BIC/UCS

EPICATEQUINA REDUZ O ESTRESSE OXIDATIVO INDUZIDO POR AMIODARONA
EM FIBROBLASTOS DE PULMÃO HUMANO
Adriana Stolfo, Luciana F. S. Santos e Mirian Salvador
Laboratório de Estresse Oxidativo e Antioxidantes, Instituto de Biotecnologia, Universidade de Caxias do Sul - RS

INTRODUÇÃO

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A amiodarona (AMD) é um dos fármacos mais utilizados para o tratamento de
arritmias cardíacas (Singh, 2008), sendo indicada para o tratamento de arritmias
ventriculares e supraventriculares (Albayrak et al., 2009). No entanto, em alguns
pacientes este medicamento pode causar efeitos adversos potencialmente fatais,
incluindo toxicidade hepática e pulmonar e levando à necessidade de interrupção
do tratamento. O mecanismo pelo qual a amiodarona causa lesão nas células
pulmonares não é inteiramente conhecido, mas estudos têm sugerido que o
estresse oxidativo e alterações mitocondriais têm um papel importante no seu
desenvolvimento (Card et al., 2003; Serviddio et al., 2011). Estudos apontam que
polifenois como a epicatequina, composto com reconhecida ação antioxidante,
apresentam efeito benéfico em doenças cardiovasculares, reduzindo o estresse
oxidativo em aterosclerose, hipertensão, disfunção endotelial, doenças isquêmicas
cardíacas e cardiomiopatias (Bhardwaj & Khanna, 2013).

Tabela 1. Níveis de óxido nítrico (ON), substâncias reativas ao ácido
tiobarbitúrico (TBARS) e proteínas carboniladas (PC) em células MRC-5 prétratadas com diferentes concentrações de epicatequina (EPI) e, posteriormente,
tratadas com amiodarona (AMD).

OBJETIVO

Resultados expressos como média ± DP. Letras diferentes mostram diferenças estatísticas de
acordo com a análise de variância (ANOVA) e teste de Duncan. A significância estatística é de
5% (p ≤ 0,05).

Concentrações

Controle de células
AMD 100µM
EPI 10µM + AMD 100µM
EPI 100µM + AMD 100µM
EPI 500µM + AMD 100µM

ON
TBARS
PC
(nmol de nitrito/mg (nmol de TMP/mg (nmol de DNPH/mg
de proteína)
de proteína)
de proteína)
3,71 ± 0,07a
2,83 ± 0,02d
2,91±0,03bc
2,90±0,09cd
2,91±0,01bc

5,97 ± 0,05a
12,69 ± 0,62d
2,93 ± 0,04bc
2,99 ± 0,01b
2,92 ± 0,03bc

2,73 ± 0,57a
6,93 ± 0,81d
3,76±0,20b
3,60±0,18b
4,04±0,22bc

Em vista disso, o objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade da epicatequina,
polifenol encontrado no chá verde, uvas e derivados, de minimizar os danos
oxidativos e mitocondriais induzidos pela amiodarona em fibroblastos de pulmão
humano MRC-5.

METODOLOGIA
Manutenção da linhagem celular
 Células MRC-5 cultivadas em meio DMEM (Dulbecco‘s
Modified Eagle Medium) suplementado, mantidas em atmosfera
umidificada (5% CO2) a 37°C;

 Ao atingir 80% de confluência, as células foram pré-tratadas com
diferentes concentrações de epicatequina e tratadas com
amiodarona 100µM e, em seguida, foram utilizadas para a
determinação do dano celular.

C

Viabilidade celular
 Ensaio de MTT (3-[4,5-dimetil-tiazol-2-il]-2,5-difeniltetrazólio)
EPI 10, 100 e 500µM
30 minutos
+
Amiodarona 100µM
24 horas

Leitura a 517nm em leitor
de microplaca

Óxido Nítrico

Danos oxidativos
 TBARS

Aldeídos resultantes da
peroxidação lipídica
lidos a 530nm

EPI 10, 100 e 500µM
30 minutos
+
Amiodarona 100µM
24 horas

Lisado
celular

 Proteínas
Carboniladas

 Produção de
ATP
Ensaio avaliado por
luminescência
(Kit Cell Titer-Glo®)
Agradecimentos

CONCLUSÃO
Este trabalho mostra que o mecanismo de toxicidade da amiodarona pode estar
associado a disfunção mitocondrial, principal causa de geração de dano
oxidativo celular. Verificou-se, ainda, que o polifenol epicatequina, é capaz de
evitar o dano mitocondrial induzido pelo fármaco, diminuindo,
significativamente, o efeito citotóxico induzido pela amiodarona em células
pulmonares. Estes dados abrem novas perspectivas para estudos visando o
desenvolvimento de medicamentos que minimizem os efeitos tóxicos da
amiodarona.
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Proteínas oxidadas lidas
espectrofotometricamente
a 365nm

Função mitocondrial
EPI 5, 10 e 20µM
30 minutos
+
Amiodarona 100µM
60 minutos
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