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Diabetes mellitus (DM) é um problema de saúde emergente com um

número crescente de pacientes nos últimos anos. A exposição prolongada e

transitória a condições hiperglicêmicas prejudica a função endotelial. Os

principais mecanismos envolvidos na disfunção endotelial são a

biodisponibilidade de óxido nítrico e os níveis de espécies reativas de oxigênio

(ROS). O objetivo deste estudo foi verificar a influência do extrato do cogumelo

Schizophyllum commune (SchiExt) na viabilidade celular da linhagem endotelial

EA.hy926 tratada em condição normoglicêmica (CN) e hiperglicêmica (CH) e

quantificar o dano oxidativo aos lipídios e proteínas.
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Resultados e Discussão

Em relação a viabilidade celular (Figura 1) foi possível observar que as

diferentes concentrações do SchiExt não foram citotóxicas para as células e

mesmo em co-tratamento com glicose as células permaneceram viáveis após os 5

dias de tratamento.

Figura 1. Viabilidade celular de células EA.hy926 tratadas com diferente concentrações
(1μg/mL, 10μg/mL e 100μg/mL) do extrato de Schizophyllum commune (SchiExt) sob
condições normais e hiperglicêmicas. CN- Condição normoglicêmica; CH- Condição
hiperglicêmica. Cada valor é expressado como a média ± SE (n=3).

Como pode ser observado na Tabela 1, na CH houve um aumento no

dano aos lipídios e proteínas. O SchiExt foi capaz de minimizar o dano oxidativo

causado pela hiperglicemia. Quando comparado com a CH, o tratamento com as

três concentrações de SchiExt (1μg/mL, 10μg/mL e 100μg/mL) permitiu reduções

significativas no dano aos lipídios e proteínas.

Tabela 1. Marcadores de estresse redox em células endoteliais EA.hy926 tratadas com o
extrato de Schizophyllum commune (SchiExt) sob condições normal (CN) e hiperglicêmica
(CH).

Neste trabalho, a utilização do extrato de S. commune em células

endoteliais foi capaz de reverter o dano oxidativo provocado pela hiperglicemia,

reduzindo a peroxidação lipídica e a formação de proteínas carboniladas. Esses

resultados demonstram que as moléculas bioativas presentes no extrato do

macrofungo, como os compostos fenólicos, foram capazes de proteger às células

endoteliais modulando o estresse oxidativo decorrente da hiperglicemia.
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Tratamentos TBARS

(nmol TMP/mg proteína)

Proteína carbonilada

(nmol DNPH/mg proteína)

CN 1,88 ± 0,24a 2,25 ± 1,30a

CH 4,5 ± 0,34c 14,83 ± 1,24b

Sc
h

iE
xt

(μ
g

/m
L)

1 2,52 ± 0,18ab 3,63 ± 0,89a

10 2,35 ± 0,07ab 3,81 ± 0,77a

100 2,72 ± 0,07ab 4,36 ± 0,77a

1 + Gli 35 mmol/L 2,37 ± 0,55ab 4,56 ± 1,54a

10 + Gli 35 mmol/L 2,24 ± 0,34ab 2,99 ± 1,86a

100 + Gli 35 mmol/L 3,09 ± 0,61b 4,36± 1,53a
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As células endoteliais EA.hy926 foram obtidas do Banco de

Células do Rio de Janeiro e mantidas em meio DMEM High

Glucose, suplementado com 10% de soro fetal bovino e

penicilina-estreptomicina (10000 U/mL). As células foram

semeadas em frascos de cultura e mantidas em atmosfera

umidificada a 37⁰C com 5% de CO2. Para a indução da CH,

adicionou-se 35mmol/L de glicose ao meio de acordo com

Karbach et al. (2012). O meio DMEM High Glucose

(25mmol/L) foi utilizado para a CN.

Para a determinação da viabilidade celular as células

EA.hy926 (5x10⁴ células/poço) foram plaqueadas em placas

de 6 poços. Após 5 dias de tratamento com diferentes

concentrações de SchiExt e co-tratamento com 35mmol/L de

glicose, as células foram tripisinadas e coradas com Trypan-

blue (0,4%) durante 5 min.

O dano oxidativo a lipídios foi mensurado com base na

metodologia de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico

(TBARS), de acordo com Wills (1996).

O dano oxidativo a proteínas foi mensurado por grupos

carbonilados com base na reação com dinitrofenilhidrazina

(DNPH), de acordo com Levine et al. (1990).
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