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O Diabetes Mellitus (DM) é uma das doenças cujo a incidência mais cresce no

Brasil, sendo caracterizada pelo estado de hiperglicemia (HG) crônica. Essa

condição é responsável por induzir o estresse oxidativo através da produção

excessiva de espécies reativas (ER) na mitocôndria, gerando consequentemente,

dano celular (Koziel et al., 2012). Estudos demonstraram que proantocianidinas

(PACs), compostos antioxidantes presentes na semente da uva, podem auxiliar

na eliminação dessas ER e na regulação de vias metabólicas. Sendo assim, o

objetivo desta pesquisa é avaliar o metabolismo redox e a expressão de sirtuínas

1 e 3 (SIRT1 e SIRT3) em células endoteliais tratadas com PAC em modelo de

hiperglicemia.

Atividade das Enzimas Antioxidantes Superóxido Dismutase (SOD)  

e Catalase (CAT)

Quantificação de Óxido Nítrico (ON) 

Expressão das Proteínas SIRT1 e SIRT3 

Cultivo Celular e Tratamento com PACs

Células EA.hy926 (ATCC® )

Tratamento (24h):

Controle Celular 

HG (35mM glicose)

PAC 1µg/mL

PAC 1µg/mL + HG

550nm

Lisado Celular

+

Reagente de Griess

(10 min ao abrigo da luz ) 

SOD:480nm

CAT: 240nm 

Os resultados até então obtidos indicam que PACs podem atuar na regulação

das enzimas antioxidantes SOD e CAT e, consequentemente, reduzir o estresse

oxidativo através da diminuição na geração de ER. Ademais, o extrato mostrou-

se eficiente na modulação da expressão de SIRT1 e SIRT3, proteínas essenciais

ao metabolismo redox das células. Por fim, a continuidade dos estudos nessa

área são de extrema importância para o melhor entendimento dos mecanismos

de ação envolvidos.

Após a avaliação da expressão das sirtuínas 1 e 3 (Figuras 3 e 4), verificou-se

para SIRT1 um aumento em condição hiperglicêmica. De modo contrário, para

SIRT3 foi observado redução na sua expressão no grupo HG. Outros estudos já

encontraram redução de SIRT3 em células renais após 48 h expostas a HG (Cai

et al., 2015). O extrato de PACs foi capaz de restabelecer a expressão de ambas

as proteínas mesmo na presença de HG. Tanto a SIRT1 quanto a SIRT3 são

proteínas com papel importante na regulação do metabolismo celular em geral,

especialmente na função mitocondrial. A proteína SIRT1 é mais presente no

citoplasma e núcleo celular e a SIRT3 na mitocôndria (Cai et al., 2015; Gao et al.,

2016).

Conforme demonstrado nas Figuras 1A e 1B observou-se, respectivamente,

uma diminuição na atividade de SOD e CAT no grupo HG em relação ao

controle. Tanto SOD quanto CAT são enzimas antioxidantes que fazem parte da

defesa endógena das células, detoxificando ER e reduzindo o estresse

oxidativo. Quando diminuídas, demostram fragilidade do sistema de defesa e

maior susceptibilidade aos danos oxidativos (Halliwell & Gutteridge, 2007).
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Figura 1. Atividade das enzimas SOD (A) e CAT (B) em células endoteliais tratadas

com proantocianidina (PAC) e/ou hiperglicemia (HG) por 24 horas. Letras diferentes

representam diferença significativa entre os grupos avaliados (p<0,05). CC: controle

celular.
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Ademais, verificou-se que mesmo em presença de HG, as PACs puderam

aumentar a atividade dessas enzimas, igualando-se ao controle celular (Figuras

1A e 1B). Por sua vez, PACs administradas de forma isolada não modularam

SOD e CAT. Em relação aos níveis quantificados de ON (Figura 2), identificou-se

uma redução no grupo HG. Outro estudo em 2017 já demonstrou redução na

produção de ON na HG crônica em ratos diabéticos (Li et al., 2016). Esse efeito

está possivelmente relacionado com a disfunção do endotélio vascular, uma das

principais complicações do DM (Apostolova & Victor, 2015). Quando as células

foram tratadas com PACs, ainda em meio hiperglicêmico, observou-se valor

significativamente igual ao controle, demonstrando que as PACs são efetivas na

proteção das células endoteliais.

Figura 2. Quantificação de óxido

nítrico (ON) em células endoteliais

tratadas com proantocianidina (PAC)

e/ou hiperglicemia (HG) por 24 horas.

Letras diferentes representam

diferença significativa entre os grupos

avaliados (p<0,05). CC: controle

celular.
CC HG PAC PAC + HG

Figura 3. Expressão da proteína

sirtuína 1 (SIRT1) em células

endoteliais tratadas com

proantocianidina (PAC) e/ou

hiperglicemia (HG) por 24 horas.

Letras diferentes representam

diferença significativa entre os

grupos avaliados (p<0,05).

Figura 4. Expressão da proteína

SIRT3 em células endoteliais

tratadas com proantocianidina

(PAC) e/ou hiperglicemia (HG)

por 24 horas.

Letras diferentes representam

diferença significativa entre os

grupos avaliados (p<0,05).


