca de 10 % do número 

de néfrons funcionais a cada 10 anos, em consequência do processo de senescência. 

Sendo assim, mesmo em pessoas saudáveis, a função renal diminui cerca de 40 a 50 % 

na oitava década de vida (9). Com a idade, ocorre redução progressiva da taxa de 

filtração glomerular, sendo que a depuração da creatinina de 140mL/min/1,73m² na 

terceira década da vida pode atingir cerca de 97mL/min/1,73m² aos oitenta anos de 

idade. A perda média da taxa de filtração glomerular com o envelhecimento, em 
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condições normais é cerca de 1mL/ano, sem a presença de patologias renais, hipertensão 

arterial e insuficiência cardíaca (8, 9,13-17). 

 Todos os componentes do rim, incluindo o glomérulo, interstício tubular e os 

vasos sanguíneos, podem ser afetados com o avanço da idade levando a alterações na 

morfologia renal e diminuição da função renal. Essas alterações podem ser agravadas 

pela presença de comorbidades como hipertensão arterial, insuficiência cardíaca, 

aterosclerose e diabetes, as quais podem ser atenuadas por substâncias antioxidantes 

e/ou pela ação antioxidante da restrição calórica (8,9,12). 

 Além dos fatores fisiológicos, ainda ocorre o estresse oxidativo/ nitrosativo. O 

rim também pode ser afetado por outros fatores, como por exemplo a redução da 

produção de óxido nítrico (NO) nos capilares peritubulares que pode favorecer o 

aparecimento da isquemia túbulo-intersticial crônica ocasionando dano renal associado 

ao envelhecimento (18). A disponibilidade de NO diminui com o envelhecimento renal 

devido ao sequestro dessa molécula pelo radical superóxido produzido pela enzima 

NADPH-oxidase (19). Dessa forma, o estresse oxidativo via depleção do NO poderia 

contribuir para o desenvolvimento das alterações estruturais e hemodinâmicas 

características do envelhecimento renal; e esse estresse é acompanhado pelo declínio da 

função renal associado ao envelhecimento, visto que a administração de antioxidantes, 

tais como a vitamina E atenuam esse declínio (9, 14,20).  
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1.3. Estresse Oxidativo 

 Os radicais livres (RL) são moléculas altamente reativas que contêm pelo menos 

um elétron desemparelhado em seu orbital externo (21,22). As reações que os RL 

causam estão associadas com danos a lipídeos, proteínas, carboidratos e DNA da 

membrana celular, afetando suas funções biológicas (23-26). Os RL são produzidos de 

forma contínua, havendo um complexo sistema de defesa que permite o equilíbrio entre 

a produção desses e a ativação dos antioxidantes, os quais têm como função proteger o 

organismo dos danos oxidativos. No entanto, sobre determinadas condições, tais como: 

sistema de defesa ineficiente, presença de doenças que não permitem a absorção de 

antioxidantes ou a síntese adequada de enzimas para destruir as espécies reativas de 

oxigênio (ROS) e reparar o dano ocorre uma vulnerabilidade a esses danos (27). 

Algumas condições exógenas, como a exposição à luz ultravioleta, a fumaça de cigarro 

e outros poluentes ambientais também estão relacionadas com o aumento da formação 

de RL pelo organismo (24). 

 Os RL apresentam algumas características significantes que podem estar 

associadas com a maneira de influenciar no processo de envelhecimento. Podemos citar 

o fato de serem componentes indissociáveis do metabolismo, entretanto, suas reações 

com outros compostos biológicos causam efeitos deletérios direta e indiretamente na 
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estrutura e função celular e, ainda, possuem capacidade de interagir com constituintes 

genéticos intrínsecos para modificar o curso do envelhecimento (27-29). Existe uma 

variabilidade das defesas antioxidantes entre as espécies, mas a sua existência é 

universal entre os organismos com metabolismo aeróbio. Essa universalidade sugere 

que a proteção contra os potenciais efeitos deletérios dos RL é essencial para a 

sobrevivência das células (23,24).  

 O conceito de estresse oxidativo foi oriundo de reformulações na Teoria dos 

Radicais Livres, a partir da identificação de ROS e outras moléculas reativas 

potencialmente geradoras de RL, aliada ao reconhecimento dos processos antioxidantes 

e sistemas de reparação (23,28). Podendo ser definido como o resultado de um 

desequilíbrio entre agentes oxidantes e antioxidantes, a favor dos primeiros. Portanto, 

pode ser produzido tanto por excesso de RL, quanto por ineficácia dos sistemas de 

defesa antioxidantes. Por conseguinte, antioxidante pode ser qualquer substância que 

quando presente em baixas concentrações, em relação às concentrações dos substratos 

oxidáveis, retarda ou inibe a oxidação desses substratos por RL (23,28,29). A maior 

concentração de agentes antioxidantes em detrimento das ROS está associada ao dano 

celular oxidativo (30).  

 Os agentes antioxidantes são capazes de limitar ou prevenir os efeitos nocivos 

produzidos pelos RL. Entretanto, com o processo de envelhecimento esses mecanismos 

diminuem, tornando o dano oxidativo prevalente (31). A redução univalente do 
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oxigênio resulta em espécies citotóxicas como: superóxido (O2
-), peróxido de 

hidrogênio (H2O2) e radicais hidroxilas (OH-). Essas espécies altamente reativas podem 

causar um largo espectro de danos celulares a macromoléculas, como: peroxidação 

lipídica, modificação proteica, inativação enzimática, alteração do estado redox 

intracelular, modificações de bases do DNA e fragmentação do DNA e, com isso, 

impedir várias funções celulares (32). 

 Há crescente evidência de que o estresse oxidativo desencadeia alterações 

bioquímicas nas células, contribuindo para o desenvolvimento de várias doenças 

crônicas como: aterosclerose; doenças cardiovasculares, neurodegenerativas e 

neoplásicas e, provavelmente para o processo de envelhecimento per se (28,33).  

      A Teoria dos radicais livres mitocondriais do envelhecimento propõe que a 

disfunção mitocondrial progressiva que ocorre com o processo de envelhecimento 

resulta em um aumento da produção de ROS, que por sua vez provoca deterioração 

mitocondrial e danos celulares globais. As manipulações genéticas capazes de aumentar 

as ROS mitocondrial e o dano oxidativo não aceleram o envelhecimento; assim como as 

manipulações para aumentar a defesa antioxidante não estendem a longevidade; e as 

manipulações genéticas capazes de prejudicar a função mitocondrial sem aumentar as 

ROS aceleram o envelhecimento. As ROS medeiam a sinalização celular e a 

sobrevivência, mas em níveis crônicos elevados podem produzir danos celulares 

irreparáveis (3). 
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1.4. Óxido Nítrico 

 O óxido nítrico (NO) constitui uma das menores e mais simples moléculas 

biossintetizadas; sendo definido como um RL gasoso, inorgânico e incolor, possuindo 

sete elétrons de nitrogênio, oito de oxigênio e tendo um elétron desemparelhado (34). 

Até meados da década de 1980, o NO era considerado apenas membro de uma família 

de poluentes ambientais indesejáveis e carcinogênicos potenciais. Atualmente, o NO 

constitui um dos mais importantes mediadores dos processos intra e extracelulares, 

sendo considerado um dos grandes responsáveis pela homeostase cardiovascular. Este 

radical é produzido a partir da L-arginina, por reação mediada pela enzima NO-sintase 

constitutiva (cNOS) ou induzível (iNOS) (35,36).  

 Vários estudos sugerem que a produção de NO é reduzida tanto em pacientes 

quanto em animais diabéticos e que esta diminuição pode estar relacionada com a 

patogênese da lesão endotelial diabética, a qual pode ser uma consequência do estresse 

glicometabólico e da peroxidação lipídica (35-37). Além disso, pesquisas tem 

demonstrado que há diminuição da síntese de NO na aterosclerose e hipertensão (38). 

 Quando produzido pelas enzimas constitutivas endotelial (eNOS ou NOS3) ou 

neuronal (nNOS ou NOS1) cálcio-dependentes das óxido nítrico sintases (NOS), 

normalmente o NO desempenha funções benéficas, como vasodilatação e 

neurotransmissão, respectivamente. Em contraste, quando o NO é resultante da 
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isoforma NOS cálcio-independente (iNOS), elevadas quantidades são produzidas e sua 

ação está associada com apoptose celular, ataque microbiano, choque séptico, estresse 

celular e desenvolvimento tumoral. Nessa situação, o NO produzido é capaz de 

provocar S-nitrosação, modificando a função de proteínas (35,39-43). 

 Estudos clínicos fornecem evidências de que mesmo 30 anos depois de sua 

descoberta e mais de 13 anos desde que um Prêmio Nobel foi concedido por esse 

achado científico, não houve avanços terapêuticos marcantes referentes a essa molécula 

(44). Apesar da medida do NO em espécies biológicas ser de difícil acurácia devido à 

pequena quantidade e labilidade na presença de oxigênio, sua mensuração e análise são 

essenciais para o entendimento da sua função em diversos processos biológicos (36). O 

NO é uma das moléculas de sinalização mais importantes do nosso corpo e a perda de 

sua função é um dos primeiros marcadores de doença. Pesquisas com modelos 

experimentais e seres humanos mostraram que a produção constitutiva de NO é 

reduzida no envelhecimento, mesmo em indivíduos saudáveis e, este fenômeno pode ser 

relevante para uma série de doenças que afligem a população idosa (44,45). 

 O NO apresenta papel dúbio, às vezes benéfico, outras vezes prejudicial ao 

organismo; podendo ter ações pró-inflamatórias como a vasodilatação e anti-

inflamatórias, funcionando como regulador da inflamação. A presença do NO inibe 

algumas das etapas da inflamação induzida por mastócitos e também reduz o 
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recrutamento leucocitário. Este RL ainda possui ação microbicida e é o mediador na 

defesa do hospedeiro contra infecções (38). 

 Quando há produção intracelular de ROS ocorre ativação do fator nuclear kappa 

B (NF-κB); este, por sua vez, promove o aumento da expressão de diversos genes que 

codificam proteínas com ação pró-inflamatória, como o fator de necrose tumoral (TNF)-

α e interleucinas (IL) -1β, IL-6, IL-8 e IL-18. O NF-κB age como um dos mais 

importantes fatores de transcrição gênica da iNOS em diversos tipos de culturas de 

célula (23,36).  

 

1.5. Inflamação 

 A inflamação pode ser considerada como parte do sistema imune inato por sua 

capacidade de deflagrar uma resposta não-específica contra as agressões sofridas pelo 

organismo. Porém, esta definição se contrapõe à da imunidade adquirida, onde o 

sistema imune identifica agentes agressores específicos segundo seu potencial 

antigênico. O organismo necessita estar em contato com o agressor para identificá-lo 

como sendo estranho e nocivo e produzir uma resposta.  

 A inflamação é conhecida desde a antiguidade; na Roma antiga, cerca de 70 a.C, 

Aulo Cornélio Celso foi o primeiro a descrevê-la com seus constituintes fundamentais. 
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No século XIX, Rudolf Virchow, patologista alemão, introduziu o conceito de perda 

funcional e estabeleceu as bases fisiopatológicas do processo inflamatório.  

 O processo de envelhecimento é um fenômeno complexo que leva o organismo a 

degeneração e alterações fisiológicas que afetam a sua integridade e permitem o 

surgimento de patologias crônicas próprias do envelhecimento, impactando sobre a 

saúde e a qualidade de vida do idoso. O idoso frequentemente apresenta um quadro de 

doenças infecciosas, crônicas, neoplásicas, processos inflamatórios exacerbados e 

alterações de autoimunidade. Os sistemas nervoso, endócrino e imunológico são os mais 

acometidos pelo envelhecimento, sendo o sistema imune o de maior influência sobre as 

comorbidades (46,47). O sistema imunológico compreende células e moléculas 

responsáveis pela imunidade de um indivíduo, ou seja, conferem proteção através da 

ativação da resposta imunológica. O contato do indivíduo com substâncias irritantes, 

toxinas, agentes infecciosos e células neoplásicas ativam mecanismos imunológicos 

apropriados, incluindo a inflamação, fagocitose, síntese de anticorpos ou ativação de 

linfócitos T para eliminar esses desafios (47). A inflamação também está envolvida na 

patogênese da obesidade e diabetes tipo 2, que são duas condições capazes de contribuir 

para o envelhecimento humano (3). 
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 A imunossenescência é evidenciada pela redução na resposta celular e humoral. 

As alterações celulares secundárias que acompanham o envelhecimento fornecem 

melhor compreensão da atividade imunológica. As respostas das células T são mais 

afetadas durante o processo de envelhecimento do que as células B. O TNF-α, a IL-6 e a 

proteína quimioatrativa de monócitos (MCP-1) são alguns dos fatores pró-inflamatórios 

considerados indutores de resistência à insulina (RI).  De maneira generalizada, as 

citocinas inflamatórias são capazes de induzir o estresse oxidativo associado com o 

desenvolvimento de RI (48-50). 

 

1.6. Resistência à insulina e frutose  

 A resistência à insulina (RI) constitui por definição em diminuição da utilização 

da glicose, cuja origem é provavelmente multifatorial. Alguns autores consideram que a 

RI associada ao envelhecimento seja causa subjacente das alterações da tolerância à 

glicose que podem levar ao diabetes tipo 2 (51,52). Estudos clínicos têm evidenciado 

que a resistência à ação da insulina se apresenta com discreto aumento dos níveis de 

glicemia e insulinemia como compensação funcional, tendo como base molecular 

alteração na transdução do sinal da ação da insulina (53,54). Evidências experimentais 

com DM2 têm sugerido alterações na primeira etapa da ativação do receptor de insulina 
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e/ou alterações na fosforilação dos substratos do receptor de insulina (IRS-1 e IRS-2) 

e/ou diminuição dos transportadores de glicose (53,55-57).   

A sinalização neuro-hormonal da insulina tende a ser desregulada no 

envelhecimento à medida que aumentam as reações inflamatórias, aumentam a 

imunovigilância contra patógenos, redução das células pré-malignas e alterações das 

composição peri e extracelulares, afetando assim as propriedades mecânicas e 

funcionais de todos os tecidos do organismo (3). 

 É freqüente a controvérsia na caracterização da sensibilidade à insulina na 

senescência humana ou em modelos experimentais. Em parte, estas divergências podem 

ser explicadas pela diversidade dos métodos de avaliação. Apesar da importância da 

identificação da RI no envelhecimento, ainda não dispomos de um método laboratorial 

capaz de preencher todos os critérios para utilização na clínica e que forneça dados 

sobre os mecanismos celulares que respondam pela sensibilidade à insulina nesta fase 

da vida. É possível estudar a RI por medida direta utilizando sobrecarga de insulina ou 

de glicose e por método indireto com mensuração dos níveis de glicemia e insulina de 

jejum calculando-se o HOMA-IR (homeostatic model assesment of insulin resistance ou 

em português, modelo de avaliação da homeostase) (57-60).  

Entre outros fatores, a dieta pode influenciar a RI tanto animais como em 

humanos. Dentro desse contexto, podemos citar a alta ingesta de frutose que pode levar 
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a resistência à insulina independentemente do aumento calórico na dieta e do acúmulo 

de gordura visceral em todo o corpo (61). O metabolismo da mesma difere do 

metabolismo da glicose e ocorre através de um mecanismo independente de insulina.  

Após a ingestão, a frutose é rapidamente absorvida pelo intestino via um transportador 

de frutose específico (GLUT 5) (62,63).  

 A frutose é um monossacarídeo que contém um segundo carbono no grupamento 

cetona, sendo facilmente absorvida pelo intestino pelo transportador do tipo GLUT5. A 

utilização de transportadores faz com que a frutose entre na célula por difusão facilitada 

e isso ocorre devido a sua estrutura química que adquire alta afinidade com o 

transportador, principalmente do tipo GLUT5, resultando em uma ação do tipo insulino-

independente. A frutose é fosforilada por enzimas específicas, como a frutoquinase, 

adquirindo a forma de frutose 1-P, convertendo-se após várias séries de ações 

enzimáticas, em ácidos graxos, lactato ou então entrará na via da gliconeogênese. Outra 

fase do metabolismo envolvendo a frutose, é a fosforilação de frutose-6-fosfato (frutose-

6P) em 1,6-bifosfato (frutose-1,6-bisP), catalisada pela fosfofrutoquinase; esta é uma 

reação de regulação negativa por citrato e adenosina trifosfato (ATP) (62).  

No fígado, a frutose é fosforilada por uma enzima (frutoquinase), formando 

frutose 1-P, que é convertida em 3 intermediários (gliceraldeído, fosfato de di-

hidroxiacetona e gliceraldeído – 3P). Uma vez que a frutose é capaz de passar pelo 

ponto de regulação de fosforilação pela fosfofrutoquinase, intermediários formados 
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podem entrar na via glicolítica diretamente após esta etapa. Como esses intermediários 

se acumulam, eles podem ser convertidos em vários precursores gliceróis dos 

triglicerídeos, como glicerol 3-P. O metabolismo do piruvato é seguido pela conversão à 

acetil-CoA através da piruvato dehidrogenase que permite a lipogênese e a formação de 

longas cadeias de ácidos graxos, que podem ser esterificados e formar triglicérides. 

Portanto, o consumo elevado de frutose funciona como um recurso desregulado para a 

formação de triglicérides, causando hiperlipidemia (64).  

 O metabolismo da frutose difere do metabolismo da glicose, como pode ser visto 

na Figura 1. Ocorre principalmente no fígado (50-75%), e o restante é metabolizado 

pelos rins e adipócitos (65). O excessivo consumo de frutose leva ao acúmulo de ácidos 

graxos que permanecem estocados em forma de triglicérides e podem levar à formação 

de esteatose hepática, evidenciando o papel lipogênico da frutose (63-66). Pelo seu 

metabolismo, a frutose é o substrato lipogênico ideal para síntese de triglicérides. Ao 

contrário da glicose, a frutose não estimula a secreção de insulina e leptina (hormônios 

de saciedade), sugerindo que esta substância pode favorecer o ganho de peso e o 

desenvolvimento da obesidade (64,67,68). Em animais com dieta de 4-8 semanas com 

frutose foram relatados hipertensão, RI, hipertrigliceridemia e hiperinsulinemia. O 

quadro de RI em animais pode ocorrer pela deficiência na via sinalizadora de insulina, 

por diminuição dos receptores de insulina, associados à diminuição da expressão do 

RNAm e da fosforilação dos IRS; entretanto há divergências nesses resultados (28,29).  
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Fonte: Ferreira, 2010. 

Figura 1 – Metabolismo hepático da frutose e da glicose. Do lado direito da figura, a frutose é 

captada no fígado pelo transportador GLUT2. Ocorre fosforilação da frutose em frutose-1-fosfato pela 

enzima frutoquinase. Já a glicose, sofre duas fosforilações até encontrar com a via da frutose e formar 

diidroxiacetona fosfato e gliceraldeído-3-fosfato. O metabolismo da glicose depende da enzima 

fosfofrutoquinase que transforma frutose-6-fosfato em frutose-1-6-bifosfato, para só depois formara 

diidroxiacetona-fosfato e gliceraldeído-3-fosfato. Essa enzima é inibida pelo ATP e pelo citrato; 

dificultando o acúmulo de intermediários ricos m carbono, para entrar no Ciclo de Krebs. A frutoquinase 

(enzima do metabolismo da frutose) não tem mecanismo regulador e, portanto, é capaz de formar muito 

produto (glicerol-3-fosfato) que resultará na formação de triglicérides.  
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 O consumo de dietas a 10% de frutose entre 4 a 22 semanas indicam que a 

frutose pode induzir à diminuição das fosforilações dos segundos mensageiros como o 

IRS-1 e IRS-2 da cascata insulínica e aumentar a proteína tirosina fosfatase 1B (PTP 

1B); esta regula negativamente o sinal da insulina, resultando em um possível fator 

indutor de resistência à mesma (64). A RI foi estabelecida com dieta de alto teor 

energético, tendo sido observado que a inibição de PTP 1B, que tem a função de 

desfosforilar os receptores de insulina, resultou em melhora da sensibilidade à insulina e 

de desordens metabólicas lipídicas (69).  

O modelo de frutose também é utilizado para o estudo de hiperinsulinemia, 

hipertrigliceridemia e hipertensão. Esses efeitos da ingestão de frutose nos animais têm 

sido demonstrados como dependentes da concentração e do tempo de administração de 

até 12 semanas de tratamento (70), sendo que a hipertensão observada é consequência 

de um tratamento de 24 semanas (71). Há na literatura vários estudos que indicam que a 

alta ingesta de frutose em ratos quando ofertada na ração ou água de beber, leva ao 

aumento dos triglicerídeos, da insulina plasmática e da pressão arterial, além de 

promover a resistência à insulina (72-74). 

 A intolerância à glicose se caracteriza por aumento da glicemia com níveis entre 

140-199 mg/dL após o teste de sobrecarga de glicose (GTT) (75). Estudo realizado no 

Brasil com indivíduos entre 20 e 70 anos e com intolerância à glicose mostrou alteração 

na secreção de insulina, contudo, a idade per si não afetou a sensibilidade à insulina 
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(32). A patogênese do quadro de intolerância constitui tema de controvérsia, porém está 

bem estabelecido que, principalmente, o aumento da adiposidade, alterações hormonais 

e diminuição da atividade física contribuem para o declínio da tolerância à glicose mais 

do que a idade (66,77-80). 

  Quantidades elevadas de lipídeos e carboidratos plasmáticos aumentam os 

níveis de vários hormônios que induzem a RI, resultando em modificações na sua 

sinalização celular. RI e hiperinsulinemia estão correlacionadas a anormalidades, como: 

hipertrigliceridemia, baixos níveis de HDL (high density lipoprotein), índices elevados 

de VLDL (very low density lipoprotein), aumento da resistência vascular periférica 

causando hipertensão arterial, modificações dos níveis hormonais de esteroides e 

aumento de peso corporal (80).  
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1.7. Justificativa 

Com o avanço da expectativa de vida e o crescente aumento da população idosa 

no Brasil e no Mundo, as pesquisas sobre envelhecimento vem se tornando 

extremamente importantes dentro da meio acadêmico e científico. 

Pesquisas mostram que o envelhecimento leva à diminuição do conteúdo de 

insulina no pâncreas associada a alterações da sinalização de Ca2+, aumento da 

produção de ROS e alterações morfológicas e funcionais no organismo. Estes achados 

nos conduziram a investigar a função renal de animais senescentes que se tornaram 

resistentes à insulina via alto consumo de frutose, visto que o envelhecimento está 

associado a um estado inflamatório crônico e se relaciona com o estresse oxidativo. 

 O conhecimento dos mecanismos celulares e moleculares que estão envolvidos 

no envelhecimento e na resistência à insulina com possíveis alterações renais podem se 

tornar importantes no desenvolvimento de estratégias não apenas preventivas, mas 

também terapêuticas para a população idosa, pois o aumento da incidência de RI nessa 

fase da vida acontece por fatores ainda não elucidados. 

Diante das questões relacionadas ao processo de envelhecimento relacionado à 

RI, acreditamos que o desenvolvimento de estratégias terapêuticas para o controle dos 

fatores precipitantes na população idosa pode ser um importante campo de investigação.  
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2. OBJETIVO 

 

2.1 Objetivo Geral  

Avaliar os efeitos metabólicos, os níveis de estresse oxidativo/nitrosativo renal, 

a reatividade vascular da aorta em ratas senescentes com resistência à insulina induzida 

por alta ingesta de frutose. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 Em ratas senescentes e com resistência à insulina induzida pela alta ingesta de 

frutose: 

 Analisar parâmetros metabólicos, tais como consumo de água, frutose e ração, 

diurese, ingestão calórica, peso corporal e do tecido adiposo branco; 

 Verificar o perfil lipídico via triglicérides e colesterol total séricos; 

  Avaliar parâmetros da função renal, tais como ureia, creatinina, ácido úrico e 

proteinúria;  

 Analisar marcadores do estresse oxidativo/nitrosativo (TBARS, NO, eNOS e 

nitrotirosina); 
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 Verificar o perfil antioxidante via expressão proteica no tecido renal de 

superóxido dismutase (SOD-1) e catalase (CAT); 

  Avaliar marcadores inflamatórios via expressão de iNOS e NFkB no tecido 

renal. 
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3. MÉTODOS 

Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de São Paulo/Hospital São Paulo – CEP/UNIFESP sob o parecer de número 

0391/12. Todos os experimentos com os animais foram eticamente conduzidos em 

conformidade com o Colégio Brasileiro de Experimentação Animal – COBEA. 

3.1 Amostra 

Neste estudo foram utilizadas 54 ratas fêmeas da raça Wistar, fornecidas e 

mantidas pelo Biotério do Instituto Nacional de Farmacologia e Biologia Molecular – 

INFAR/UNIFESP, sendo 20 ratas jovens (três meses de idade) e 34 ratas idosas (vinte e 

dois meses) as quais foram mantidas em gaiolas agrupadas na mesma sala durante todo 

o protocolo. Todos os animais foram alimentados com água potável (grupo controle) ou 

água com frutose (grupo tratado com frutose) e ração industrial normoproteica 

(Nuvital® CR-1) para roedores ad libitum. Durante o protocolo de 12 semanas a sala foi 

mantida climatizada com temperatura de 22±2°C e ciclo claro-escuro de 12 horas de 

luz/12 horas de escuro. Animais que apresentaram tumor devido ao envelhecimento 

foram eutanasiados e descartados (ao todo foram 6 ratas). Também houve perda 

significante de animais idosos por morte natural (total de 8 animais) durante o protocolo 

de tratamento, resultando portanto em 20 ratas idosas. 
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3.2 Grupos experimentais 

 Os animais foram distribuídos em 4 grupos com 10 animais cada: 

 Jovem (J): ratas jovens que receberam água por 12 semanas. 

 Jovem frutose (JF): ratas jovens que receberam frutose por 12 semanas. 

 Idosa (I): ratas idosas que receberam água por 12 semanas. 

 Idosa frutose (IF): ratas idosas que receberam frutose por 12 semanas. 

 

3.3 Modelo experimental de resistência à insulina  

  As ratas dos grupos JF e IF receberam frutose na água de beber (D-frutose, 

100g/L) diariamente por 12 semanas para obtenção do modelo experimental de RI no 

envelhecimento (72). 

 

3.4 Glicemia e testes para determinação da RI  

A RI foi avaliada utilizando-se os testes de tolerância à glicose (GTT) e à 

insulina (ITT) em todos os animais após 12 semanas de protocolo. 

O GTT foi realizado após jejum de 6 horas, com livre acesso à água. A 

glicemia basal foi mensurada através da aplicação de uma gota de sangue da artéria 

caudal em glicosímetro Ultra Breeze II (Bayer, São Paulo, Brasil). Em seguida, foi 
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injetada em cada animal, via intraperitoneal, solução estéril de 75 mg/mL D-glucose, na 

concentração de 1,5 mg de glicose/g de peso corporal, sendo realizadas as mensurações 

da glicemia como descrito acima, nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos.  Os dados são 

referentes à concentração de glicose no sangue (mg/dL) ao longo do tempo (minutos). 

 O ITT, o qual é considerado um método direto de avaliação da RI foi 

realizado com aplicação de injeção intraperitoneal de 0,75U/Kg de peso corporal de 

insulina regular (Biohulin R, São Paulo, Brasil), observando-se o decaimento da 

glicemia ao longo dos minutos. A glicose plasmática foi medida a partir de amostras de 

sangue coletadas da veia caudal nos tempos 0, 4, 8, 12, 16 e 20 minutos. Os valores de 

glicemia dos minutos 4 e 16 foram usados para calcular a constante de decaimento da 

glicose plasmática (KITT) (81). Todos os animais foram submetidos a jejum de 6 horas, 

com livre acesso à água. 

 

3.5 Perfil metabólico dos animais  

  No final do protocolo, os animais foram colocados individualmente em 

gaiolas metabólicas (Tecniplast, VA, Itália), onde permaneceram por 24 horas, com 

água e ração ad libitum para coleta de urina e quantificação dos consumos de: água, 

frutose e ração; estes últimos foram avaliados pela subtração do total oferecido pelo o 

que restou na gaiola de cada animal do estudo. A urina foi quantificada para 
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mensuração da diurese e, em seguida centrifugada a 2.000 RPM a 4 °C por 10 minutos 

(Centrifuge 5810R Eppendorf, Hamburgo, Alemanha) e, posteriormente armazenada a  

-20 °C. 

 A ingestão calórica foi calculada considerando que o consumo de 1 grama 

(g) de ração equivale a 2,89 kcal e 1g de frutose equivale a 4,0 kcal.  

 A pesagem de todos os animais foi realizada 1 vez por semana, ocorrendo 

desde o primeiro dia do protocolo até o final da última semana. 

 

3.6 Eutanásia dos animais e coleta de material 

 No dia seguinte ao término do protocolo de 12 semanas, todos os animais 

foram submetidos à eutanásia por decapitação e foram coletadas amostras de sangue, 

tecidos adiposo branco abdominal e tecido renal para realização das avaliações 

propostas. O tecido adiposo foi pesado em balança analítica. Em seguida todos os 

tecidos coletados foram congelados em nitrogênio líquido e armazenados em freezer a   

-80 ºC. As amostras de sangue foram coletadas e centrifugadas a 1000 x g por 15 

minutos para separação de soro e plasma, sendo armazenadas em freezer a -80 ºC para 

posterior análise. 
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3.7 Perfil lipídico 

 Amostras de sangue coletadas após a eutanásia foram utilizadas para a 

analisar as concentrações séricas de triglicérides e colesterol total por método 

colorimétrico, utilizando-se kits comerciais (Labtest, São Paulo, SP, Brasil).    

 

3.8 Análise da função renal 

 As análises da função renal foram determinadas em amostras de sangue 

coletadas após eutanásia.  

 A concentração de ureia sérica foi determinada pelo kit Ureia CE (Labtest, 

São Paulo, SP, Brasil) e a absorbância lida em 620nm; para a dosagem de creatinina 

sérica utilizou-se o método colorimétrico modificado de Jaffé por kit (Labtest, São 

Paulo, SP, Brasil), sendo sua absorbância lida em 520 nm; o ácido úrico foi determinado 

pelo kit Ácido Úrico Monorreagente (Labtest, São Paulo, SP, Brasil) e as absorbâncias 

foram  lidas a 505 nm; outro marcador de função renal, a proteinúria foi dosada pelo kit 

colorimétrico Sensiprot (Labtest, São Paulo, SP, Brasil), sendo lida em 600nm, para 

todas as leituras foi utilizado um leitor de microplacas (Synergy HT, Biotek, Winooski, 

EUA). 
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3.9 Avaliação do estresse oxidativo/nitrosativo  

 O tecido renal foi homogeneizado com tampão Tris-HCl (pH 7,4) e 

inibidores de proteases, obedecendo a proporção de 1g de tecido para 5mL de tampão; 

em seguida, os homogenatos foram centrifugados a 10.000 RPM à 4ºC, durante 10 

minutos e o sobrenadante armazenado a -80ºC para análise de TBARS. As amostras 

foram desproteinizadas na proporção de 2:2 respectivamente com 10 % de sulfato de 

zinco e 0,5M de hidróxido de sódio, com centrifugação de 12.000 RPM por 6 minutos 

em temperatura ambiente e o sobrenadante foi coletado e armazenado a -20°C para 

dosagem do NO. Para determinação das proteínas foi utilizado o método de Bradford. 

 TBARS é um marcador de estresse oxidativo, revelando a lipoperoxidação 

ocorrida na membrana celular, tendo o malondialdeído (MDA) como produto resultante 

dessa peroxidação lipídica; esta é iniciada pela reação de um RL com o ácido graxo 

insaturado e propagada por radicais peroxilas, sendo, portanto, parâmetro empregado 

para avaliar a auto-oxidação. MDA, ao reagir com o ácido tiobarbitúrico forma um 

composto cromógeno róseo que é captado por espectrofotometria. Resumidamente, os 

TBARS foram determinados em amostras de soro, urina e tecido renal diluídas em água 

deionizada (1:5) com adição de 1 mL de ácido tricloroacético (TCA) a 17,5% e 1 mL de 

ácido tiobarbitúrico (Sigma, ST Louis, MO, EUA) a 0,6% (pH 2), sendo incubadas a 

95°C durante 20 minutos. Em seguida, foram resfriadas em temperatura ambiente e 

acrescentado 1 mL de TCA a 70%, incubando-se por 20 minutos; logo após, as 
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amostras foram centrifugadas a 3.000 RPM por 20 minutos a 4°C e as absorbâncias 

lidas em 534 nm no leitor de microplacas (Synergy HT, Biotek, Winooski, EUA). Os 

cálculos das concentrações de TBARS foram realizados com o uso do coeficiente de 

extinção 1,56 x 105 M-1 cm-1, sendo os resultados séricos expressos em nmol/mL e 

teciduais em nmol/mg. 

 O NO foi determinado em amostras de soro, urina e tecido renal no aparelho 

Nitric Oxide Analyzer (NOA 280TM, Sievers Instruments, Inc, Boulder, CO, EUA) que é 

considerado padrão ouro para a quantificação direta do NO, através de 

quimioluminescência (82). Esse método proporciona alta sensibilidade (detecção de 1 

picomol) na mensuração do NO, sendo necessários apenas 10µL por amostra do 

sobrenadante desproteinizado. No aparelho, nitrito e nitrato da amostra reagem com 

cloreto de vanádio III (VCl3) e convertem-se novamente em NO. Na forma gasosa, o 

NO é captado em um compartimento específico do NOA, reagindo com ozônio, e nesta 

reação há formação de oxigênio e ânions de dióxido de nitrogênio: NO- + O3 → NO2- + 

O2. Estes ânions se estabilizam em nitrito havendo perda de elétrons através da emissão 

de fótons de luz (hV): NO2- → NO2 + hV. Estes fótons de luz são detectados pelo tubo 

fotomultiplicador que desloca elétrons para o dinodo, e deste para o ânodo, produzindo 

uma corrente elétrica; a intensidade dessa corrente é processada pelo programa de 

computador Software NOAnalysisTM. 

 



 

29 

 

3.10 Expressão dos marcadores de estresse oxidativo/nitrosativo, antioxidantes 

e inflamatórios   

 A expressão da eNOS, nitrotirosina, superóxido dismutase (SOD-1), 

catalase (CAT), iNOS e NFkB p65 foi realizada no tecido renal por meio da técnica de 

Western blot. Resumidamente, o córtex foi homogeneizado com tampão (200mM 

manitol; 80mM HEPES; 41mM KOH; pH 7,5) contendo coquetel de inibidores de 

proteases (Millipore Corporation, São Paulo, Brasil). Os homogenatos foram 

centrifugados em 2000 g por 15 minutos a 4°C e o equivalente a 80µg de proteínas foi 

utilizado no gel de poliacrilamida a 8%; em seguida, as amostras foram transferidas para 

a membrana de nitrocelulose (BioRad, São Paulo, Brasil); subsequentemente, estas 

foram bloqueadas com leite desnatado a 5% em tampão TBS-T (20mM Tris; 50mM 

NaCl; 1,2mM EDTA; tween 20 a 0,1%) por 1 hora e incubadas overnight contra os 

seguintes anticorpos: eNOS (BD Transduction Laboratories, CA, EUA), nitrotirosina, 

SOD-1, CAT, iNOS e NFkB p65 (Santa Cruz Biotechnology Inc., CA, EUA). As 

expressões relativas foram normalizadas pela actina (Santa Cruz Biotechnology Inc., 

CA, EUA). A proteína total do sobrenadante foi determinada pelo método de Bradford. 

3.11  Reatividade vascular 

        Um grupo separado de animais J, JF, I, IF (n= 4 a 6, cada) foi eutanasiado por 

anestesia em dose excessiva, induzida via administração intraperitonial (IP) de solução 
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contendo o agente anestésico, quetamina e cloridrato de xilazina, fármacos com 

atividade sedativa, analgésica e relaxante muscular, seguido de exsanguinação. Em 

seguida foi realizada a abertura da cavidade torácica e a retirada cuidadosa da artéria 

aorta torácica, que foi imediatamente colocada em uma placa da Petri contendo solução 

nutritiva. Com cuidado, os tecidos adiposo e conectivo foram removidos, e 

posteriormente a artéria aorta torácica foi cortada no sentido transversal em segmentos 

de aproximadamente 3 a 4 mm de comprimento. 

Os anéis foram fixados por meio de hastes metálicas e acondicionados em cubas 

de vidro (com capacidade máxima de 10 mL) contendo solução nutritiva de Krebs-

Henseleit (NaCl 2,8M/L, KCl 2,4 M/L, KH2PO4 0,6 M/L, MgSO4.7H2O 0,44 M/L, 

NaHCO3 0,62 M/L, EDTA 0,026 M/L, CaCl2.2H2O 1,9 M/L, D-glicose 5,55 mmol/L) e 

aerada constantemente com solução gaseificada e carbogênica em condições adequadas 

(95% O2 e 5% CO2), mantida a 37ºC. 

Os anéis de aorta foram submetidos individualmente a uma tensão constante de 

1 g durante 60 minutos, período reservado para a estabilização das preparações antes do 

início de cada protocolo experimental. Durante este período o líquido nutritivo foi 

substituído a cada 10 minutos e sempre que necessário, a tensão foi reajustada para 1 g. 
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Uma das extremidades da haste estava conectada a um transdutor de força TIM 

200, 0-200g/f AVS que, acoplado a um sistema computadorizado de aquisição de dados 

permitiu o registro de contrações isométricas.  

Após o período de estabilização, os anéis da aorta foram expostos à solução de 

KCL (80 mM) para verificação da responsividade. Posteriormente os anéis foram 

lavados com a solução nutritiva e submetidos a um novo período de estabilização. Ao 

final desta etapa, os anéis foram contraídos com noradrenalina (0,3 μM) e induzidos ao 

relaxamento via acetilcolina (ACh, 1 μM) par avaliar a capacidade funcional do 

endotélio. A preparação foi lavada com solução nutritiva de Krebs e em seguida, os 

anéis de aorta foram submetidos individualmente a uma tensão constante de 1 g durante 

60 minutos, período reservado para a estabilização. Fez-se uma contração com 

noradrenalina e logo após, fez-se a curva dose resposta para acetilcolina (10-9 a 10-5). 

Todos os experimentos foram realizados em duplicata. 
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3.2. Análise estatística 

 Os resultados foram descritos como média (±) erro padrão (EP), utilizando-se 

análise de variância de uma via (one-way ANOVA) seguida do pós-teste de Newman-

Keuls Multiple Comparison ou Teste T-Student, quando necessário avaliar 2 variáveis. 

O critério de significância estatística adotado foi de p<0,05; todas as análises foram 

realizadas no programa GraphPad Prisma 5.0 (GraphPad Software Inc, San Diego, 

EUA). 
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4. RESULTADOS 

4.1 Avaliação metabólica pós tratamento  

Os dados indicaram que o consumo diário de líquido apresentou aumento 

significante nos grupos JF e IF quando comparados com seus respectivos controles (J e 

I). Em relação ao consumo de ração, foi observado que os animais do grupo IF 

ingeriram menor quantidade de ração (g) quando comparado ao grupo I (Tabela 1). 

O consumo diário de frutose (g) foi de 6 ±0,4 nas ratas jovens e 5 ±0,4 nas ratas 

idosas. Em relação a ingestão calórica diária proveniente da frutose, podemos dizer que 

não houve diferença entre os grupos que consumiram frutose (JF = 23±1 vs. IF= 19±2) 

(Tabela 1). O grupo IF ingeriu menos calorias provenientes da ração do que o grupo I, 

embora não significante. Quando comparamos o grupo JF com seu respectivo controle 

J, houve redução no consumo calórico, embora não significante (Tabela 1). 

Quando comparamos o consumo diário de calorias (kcal da frutose + kcal da 

ração) podemos observar um aumento significante no grupo JF quando comparado com 

seu controle J. Não houve diferença estatística entre os grupos idosos, contudo, 

observarmos uma leve tendência de aumento do consumo calórico no grupo IF (Tabela 

1). 

No final do protocolo de 12 semanas podemos observar aumento significante do 

tecido adiposo branco nos grupos JF e IF quando comparados com seus respectivos 

controles (J e I). O grupo I apresentou diminuição desse tipo de tecido quando 
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comparado ao grupo J. O grupo IF apresentou redução significante nesse parâmetro em 

relação ao grupo JF (Tabela 1). 

No final do protocolo de 12 semanas, a diurese estava significantemente elevada 

nos grupos JF e IF quando comparados com seus respectivos grupos controles (J e I), 

conforme demonstrado na Tabela 1. 

Tabela 1 – Perfil metabólico  

 

J JF I IF 

Consumo de líquido 

(mL/24h) 
19 ±3 57 ±4* 20 ±3 48 ±4*& 

Consumo de ração (g/24h) 11 ±2 7 ±2 9 ±1 4 ±1& 

Consumo de frutose (g) ------- 6±0,4 ------- 5±0,4 

Frutose (kcal/24h) ------- 23 ±1 ------- 19 ±2 

Ração (kcal/24h) 31 ±4 22 ±5 27 ±4 12 ±3 

Consumo total de calorias 

(kcal/24h) 
31 ±4 44 ±4* 27 ±2 32 ±2 

Peso corporal inicial (g) 204 ±3 213 ±5 217 ±8 249 ±9 

Peso corporal final (g) 242 ±4 249 ±6 230 ±8 238 ±7 

Tecido adiposo branco (g) 6,7 ±0,9 10,3 ±1,7*  2,5±0,5*  5 ±0,3& ϒ 

Diurese (mL/24h) 12 ±1 39 ±2* 12 ±3 31 ±4*& 

Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 5 a 10 por grupo. Dados 

representados em média ± EP. Teste T-Student e One-Way Anova com pós-teste Newman 

Keuls, quando apropriado. p<0,05: *vs. J; & vs. I, ϒ vs. JF. 

 



 

35 

 

Na Tabela 2, observamos ainda que em relação aos valores do peso inicial e final 

dos animais estudados, todos os grupos apresentaram aumento de peso corporal no final 

do protocolo de 12 semanas, com exceção do grupo IF que demonstrou diminuição do 

peso, não sendo significante esta diferença. 

 

 

Tabela 2 – Peso corporal  

 

J JF I IF 

Peso corporal inicial (g) 204 ±3 213 ±5 217 ±8 249 ±9 

Peso corporal final (g) 242 ±4 249 ±6 230 ±8 238 ±7 

Ganho de peso corporal (%) 18 17 6 - 5 

Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 10 por grupo. Dados 

representados em média ± EP. Teste T-Student e One-Way Anova com pós-teste Newman 

Keuls, quando apropriado. NS: não significante. 
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4.2 Glicemia, GTT e ITT 

 Na Tabela 3 apresentamos os dados da glicemia de jejum no início do protocolo 

de 12 semanas, cujos valores permaneceram dentro da faixa de normalidade, não 

havendo diferença entre os grupos estudados.  

 Os valores da glicemia de jejum no final do protocolo permaneceram dentro da 

normalidade nos grupos controles (J e I); entretanto, os grupos JF e IF demonstraram 

intolerância à insulina, verificada pelo aumento significante na glicemia desses grupos 

quando comparados com seus respectivos controles, conforme descrito na Tabela 2.  

 

Tabela 3 – Glicemia de jejum no início e no final do tratamento de 12 semanas 

  J JF I IF 

Glicemia de jejum inicial 

(mg/dL) 
95 ±1 91 ±3 92 ±2 91 ±3 

Glicemia de jejum final 

(mg/dL) 
92 ±2 107 ±2* 89 ±4 106 ±3*& 

Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 10 por grupo. Dados 

apresentados em média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls 

.p<0,05: *vs. J; &vs. I. 
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 No teste de tolerância à glicose (GTT), representado pela área sobre a curva 

(ASC) podemos observar que houve um aumento significante da glicose plasmática nos 

animais dos grupos JF e IF quando comparados com seus respectivos controles (Figura 

2). 

 

      

Figura 2. Área sobre a curva do teste de tolerância à glicose (GTT) realizado após 12 

semanas de tratamento. Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 

10 por grupo. Dados apresentados em média ± EP. One-Way Anova com pós-teste 

Newman Keuls. p<0,05: *vs. J; & vs. I. 
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No teste de tolerância à insulina (ITT), os animais dos grupos JF e I 

apresentaram significante redução na constante de decaimento da glicose (KITT) 

quando comparados ao grupo J após as 12 semanas de protocolo, representando menor 

sensibilidade à insulina nesses grupos; assim como o grupo IF apresentou significante 

redução da sensibilidade à insulina quando comparado ao seu respectivo controle 

(Tabela 4). 

 

 

 

Tabela 4. Teste de tolerância à insulina no final do protocolo de 12 semanas.  

  J JF I IF 

KITT (%/min) 5 ±0,4 2 ±0,2* 3 ±0,3* 2 ±0,3*& 

Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 10 por grupo. Dados 

apresentados em média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls 

p<0,05: *vs. J; & vs. I. 
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4.3 Perfil lipídico  

 Quanto aos valores de triglicérides mensurados no final do protocolo de 12 

semanas, estes foram significantemente maiores nos grupos JF e IF quando comparados 

ao grupo J; IF estava significantemente aumentado quando comparado com o grupo I, 

conforme Tabela 5. 

 Na Tabela 5, apresentamos também os valores séricos de colesterol total 

avaliados no final do protocolo de 12 semanas; estes estavam significantemente 

aumentados nos grupos JF e IF quando comparados ao grupo J; novamente o grupo IF 

estava aumentado em relação ao grupo I (p<0,05 para todos). 

 

Tabela 5 – Perfil lipídico dos animais após 12 semanas de tratamento  

  J JF I IF 

Triglicérides (mg/dL) 43 ±3 108 ±9* 89 ±4 106 ±3*& 

Colesterol total (mg/dL) 42 ±2 59 ±2* 58 ±3 114 ±8*& 

Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 10 por grupo. Dados 

apresentados em média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls; 

p<0,05: *vs. J; & vs. I.  
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4.4 Função renal após 12 semanas do protocolo  

 Analisando os valores de ureia sérica dos grupos estudados no final do protocolo 

de 12 semanas, os grupos JF, I e IF apresentaram níveis significantemente elevados 

quando comparados ao grupo J (Tabela 6).  

 Em relação a creatinina sérica, os maiores valores se encontraram nos grupos 

idosos (I e IF) quando comparados aos grupos J, sendo estatisticamente significantes, 

conforme demonstrado na Tabela 6.   

 Os valores séricos de ácido úrico foram maiores nos grupos idosos (I e IF); o 

aumento em IF foi estatisticamente significante quando comparado ao J e I (Tabela 6). 

 Ainda na Tabela 6, analisando os valores da proteinúria dos grupos estudados no 

final do protocolo de 12 semanas, observamos que houve aumento significante nos 

grupos JF, I e IF quando comparados ao grupo J. 

 

Tabela 6. Função renal dos animais no final do protocolo de 12 semanas  

  J JF I IF 

Ureia (mg/dL) 33 ±1 48 ±3* 51 ±3* 52 ±4* 

Creatinina (mg/dL) 0,5 ±0,02 0,6 ±0,02 0,7 ±0,05* 0,7 ±0,06*  

Ácido úrico (mg/dL) 0,9 ±0,1 0,7 ±0,03 1±0,2 1,4 ±0,3*& 

Proteinúria (mg proteína/24h) 2,9±0,2 7,3±0,4* 7,9±0,8* 6,2±0,6* 

Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 10 por grupo. Dados 

apresentados em média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. 

p<0,05: *vs. J; &vs. I. 
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4.5 Marcadores oxidantes, antioxidantes e inflamatórios  

 

 Analisando os resultados do TBARS sérico, os grupos JF, I e IF 

apresentaram um leve aumento quando comparado com o grupo J, porém sem 

significância estatística. No TBARS renal, o grupo JF apresentou aumento significante 

em comparação ao grupo J; nos grupos idosos também houve um aumento vs. J, mas 

não houve diferença estatística (Tabela 7).   

 

Tabela 7. TBARS sérico e renal no final do protocolo de 12 semanas 

  J JF I IF 

 TBARS sérico 

(nmol/mL) 
2,9 ±0,2 3,0 ±0,2 3,2 ±0,2 3,4 ±0,2 

 TBARS tecido 

renal (nmol/mg 

proteína) 

0,59 ±0,05 0,95 ±0,09* 0,83 ±0,08 0,85 ±0,11 

Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 10 por grupo. Dados 

apresentados em média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls.  

p<0,05: *vs. J. 
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 Na Tabela 8 são observados os valores de NO sérico, houve um aumento deste 

parâmetro em todos os grupos estudados quando comparados ao J, com o maior valor 

no grupo IF, mas sem demonstrar diferença estatística significante. Em relação ao NO 

renal, os grupos JF, I e IF apresentaram diminuição significante neste parâmetro quando 

comparados ao grupo J, como pode ser visto na Tabela 8. 

 

Tabela 8. NO sérico e renal no final do protocolo de 12 semanas. 

  J JF I IF 

 NO sérico 

(µM) 
70 ±4 80 ±8 83 ±5 77 ±4 

 NO renal 

(µmol/mg 

proteína) 

11 ±3,4 5 ±0,7* 4 ±0,6* 2,7 ±0,4* 

Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa (I), idosa frutose (IF). n = 10 por grupo. Dados 

apresentados em média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. 

p<0,05: *vs. J. 
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Em relação a quantificação da expressão da eNOS no tecido renal não houve 

diferença estatística significante entre os grupos avaliados, conforme demonstrado na 

Figura 3.  
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Figura 3. Expressão da eNOS no tecido renal após 12 semanas de protocolo. 3A) 

Imagem representativa das bandas da eNOS e actina, com seus respectivos pesos 

moleculares. 3B) Gráfico da expressão da eNOS. Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa 

(I), idosa frutose (IF). n = 5 por grupo, em duplicata. Dados apresentados em média ± 

EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. NS: não significante. 
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Entretanto, em relação à expressão da nitrotirosina no tecido renal, podemos 

observar que houve aumento nos grupos I (1,4 ±0,18) e IF (1,63±0,18) vs. J (0,75 

±0,18), e no grupo IF vs. JF (1,63 ±0,18 vs. 0,88 ±0,07) demonstrando diferença 

estatística significante entre esses grupos, conforme visto na Figura 4.  
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Figura 4. Expressão da nitrotirosina no tecido renal após 12 semanas de protocolo. 4A) 

Imagem representativa das bandas de nitrotirosina e actina, com seus respectivos pesos 

moleculares. 4B) Gráfico da expressão da nitrotirosina. Jovem (J), jovem frutose (JF), 

idosa (I), idosa frutose (IF). n = 5 por grupo, em duplicata. Dados apresentados em 

média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. p<0,05: *vs. J; ϒ vs. JF. 
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Na expressão da SOD-1 no tecido renal, observamos um aumento significante 

no grupo JF quando comparado ao grupo J (4±0,6 vs. 1,1 ±0,1) e IF vs. J (3,7±0,5 vs. 

1,1 ±0,1). Observamos também um aumento (85%), entre os grupos I e IF (2 ±0,3 vs. 

3,7 ± 0,5 NS), como pode ser visto na Figura 5. 
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Figura 5. Expressão da SOD-1 no tecido renal após 12 semanas de protocolo. 5A) 

Imagem representativa das bandas de SOD-1 e actina, com seus respectivos pesos 

moleculares. 5B) Gráfico da expressão da SOD-1. Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa 

(I), idosa frutose (IF). n = 5 por grupo, em duplicata. Dados apresentados em média ± 

EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. p<0,05: *vs. J, &vs. I. 
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Na expressão da catalase no tecido renal, observamos que no grupo JF houve 

significante aumento quando comparado ao grupo J (1,7 ± 0,05 vs. 1,2 ± 0,15, 

respectivamente) e no grupo IF (1,7 ±0,09) estava significantemente aumentado em 

relação ao grupo I (1,17 ± 0,08), conforme a Figura 6.  
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Figura 6. Expressão da catalase no tecido renal após 12 semanas de protocolo. 6A) 

Imagem representativa das bandas de catalase e actina, com seus respectivos pesos 

moleculares. 6B) Gráfico da expressão da catalase. Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa 

(I), idosa frutose (IF). n = 5 por grupo, em duplicata. Dados apresentados em média ± 

EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. p<0,05: *vs. J; & vs. I. 
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Na expressão da iNOS no tecido renal, houve aumento significante no grupo IF 

quando comparado ao grupo I (1,15 ± 0,1 vs. 0,76 ± 0,07). O grupo JF (1,2 ± 0,09) 

estava significantemente maior em relação ao seu grupo controle J (0,79 ± 0,13), 

conforme a Figura 7.  
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Figura 7. Expressão da iNOS no tecido renal após 12 semanas de protocolo. 7A) 

Imagem representativa das bandas de iNOS e actina, com seus respectivos pesos 

moleculares. 7B) Gráfico da expressão da iNOS. Jovem (J), jovem frutose (JF), idosa 

(I), idosa frutose (IF). n = 5 por grupo, em duplicata. Dados apresentados em média ± 

EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. p<0,05: *vs. J; & vs.  
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Na expressão do NFkB p65 no tecido renal, observamos um aumento 

significante nos grupos JF (0,9 ± 0,1), I (1,0 ±0,1) e IF (1,12 ± 0,14) quando comparado 

ao grupo J (0,4 ±0,05). Houve também um aumento de 10% na expressão de NFkB no 

grupo IF quando comparado ao grupo I, apesar de não ser estatisticamente significante 

(Figura 8).  
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Figura 8. Expressão do NFkB p65 no tecido renal após 12 semanas de protocolo. 8A) 

Imagem representativa das bandas de NFkB p65 e actina, com seus respectivos pesos 

moleculares. 8B) Gráfico da expressão do NFkB p65. Jovem (J), jovem frutose (JF), 

idosa (I), idosa frutose (IF). n = 5 por grupo, em duplicata. Dados apresentados em 

média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. p<0,05: *vs. J, &vs. I. 
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4.6 Reatividade da aorta 

 

O estudo ex vivo utilizando anéis aórticos obtidos a partir dos grupos JF, I e IF 

mostrou que o envelhecimento e a frutose causaram um relaxamento vascular reduzido 

em resposta à acetilcolina em comparação com o grupo J, mas o perfil da curva em 

resposta às crescentes doses de acetilcolina foi semelhante entre os grupos estudados 

(Figura 9A). A comparação dos valores calculados considerando a área sob a curva 

(ASC), mostrou que nos anéis aórticos pré-contraídos com noradrenalina houve menor 

resposta à acetilcolina nos grupos JF (203 ± 11,5), I (170 ± 6,9) e IF (198 ± 4,5) em 

comparação com J (240,5 ± 11,3) D%, todos p < 0,05 (Figura 9B). 
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Figura 9. Efeito da alta ingesta de frutose na curva do percentual de relaxamento 

vascular (9A) e área sob a curva do percentual de relaxamento vascular em resposta a 

acetilcolina (9B) da aorta dos grupos Jovem (J), Jovem Frutose (JF), Idosa (I) e Idosa 

Frutose (IF), ao final do protocolo de 12 semanas. n = 4-6 por grupo, em duplicata. 
Dados apresentados em média ± EP. One-Way Anova com pós-teste Newman Keuls. 

p<0,05: *vs. J. 
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 5.   DISCUSSÃO 

Em nosso estudo, avaliamos os efeitos metabólicos e os níveis de estresse 

oxidativo/nitrosativo em ratas senescentes com resistência à insulina induzida pela alta 

ingesta de frutose. 

A proporção da população feminina idosa vem aumentando no mundo e ainda 

assim, existem poucos estudos com mulheres idosas. Um estudo de coorte com 

mulheres mostrou que o consumo de bebidas ricas em frutose está associado a um 

aumento do risco de gota incidente em mulheres idosas (70 anos) (83). Já é sabido que 

os hormônios sexuais femininos protegem contra a hiperinsulinemia associada à 

ingestão de alta frutose (84-86). Por estas razões, são necessários mais estudos para 

avaliar os efeitos da dieta com alto teor de frutose nesta população. 

Os achados mais interessantes da nossa pesquisa estão intimamente relacionados 

com os efeitos da sobrecarga de frutose que, nos animais jovens, foram semelhantes aos 

causados pelo envelhecimento. Além disso, a sobrecarga de frutose em ratos 

senescentes não resultou em piora na maioria dos aspectos analisados neste estudo, 

quando comparados ao grupo senescente sem frutose. Observamos principalmente, 

perda da função renal, aumento do estresse oxidativo/ nitrosativo e inflamação, 

diminuição dos antioxidantes e menor resposta vasodepressora na aorta dos grupos 

estudados (JF, I e IF). 
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O peso corporal em geral foi maior no final do protocolo em relação ao inicial, 

com aumento de 18% no grupo J, 17% no JF e 6% no I, sendo que no IF diminuiu 5%. 

No idoso é esperado a diminuição de peso, devido à perda de massa muscular (87). 

Após o consumo de frutose, houve um leve aumento de peso, não significante (JF x J, 

2,9% e IF x I, 3,5%). Alguns estudos que utilizaram sobrecarga de frutose não 

detectaram alterações do peso corporal no final do protocolo (88,89). Todavia, existe 

um trabalho que associa o consumo de frutose ao maior ganho de peso corporal em 

humanos e animais (90). De acordo com Sharma et al (2005) vale salientar que os 

efeitos da frutose variam de acordo com o gênero, assim como a idade da população 

estudada (91).  

Simultaneamente, ocorreu diminuição no consumo de ração e, portanto, no 

consumo de calorias provenientes da ração no grupo IF. Observamos que a ingestão 

calórica total foi maior nos grupos que consumiram a frutose com aumento do tecido 

adiposo em relação ao seu respectivo grupo controle. Isso talvez tenha ocorrido porque 

a alta ingesta de frutose refletiu mais no aumento da gordura abdominal do que 

propriamente no peso. 

Em nosso trabalho, o maior consumo de líquido (frutose a 10%) foi proporcional 

ao aumento da diurese nesses animais, assim como o consumo total de calorias também 

se mostrou diretamente proporcional à ingesta de frutose e inversamente proporcional 

ao consumo de ração, quando comparados aos seus respectivos controles (J e I). 
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Portanto, provavelmente a alta ingesta de frutose a que foram submetidos os animais 

desse estudo estaria relacionada ao aumento dos níveis de triglicérides, colesterol, 

tecido adiposo branco e diurese nos grupos JF e IF quando comparados com seus 

respectivos controles. Enquanto que ocorreu diminuição no consumo de ração e 

consequentemente no consumo de calorias provenientes da ração no grupo IF. 

A frutose é capaz de provocar um desequilíbrio energético provocando uma 

desregulação no eixo da saciedade no sistema nervoso central. A regulação do apetite é 

feita pelos hormônios insulina, leptina e grelina. No sistema nervoso central a insulina e 

a leptina interagem com os receptores hipotalâmicos, favorecendo a saciedade. Quando 

consumimos frutose em excesso perdemos a percepção de saciedade, visto que a frutose 

não é capaz de bloquear a grelina (fome). Contribuindo assim para o ganho de peso e 

obesidade durante o consumo crônico de dietas ricas em frutose (92,93). 

Stanhope e cols. (2013) demonstraram que tanto o aumento ou a manutenção do 

peso corporal em modelos com sobrecarga de frutose, xarope de milho ou glicose 

podem ser determinantes das alterações metabólicas tais como aumento de LDL e 

colesterol total. Os animais que receberam aqueles suplementos e não aumentaram o 

peso apresentaram menores índices plasmáticos dessas variáveis (94). Dentro desse 

contexto, podemos justificar em nossos resultados o aumento dos triglicérides nos 

grupos JF e IF quando comparados aos grupos J e I, paralelamente ao aumento de tecido 

adiposo branco nesses animais. 
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Estudo demonstrou que em animais suplementados com frutose ocorre uma 

diminuição da capacidade da insulina de promover o transporte e de consumir a glicose 

hepática; nesses animais, observaram-se reduções no índice de sensibilidade à insulina e 

aumento de glicose no plasma, comprovados por testes orais de tolerância a glicose, via 

intraperitoneal ou intravenosa (95). Esses dados corroboram com os nossos achados que 

indicaram aumento na glicose plasmática e diminuição da constante de decaimento da 

insulina, sugerindo menor sensibilidade à insulina nos animais jovens e idosos 

submetidos à sobrecarga de frutose por 12 semanas.  

Atualmente na literatura existem poucos estudos em humanos a respeito da 

ingesta de frutose na população idosa. No nosso estudo, a frutose causou aumento nos 

níveis de triglicérides e colesterol, tanto no JF como no IF. Stanhope e cols. (2011) (96), 

investigaram os efeitos específicos da frutose versus glicose em adultos jovens e 

mostraram que a frutose dietética ofertada na forma de bebida, em contraste com a 

glicose, promoveu dislipidemia com acentuado aumento no nível de triglicérides, 

diminuindo a sensibilidade à insulina e elevando a adiposidade visceral.  

 Machi e cols. (2012) avaliaram as respostas metabólicas e cardiovasculares ao 

exercício em ratos jovens machos submetidos à alta ingesta de frutose por 16 semanas e 

verificaram que no grupo sedentário frutose houve aumento dos triglicérides, tecido 

adiposo branco, pressão arterial e diminuição na constante de decaimento da insulina. 

Não houve diferença significante quanto ao peso corporal e glicemia desses animais 
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(97). Em contrapartida, em nosso estudo foi verificado aumento na glicemia de jejum e 

na concentração de glicose plasmática e menor sensibilidade à insulina nos grupos 

submetidos à sobrecarga de frutose, quando comparados com seus respectivos grupos 

controles. 

 O gênero dos animais envolvidos no tratamento também é um fator importante a 

ser considerado na relação entre resistência/hiperinsulinemia e hipertensão. Há 

evidências de que a presença de andrógenos e/ou a ausência de estrógenos desempenha 

papel importante no desenvolvimento da hipertensão, paralelamente a RI. Constatou-se 

que ratas fêmeas suplementadas com frutose apresentaram RI, mas não hipertensão, 

sendo que em ratos machos tratados observaram-se as duas características (84).   

 Nossos achados mostraram alteração da função renal avaliada pela ureia sérica, 

creatinina e proteinúria no grupo idoso e nos grupos que consumiram frutose. Houve 

aumento das concentrações de ureia sérica nos grupos JF, I e IF, quando comparados ao 

grupo J, estando este parâmetro provavelmente relacionado tanto ao consumo de frutose 

quanto ao envelhecimento per se. Curiosamente, em relação ao ácido úrico observamos 

redução no grupo JF e aumento no grupo IF quando comparados aos seus respectivos 

grupos controles, J e I, demonstrando maiores valores nos grupos idosos. Isso também 

foi observado por Carvalheira et al. (2006) relatando que as elevações nas 

concentrações séricas de ácido úrico podem estar associadas com intolerância à glicose, 
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dislipidemia e hipertensão arterial, havendo correlação significante entre estas 

concentrações e RI (98).  

A frutose é o único carboidrato conhecido capaz de aumentar a produção de 

ácido úrico, dependendo da dose ingerida. Quanto maior a dose, maior será a 

concentração de ácido úrico. A alta ingesta de frutose aumenta o ácido úrico urinário e 

está associada ao risco aumentado da incidência de cálculos renais em mulheres com 

mais de 54 anos (99).   

O consumo de frutose promove o acúmulo de ácido úrico podendo levar a 

hipertensão e consequente lesão renal. O aumento das concentrações de ácido úrico está 

associado com glomeruloesclerose e fibrose tubulointersticial causando lesão renal. O 

ácido úrico é um antioxidante no ambiente extracelular e possui efeitos pró oxidativos 

no meio intracelular (100). 

O ácido úrico pode não se alterar em ratos porque esses animais possuem a 

enzima uricase em seu organismo, que é capaz de degradar o ácido úrico em alantoína 

fazendo com que seja rapidamente degradada pelo fígado. Quando a enzima uricase é 

inibida no rato, a frutose será capaz de provocar um aumento substancial nas 

concentrações de ácido úrico, além de aumentar a esteatose hepática e maior 

hipertensão (100,101). 
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Em nossos achados a proteinúria estava significantemente aumentada nos grupos 

JF, I e IF quando comparados ao grupo J, caracterizando a presença de lesão renal 

nesses animais.  

Kizhner e Werman (2002) compararam os efeitos do consumo de frutose a longo 

prazo versus ao de glicose ou sacarose, em diferentes parâmetros bioquímicos (excreção 

de frutose renal, glicose plasmática e urinária, creatinina plasmática, proteinúria) e na 

histologia renal, sugerindo que a frutose tem um impacto negativo sobre a função e 

morfologia renais, apresentando menor depuração de creatinina e maior proteinúria, 

além de lesão tubular, espessamento mesangial e da cápsula de Bowman (102). 

Em meados dos anos 50, desenvolveu-se a teoria dos radicais livres (RL) para 

explicar o envelhecimento, especulando que radicais endógenos do oxigênio eram 

produzidos nas células e resultavam num padrão de dano cumulativo. Somente uma 

década depois, com a identificação da enzima superóxido-dismutase (SOD), 

responsável pela conversão do radical superóxido em peróxido de hidrogênio, houve 

suporte científico para esta hipótese (103).  

O estresse oxidativo – ou dano oxidativo – está presente quando existe um 

desequilíbrio entre os agentes antioxidantes naturais e as espécies reativas de oxigênio 

(ROS). Com o envelhecimento, existe diminuição nesses mecanismos antioxidantes, 

tornando mais prevalentes os danos celulares causados por RL (30). Contudo, ainda que 
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a mais evidente ação dos agentes oxidantes esteja relacionada ao dano celular, existem 

evidências cada vez maiores de seu papel como moléculas sinalizadoras específicas 

tanto em condições fisiológicas como patológicas (103). 

Em nosso estudo, ocorreu aumento nos níveis de TBARS sérico nos grupos JF, I 

e IF em relação ao grupo J, evidenciando indiretamente a lipoperoxidação nesses 

animais, contudo, não apresentando diferença estatística significante. Os níveis de 

TBARS no tecido renal aumentaram nesses grupos, sendo significante no grupo JF 

somente quando comparado ao seu respectivo controle J. Talvez não tenhamos 

encontrado maior aumento no TBARS, devido à ação sistêmica ou local dos 

antioxidantes. 

O NO sérico não apresentou diferenças entre os grupos. Entretanto, o NO 

determinado no tecido renal encontrava-se significantemente reduzido nas ratas idosas, 

com redução mais evidente nas ratas que consumiram a frutose, provavelmente porque 

tanto a alta ingesta de frutose quanto o envelhecimento per se aumentaram o estresse 

nitrosativo renal, sugerindo o sequestro do NO pelo ânion superóxido. Este achado foi 

confirmado pela expressão da nitrotirosina, a qual apresentou aumento significante nos 

grupos senescentes, I e IF. A nitrotirosina é um produto da nitração da tirosina mediada 

por espécies reativas ao nitrogênio (RNS), tais como o ânion superóxido e o dióxido de 

nitrogênio; sendo considerado como um marcador indireto do estresse nitrosativo 

dependente de NO.  
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A geração das ROS está relacionada à manutenção da homeostase, como por 

exemplo, no combate a processos infecciosos pelas células fagocíticas e na regulação da 

resposta proliferativa. Independente de como ou onde são produzidos, o aumento 

intracelular dos níveis de ROS tem dois efeitos potenciais importantes: dano a vários 

componentes celulares e indução da ativação de cadeias específicas de sinalização, 

sendo que ambas as ações podem influenciar vários processos relacionados ao 

envelhecimento e colaborar no desenvolvimento de doenças associadas (103). 

No presente trabalho, para avaliarmos a defesa antioxidante mensuramos a 

expressão da superóxido dismutase (SOD-1) e da catalase (CAT) no tecido renal. A 

SOD-1 estava significantemente aumentada nos grupos JF e IF quando comparado ao 

grupo J; notamos também a tendência de elevação nos grupo I versus J (81%) e no 

grupo IF versus I (85%), apesar de não haver significância estatística. Enquanto que a 

CAT apresentou aumento significante nos grupos que receberam a sobrecarga de 

frutose, JF e IF vs. J e I, respectivamente. Podemos inferir que esse aumento 

significante da atividade antioxidante da SOD-1 e da CAT estão relacionados com a 

elevação do estresse oxidativo/nitrosativo gerado pelo consumo excessivo de frutose. 

O sistema de defesa antioxidante tem o objetivo primordial de manter o processo 

oxidativo dentro dos limites fisiológicos e passíveis de regulação, impedindo que os 

danos oxidativos se amplifiquem, culminado em danos sistêmicos irreparáveis (104). 
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Botezelli e cols (2012) demonstraram em seu estudo com animais jovens 

suplementados com dieta rica em frutose, aumento na glicemia, diminuição da 

tolerância à glicose, hiperinsulinemia, RI, aumento dos triglicérides, colesterol, TBARS 

sérico e da atividade da catalase sérica desses animais enquanto que a atividade da SOD 

não apresentou diferença estatística; verificando também redução na atividade do 

sistema antioxidante e da concentração de citocinas inflamatórias circulantes e aumento 

do TBARS no fígado desses animais (105). Estes dados corroboram em sua maioria 

com nossos achados, já que encontramos aumento na glicemia de jejum, RI, aumento de 

triglicérides, colesterol, expressão renal da catalase e da superóxido dismutase.  

 Pesquisas recentes apontam para uma forte ligação entre envelhecimento e 

inflamação, já que durante o envelhecimento, a inflamação sistêmica crônica aumenta e 

o balanço redox pode se alterar desfavoravelmente (106,107). Portanto, o 

desenvolvimento de estratégias para prevenir e reduzir a inflamação na população idosa 

tornou-se prioridade nas pesquisas em gerontologia nos últimos anos (108,109). Há 

evidências de que o processo de envelhecimento contribui para o acúmulo de dano 

oxidativo em diferentes células e moléculas (110).  

A respeito do perfil inflamatório, em nosso estudo, verificamos que houve 

aumento significante da iNOS nos grupos JF vs. J e IF vs. I, provavelmente devido ao 

estímulo pró-inflamatório causado pela sobrecarga de frutose, que sabidamente pode 

aumentar o potencial inflamatório do envelhecimento. Nesse sentido, o aumento da 
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inflamação durante o envelhecimento tem sido associado ao aumento do NFkB, o qual é 

responsável pela expressão de uma variedade de genes alvos (111,112). No nosso 

estudo, encontramos aumento da expressão do NFkB nos grupos JF, I e IF quando 

comparados ao grupo J, mostrando que o próprio envelhecimento já causa um estado 

inflamatório e que consumo excessivo de frutose pode vir a agravar este estado 

inflamatório em ratos idosos. 

Um estudo sobre indução de síndrome metabólica em ratos Wistar machos por 

ingestão de frutose (10%) na água de beber, analisou alguns parâmetros após 6, 9 ou 12 

semanas de suplementação. Após 12 semanas de suplementação com a frutose, eles 

encontraram RI, hipertensão, distúrbio na reatividade vascular, hiperuricemia, 

dislipidemia e baixo grau de inflamação. A análise da reatividade vascular da aorta 

desses animais se tornou mais evidente após 12 semanas de suplementação, 

apresentando contração exacerbada à fenilefrina e ao KCl e reduzido relaxamento para a  

acetilcolina (Ach) (113). Esses dados concordam com os nossos achados, em que houve 

redução do relaxamento vascular nos grupos JF, I e IF, demonstrando que ambos, o 

envelhecimento e o consumo excessivo de frutose, diminuem a responsividade do vaso 

à Ach. 

Em resumo, os nossos dados mostram que o envelhecimento e a resistência à 

insulina induzida pelo alto consumo de frutose contribuíram de forma associativa ou 
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independente para o aumento do estresse oxidativo/nitrosativo nas ratas fêmeas, a 

inflamação e dano vascular, sendo esses os principais responsáveis pelos efeitos 

deletérios na senescência.  
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6.   CONCLUSÃO  

 

Com base nos resultados obtidos, podemos concluir que o consumo excessivo de 

frutose e o envelhecimento resultam na resistência à insulina, piora no perfil metabólico 

e lipídico, diminuição da função renal, aumento do estresse oxidativo/nitrosativo, da 

inflamação no tecido renal, e redução da resposta vascular ao relaxamento.  

Acreditamos, através dos nossos resultados, que a ingestão excessiva de frutose 

reproduz a maioria dos efeitos do envelhecimento. Ainda, na dose e no período 

estudados, a frutose não chegou a acentuar os efeitos do envelhecimento, que já se 

encontravam alterados em muitos dos parâmetros avaliados. 

Dado o constante crescimento da população idosa a busca de novas informações, 

principalmente no sentido de compreender os mecanismos fisiopatológicos da 

resistência à insulina nesta população, se faz necessária de forma a embasar estratégias 

eficazes para a prevenção e tratamento das complicações do envelhecimento. 
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