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RESUMO 

Introdução: Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica e inflamatória, 

caracterizada pela hiperglicemia, a qual prejudica a função de vários órgãos, 

entre eles, o rim, levando à nefropatia diabética. O estresse oxidativo é definido 

pelo aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio (ROS) e/ou 

diminuição dos mecanismos de defesa antioxidantes enzimáticos e/ou não 

enzimáticos (vitaminas e compostos fenólicos), os quais atuam neutralizando a 

ação das ROS. O açaí é uma fruta nacional, originária da Amazônia, rica em 

lipídios, proteínas, fibras, vitaminas, minerais e alto conteúdo de antioxidantes. 

Estudos prévios em nosso laboratório mostraram que o uso de antioxidantes 

causou a redução da glicemia e do estresse oxidativo, melhorando a função 

renal em animais com DM. Objetivo: O objetivo do estudo foi avaliar os efeitos 

do extrato de açaí (EA) sobre o estresse oxidativo e a inflamação em célula 

mesangial imortalizada de camundongo (CMiC), cultivada em meio com alta 

concentração de glicose. Métodos: CMiC foram cultivadas em meio DMEM 

com 5% de soro bovino fetal e mantidas em placas alojadas em incubadora a 

37ºC com 5% de CO2. Após atingirem 60-70% de confluência, as células foram 

cultivadas em meio com concentração normal de glicose (NG - 6,7 mM); 

manitol (MA - 30 mM) ou glicose alta (HG - 30 mM) com ou sem EA (500, 100, 

50 µg/mL), por 24, 48 ou 72 horas. Após isso, a viabilidade foi avaliada através 

de um contador automatizado de células e a proliferação foi verificada pela 

técnica do MTT; o sobrenadante foi coletado para mensurar os níveis de óxido 

nítrico (NO) extracelular e o NO intracelular foi avaliado pela sonda DAF-FM; a 

produção intracelular de ROS foi mensurada por DCFH-DA e o conteúdo 

proteico da CAT, Nrf2, SOD-1, SOD-2, iNOS, NF-κB p65 e TNF-α foi 

determinada no lisado celular pela técnica de Western blot. Resultados: A 

viabilidade celular após o tratamento com EA manteve-se maior do que 90% 

em todos os grupos, mostrando efeito não citotóxico do EA; houve significante 

aumento da proliferação celular no grupo HG comparado ao NG, demonstrando 

redução significante após o tratamento com o EA em todos os tempos 

estudados, comparado com o HG. Os níveis de NO (extra e intracelular), a 

produção de ROS e dos mediadores inflamatórios estavam aumentados 

significantemente no grupo HG quando comparados ao NG, os quais foram 



XV 
 

reduzidos após tratamento com EA, p<0,05. O grupo HG demonstrou 

diminuição significante dos antioxidantes CAT, Nrf2, SOD-1 e SOD-2 quando 

comparado com o grupo NG. O EA aumentou significantemente o conteúdo 

proteico de todos os antioxidantes comparado com o grupo HG. Conclusão: O 

extrato de açaí foi capaz de reduzir a proliferação e o estresse oxidativo 

induzidos por alta concentração de glicose nas CMiC, via supressão da 

sinalização de mediadores inflamatórios (NF-κB p65 - iNOS - TNF-α) e 

concomitante ativação da via de resposta antioxidante do Nrf2. O extrato de 

açaí poderia ser utilizado como estratégia de proteção adicional para aumentar 

a defesa antioxidante no diabetes e retardar os efeitos da inflamação e do 

estresse oxidativo na sua progressão. 

 

 

Palavras-chave: Euterpe; estresse oxidativo; óxido nítrico; 

antioxidantes. 
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ABSTRACT 

Introduction: Diabetes mellitus is a chronic and inflammatory disease, 

characterized by hyperglycemia, which damages several organs, including the 

kidney, leading to diabetic nephropathy. Oxidative stress is defined by the 

increase in reactive oxygen species (ROS) levels and/or decrease in the, 

enzymatic and/or non-enzymatic (vitamins and phenolic compounds) 

antioxidants defense mechanism, which act by neutralizing ROS. Açai is a 

national fruit, originating in the Amazon, rich in lipids, proteins, fibers, vitamins, 

minerals and high content of antioxidants. Previous studies in our laboratory 

have shown that the use of antioxidants caused reduction of glycemia and 

oxidative stress, improving the renal function in diabetic animals. Aim: The aim 

of this study was to evaluate the effects of extract of açai (EA) in oxidative 

stress and inflammation induced by high glucose in mouse immortalized 

mesangial cells (MiMC). Methods: MiMC were cultured in DMEM with 5% fetal 

bovine serum and maintained in plates, in an incubator at 37ºC, 5% CO2. At 60-

70% of confluence, they were cultured in media with normal glucose (NG – 6.7 

mM), mannitol (MA - 30 mM) or high glucose (HG - 30 mM) with or without EA 

(500, 100, 50 µg/mL), for 24, 48 or 72 hours. After this treatment, we assessed 

the viability through a cell automated counter, and the proliferation was 

analyzed by MTT. The supernatant was collected for measuring extracellular 

nitric oxide (NO); intracellular NO was done by DAF-FM staining; intracellular 

ROS was measured using DCFH-DA and the content protein of CAT, Nrf2, 

SOD-1, SOD-2, iNOS, NF-κB p65 and TNF-α was analyzed in protein lysate by 

Western blot. Results: The cell viability after treatment with EA remained higher 

than 90% in all groups, showing no cytotoxicity; there was a significant increase 

in the cellular proliferation in the HG group when compared to NG, which as 

significantly reduced after EA treatment at all times studied, compared to HG. 

Extra and intracellular NO levels, ROS production and inflammatory mediators 

were increased in the HG group when compared to NG, which were decreased 

after EA treatment, p<0.05. The HG group demonstrated significant reduction in 

the of antioxidants CAT, Nrf2, SOD-1 and SOD-2 when compared to NG group. 

EA increased significantly the content protein of all antioxidants compared to 

HG group. Conclusion: In this study, extract of açai was able to decrease the 
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proliferation and oxidative stress induced by high glucose in MiMC, by 

suppressing inflammatory mediators signaling (NF-κB p65- iNOS- TNF-α) with 

concomitant activation of Nrf2/antioxidant response pathways. The use of 

extract of açai could be an additional protective strategy for increasing the 

antioxidant defense system in diabetes and delay the progression of this 

disease. 

 

 

Key-words: Euterpe; oxidative stress; nitric oxide; antioxidants.
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INTRODUÇÃO 

 Diabetes mellitus e nefropatia diabética 

Diabetes mellitus (DM) e suas complicações são as maiores causas de 

óbito no mundo. Segundo a International Diabetes Federation (IDF) nos países 

da América do Sul e América Central, estimou-se cerca de 315 milhões de 

adultos com diabetes, representando 247 mil óbitos no ano de 2015. O Brasil é 

o 4º país com maior número de casos de diabetes no mundo, com 

aproximadamente 14,3 milhões de adultos, ficando atrás somente da China, 

Índia e Estados Unidos da América 1. Estima-se ainda, que neste século, o 

nosso país terá aproximadamente 11 milhões de indivíduos com diabetes 2. 

O DM é uma doença crônica não transmissível e inflamatória, 

caracterizada pela hiperglicemia, resultante de defeitos na secreção da insulina 

ou na sua ação, responsável pelo comprometimento de vários órgãos em longo 

prazo, ocasionando alterações microvasculares, neuropatia, retinopatia e a 

nefropatia diabética (ND) 3; esta é considerada a principal causa de doença 

renal em estágio terminal em muitos países; além disso, 20 a 30% dos 

pacientes diabéticos evoluem para a ND 4, sendo que no Brasil, esse número 

corresponde a cerca de 25% da população em programa de diálise, 

contribuindo para onerar a saúde pública 5. 

A ND é caracterizada pela excessiva produção de matriz extracelular 

(MEC) mesangial, ocasionando redução gradativa da filtração glomerular, 

marcada pela presença de albuminúria 6. A prevalência de microalbuminúria 

em pacientes com diabetes tipo 1 é de 80% %, uma vez que o 

desenvolvimento de macroalbuminúria pode chegar até 40% 4, 5, 7. 

 Estresse oxidativo e inflamação 

A hiperglicemia induz a síntese de espécies reativas de oxigênio (ROS), 

que atuam na degradação de macromoléculas, evidenciada pelo aumento dos 

níveis de oxidação do DNA, proteínas e lipídios 8. Isso ocorre por meio de uma 

reação não enzimática e irreversível, formando produtos finais de glicação 

avançada (AGEs) 9; estes por sua vez, ativam o fator de transcrição nuclear NF-
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κB 10, 11 que estimula a produção de citocinas pró-inflamatórias, como a 

interleucina IL-1β e o fator de necrose tumoral-α (TNF-α) 12, 13. Contudo, sabe-se 

que as citocinas antiinflamatórias (IL-4, IL-6, IL-10, IL-11 e IL-13) são moléculas 

imunorreguladoras que agem inibindo a expressão e a síntese de citocinas pró-

inflamatórias 14, 15. Células mesangiais glomerulares são responsáveis pela 

regulação da filtração glomerular, fagocitose de imunocomplexos e produção de 

MEC; quando estimuladas, por via imunológica ou inflamatória podem gerar 

citocinas, quimiocinas e óxido nítrico (NO) 16. Lipopolissacarídeo (LPS) e outros 

estímulos como a hiperglicemia podem ativar as células mesangiais a 

sintetizarem citocinas pró-inflamatórias 17, como o fator de transformação de 

crescimento β1 (TGF-β1) e o NO 18. 

O NO é um radical livre com várias funções orgânicas, como manter o 

tônus vascular com predomínio da vasodilatação, controlar o fluxo sanguíneo, 

atuando também como sinalizador e neurotransmissor 19. É uma molécula 

altamente lipofílica e difusível, podendo atravessar as múltiplas membranas 

celulares, a partir dos locais de síntese, até atingir o seu alvo final 20; sua 

síntese ocorre pela ativação da enzima óxido nítrico sintase (NOS), 

transformando L-arginina em L-citrulina e NO 21; sua principal ação é o 

relaxamento dos vasos sanguíneos através da ativação do monofosfato de 

guanosina cíclico. Foram descritas três isoformas da NOS, as constitutivas, tais 

como eNOS (óxido nítrico sintase endotelial) e nNOS (óxido nítrico sintase 

neuronal) e a iNOS (óxido nítrico sintase induzível); esta última pode ser 

estimulada em condições inflamatórias e patológicas 22. 

O estresse oxidativo é definido pelo aumento dos níveis de ROS e/ou 

diminuição do sistema de defesa antioxidante enzimático - como a superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase e redutase (GPx/GR) 

ou não enzimático, como vitaminas e compostos fenólicos, os quais atuam 

neutralizando as ROS, a fim de manterem a homeostase redox celular 12; esses 

sistemas podem desempenhar papel crucial na patogênese das consequências 

tardias do DM 23, 24. 
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 Açaí - composição nutricional  

O açaí é uma fruta tropical natural da Amazônia, proveniente do 

açaizeiro (Euterpe oleracea M), encontrada em alguns países, como a 

Venezuela, Colômbia, Equador e Brasil; possui formato esférico, com 

aproximadamente 15 mm de diâmetro, mantém-se agrupado em cachos e 

adquire cor roxa escura quando maduro. A fruta é produzida o ano inteiro, 

porém sua safra ótima é entre os meses de agosto a dezembro, e é uma 

importante fonte alimentar para a população local, sendo consumidos na forma 

de sucos, sorvetes, iogurtes, bolos, etc 25, 26. 

A produção de açaí era predominantemente extrativista, se destinando 

ao consumo doméstico, até que em meados da década de 90, o suco de açaí 

começou a ser exportado para outros países, transformando o mercado deste 

produto em crescente expansão 27. O estado do Pará consome 

aproximadamente 400 toneladas de açaí por mês, sendo responsável por 95% 

da produção total de açaí no Brasil, tornando-se um produto de grande 

importância econômica na região; além disso, a demanda em outros estados 

vem crescendo, como São Paulo, Goiás, Brasília e Rio de Janeiro; neste 

último, a fruta tornou-se muito popular e o consumo é cerca de 500 toneladas 

de açaí por mês 28. 

O açaí é considerado o alimento de elevado valor calórico, devido ao 

seu alto teor de lipídios, e nutricional, pois é rico em proteínas e, ainda é fonte 

de α-tocoferol (vitamina E), fibras, manganês, cobre, boro, cálcio, magnésio, 

potássio e cromo 29, 30. 

Quadro 1. Composição nutricional do açaí liofilizado em 100 g. 

Composição Quantidade por 100 g 

Calorias 533,9 Kcal 

Proteína 8,1 g 

Carboidratos totais 52,2 g 

Açúcares 1,3 g 

Lipídios totais 32,5 g 

Gordura saturada 8,1 g 
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Colesterol 13,5 mg 

Fibras 44,2 g 

Sódio 30,4 mg 

Cálcio 260,0 mg 

Ferro 4,4 mg 

Vitamina A 1002 UI 

Vitamina C <0,1mg 

 Fonte: Adaptado de Schauss, et al, 2006.
30

 

 Compostos bioativos do açaí 

Estudos têm demonstrado que o consumo frequente de frutas e 

hortaliças está fortemente associado à redução de doenças crônicas, pois além 

de fornecerem nutrição básica, oferecem quantidades significativas de 

compostos bioativos que proporcionam benefícios à saúde humana 31, 32. Esses 

efeitos benéficos têm sido associados à presença de polifenóis nestes 

alimentos (flavonoides e taninos), os quais estão relacionados com a 

diminuição de dislipidemia, aterosclerose, disfunção endotelial, hipertensão, 

trombose e processos inflamatórios, em modelos experimentais animais e 

humanos 33.  

Antioxidantes são substâncias que atuam como protetores do organismo 

e de danos causados pelo estresse oxidativo. Podem exercer efeitos de 

remoção de radicais livres, atuando de forma direta ou indireta ao ativar vias de 

sinalização celular em resposta ao estresse 34. 

Atualmente, o açaí tem sido objeto de muitos estudos por apresentar 

propriedades antioxidantes e características de alimento funcional 35, 36. 

Estudos bioquímicos revelaram que o açaí é rico em fitoquímicos, 

especialmente polifenóis, tais como: antocianinas (principalmente cianidina-3-

glicosídeo e cianidina-3-rutenosídeo) e flavonoides (isovitexina, pró-

antocianidinas, catequinas, epicatequinas, ácido gálico, ácido ferúlico, entre 

outros) 37. Além disso, estudos mostraram que a polpa do açaí tem alta 

capacidade antioxidante in vitro, especialmente contra radicais superóxido e 

peroxil 30, 38, 39. 
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As antocianinas são pigmentos responsáveis pela coloração azul, violeta 

e tonalidades de vermelho de alimentos vegetais amplamente distribuídos na 

natureza. Rosso et al (2008) mostraram que a polpa de açaí apresenta de 282 

a 303 mg/100 g de antocianinas totais, com predominância de cianidina-3-

glicosídeo e cianidina-3-rutenosídeo, correspondendo as proporções de 13 e 

87%, respectivamente 28. Bonomo et al (2014) encontraram 31 mg/100 g de 

antocianinas monoméicas totais no extrato aquoso de açaí, com teores 

semelhantes de cianidina-3-glicosídeo (8,8 mg/ 100 g) e cianidina-3-

rutenosídeo (8,7 mg/ 100 g); além disso, mensurou a atividade antioxidante do 

extrato de açaí (100 mg/mL) pelo método do 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH), 

mostrando que o EA apresentou capacidade antioxidante in vitro de maneira 

dose dependente e a inibição ao radical DPPH foi de 79,6% ) 40. 

Del Pozo-Insfran et al (2004) concluíram que as antocianinas são os 

fatores predominantes que contribuem para a capacidade antioxidante do açaí; 

o teor dessas substâncias é maior no açaí do que no suco de uva e em outras 

berries, como morango, framboesa e cranberry 38. Outro estudo demonstrou 

altos teores, não só de antocianinas (111 mg/100 g), mas também de 

flavonoides (91,3 mg /100 g) e clorofila (20,8 mg /100 g) 41. 

Crozier et al (2009) relataram que os mecanismos pelos quais os 

compostos fenólicos presentes nos alimentos, apresentam papel importante na 

prevenção de doenças degenerativas são através da ativação de diversas vias 

de sinalização, tais como o NF-κB, proteína ativadora 1 (AP-1), proteína 

quinase B (AKT), quinase regulada por sinal extracelular (ERK), fator nuclear 

derivado de eritróide 2 (Nrf2) e proteínas quinases ativadas por mitógenos 

(MAPKs) 42. 

Estudo com o cacau, fruta rica em polifenóis, mostrou que o NF-κB, a 

iNOS e a enzima conversora de angiotensina têm sido identificados como alvos 

moleculares e que a presença de flavonoides e procianidinas podem, em parte, 

explicar os efeitos cardiovasculares benéficos do cacau mesmo em pó, como 

chocolate, ou provindo de diferentes bebidas 43, 44. 
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Estudos recentes têm demonstrado que a suplementação da polpa de 

açaí na dieta melhorou o perfil de biomarcadores lipídicos e o estresse 

oxidativo em ratos com hipercolesterolemia 45; além de aumentar a longevidade 

de moscas alimentadas com dieta rica em gordura, ativando a transcrição de 

genes que codificam proteínas na resposta ao estresse 46.  

Hogan et al (2010)  mostraram que o extrato de açaí possui ação 

antiproliferativa e atividade pró-apoptótica em células de carcinoma do cérebro 

de rato C-6, bem como propriedades antiinflamatórias demonstradas pela sua 

capacidade de inibir a atividade das ciclooxigenases (COX-1 e COX-2) em 

cultura de células 47, 48. 

Ensaio clínico demonstrou que o consumo de ambos, polpa e suco de 

açaí, aumentou significantemente a capacidade antioxidante plasmática de 

voluntários humanos saudáveis 49. A polpa de açaí também mostrou efeito 

protetor contra o peróxido de hidrogênio no córtex cerebral, hipocampo e 

cerebelo de ratos 50; em outro estudo, o uso da polpa diminuiu danos no fígado 

e no rim de ratos tratados com doxorrubicina, droga que causa toxicidade ao 

organismo 37.  

 Estudos têm demonstrado que os polifenóis, especialmente os 

flavonoides, são capazes de estimular a transcrição de enzimas do sistema de 

defesa antioxidante, ativando o elemento de resposta antioxidante (ARE) 

através do Nrf2; este, quando fosforilado transloca-se para o núcleo, ligando-se 

com a sequência regulatória de ARE, ativando sua transcrição 51. 

Portanto, alimentos ricos em compostos fenólicos podem desempenhar 

um papel importante na melhora do estado antioxidante, atuando na 

modulação de enzimas e neutralizando as ROS 52. Com isto, o açaí torna-se 

um alimento promissor para a prevenção e tratamento de doenças como o DM 

e suas complicações, tanto pelo seu alto valor nutricional quanto pelas 

propriedades benéficas que tem apresentado. 

Estudos em nosso laboratório mostraram que o uso de antioxidantes, 

como o kefir e a N-acetilcisteína, causou redução da glicemia e do estresse 
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oxidativo, melhorando a função renal em animais com DM, retardando os 

efeitos da ND 53, 54. 

Justificativa 

Almeja-se através deste estudo, o aprofundamento no entendimento dos 

mecanismos oxidativos e inflamatórios que ocorrem no DM, a fim de se 

identificar compostos bioativos que poderiam funcionar como protetores renais, 

visto que esta doença contribui, de forma relevante, para o aumento do 

estresse oxidativo neste órgão, contribuindo para as complicações tardias 

como a ND. 

Além disso, pouco se sabe sobre a atuação do açaí no DM, porém 

estudos com este produto têm demonstrado efeitos benéficos à saúde humana 

devido às suas propriedades antioxidantes e que o mesmo poderia contribuir 

em situações de elevado estresse ao organismo. 

 Considerando as evidências científicas citadas, hipotetizamos que os 

compostos bioativos e antioxidantes contidos no extrato de açaí poderiam 

atenuar o impacto da hiperglicemia e do estresse oxidativo no rim diabético, 

modulando parâmetros oxidantes e inflamatórios, amenizando as complicações 

dessa patologia. 
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OBJETIVO 

Estudar os efeitos do extrato de açaí sobre o estresse oxidativo e a 

inflamação em célula mesangial imortalizada de camundongo, cultivada em 

meio com alta concentração de glicose. 

 Objetivos específicos 

Em célula mesangial imortalizada de camundongo cultivada em meio 

com alta concentração de glicose e extrato de açaí: 

● Determinar a viabilidade e a proliferação celular; 

● Verificar os níveis de NO extracelular; 

● Verificar a síntese de NO intracelular;  

● Avaliar a produção de ROS e a expressão da iNOS;  

● Analisar o conteúdo proteico dos antioxidantes CAT, Nrf2, 

 SOD-1 e SOD-2, 

● Verificar o conteúdo proteico do NF-κB p65 e TNF-α, 

 correlacionando-os com a inflamação no DM. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 Preparo do extrato de açaí (EA) 

 Para a realização dos procedimentos experimentais, o açaí liofilizado 

proveniente da Liotécnica Tecnologia em Alimentos LTDA (São Paulo, Brasil) 

foi diluído em solução tampão fosfato (PBS, 0,1M, pH 6) 40, protegido da luz, 

homogeneizado por 15 min, ficando em repouso por 30 min; em seguida, foi 

centrifugado a 2000 rpm por 20 min e no fluxo laminar, o EA foi esterilizado 

com seringa e filtro de 0,22 µm, obtendo-se uma solução-mãe de 100 mg/mL, a 

qual foi diluída para obtenção  das concentrações de 500, 100 e 50 µg/mL 

utilizadas no tratamento 55.  

 Célula mesangial imortalizada de camundongo (CMiC) 

As CMiC (CRL 1927) adquiridas do American Type Culture Collection 

(ATCC) e fornecidas pela Disciplina de Nefrologia – UNIFESP/EPM foram 

cultivadas em meio Dulbecco’s Modified Eagle’s Medium (DMEM) e nutriente 

F12 na proporção de (3:1), suplementado com 5% de soro bovino fetal (SBF) e 

penicilina (50 U/mL)/estreptomicina (50 µg/mL), todos os produtos foram 

obtidos da Gibco-Life technology (São Paulo, Brasil). As CMiC foram mantidas 

em incubadora a 37ºC com 5% de CO2, sendo utilizadas as passagens de 10 a 

20.  

O monitoramento do crescimento celular foi feito a cada 48 horas e, 

quando a monocamada celular se tornou confluente para a perpetuação da 

linhagem celular, realizou-se o subcultivo com duas lavagens de tampão 

fosfato salina estéril (PBS 1x, pH 7,4) e solução de tripsina com 0,25% de 

EDTA; as células foram centrifugadas a 1200 rpm por 5 min e, posteriormente 

ressuspendidas em 1 mL de meio DMEM/F12 e sub-cultivadas em novas 

placas.  

Após atingirem a semi-confluência de 60-70%, o meio foi substituído por 

DMEM/F12 com 0,5% de SBF e as células foram tratadas, conforme os 

seguintes grupos: concentração normal de glicose (NG), com 6,7 mM D-

glicose; concentração alta de glicose (HG), com 30 mM D-glicose (6,7 mM do 
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meio + 23,3 mM D-glicose); manitol (MA) com 30 mM para controle de 

osmolaridade e HG+EA (500, 100, 50 µg/mL) por 24, 48 ou 72 horas. Estudos 

recentes têm utilizado a dose de 30 mM de glicose para mimetizar o diabetes 

56.  

 Viabilidade e proliferação celular 

A quantidade de células viáveis e sua proliferação em meio HG foram 

avaliadas após o cultivo das CMiC com DMEM e 5% de SFB em placas de 12 

poços, na concentração de 5x104 células por poço. Após atingirem 50% de 

confluência, as células foram incubadas com DMEM/F12 sem SFB por um 

período de 24 horas para sincronização do ciclo celular. Em seguida, as células 

foram tratadas com NG, MA, HG, HG + EA 500, 100 ou 50 µg/mL em 

atmosfera úmida a 37°C por 24, 48 ou 72 horas. Após o período de tratamento, 

as células foram tripsinizadas, centrifugadas e ressuspendidas em 1 mL de 

meio fresco. A proliferação e a viabilidade celular (em meio NG e HG com EA) 

foram avaliadas pelo método de methyl thiazole tetrazolium (MTT, Sigma, São 

Paulo, Brasil) 57 e a densidade óptica (DO) foram obtidas no comprimento de 

onda de 570 nm em um leitor de microplacas. A DO das células com meio NG 

foi designada por valor relativo a 100. Os resultados foram obtidos a partir de 

médias de três experimentos independentes realizados em octuplicata. O 

tempo de 72 horas para tratamento foi selecionado de acordo com a curva 

dose-tempo-resposta de proliferação e de viabilidade das CMiC expostas em 

meio HG com o extrato de açaí. A viabilidade celular foi verificada pelo método 

de exclusão com o corante azul de tripan (0,4%), o qual penetra na membrana 

das células rompidas apresentando coloração arroxeada. Esta análise foi 

realizada por contagem direta, pipetando-se 10 µL da amostra desejada e 10 

µL de azul de tripan na câmara do contador de células automatizado 

(Countess, Invitrogen, EUA). 

 Determinação do NO extracelular 

As placas de 12 poços com cultura de CMiC 7x103 foram tratadas por 72 

horas, de acordo com os grupos já mencionados e após esse período, foram 

coletados os sobrenadantes, aliquotados e estocados a -20°C. A análise do NO 
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foi realizada no aparelho Nitric Oxide Analyzer (NOA 280, Sievers Instruments, 

Inc, Boulder, EUA) pela técnica de quimioluminescência. O método proporciona 

alta sensibilidade (detecção de 1 picomol) na quantificação direta do NO, sendo 

necessários apenas 10 µL do sobrenadante. No aparelho, o nitrito e o nitrato, 

metabólitos estáveis do NO reagem com o cloreto de vanádio e são 

reconvertidos em NO; este, por sua vez, é captado em um compartimento 

específico do NOA, reagindo com ozônio e nessa reação há formação de 

oxigênio e ânions de dióxido de nitrogênio: NO - + O3 → NO2
- + O2. Esses 

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

de fótons de luz (hV): NO2
- → NO2 + hV. Esses fótons de luz são detectados 

pelo tubo fotomultiplicador produzindo uma intensidade de corrente elétrica, a 

qual é processada pelo software NO Analysis 58. 

 NO intracelular 

CMiC na concentração de 6x103 foi submetida a 5 mM de 4-amino-5-

metilamino-2',7'-difluorofluoresceína diacetato (DAF-FM, Molecular Probes, 

Thermo Fisher, Brasil), após 72 horas de tratamento. DAF-FM é uma sonda 

fluorescente utilizada na detecção e quantificação  do NO intracelular. As 

proporções de fluorescência verde (NO-DAF-FM) e azul (DAPI) foram 

tabuladas a partir de três imagens de campos aleatórios, contendo 15 ou mais 

células e as razões foram normalizadas pelo grupo controle (NG) de cada 

experimento 59. A intensidade de fluorescência foi quantificada pelo software 

Image J (U. S. National Institutes of Health, EUA). 

 Avaliação intracelular de ROS 

Níveis intracelulares de ROS foram mensurados utilizando-se a sonda 

fluorescente DCFH-DA (Sigma, São Paulo, Brasil), a qual reage com ROS e é 

convertida em DCF. Após tratamento de 72 horas com EA, as CMiC (5x103) 

cultivadas em placas de 96 poços foram lavadas com PBS livre de cálcio e 

magnésio e incubadas com DCFH-DA (9 µM) a 37ºC durante 30 min. O meio 

foi então removido e as células foram lavadas duas vezes com PBS. A 

fluorescência foi obtida com excitação/emissão a 480/520 nm utilizando-se 

leitor de microplacas (Synergy HT, Biotek, EUA). A produção de ROS foi 



12 
 

expressa como intensidade de fluorescência e os resultados foram obtidos a 

partir de três ensaios independentes realizados em octuplicata 60. 

 Conteúdo proteico 

A expressão da catalase (CAT), Nrf2, SOD-1,SOD-2, iNOS, NF-κB p65 e 

TNF-α foi analisada pela técnica de Western blotting, utilizando-se 10 µg de 

concentrado proteico das CMiC após tratamento de 72 horas. Resumidamente, 

as CMiC foram cultivadas em placas de Petri na concentração de 1x105 e após 

atingirem 60% de confluência foram tratadas com os meios de tratamento já 

mencionados anteriormente por período de 72 horas. Após esse tempo, as 

células foram lisadas utilizando tampão RIPA com inibidor de proteases e as 

proteínas foram extraídas, concentradas com filtro amicon ultra 0,5 mL 

(Millipore, São Paulo, Brasil), separadas em gel de eletroforese a 10% de 

poliacrilamida e transferidas para membranas de nitrocelulose; estas foram 

bloqueadas com leite em pó desnatado a 10% e TBS-T por 1 hora e, em 

seguida, foram incubadas, por aproximadamente 18 horas a 4°C, com os 

anticorpos contra: CAT, Nrf2, SOD-1,SOD-2, iNOS, NF-κB p65, TNF-α e actina 

(Santa Cruz Biotechnology Inc., EUA); este último foi utilizado como controle 

endógeno. A revelação foi determinada utilizando reagente 

quimioluminescente, como utilizando como revelador o Immobilon (Millipore, 

São Paulo, Brasil) e as bandas foram analisadas pelo programa Image J (U. S. 

National Institutes of Health, EUA). A quantificação proteica foi realizada pelo B 

do ácido bicinconínico (BCA, Sigma, São Paulo), utilizando-se curva padrão de 

albumina 61. 

 Análise estatística 

Os resultados são apresentados como média ± erro padrão (EP), sendo 

utilizada a análise de variância de uma via (One way ANOVA) seguida do pós-

teste de Newman-Keuls Multiple Comparison para dados paramétricos ou teste 

de Kruskal-Wallis, seguido do pós-teste de Dunn’s para dados não 

paramétricos. O critério de significância estatística foi de p<0,05. Os testes 

foram realizados no programa GraphPad Prisma 5.0 (GraphPad Software Inc, 

EUA).  
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A) 

RESULTADOS 

 Viabilidade e proliferação celular  

Após tratamento com EA, a avaliação da viabilidade das CMiC em meio 

NG mostrou que todos os grupos tiveram valores superiores a 90% de células 

viáveis, assim como em meio HG (dados não mostrados), sem demonstrar 

diferença significante entre grupos tratados vs. NG, comprovando o efeito não 

citotóxico do EA nas CMiC (Figura 1A).  

 A Figura 1B mostrou que houve aumento significante na proliferação 

celular do grupo HG em todos os tempos de tratamento quando comparado ao 

grupo NG. A adição do EA na dose de 500 µg/mL reduziu significantemente a 

proliferação das CMiC em todos os tempos; EA 100 e 50 µg/mL também 

reduziram a proliferação significativamente em 48 ou 72 horas, quando 

comparadas ao grupo HG. Na Figura 1C estão ilustradas imagens 

representativas da viabilidade e proliferação das CMiC, após tratamento de 72 

horas com e sem EA, analisadas por um contador automatizado de células. 
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B) 

C) 

Figura 1. Efeitos do EA na viabilidade (A) e proliferação de CMiC (B) após 
tratamento de 24, 48, ou 72 horas, determinadas via MTT; (C) ilustração de CMiC após 72 
horas em meio com NG, MA, HG ou HG+EA 500, 100 ou 50 µg/mL (Contador automatizado de 
células). NG: normal glicose (6,7 mM); MA: manitol (30 mM); HG: glicose alta (30 mM); EA: 
extrato de açaí. Média ± EP. One way ANOVA com pós teste de Newman-Keuls, significância 
para p<0,05: *vs NG; 

#
vs HG. 

Óxido nítrico e produção de ROS 

O NO (nmol/mL) determinado pelo NOA estava significantemente 

aumentado no grupo HG (66,8 ± 6,0) quando comparado com o grupo NG 

(40,6 ± 2,4) após tratamento de 72 horas com alta concentração de glicose. A 

suplementação com EA nas doses de 500 µg/mL (40,8 ± 2,1) ou 100 µg/mL 

(40,9 ± 1,8) proporcionaram redução significante na produção de NO 

extracelular, exceto no grupo HG+EA 50 µg/mL (45,2 ± 1,1), o qual não 

mostrou diferença significante quando comparado com o grupo HG (Figura 2A).  
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A) 

B) 

A geração de ROS avaliada pela média de intensidade de 

fluorescência do DCF mostrou aumento significante no grupo HG (6712 ± 771) 

quando comparado ao grupo NG (3375 ± 333), após 72 horas. Quando as 

células foram tratadas com EA (500, 100, 50 µg/mL) houve redução significante 

das ROS (3515 ± 562; 3672 ± 482; e 3925 ± 572, respectivamente) em relação 

ao grupo HG, como visto na Figura 2B.  

A fluorescência demonstrou que a produção de NO intracelular estava 

aumentada no grupo HG vs. NG, indicando que as CMiC foram sensíveis ao 

estímulo da glicose alta. O tratamento com EA em todas as doses reduziu 

significantemente a fluorescência de NO-DAF-FM em resposta ao HG (Figura 

3).  

Figura 2. Efeitos do EA sobre o estresse oxidativo em CMiC, após 72 horas. (A) 
síntese de NO extracelular (determinada pelo NOA), (B) geração de ROS por DCFH-DA. NO: 
óxido nítrico.DCFH-DA: diclorofluoresceína diacetato. NG: normal glicose (6,7 mM); HG: glicose 
alta (30 mM); EA: extrato de açaí. Média ± EP. One way ANOVA. 2A e 2C: Kruskal-Wallis com 
pós teste de Dunn’s; 2B: pós teste de Newman-Keuls, significância para p<0.05: *vs NG; 

#
vs 

HG. 
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Figura 3. Efeitos do EA sobre o NO extracelular por DAF-FM em CMiC, após 72 
horas. DAF-FM: diacetato 4-amino-5-metilamino-2', 7'-difluorofluoresceína diacetato; NG: 
normal glicose (6,7 mM); HG: glicose alta (30 mM); EA: extrato de açaí. Média ± EP. One way 
ANOVA. 2A e 2C: Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn’s; 2B: pós teste de Newman-Keuls, 
significância para p<0.05: *vs NG; 

#
vs HG. 

C) 
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Efeito do EA sobre a expressão de antioxidantes 

A expressão de todos os antioxidantes encontrava-se diminuída no grupo 

HG após tratamento de 72 horas, quando comparada com o grupo NG. 

Contudo, a dose de EA 500 µg/mL aumentou significantemente a expressão de 

todos os antioxidantes estudados em relação ao grupo HG; representando 

aumento de 104% para CAT, 63% para Nrf2, 55% para SOD-1 e 155% para 

SOD-2, respectivamente, conforme demonstrado na Figura 4. Na Figura 4C, 

mostramos que EA 100 ou 50 também foram eficazes em aumentar a 

expressão de SOD citosólica (SOD-1) em 58 e 59%, respectivamente. Na 

Figura 4D, mostramos que EA 100 ou 50 aumentaram a SOD mitocondrial 

(SOD-2) em 90 e 101%, respectivamente, valores significantes. 

 

A) B) 

C) D) 
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Figura 4. Efeitos do EA sobre a expressão de antioxidantes em CMiC, após 72 
horas. (A) Catalase, (B) Nrf2, (C) SOD-1 e (D) SOD-2, todos normalizados pela actina; os 
resultados estão mostrados em gráfico de barras e com imagem representativa das respectivas 
bandas e pesos moleculares. NG: normal glicose (6,7 mM); HG: glicose alta (30 mM) EA: 
extrato de açaí; SOD1: superóxido dismutase 1 - citosólica; SOD-2: superóxido dismutase 2 - 
mitocondrial. Média ± EP. One way ANOVA. 3A e 3B: Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn’s; 
3C e 3D: com pós teste de Newman-Keuls, significância para p<0.05: *vs NG; 

#
vs HG. 

Efeitos do EA sobre o perfil inflamatório 

A iNOS estava significantemente aumentada no grupo HG vs. NG; em 

contrapartida, o EA reduziu significantemente a expressão dessa isoforma nos 

grupos HG+EA 500, 100 e 50 em relação ao grupo HG, como mostrado na 

Figura 5A. A expressão do NF-κB p65 estava aumentada no grupo HG em 

relação ao grupo NG; contudo, essa expressão estava significantemente 

diminuída em torno de 20% após o tratamento com EA (500, 100 ou 50) em 

comparação ao grupo HG, de acordo com a Figura 5B.  

A expressão do TNF-α no grupo HG apresentou aumento significante 

comparado ao grupo NG; entretanto, após 72 horas de tratamento com EA, 

houve diminuição significante de aproximadamente 50% para os grupos HG + 

EA 500 ou 100; para EA 50 não houve diferença estatística, demonstrando 

apenas uma tendência de redução nesse marcador inflamatório, comparado ao 

grupo HG (Figura 5C). 

 

 
 
 

A) B) 
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       Figura 5. Efeitos do EA sobre os mediadores inflamatórios em CMiC, após 72 
horas. (A) iNOS, (B) NF-κB e (C) TNF-α, todos normalizados pela actina; os resultados estão 
mostrados em gráfico de barras e com imagem representativa das respectivas bandas e 
pesos moleculares. iNOS: óxido nítrico sintase induzível. NG: normal glicose (6,7 mM); HG: 
glicose alta (30 mM); EA: extrato de açaí. Média ±EP. One way ANOVA. 4A: com pós teste de 
Newman-Keuls; 4B e 4C: Kruskal-Wallis com pós teste de Dunn’s, significância para p<0,05: 
*vs NG; 

#
vs HG. 

 

 

 

 

C) 
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DISCUSSÃO 

O presente estudo demonstrou que o EA, em CMiC tratadas com alta 

concentração de glicose, reduziu a proliferação celular e diminuiu os níveis de 

NO e de ROS. Em contrapartida, o EA nestas células, foi capaz de aumentar a 

expressão de proteínas que atuam no sistema de defesa antioxidante e reduzir 

os fatores inflamatórios. Em nosso conhecimento, este é o primeiro estudo a 

usar o açaí como uma ferramenta não farmacológica para controlar os efeitos 

deletérios induzidos pela alta concentração de glicose em células mesangiais. 

O açaí tem sido recentemente estudado devido ao seu alto teor de 

antocianinas e flavonoides, sendo que alguns estudos com modelos 

experimentais mostraram potenciais benefícios à saúde; ensaios in vitro e in 

vivo demonstraram que o açaí tem propriedades antioxidantes, 

antiinflamatórias, antiproliferativas e antitumorigênicas, e também ação pró-

apoptótica e hipocolesterolemiante 46-48, 62. Os benefícios do açaí sobre a saúde 

foram parcialmente comprovados e os seus efeitos antioxidantes têm sido 

observados em outras frutas e vegetais 36; Pacheco-Palencia et al (2008) 

mostraram que extratos polifenólicos de várias frutas e vegetais tem efeito 

inibidor na proliferação celular 63.  

Estudo realizado com células cancerígenas tratadas com extrato 

hidroalcoólico de açaí em três dosagens (10, 20, ou 40 μg/mL) por 24, 48 ou 72 

horas não mostrou citotoxicidade em 24 ou 48 horas 64, esses dados 

corroboram nossos achados, em que não foi observado citotoxicidade após o 

tratamento com EA, nas CMiC, nesses períodos de tempo.  

Alta glicose induz a proliferação celular e a síntese de colágeno através 

de mecanismos envolvendo o aumento de ROS e TGF-β1 em células 

mesangiais 65-67. Liu et al (2009) encontraram maior proliferação de células 

mesangiais de rato em meio HG comparado com NG 68. Em nosso estudo, a 

alta concentração de glicose também promoveu a proliferação celular, 

independentemente da osmolaridade (como mostra o grupo manitol), causando 

também aumento na geração de ROS; estes efeitos foram inibidos pelo EA, 
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sugerindo que as ROS são importantes mediadoras da proliferação em células 

mesangiais, induzidas por alta glicose. 

Song et al (2016) trataram células mesangiais com alta concentração de 

glicose e delfinidina (uma antocianina) e obtiveram resultados semelhantes, 

nos quais a delfinidina reduziu a proliferação celular e a geração de ROS, 

suprimiu o mRNA do gene da NOX-1 (NADPH oxidase) e o superóxido 

mitocondrial 69. Hogan et al (2010) mostraram efeito inibidor do EA (50, 100 ou 

200 μg/mL) na proliferação de células C6 de glioma de cérebro de rato, em 24 

ou 48 horas, mostrando que quanto maior a dose, maior a redução da 

proliferação celular 47. O EA foi recentemente reportado como inibidor dose-

dependente da proliferação de células de carcinoma de cólon HT-29. As 

frações polifenólicas da polpa do açaí têm demonstrado redução da 

proliferação de células leucêmicas HL-60, através da ativação da caspase-3 via 

indução de apoptose celular 62.  

Nossos resultados demonstraram que a alta concentração de glicose 

gerou estresse oxidativo, pelo importante aumento da produção de ROS e 

superprodução extra e intracelular de NO em CMiC, provavelmente via 

estímulo de NF-κB p65 e iNOS. El Remessy et al (2003) sugeriram que o 

aumento da produção de NO é estimulado pelo aumento dos níveis de glicose. 

A hiperglicemia (via oxidação da glicose) pode estimular a produção de ROS, 

incluindo o ânion superóxido, o qual reage com o NO para formar peroxinitrito 

70. Ao aumentar o estresse oxidativo intracelular, os AGEs ativam o fator de 

transcrição NF-kB, promovendo assim a supra regulação de vários genes alvo 

controlados por esse fator, aumentando a produção de NO via iNOS, o qual se 

acredita ser um mediador do dano nas células β 71. Outros pesquisadores 

mostraram que a exposição de células mesangiais de camundongo em meio 

HG (25 mM) estimulou a expressão gênica e proteica da iNOS, por conseguinte 

aumentou a síntese de NO 72; dados similares ocorreram em nosso estudo, 

demonstrando, por sua vez, que o EA reduziu os estímulos inflamatórios, em 

72 horas.  

A ativação da via do NF-kB pode desencadear respostas variadas quanto 

a morte celular programada, sendo predominantemente pró-apoptótica 73. A 
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inibição dessa via protege as células β pancreáticas da apoptose induzida por 

citocinas in vitro e in vivo, podendo ser uma potencial estratégia de proteção 

dessas células 74. A alta concentração de glicose gera aumento de ROS em 

células mesangiais, supra regulando o NF-κB. As vias dependentes de NF-κB 

desempenham um papel importante na lesão renal associado ao aumento do 

gene MCP-1 75. Além disso, estudos mostraram que NF-κB também é regulado 

pela angiotensina II, que controla a proliferação celular, a apoptose, a fibrose e 

a resposta inflamatória através das vias dependentes de NF-κB 76. 

O TNF-α, uma citocina inflamatória, ativa a via de sinalização pró-

inflamatória do NF-kB 77. Existem duas vias separadas para ativação do NF-kB; 

a via canônica (regulada pela ativação do IkB quinase β - IKKβ) é acionada 

pelos receptores toll-like (TLRs) e citocinas pró inflamatórias, como o TNF-α e a 

interleucina - 1, levando a ativação do RelA (proteína da família do NF-kB) 78. A 

via alternativa do NF-kB é ativada pela linfotoxina β, resultando na ativação do 

complexo RelB/p52, mas não por TNF-α 79. Outros estudos mostraram que a 

suplementação de antocianinas promoveu inibição da ativação do NF-kB, em 

cultura de monócitos induzidos por LPS e de mediadores inflamatórios como o 

TNF-α, em voluntários saudáveis 80. Nossos resultados mostraram aumento 

significante da expressão do TNF-α e NF-kB p65 no grupo HG, caracterizando 

o estímulo inflamatório e este foi reduzido após tratamento com EA. 

Nossos dados mostraram que a ativação da via de resposta 

Nrf2/antioxidante pode ter ocorrido pela expressão de mediadores 

inflamatórios, como mencionado acima. A alta concentração de glicose foi 

capaz de reduzir a expressão de Nrf2 e de todos os antioxidantes estudados, 

porém, o tratamento com EA aumentou esta expressão. Cianidina-3-glicosídeo, 

componente presente no açaí, reduziu o estresse oxidativo retiniano induzido 

pela luz, ativando a via antioxidante do Nrf2 e atenuou a expressão de genes 

relacionados a inflamação pela supressão da ativação do NF-kB, em modelo 

experimental 81.  

Em nosso estudo, o EA aumentou a expressão da CAT, da superóxido 

dismutase citosólica Cu-Zn-SOD (SOD-1) e mitocondrial Mn-SOD (SOD-2), 

cuja expressão é regulada pelo Nrf2. Em condições normais, Nrf2 interage com 
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a proteína Keap1 no citoplasma; no entanto, em situações oxidativas e 

inflamatórias, Nrf2 se desacopla de Keap1 e se transloca para o núcleo, onde 

ativa a expressão de vários genes de proteínas e enzimas citoprotetoras 

através de ARE (elemento de resposta antioxidante). Portanto, a sinalização 

Keap1-Nrf2-ARE desempenha um papel importante na manutenção do 

equilíbrio redox celular 82.  

O açaí modulou a produção de ROS por neutrófilos no fígado de ratos 

diabéticos e aumentou o sistema de defesa antioxidante 83. Em outro estudo, o 

açaí reduziu os níveis de malondialdeído e proteína carbonil em ratos 

hipertensos, restaurou os níveis de SOD, CAT e GPx e as expressões de SOD-

1 e SOD-2, impedindo a remodelação vascular; estes achados indicam que o 

açaí produz efeito anti-hipertensivo e impede a disfunção endotelial e 

alterações estruturais vasculares 84. Ainda, estudo com extrato de antocianinas 

apresentou aumento das enzimas do sistema de defesa antioxidante (SOD, 

CAT e GPx) conferindo proteção contra H2O2 e toxicidade de glicose em 

células β pancreáticas 85, corroborando nossos achados. 

CONCLUSÃO 

Neste estudo, o extrato de açaí foi capaz de diminuir a proliferação e o 

estresse oxidativo induzidos pela alta concentração de glicose via supressão 

da sinalização de mediadores inflamatórios (NF-κB p65/ iNOS/ TNF-α) e  

concomitantemente ativou a via de resposta antioxidante do Nrf2 em CMiC. O 

uso do extrato de açaí poderia ser uma estratégia para melhorar a ativação do 

sistema de defesa antioxidante em células mesangiais, retardando os efeitos 

deletérios das ROS em condições de alta glicose, como ocorre no diabetes 

mellitus. 
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