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A idade de ser feliz 

Mário Quintana 

 

Existe somente uma idade para a gente ser feliz, somente 

uma época na vida de cada pessoa em que é possível sonhar 

e fazer planos e ter energia bastante para realizá-los a 

despeito de todas as dificuldades e obstáculos. 

Uma só idade para a gente se encontrar com a vida e viver 

apaixonadamente e desfrutar tudo com toda intensidade sem 

medo nem culpa de sentir prazer. Fases douradas em que a 

gente pode criar e recriar a vida à nossa própria imagem e 

semelhança e vestir-se com todas as cores e experimentar 

todos os sabores e entregar-se a todos os amores sem 

preconceito nem pudor. 

Tempo de entusiasmo e coragem em que todo desafio é mais 

um convite à luta que a gente enfrenta com toda disposição 

de tentar algo NOVO, de NOVO e de NOVO, e quantas vezes 

for preciso. 

Essa idade tão fugaz na vida da gente chama-se PRESENTE 

e tem a duração do instante que passa. 
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RESUMO 
 

Fenil éster do ácido caféico melhora a resposta ao estresse oxidativo em modelo animal de 
obesidade induzida por dieta hiperlipídica 

 
A obesidade é uma doença que vem aumentando de maneira assustadora em todo o 

mundo e está implicada em várias condições patológicas, como resistência à insulina, diabetes 
tipo 2, dislipidemia, esteatose hepática, hipertensão e risco de doenças cardiovasculares. 
Evidências demonstram que a obesidade é um estado de estresse oxidativo crônico que está 
associado às alterações metabólicas e fisiológicas presentes no organismo humano que incidem 
no aparecimento das patologias citadas. Para combater o excesso de espécies reativas geradas, os 
organismos possuem um complexo sistema de defesa que inclui mecanismos enzimáticos e não 
enzimáticos de desintoxicação. O presente trabalho utilizou camundongos SWISS alimentados 
com dieta hiperlipídica, modelo experimental de obesidade, tratados com CAPE, composto 
isolado da própolis descrito como tendo várias atividades biológicas, nas doses de 13 e 30 mg/kg 
de peso vivo e dois tempos de tratamento, 15 e 22 dias. Neste trabalho, as respostas das enzimas 
superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GSH-Px) e glutationa 
redutase (GR) foram analisadas nos tecidos hepático e adiposo. Além disso, outros parâmetros 
importantes foram determinados, como a quantificação da peroxidação lipídica, o conteúdo de 
peróxido de hidrogênio (H2O2), a atividade da enzima hepática �-GT e o controle do ganho de 
peso, peso relativo do fígado e da gordura (%). Os resultados mostraram que o CAPE não 
interferiu no ganho de peso dos animais. A dieta hiperlipídica e o tratamento com o CAPE não 
levaram a alterações significativas nos níveis séricos da enzima hepática, �-GT. Os resultados 
obtidos na resposta ao estresse oxidativo estão de acordo com os encontrados na literatura que 
têm o CAPE como um potente antioxidante, sendo capaz de melhorar a atividade de algumas 
enzimas antioxidantes nos tecidos estudados. No tecido hepático, pôde-se observar que a dose de 
13 mg/kg de peso vivo foi mais eficiente no combate ao estresse oxidativo induzido pela 
obesidade, combatendo a produção de peróxido de hidrogênio e, conseqüente, peroxidação 
lipídica. Já no tecido adiposo, a dose de 30 mg/kg de peso vivo melhorou a atividade da GSH-Px, 
mas não afetou de forma significativa a atividade das outras enzimas avaliadas. Com isso, pode-
se sugerir que o CAPE na dose de 13 mg/kg de peso vivo por 15 dias e a dose de 30 mg/kg de 
peso vivo por 22 dias melhora a resposta ao estresse oxidativo induzido pela obesidade nos 
tecidos hepático e adiposo, respectivamente. 
 
Palavras-chave: Fenil éster do ácido caféico; CAPE; Obesidade; Dieta hiperlipídica; Estresse 

oxidativo; Enzimas antioxidantes 
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ABSTRACT 
 

Caffeic acid of phenethyl ester improves the oxidative stress response in animal model of 
obesity induced by high fat diet 

 
Obesity is a disease that is increasing in a drastically way around the world and is 

implicated in many pathological conditions, such as insulin resistance, type 2 diabetes, 
dyslipidemia, fatty liver disease, hypertension and cardiovascular risk. Evidence has shown that 
obesity is a chronic oxidative stress state that is associated with metabolic and physiological 
changes present in human organism that emerge pathologies mentioned. To prevent excessive 
reactive oxygen species (ROS) generated, the organisms have a complex system of defense 
mechanisms including enzymatic and non-enzymatic detoxification. The present study utilized 
SWISS mice fed with high fat (HF) diet, an experimental model of obesity, treated with CAPE, 
an isolated compound from propolis that present many biological activities, at doses of 13 and 30 
mg/kg body weight and two treatment times, 15 and 22 days. In this study, the responses of 
superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), glutathione peroxidase (GSH-Px) and glutathione 
reductase (GR) were analyzed in liver and adipose tissues. In addition, other important 
parameters were performed, such as lipid peroxidation, hydrogen peroxide (H2O2) content, liver 
enzyme activity �-GT and the weight gain, relative weight of liver and adipose tissue (%). The 
results showed that CAPE did not interfere with the daily weight gain of animals. The high fat 
diet and treatment with CAPE did not lead to significant changes in serum liver enzyme �-GT. 
The results obtained in response to oxidative stress are in agreement with the literature that have 
CAPE as a potent antioxidant, being able to improve the activity of some antioxidant enzymes in 
the tissues studied. In liver, it was observed that the dose of 13 mg/kg body weight was more 
effective preventing oxidative stress induced by obesity, the production of hydrogen peroxide 
and, consequently, lipid peroxidation. In adipose tissue, the dose of 30 mg/kg body weight 
improved the activity of GSH-Px, but did not affect significantly the activity of other enzymes 
evaluated. Thus, we can suggest that CAPE at a dose of 13 mg/kg body weight for 15 days and 
30 mg/kg body weight for 22 days improves the response to oxidative stress induced by obesity 
in the liver and adipose tissue, respectively. 
 
Keywords: Caffeic acid phenethyl ester; CAPE; Obesity; Fat diet; Oxidative stress; Antioxidant 

enzymes  
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1 INTRODUÇÃO 
 

A obesidade é uma doença que vem aumentando em todo o mundo, acarretando em 

aumento de gastos para o sistema de saúde, principalmente dos países industrializados. Ela está 

implicada em várias condições patológicas, como resistência à insulina, diabetes tipo 2, 

dislipidemia, esteatose hepática, hipertensão e risco de doenças cardiovasculares. Evidências 

demonstram que a obesidade é um estado de estresse oxidativo crônico que está associado às 

alterações metabólicas e fisiológicas presentes nos seres humanos incidindo no aparecimento das 

patologias citadas (HIGDON; FREI, 2003). 

O estresse oxidativo é resultante do aumento de produção de radicais livres e espécies 

reativas de oxigênio (ERO) e/ou da diminuição na defesa antioxidante, causando graves danos a 

macromoléculas biológicas e produzindo alterações no metabolismo e na fisiologia normal dos 

indivíduos. Estudos recentes têm demonstrado que os antioxidantes têm um papel importante na 

proteção enzimática e não enzimática contra a toxicidade induzida pelos radicais livres e pelas 

ERO, por meio do seqüestro ou da inativação das mesmas. Antioxidantes são moléculas 

heterogêneas presentes em baixas concentrações e capazes de prevenir, proteger ou reduzir a 

extensão da destruição oxidativa que ocorre nas biomoléculas (proteínas, lipídeos, carboidratos, 

ácidos nucléicos, etc), quando o estresse oxidativo é desencadeado (NOVELLI, 2005). O 

conceito de antioxidante inclui vitaminas C e E, carotenóides, clorofilina, glutationa, L-cisteína, 

selênio, flavonóides, as enzimas antioxidantes, ligações de ferro e proteínas transportadoras e 

outros compostos que afetam o sinal de transdução e expressão gênica in vivo (BIANCHI; 

ANTUNES, 1999; BECKER; NISSEN; SKIBSTED, 2004). 

Produtos naturais com altos teores de flavonóides têm a capacidade de seqüestro de 

espécies reativas de oxigênio, além de quelar metais de transição, impedindo assim, a formação 

das ERO. Dentre estes produtos, tem-se atribuído à própolis e seus compostos diversas atividades 

biológicas, como antioxidante, antimicrobiana, antiinflamatória, cicatrizante, anestésica e 

antiviral. Entre estes compostos, o fenil éster do ácido caféico (CAPE) demonstrou ser capaz de 

melhorar o mecanismo de defesa contra diversas desordens no organismo causadas por radicais 

livres. Estudos usando diferentes modelos animais de estresse oxidativo, como 

isquemia/reperfusão da medula espinhal de coelhos, animais submetidos ao frio ou uso de drogas 
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citotóxicas, mostraram que o tratamento com CAPE foi capaz de aumentar a atividade das 

enzimas envolvidas na resposta antioxidante, e de reduzir os danos hepáticos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 Obesidade 
 

Nos últimos anos a obesidade vem se tornando a patologia de caráter nutricional de maior 

freqüência e de maiores custos para o sistema de saúde dos países industrializados (HSU; YEN, 

2007) e representa uma das principais causas de mortes evitáveis nesses países (RIPPE; 

CROSSLEY; RINGER, 1998). 

A obesidade é considerada a característica central que aumenta o risco de várias doenças, 

com significante morbidade e mortalidade (HOTAMISLIGIL, 2006). Não se trata de uma doença 

isolada, mas o resultado da interação complexa entre fatores genéticos, metabólicos, ambientais e 

psicossociais que conduz a um desequilíbrio (RIPPE; CROSSLEY; RINGER, 1998), 

caracterizado pela alteração no balanço entre a ingestão e o gasto energético, decorrência de 

alterações nos hábitos alimentares e no estilo de vida dos povos ocidentais (WISSE; KIM; 

SCHWARTZ, 2007). No entanto, as causas ou fatores que podem levar à obesidade são tão 

incertos quanto os seus efeitos (COHEN, 1985), mas pode-se caracterizar a perda importante não 

só na qualidade como também no tempo de vida de indivíduos obesos (FONTAINE et al., 2003). 

Complicações relacionadas à obesidade podem ser as principais causas de morbidade e 

mortalidade prematura entre indivíduos obesos (VINCENT; INNES; VINCENT, 2007). O 

excesso de nutrientes leva a disfunções metabólicas em diferentes tipos de células: endotelial 

(vascular), hepatócitos, miócitos, adipócitos e monócitos ou macrófagos (WISSE; KIM; 

SCHWARTZ, 2007), resultando no aumento da produção de espécies reativas de oxigênio 

(ERO), o que causa um desbalanço entre a produção e a inativação destas, pelo próprio aumento 

na produção e/ou pela diminuição da eficiência do sistema antioxidante celular, resultando no 

processo de “estresse oxidativo”. Dessa forma, a obesidade prejudica a homeostase sistêmica 

metabólica e, como tal, exige uma resposta ao estresse oxidativo, responsável por danos na 

estrutura celular, disparando a resposta inflamatória (Figura 1) (HOTAMISLIGIL, 2006) com 

ativação de fatores de transcrição e regulação da expressão de genes pró-inflamatórios, como as 

adipocinas TNF-�, IL-6, MCP-1, CRP (BRASIER; RECINOS III; ELEDRISI, 2002, HAN; 

RUNGE; BRASIER, 1999, MULLER et al., 2000, NATHAN, 2003), envolvidos com o processo 

inflamatório subclínico observado nos quadros de obesidade e resistência à insulina (UYSAL et 
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al., 1997, WILLERSON; RIDKER, 2004), além de ter um papel importante na patogênese da 

disfunção endotelial, na hipertensão, na inflamação e na doença cardiovascular aterosclerótica 

presente na grande maioria dos pacientes obesos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Conjunto de doenças metabólicas. Em geral, o mecanismo básico de ligação entre a obesidade e as 
doenças listadas a direita é mal compreendido quando comparado com a daqueles listados à esquerda 
(Adaptado de HOTAMISLIGIL, 2006) 

 

Sob estresse, o organismo busca o restabelecimento do seu equilíbrio, por meio de 

respostas fisiológicas adaptativas (HALLIWELL, 1987). O eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e os 

componentes centrais e periféricos do sistema nervoso autônomo, constituem as duas principais 

funções vitais do sistema de estresse (CHROUSOS; GOLD, 1992). O estresse crônico representa 

uma ameaça prolongada à homeostase que pode, progressivamente, levar a complicações 

causadas tanto pelos estressores como pelo prolongamento da resposta adaptativa. Esse estresse 

induzido pelo consumo excessivo na dieta perturba o equilíbrio entre as funções metabólicas e 

imunológicas e, contribui para o desenvolvimento da obesidade visceral, diabetes tipo 2, 

aterosclerose e síndrome metabólica (KARALIS et al., 2009). A secreção de citocinas pró-

inflamatórias – proteínas de baixo peso molecular com diversas funções metabólicas e endócrinas 

que participam da inflamação e resposta do sistema imune - pelo tecido adiposo pode atuar como 

um estímulo crônico adicional para a ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal. Todos esses 

fatores promovem a manutenção de um ciclo vicioso entre as respostas metabólica e imune em 

estados de sobrecarga de nutrientes, tal como a obesidade, resultando em uma condição 

inflamatória ativa crônica (KARALIS et al., 2009). 

 Em estudo recente com ratos alimentados com dieta hiperlipídica por 7 meses, foi 

observado que nos rins e no tecido cardiovascular o estresse oxidativo pode estar relacionado 

com o aumento da regulação de NAD(P)H oxidase e com a redução da atividade das enzimas 
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superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GSH-Px), catalase (CAT) e heme oxigenase 

(HO). A NAD(P)H oxidase catalisa a transferência de elétrons para a molécula de oxigênio 

produzindo os radicais superóxido ( −•→+ 2
-

2 OeO ). Em condições de normalidade, os radicais 

superóxidos são convertidos a peróxido de hidrogênio pela SOD 

( 222
-

2
-

2 OOHH2OO +→++ +•• ). O peróxido de hidrogênio é inativado pela catalase 

( 2222 OOH2OH2 +→ ) ou pela glutationa peroxidase ( OH2GSSGGSH2OH 222 +→+ ). A 

heme oxigenase catalisa a conversão de radical heme (fator pró-oxidante) para monóxido de 

carbono e biliverdina/bilirrubina que são potentes antioxidantes (ROBERTS et al., 2006). Sob 

condições de estresse, a produção de ERO aumenta causando danos oxidativos às biomoléculas, 

como a peroxidação lipídica e a oxidação protéica nas biomembranas. Naturalmente, sob estas 

condições há uma diminuição na eficiência do sistema antioxidante, alterando as vias de ativação 

das enzimas antioxidantes, na conversão de espécies tóxicas em produtos pouco ou não tóxicos, 

desencadeando uma cascata de reações caracterizada como estresse oxidativo (ROBERTS; 

SINDHU, 2009). 

 Estudos com pacientes obesos mostraram uma redução na resposta antioxidante quando 

comparados aos indivíduos com índice de massa corporal dentro da faixa de normalidade. Essa 

redução na resposta ao estresse oxidativo foi caracterizada pela redução nos níveis séricos de 

cobre e zinco, e das enzimas Cu/Zn-SOD e da GSH-Px (OZATA et al., 2002; OLUSI, 2002). 

Várias disfunções possíveis de gerar estresse oxidativo em indivíduos obesos têm sido 

identificadas (Figura 2). Dentre estas, a hiperglicemia, níveis elevados de lipídeos nos tecidos, 

defesas antioxidantes inadequadas, inflamação crônica, infiltração e ativação excessiva de 

leucócitos, produção endotelial de ERO, produção hormonal do sistema renina-angiotensina e 

hiperleptinemia. Nestas condições, a produção de radicais livres está aumentada ou a resposta 

antioxidante é insuficiente para atenuar os danos causados (VINCENT; INNES; VINCENT, 

2007). 
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Figura 2 - Relação entre influências pró-oxidantes e antioxidantes no estresse oxidativo induzido pela obesidade. O 
símbolo (+) representa aumento no estresse oxidativo e o (-) representa efeito atenuado (Adaptada de 
VINCENT; TAYLOR, 2006) 

 

2.2 Estresse Oxidativo 
 

A existência e o desenvolvimento de organismos na presença de O2 estão associados com 

a geração de radicais livres e ERO, mesmo sob condições fisiológicas normais (DIPLOCK et al., 

1998; GRATÃO et al., 2005). Os radicais livres são moléculas altamente reativas com um ou 

mais elétrons não pareados, com meia vida muito curta, altamente instáveis pela sua própria 

configuração e que se ligam rapidamente a moléculas vizinhas (HALLIWELL, 1994). Já as ERO 

são moléculas contendo oxigênio que possuem ou não elétrons não pareados, mas são altamente 

reativas nos tecidos. Os radicais livres e as ERO podem ser gerados nas mitocôndrias, 

membranas e no citoplasma, podendo atacar todas as principais biomoléculas vitais ao 

organismo, estando o seu alvo principal relacionado ao seu sítio de formação. A formação destes 
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radicais ocorre durante processos catalíticos enzimáticos, transporte de elétrons e exposição do 

organismo a fatores exógenos de estresse (BIANCHI; ANTUNES, 1999). 

Em organismos aeróbios, a presença de baixas concentrações de radicais livres, ERO e 

outras espécies relacionadas é importante para a manutenção do equilíbrio redox celular, para o 

funcionamento dos tecidos e no processo de sinalização intracelular (YU, 1994). Sob condições 

normais de desenvolvimento, a produção de ERO e radicais livres é baixa, resultante do 

metabolismo dos organismos, sendo eficientemente inativada pelo sistema antioxidante celular.  

Entretanto, distúrbios no balanço entre a produção destas moléculas e a ação do sistema 

de defesa antioxidante resultam em danos celulares e nos tecidos, caracterizando o processo de 

estresse oxidativo (HALLIWELL, 1996; GRATÃO et al., 2005), que pode ser considerado como 

um importante mecanismo no desencadeamento da co-morbidade associada à obesidade 

(HIGDON; FREI, 2003). 

Sob condições de estresse, as ERO são formadas em grandes quantidades, como 

subprodutos inevitáveis de muitos processos bioquímicos, deliberadamente como em neutrófilos 

ativados (BETTERIDGE, 2000) ou em resposta a processos oxidantes diversos (RICE-EVANS, 

1994; BETTERIDGE, 2000), como radiação, ozônio, frio intenso, assim como a alimentação 

inadequada. Radicais superóxido ( −•
2O ) e outras espécies reativas de oxigênio, como os radicais 

hidroxila (�OH), peridroxila (HO2
�), peroxila (ROO�) e alcoxila (�RH), peróxido de hidrogênio 

(H2O2) e o oxigênio singlet ( 2
1O ), são produtos de ação de oxidases e são geradas por uma 

variedade de células que desempenham importantes funções no organismo (RICE-EVANS, 

1994).  

Diversas análises e técnicas são utilizadas para se determinar os níveis de estresse 

oxidativo; alguns biomarcadores são altamente sensíveis e específicos a alterações entre as ERO 

e o balanço antioxidante e, são formados quando há desequilíbrio (VINCENT; INNES; 

VINCENT, 2007). O malondialdeído (MDA) é um aldeído formado em quantidade significativa 

durante a peroxidação lipídica das biomembranas, sendo a peroxidação lipídica um dos principais 

indicadores da ocorrência do estresse oxidativo, estando também envolvida na diminuição do 

metabolismo normal da glicose em pessoas obesas (VINCENT; TAYLOR, 2006). As ERO 

reagem com ácidos graxos das membranas e lipoproteínas iniciando a reação em cadeia de 

peroxidação lipídica (HALLIWELL, 1996), sendo o MDA um dos principais subprodutos que 

indicam a ocorrência deste processo (VINCENT; TAYLOR, 2006). 
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A peroxidação lipídica é uma reação em cadeia e que pode ser dividida em três etapas. Ela 

pode ser catalisada por íons ferro e por conversão de hidroperóxidos lipídicos em radicais 

altamente reativos que iniciam nova cadeia de reações. A maioria dos fosfolipídios, componentes 

da membrana, é rica em ácidos graxos polinsaturados, suscetíveis ao ataque do radical hidroxila 

(�OH), espécie mais reativa que é capaz de iniciar o processo de peroxidação pela separação de 

um átomo de hidrogênio dos ácidos graxos insaturados (FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 

Esta etapa (iniciação) leva à geração de peróxidos de lipídios, que se combinam com o oxigênio 

molecular (O2) propagando assim a cadeia de reações denominadas peroxidação lipídica 

(FERREIRA; MATSUBARA, 1997, HALLIWELL; GUTTERIDGE, 1999; NORDBERG; 

ARNER, 2001). 

 
Iniciação 
LH + OH� (ou LO�) ———> L�+ H2O (ou LOH) 

 
Legenda: 

  
Propagação 
L� + O2 ———> LOO�  
LH + LOO� ———> L.+ LOOH  

OH� – radical hidroxila  
L – lipídio  
LH – àcido graxo insaturado 

 LO� – radical alcoxila 
Terminação 
LOO� + L� ———> LOOL  
LOO� + LOO� ———> LOOL + O2 

L� – radical lipídico  
LOO� – radical peroxila 
LOOH – hidroperóxido lipídico 

 

Se as defesas antioxidantes são insuficientes para reduzir os efeitos das ERO ou inativá-

las, os danos podem ocorrer em uma variedade de tecidos (BETTERIDGE, 2000), assim como 

em macromoléculas biológicas, tais como, lipídeos, carboidratos, proteínas e ácidos nucléicos 

(IRMAK et al., 2002; SOGUT et al., 2003). As ERO, incluindo radical superóxido ( −•
2O ), 

hidroxila (�OH), peróxido de hidrogênio (H2O2), oxigênio singlet ( 2
1O ) e óxido nítrico (NO�) – 

espécie reativa de nitrogênio, ERN -, podem ser causa ou conseqüência de doenças humanas 

associadas ao estresse oxidativo (FERREIRA; MATSUBARA, 1997). Com isso, há uma enorme 

quantidade de dados que indicam que espécies reativas livres estão envolvidas no 

desenvolvimento de diferentes formas de patologias humanas, sendo as ERO implicadas nas 

condições relacionadas à obesidade tais como aterosclerose, diabetes tipo 2 e artrite 

(HADJIGOGOS, 2003; TANAKA et al., 1998; CERIELLO; MOTZ, 2004; SCHULZE; LEE, 

2005).  

Dessa forma, as ERO são formadas e degradadas por todos os organismos aeróbicos, 

conduzindo a concentrações fisiológicas necessárias para a função celular normal, sendo que, em 
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quantidades excessivas, leva ao estado de estresse oxidativo (NORDBERG; ARNÉR, 2001). A 

desintoxicação das ERO é um dos pré-requisitos desses organismos e, muitos mecanismos estão 

envolvidos neste processo, provendo um importante sistema de defesa antioxidante de defesa, 

prevenção, intercepção e reparo que consiste no sistema antioxidante não enzimático de 

“scavengers” – quando há formação de um composto menos nocivo – e “quenchers” – quando o 

radical livre é neutralizado totalmente, e no sistema antioxidante enzimático, no qual estão 

incluídas as enzimas antioxidantes (SIES, 1991; RENZ, 2003). 

 

2.2.1 Sistema antioxidante de defesa 
 

 O sistema antioxidante tem a função de manter o estado reduzido das células, protegendo 

assim a integridade estrutural e funcional de macromoléculas biologicamente fundamentais 

(FREI, 1999; TAVAZZI et al., 2000). Nesse sentido, antioxidantes são definidos como 

moléculas, presentes em concentrações menores que as biomoléculas, e que são capazes de 

prevenir, proteger ou reduzir a extensão da destruição oxidativa dessas biomoléculas (NOVELLI, 

2005). No entanto, esta definição não limita a atividade antioxidante a um grupo específico de 

compostos químicos e nem se refere a um mecanismo particular de ação, como já citado acima, 

mas para a situação in vivo, o conceito de antioxidante, inclui as enzimas antioxidantes, ligações 

de ferro e proteínas transportadoras e outros compostos que afetam o sinal de transdução e 

expressão gênica (BECKER; NISSEN; SKIBSTED, 2004).  

 

2.2.1.1 Sistema de defesa enzimático 
 

As enzimas envolvidas na proteção antioxidante do organismo humano fazem parte de um 

sistema de proteção intrínseco que compreende a superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), 

glutationa peroxidase (GSH-Px), glutationa redutase (GR), entre outras. Elas são caracterizadas 

pela especificidade, seja nas células, nos órgãos ou localizações subcelulares que muitas vezes se 

sobrepõem de forma complementar, e pela participação de metais na catálise, incluindo o cobre, 

zinco, manganês, ferro (heme) e selênio (DRÖGE, 2002; NORDBERG; ARNÉR, 2001). Estes 

sistemas antioxidantes são amplamente distribuídos na natureza sublinhando a sua importância na 
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prevenção dos efeitos nocivos dos metabólitos de oxigênio reativo em sistemas biológicos e sua 

distribuição é crucial para a prevenção da toxicidade nos órgãos-alvo (DUTHIE, 2003), como 

ilustra a Figura 3. 

 

 
Figura 3 – Esquema ou representação simplificada dos sistemas oxidativo e antioxidante nas células enfatizando a 

ação de algumas enzimas. Radical superóxido é produzido em quantidades significativas 
intracelularmente, tanto no citosol via enzimas contendo flavina, e nas mitocôndrias, principalmente 
devido ao escape de elétrons da cadeia respiratória. Duas moléculas de superóxido dismutam 
rapidamente, espontaneamente ou através de superóxido dismutase formando oxigênio molecular e 
peróxido de hidrogênio, este último permitindo o fluxo de ERO entre os compartimentos celulares. 
Peróxido de hidrogênio pode ser metabolizado enzimaticamente para oxigênio molecular e água por 
diferentes sistemas enzimáticos ou convertido para o radical hidroxila, que é extremamente reativo, 
através de uma reação química catalisada por metais de transição (Adaptada de NORDBERG; ARNÉR, 
2001) 

 

a. Superóxido dismutase 
 O termo superóxido dismutase (SOD, EC 1.15.1.1) tem sido usado para uma variedade de 

metaloproteínas que catalisam a reação de dismutação do radical superóxido em peróxido de 

hidrogênio e oxigênio molecular, 222
-

2 OOHH2O2 +→+ +• , (FLOHÉ; ÖTTING, 1984) e é 

considerada, juntamente com a catalase, como a primeira linha de defesa contra as ERO, 

influenciando a concentração de -
2O• e H2O2, os dois substratos para a reação de Haber-Weiss 

(FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 
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 Uma vez que, em sistemas biológicos, o radical superóxido ( -
2O• ) só pode ser formado na 

presença de oxigênio molecular (O2) que é variável para os diferentes tipos de célula, pode-se 

esperar que o nível de SOD seja sensível ao grau de oxigenação (HASSAN; FRIDOVICH, 1977). 

No entanto, não se sabe se o oxigênio molecular é o próprio indutor, ou se é o radical superóxido 

que serve de controle da função enzimática (GREGORY; FRIDOVICH, 1973). 

 O estudo da distribuição da SOD nas várias células e tecidos conduz à localização de suas 

diferentes isoformas, o que pode indicar os sítios de maior produção e efeito das ERO no 

organismo. Tecidos animais contêm dois tipos de isoenzimas que são classificadas de acordo com 

o metal cofator; Mn ou Cu/Zn. A primeira se localiza, exclusivamente, na matriz mitocondrial, 

enquanto que a Cu/Zn-SOD está localizada principalmente no citosol (Figura 3) (GREGORY; 

GOSCIN; FRIDOVICH, 1974). 

 

b. Catalase 
 A enzima catalase (CAT, EC 1.11.1.6) de vários organismos contém, principalmente, um 

grupo heme (AEBI, 1974) e sua localização subcelular predominantemente nos mamíferos é nos 

peroxissomos, onde catalisa a reação de dismutação do peróxido de hidrogênio, quando presente 

em altas concentrações, em água e oxigênio molecular (BETTERIDGE, 2000).  

 

OHOOH 2222 22 +→  

 

 Um papel antioxidante importante da catalase é diminuir o risco de formação do radical 

hidroxila pelo H2O2 via reação de Fenton catalisada por íons Cu e Fe (FRIDOVICH, 1999). 

 

++−•++ ++→+ 322
22 // FeCuOHOHFeCuOH  

 

 A catalase liga-se ao NADPH, o qual protege a enzima da inativação e aumenta sua 

eficiência (KIRKMAN; GAETANI, 1984; KIRKMAN et al., 1999).  
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c. Glutationa Peroxidase 
 Há pelo menos quatro isoformas da glutationa peroxidase (GSH-Px, EC 1.11.1.9) em 

mamíferos (GSH-Px 1-4), todas contendo selenocisteína (BRIGELIUS-FLOHÉ, 1999). A 

glutationa peroxidase presente no citosol e na mitocôndria tem um papel importante na 

decomposição do peróxido de hidrogênio (BETTERIDGE, 2000) e dos hidroperóxidos orgânicos 

utilizando o tripeptídeo glutationa na sua forma reduzida (GSH) como substrato para as reações 

(HERMES-LIMA, 2004), resultando na forma oxidada da glutationa (GSSH). Sua ação ocorre 

em conjunto com a glutationa oxidase (GO), enzima que pertence à classe de sulfidrila oxidase 

dependente de flavina, que catalisa a oxidação de proteínas e peptídeos com a formação de 

dissulfetos e peróxido de hidrogênio (HUBER; ALMEIDA, 2008). 

 

OHOHLGSSGGSHOOHL

OHGSSGGSHOH

2

222

2

22

+−+→+−
+→+

 

 

 O mecanismo catalítico proposto para a redução de hidroperóxidos pela GSH-Px envolve 

a oxidação do sítio ativo selenolato (Se-) a ácido selenínico (SeOH) (EPP; LADENSTEIN; 

WENDEL, 1983). Com a adição de uma molécula de GSH, o ácido selenínico é transformado em 

sulfeto de selênio com glutationa (Se-SG), o qual pode ser regenerado a selenolato ativo e 

glutationa oxidada (GSSG) pela adição de uma segunda molécula de GSH. Assim, na reação, 

duas moléculas de GSH são oxidadas a GSSG, que posteriormente pode ser reduzida pela GR 

(NORDBERG; ARNÉR, 2001). 

Alguns dados indicam que GSH-Px é de grande importância antioxidante sob condições 

fisiológicas (JONES; KENNEDY, 1983), enquanto outros apontam sua importância apenas 

durante o estresse oxidativo (KELNER; BAGNELL, 1990). A importância da GSH-Px pode ser 

mostrada em estudo com ratos knockout para os genes dessa enzima, onde a ausência da GSH-

Px1 mostrou que estes animais apresentam desenvolvimento normal e em condições de hiperoxia 

foram capazes de responder ao estresse oxidativo (HO et al., 1997). Assim, a função das 

isoenzimas da GSH-Px na defesa antioxidante não está clara, mas as propriedades cinéticas e 

distribuição generalizada ainda implicam que constituem os principais contribuintes para a 

proteção contra danos oxidativos (NORDBERG; ARNÉR, 2001). 
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d. Glutationa Redutase 
 A glutationa redutase (GR, EC 1.6.4.2) é uma enzima auxiliar, contendo flavina envolvida 

na defesa antioxidante e tem como função reciclar a glutationa, convertendo a forma oxidada 

deste composto (glutationa dissulfeto, GSSG) em sua forma reduzida utilizando o poder redutor 

do NADPH, conforme a reação (HERMES-LIMA, 2004): 

 
++ +→++ NADPGSHHNADPHGSSG 2  

  

Essa enzima é considerada a principal redutora de GSSG dos mamíferos (NORDBERG; 

ARNÉR, 2001) e age conjuntamente com a glutationa peroxidase. A recuperação da glutationa 

em sua forma reduzida é uma etapa essencial para manter o sistema de proteção celular perfeito 

em funcionamento (FERREIRA; MATSUBARA, 1997, NORDBERG; ARNÉR, 2001). 

 

2.2.1.2 Sistema de defesa não-enzimático 
 

 A maior parte dos constituintes do sistema de defesa não-enzimático é obtida a partir da 

dieta, pois a maioria não é sintetizada pelos próprios animais (HERMES-LIMA, 2004).  

Vários metais (tais como o cobre, o ferro, o zinco e o manganês) e outros não-metais 

(como o selênio) podem ser considerados como parte deste sistema de defesa antioxidante, já que 

participam como cofatores para a atividade de várias enzimas antioxidantes e de numerosas 

outras enzimas que mantém o organismo vivo (HERMES-LIMA, 2004). O sistema antioxidante 

não enzimático inclui também, compostos lipofílicos (Vitamina E) e hidrofílicos (Vitamina C) 

(SIES, 1991), flavonóides, proteínas do plasma, �-caroteno, clorofilina e glutationa (BIANCHI; 

ANTUNES, 1999).  

  

a. Glutationa 
 Glutationa é o mais abundante tiol antioxidante intracelular, prevalente em concentrações 

da ordem de milimolar em todas as células aeróbicas vivas. A glutationa detoxifica compostos 

tanto via reações de conjugação catalisada pela glutationa-S-transferase (GST) ou, diretamente, 

como no caso do peróxido de hidrogênio na reação catalisada pela GSH-Px (NORDBERG; 

ARNÉR, 2001). A forma reduzida da glutationa (GSH) é derivada da glicina, glutamato e 
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cisteína, atuando como antioxidante e sua forma oxidada (GSSG), produzida nas atividades 

redox, contém duas moléculas ligadas por uma ponte dissulfeto (LEHNINGER; NELSON; COX, 

2006). A GSSG é reduzida pela flavoenzima GR NADPH-dependente (NORDBERG; ARNÉR, 

2001) podendo ainda ser reduzida com eficiência pela tiorredoxina (BJÖRNSTEDT et al., 1994). 

A manutenção dos níveis de GSH é essencial para manter os grupos sulfidril das proteínas no 

estado reduzido e o ferro heme no estado ferroso ( +2Fe ), além de agir como agente redutor para a 

glutaredoxina (Grx) na síntese de desoxirribonucleotídeo (LEHNINGER; NELSON; COX, 

2006). A Grx apresenta as mesmas funções das tioredoxinas, diferenciando-se qualitativamente 

por ser capaz de reduzir a GSH misturada com proteínas dissulfetos formadas no estresse 

oxidativo, exercendo importante papel na defesa antioxidante celular total (BJÖRNSTEDT et al., 

1994). 

 
Figura 4 - Resumo esquemático do principal sistema antioxidante associado à glutationa. O peróxido de hidrogênio é 

reduzido pela glutationa peroxidase (GSH-Px) pela oxidação de duas moléculas de glutationa (GSH) 
formando glutationa oxidada (GSSG), que posteriormente pode ser reduzida pela glutationa redutase (GR) 
com consumo de NADPH. Glutationa também reduz glutaredoxina (Grx), que por sua vez, reduz vários 
substratos. Específicas para glutaredoxina é a redução da mistura de glutationa dissulfeto, como proteínas 
glutationiladas. Glutationa S-transferases (GST) catalisam a conjugação de glutationa com outras 
moléculas, assim, funcionam como um passo intermediário na desintoxicação de diversas substâncias 
tóxicas (Adaptada de NORDBERG; ARNÉR, 2001) 

 

b. Outros antioxidantes não enzimáticos 
 Um grande número de compostos de baixo peso molecular é considerado como 

antioxidantes de importância biológica, incluindo vitamina C e E, carotenóides (precursores da 

vitamina A) diferentes compostos de selênio, ácido lipóico e ubiquinonas (NORDBERG; 

ARNÉR, 2001).  

 As vitaminas C, E e o �-caroteno são capazes de seqüestrar radicais livres com grande 

eficiência. Dada a primazia ao �-tocoferol na proteção contra a peroxidação dos lipídeos de 

membrana, é importante que ele seja substituído ou reciclado quando oxidado, sendo que o 
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mecanismo mais plausível envolve o ascorbato, portanto, as vitaminas C (ascorbato) e E (�-

tocoferol) agem em conjunto na inibição da peroxidação dos lipídeos da membrana e na proteção 

do DNA (MAY, 1998).  

 A vitamina E está presente nos óleos vegetais e pode ser encontrada em quatro formas 

diferentes �, �, � e �-tocoferol, sendo o �-tocoferol o antioxidante lipossolúvel mais abundante 

nos humanos, presente nas membranas celular e subcelular e nas lipoproteínas (FREI, 1999). 

Essa vitamina impede a propagação das reações em cadeia induzidas pelos radicas livres nas 

membranas biológicas, diminuindo a peroxidação lipídica de lipoproteínas de baixa densidade 

(LDL) e diminuindo a incidência de doenças cardiovasculares e infarto do miocárdio 

(BRIGELIUS-FLOHÉ; TRABER, 1999). Os danos oxidativos podem ser inibidos pela ação 

conjunta do sistema de defesa enzimático com os compostos antioxidantes não enzimáticos 

(glutationa, vitaminas C e E, carotenóides e minerais) (MACHLIN; BENDICH, 1987). 

 O ácido ascórbico ou vitamina C é um antioxidante pelo seu alto poder redutor na dupla 

ligação carbono-carbono, a qual doa um ou dois hidrogênios ou elétrons a uma variedade de 

oxidantes. Isso ocorre pela termodinâmica de seus radicais (ascorbato ou ascorbato monoânion) 

que proporciona bom potencial redutor a vários radicais, incluindo HO�, RO�, LOO�, GS�, urato 

e o radical tocoferril (TO�), reparando-os (BUETTNER; JURKIEWICZ, 1996). 

 O �-caroteno, encontrado em vários alimentos apresentando ação antioxidante, é o mais 

importante precursor da vitamina A, que é um fator importante no crescimento e na diferenciação 

celular (BIANCHI; ANTUNES, 1999). 

 O mecanismo pelo qual esses compostos antioxidantes agem no nível molecular e celular 

inclui papel na expressão e regulação de genes, apoptose e transdução de sinal (FREI, 1999). 

Dessa forma, eles estão envolvidos em processos metabólicos e homeostáticos fundamentais 

(FREI, 1999). Entretanto, indivíduos obesos consomem menos alimentos ricos em fitoquímicos 

(frutas, vegetais, grãos integrais, legumes, vinho, óleo de oliva, sementes e frutos secos), quando 

comparados com pessoas não-obesas, levando ao déficit de antioxidantes e podendo acarretar em 

doenças relacionadas à obesidade (VINCENT; INNES; VINCENT, 2007). 
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2.3 Produtos Naturais: Própolis e CAPE 
 

Produtos naturais têm sido fontes de agentes medicinais por milhares de anos, e um 

impressionante número de drogas tem sido isolado dessas fontes naturais (CRAGG; NEWMAN, 

2001) permitindo, assim, o avanço na descoberta de agentes terapêuticos para diversas doenças 

(CLARDY; WALSH, 2004). Vários estudos têm demonstrado que o consumo de substâncias 

antioxidantes na dieta pode produzir uma ação protetora efetiva contra os processos oxidativos 

que naturalmente ocorrem no organismo. Pesquisas na área da fitoterapia têm influenciado 

positivamente os aspectos de nutrição e controle de doenças (KALE; GAWANDE; KOTWAL, 

2008). A ingestão de cereais, vegetais, frutas, vinho e chás representa a principal fonte de 

antioxidantes / fitoquímicos presente na dieta (COENTRÃO, 2005; KALE; GAWANDE; 

KOTWAL, 2008). Estes compostos têm grande capacidade em modificar o risco de doenças e, 

por causa do seu potencial papel na prevenção e cura de doenças crônicas, há grande interesse no 

estudo dos seus efeitos na saúde e em desvendar os mecanismos que mediam estas ações (KALE; 

GAWANDE; KOTWAL, 2008). Em alguns estudos com obesidade, dietas contendo formas 

variadas de antioxidantes se mostraram capazes de modificar a oxidação lipídica, mesmo sem 

redução do peso (VINCENT; INNES; VINCENT, 2007).  

Entre os produtos naturais está a própolis, um produto resinoso coletado por abelhas Apis 

mellifera a partir de diferentes partes das plantas, como brotos, botões florais e exsudados 

resinosos (MARCUCI, 1995; BURDOCK, 1998). Sua composição química é bastante complexa 

e variada, estando relacionada com a ecologia da flora de cada região visitada pelas abelhas 

(BANKOVA et al., 1998; PARK et al., 2002), o período de coleta da resina, além da 

variabilidade genética das abelhas rainhas (PARK et al., 1998, BANKOVA et al., 1998). A 

própolis é utilizada pelas abelhas como forma de proteção contra insetos e microrganismos, no 

reparo de frestas ou danos à colméia ou ainda na preparação do local de postura da abelha rainha 

(MARCUCCI, 1995).  

Além de agente protetor da colméia, há uma longa história do uso da própolis na medicina 

popular, desde meados de 300 a.C. até hoje, sendo utilizada em remédios caseiros e produtos para 

usos pessoais (BURDOCK, 1998). Alguns componentes estão presentes em todas as variedades 

de própolis, mas outros ocorrem somente em espécies particulares de plantas (LUSTOSA et al., 

2008). No entanto, diversas atividades biológicas foram descritas para própolis e seus 
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constituintes, tais como anticâncer, antioxidante, antiinflamatória, antibiótica (BANSKOTA; 

TEZUCA; KADOTA, 2001).  

 Os principais compostos químicos isolados da própolis, organizados em grupos, são: 

ácidos e ésteres alifáticos, ácidos e ésteres aromáticos, açúcares, alcoóis, aldeídos, ácidos graxos, 

aminoácidos, esteróides, cetonas, charconas e di-hidrocharconas, flavonóides (flavonas, flavonóis 

e flavononas), terpenóides, proteínas, vitaminas e minerais (MENEZES, 2005). Os flavonóides, 

que são compostos fenólicos e potentes antioxidantes, podem agir como redutores de oxigênio 

singlet, atuando nas reações de oxidação lipídica, assim como na quelação de metais (DUARTE-

ALMEIDA et al., 2006). A atividade antioxidante dos compostos fenólicos é devida 

principalmente à sua propriedade redox, que permite que eles ajam como agentes redutores ou 

doadores de hidrogênio (BARREIROS; DAVID, 2006).  

Dentre o grupo de compostos presentes na própolis, o fenil éster do ácido caféico (caffeic 

acid phenethyl ester – CAPE) (Figura 5), apresenta diversas propriedades biológicas, como 

antioxidante, antiinflamatória, antiviral, antibacteriana e antifúngica (PASCUAL;GONZALEZ; 

TORRICELA, 1994; ILHAN et al., 1999).  

 

(a) (b) 

Figura 5 - Estrutura química do (a) Ácido Caféico (CA) e, seu derivado (b) fenil éster do ácido cafeico (CAPE) 
Fonte: Wang et al. (2008) 

 

Estudos in vitro e in vivo, demonstraram que o CAPE é capaz de bloquear a produção de 

ERO em neutrófilos humanos (SUD’INA et al., 1993) e aumentar a atividade das enzimas 

antioxidantes (SOD, CAT, GSH-Px e GR) sob condições de estresse oxidativo em ratos 

submetidos ao frio, em coelhos submetidos à isquemia e à reperfusão, e em ratos com danos 

hepáticos causados por drogas (ILHAN et al., 1999; ATES et al., 2006; IRAZ et al., 2006). Em 

estudo recente, o CAPE mostrou ter um papel protetor contra a toxicidade hepática induzida por 
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cisplatina, um quimioterápico amplamente utilizado no tratamento de diferentes tipos de câncer e, 

esses efeitos foram atribuídos ao seu poder antioxidante levando ao aumento da atividade da 

SOD (YILMAZ et al., 2005). Em animais diabéticos induzidos por streptozotocina, o tratamento 

com CAPE acarretou em proteção contra a peroxidação lipídica e na ativação das enzimas 

antioxidantes (YILMAZ et al., 2004, CELIK; ERDOGAN 2008). O mecanismo exato pelo qual o 

CAPE altera a atividade das enzimas antioxidantes, não está claro, sendo especulado que o CAPE 

pode agir através das vias de transcrição e/ou tradução das enzimas (YILMAZ et al., 2005). 

Modelos experimentais de obesidade e resistência à insulina induzida por dieta hiperlipídica são 

descritos como apresentando alterações no potencial de resposta antioxidante da célula, até o 

presente pouco se sabe dos efeitos do CAPE no estresse oxidativo observado em obesidade. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo estudar os efeitos do CAPE na atividade das 

enzimas antioxidantes em modelo experimental de obesidade induzida por dieta hiperlipídica. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo Geral 
 

Avaliar o efeito antioxidante do CAPE na resposta ao estresse oxidativo em modelo 

animal de obesidade induzida por dieta hiperlipídica. 

 

3.2 Objetivo Específico 
 

Considerando os aspectos acima, foram estabelecidos os seguintes objetivos específicos: 

− Avaliar o efeito do tratamento com CAPE no ganho de peso dos animais durante todo 

o experimento, 

− Avaliar o efeito do tratamento com CAPE no peso do fígado e tecido adiposo 

epididimal, 

− Avaliar o efeito do CAPE na função hepática, através da determinação dos níveis 

séricos da enzima �-GT (gama glutamil-tranferase),  

− Avaliar a ação antioxidante de diferentes doses e tempos de tratamento com CAPE, 

na resposta ao estresse oxidativo induzido pela obesidade nos tecidos hepático e 

adiposo de camundongos através de: 

o Determinação da peroxidação lipídica e quantificação de peróxido de hidrogênio, 

indicadores de estresse oxidativo,  

o Análise da atividade das enzimas antioxidantes: SOD, CAT, GSH-Px e GR. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

O trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Bioquímica e Análise Instrumental do 

Departamento de Agroindústria, Alimentos e Nutrição e no Laboratório de Genética Bioquímica 

de Plantas do Departamento de Genética, ambos na Escola Superior de Agricultura “Luiz de 

Queiroz” da Universidade de São Paulo (ESALQ-USP), campus Piracicaba/SP. 

 

4.1 Delineamento Experimental – Efeito do CAPE no estresse oxidativo induzido pela 
obesidade 
 

Foram desenvolvidos dois experimentos independentes utilizando camundongos machos 

da linhagem SWISS com 23 dias (recém-desmamados), provenientes do Centro de Bioterismo da 

UNICAMP. Todos os animais foram inicialmente mantidos com dieta comercial por um período 

de 3 dias para adaptação às condições do biotério e então pesados e separados em gaiolas 

individualizadas. Os animais foram mantidos no biotério da Faculdade de Odontologia de 

Piracicaba (FOP/UNICAMP) com condições controladas de temperatura (20 ± 4°C), umidade 

relativa do ar (45-65%) e ciclo claro/escuro de 12/12 horas. 

O procedimento experimental foi aprovado pela Comissão de Bioética da Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba (FOP/UNICAMP), sob o protocolo n° CEEA 888-1, (Efeitos do 

CAPE e Apigenina, compostos da própolis, no mecanismo molecular da resistência à insulina). 

 

4.1.1 Protocolo Experimental 
 

Durante os experimentos, os camundongos foram divididos em dois grupos com média de 

peso e desvio padrão semelhantes. O grupo de animais controle (10 animais), recebendo dieta 

comercial (Nuvilab CR-1 autoclavada®, Nuvital Nutrientes S/A, PR-Brasil), e o grupo 

experimental (40 animais) recebendo dieta AIN93 (American Institute of Nutrition) modificada 

para hiperlipídica, por 8 semanas. No segundo experimento foi adicionado um grupo de animais 

controle recebendo a dieta AIN 93, para eliminar o efeito da diferença dos teores de vitaminas 

entre a dieta controle comercial e a dieta purificada AIN 93 modificada para hiperlipídica. 
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Tabela 1 - Composição das dietas utilizadas durante os experimentos  

 Nuvilab CR-1 autoclavada® AIN93 AIN93 modificada para hiperlipídica 
Carboidratos 64 % amido vegetal 71,56 % 26,84 % 
Proteínas 26,5 % proteína animal 21,06 % 14,93 % 

Lipídeos 9,5 % óleos insaturados 7,37 % 58,24 % 88,64 % banha de porco 
11,36 % óleo vegetal 

Vitamina E 6% 15% 15%  
 

Após este período, os animais com dieta hiperlipídica foram divididos em 5 grupos, um 

grupo controle de modelo experimental, e 4 grupos tratamento. Os grupos tratamento foram: os 

grupos tratados com CAPE (Bachem Americas, Inc, Torrance, CA, USA) 45 µM/kg de peso (13 

mg/kg) e 100 µM/kg de peso (30 mg/kg) por 15 dias, e os grupos tratados com CAPE (Bachem 

Americas, Inc, Torrance, CA, USA) 45 µM/kg de peso (13 mg/kg) e 100 µM/kg de peso (30 

mg/kg) por 22 dias. Os animais receberam as doses diárias via gavagem, e os animais controle 

receberam apenas a solução veículo. Durante todo o experimento os animais tiveram livre acesso 

à dieta e à água. Ao final do experimento, os animais foram anestesiados, e após a perda dos 

reflexos de pata e córnea a dor, foi colhido sangue de alguns desses animais e o fígado e a 

gordura epididimal. Os órgãos foram pesados e imediatamente congelados em nitrogênio líquido 

e armazenados em freezer -80 °C para determinação da atividade das enzimas antioxidantes e o 

soro sanguíneo foi imediatamente utilizado para a determinação da enzima hepática. 

 

4.2 Caracterização do modelo experimental 

4.2.1 Controle de peso corporal e de peso do fígado e da gordura epididimal 
 

Os animais permaneceram recebendo estas dietas (Tabela 1) por um período experimental 

de 11 e 12 semanas. Semanalmente, às segundas-feiras no período da manhã, todos os animais 

em estado alimentado foram pesados e avaliados quanto ao ganho de peso. 

Alguns animais de cada grupo experimental foram anestesiados, e após a perda dos 

reflexos corneanos e das patas, foi aberta a cavidade abdominal e extraído integralmente o fígado 

e a gordura epididimal. Estes tecidos foram pesados e congelados em nitrogênio líquido. 
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4.2.3 Determinação sérica da enzima gama glutamil transferase (�-GT) 
 

 A enzima �-GT (gama glutamil-transferase), juntamente com outras enzimas, atua como 

marcadora de distúrbios metabólicos hepáticos. Dessa forma, a �-GT foi analisada nas amostras 

de soro usando kit (LABORLAB) seguindo as instruções do fabricante. Resumidamente, a �-GT 

catalisa a transferência do grupamento glutamil da L-�-glutamil-3-carboxy-4-nitroanilida para a 

glicilglicina liberando L-�-glutamilglicilglicina e 5-amino-2-nitro-benzoato. A atividade da 

enzima foi determinada espectrofotometricamente (Shimadzu) a 405 nm e foi expressa em 

unidades internacionais (U) por litro de soro. 

 

4.3 Determinação da peroxidação de lipídeos 
 

 A peroxidação de lipídeos foi determinada através da produção de metabólitos reativos ao 

ácido 2-tiobarbitúrico (TBA), principalmente o malondialdeído (MDA), segundo Heath e Packer 

(1968). Amostras contendo 0,3 g de tecido hepático foram maceradas em 5 mL de TCA (ácido 

tricloroacético) 0,1% e após a completa homogeneização, foram transferidas para tubos e 

centrifugadas a 10.000 rpm por 5 minutos. Do sobrenadante, foram retirados 250 µL e 

transferidos para outros tubos juntamente com 1 mL de solução contendo TCA 20% e TBA 0,5%. 

A mistura foi colocada em banho-seco por 30 minutos, a 95°C e resfriada em banho de gelo, na 

sequência. As amostras foram centrifugadas por 10 minutos a 10.000 rpm para retirar a espuma. 

A leitura foi realizada em espectrofotômetro (Lambda 40, Perkin Elmer) a 535 e 600 nm. A 

concentração de MDA, em �mol/g de massa fresca, foi calculada de acordo com o coeficiente de 

extinção da reação: 

 
6

600535 10]155000/)[( ∗−= AAmolMDAη  

 

4.4 Determinação dos níveis de peróxido de hidrogênio 
 

O conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2) foi determinado através da reação com 

iodeto de potássio (KI), segundo Alexieva et al. (2001). As amostras frescas (0,3 g) foram 
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maceradas com 5 mL de TCA 0,1% para o tecido hepático e com 1 mL de TCA 0,1% para o 

tecido adiposo. Após a completa homogeneização, foram transferidas para tubos e centrifugados 

a 10.000 rpm por 15 minutos, a 4ºC. Do sobrenadante, foram retirados 200 µL aos quais foram 

adicionados 200 µL de tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 7,5) e 800 µL de solução 1 M 

de KI. O branco consistiu na mesma mistura descrita acima, porém, ao invés do sobrenadante da 

amostra, colocou-se 200 µL de TCA 0,1%. Os tubos com a reação foram colocados em banho de 

gelo e permaneceram no escuro durante uma hora. A leitura foi realizada em espectrofotômetro 

(Lambda 40, Perkin Elmer) a 390 nm. A quantidade de H2O2 foi expressa em 	mol/g de tecido 

fresco utilizando-se curva de calibração com concentrações conhecidas de peróxido de 

hidrogênio. 

 

4.5 Extração de proteínas solúveis totais 
 

As amostras dos tecidos congelados foram maceradas em nitrogênio líquido e 

homogeneizadas em tampão fosfato de potássio 100 mM, pH 7,5, contendo 1 mM EDTA e 3 mM 

DTT (GOMES-JUNIOR et al., 2007). O homogeneizado foi centrifugado à 10.000 rpm por 30 

minuto à 4ºC (J2-MC, Beckman). O sobrenadante foi coletado, aliquotado e estocado em freezer 

-80°C até o momento das análises.  

 

4.6 Determinação de proteína solúveis totais 
 

A concentração das proteínas solúveis totais das amostras foi determinada 

espectrofotometricamente a 595 nm (Lambda 40, Perkin Elmer), segundo o método de Bradford 

(1976), utilizando-se o BSA (“bovine serum albumin”) como padrão. Os resultados foram 

expressos em mg proteína/mL. 

 

4.7 Atividade das enzimas antioxidantes 
 

Para os ensaios enzimáticos foram utilizados extratos protéicos provenientes dos tecidos 

hepático e adiposo estocados em freezer -80ºC. Foram realizados ensaios de atividade específica 
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das enzimas Superóxido Dismutase (SOD) em géis de poliacrilamida não desnaturantes (PAGE) 

e espectrofotômetro e, Catalase (CAT), Glutationa Peroxidase (GSH-Px) e Glutationa Redutase 

(GR) em espectrofotômetro. 

 

4.7.1 Atividade da superóxido dismutase (SOD)  

4.7.1.1 Atividade da SOD em espectrofotômetro 

 

 A atividade da SOD foi determinada como descrito por Giannopolitis e Ries (1977).  

Em espectrofotômetro (Lambda 40, Perkin Elmer), a atividade da SOD foi determinada 

pela adição de 50 µL do extrato enzimático bruto a 5 mL de meio de reação constituído de 

tampão fosfato de sódio 50 mmol.L-1, pH 7,8, contendo metionina 13 mmol.L-1, NBT 75 µmol.L-

1, EDTA 0,1 mmol.L-1 e riboflavina 2 µmol.L-1. A reação foi conduzida a 25 °C, numa câmara de 

reação, sob iluminação de lâmpada fluorescente de 15 W, mantida no interior de uma caixa 

coberta com papel alumínio. Após 5 minutos de exposição à luz, a iluminação foi interrompida e 

o composto blue formazana, produzido pela fotorredução do NBT, foi medido a 560 nm. Um 

meio de reação exatamente igual ao anterior, mas mantido no escuro por igual período, serviu de 

branco e foi subtraído da leitura da amostra que recebeu iluminação. Os resultados foram 

expressos em U SOD/mg de proteína. 

 

4.7.1.2 Identificação das isoformas ativas da SOD em gel não desnaturante (PAGE) 
 

A identificação das isoformas ativas da SOD foi determinada em gel não desnaturante 

(PAGE) através dos extratos dos tecidos hepático e adiposo, cujas proteínas foram separadas por 

eletroforese em gel 14 e 12% de poliacrilamida, para os respectivos tecidos. Foi utilizado o 

sistema Mini Protean II (Bio-Rad). O gel possui espessura de 1,5 mm, altura de 6,5 cm e largura 

7,3 cm. Para a confecção de um mini gel foram utilizados 3,0 mL de uma solução 40% de 

acrilamida, 2,5 mL de tampão TRIS 3 M pH 8,9 e 4,5 mL de água deionizada. Como 

catalisadores foram utilizados 19 µL de TEMED e 25 µL de PA 1%.  
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Após a polimerização desse gel de resolução (cerca de 30 minutos), foi aplicado o gel de 

empacotamento segundo o protocolo: 500 µL de acrilamida, 1,25 mL tampão TRIS 500 mM, pH 

6,7 e 2,75 mL de água deionizada. Para a polimerização foram utilizados 10 µL de TEMED e 50 

µL de PA 1%.   

A eletroforese foi realizada a 4°C em corrente constante de 15 mA/placa. O tampão de 

eletrodo constituiu da mistura entre TRIS 25 mM, pH 8,3 e glicina 192 mM. Para cada gel foram 

aplicadas 2 unidades de padrão de SOD de fígado de boi (Sigma) e 50 µg de proteína do extrato 

hepático de cada amostra referente a cada tratamento e 100 µg de proteína do extrato adiposo. 

Após a separação das proteínas por eletroforese, a atividade da SOD foi determinada de acordo 

com Beuchamp e Fridovich (1971).  

Revelação dos géis: após a corrida eletroforética, os géis foram lavados rapidamente em 

água deionizada e incubados no escuro à temperatura ambiente em uma mistura de reação 

contendo tampão fosfato de potássio 50 mM pH 7,8, EDTA 1 mM, riboflavina 0,05 mM, NBT 

0,1 mM e 0,3% TEMED. Ao final de 30 minutos, a mistura de reação foi descartada, os géis 

enxaguados com água deionizada e colocados diretamente sob iluminação por alguns minutos 

até o aparecimento de bandas brancas sob fundo roxo.  

Nestas condições ocorre a fotoxidação do gel. A riboflavina, por fotólise, é reduzida na 

presença do TEMED (substância oxidante), em seguida, providencia um elétron para o 2O , 

resultando em íon superóxido, −
2O , o qual atua como redutor do composto NBT (incolor) para o 

blue formazana.  

Com isto, ocorre a formação de uma coloração púrpura no gel e as bandas 

correspondentes à atividade de SOD – pela eliminação do radical superóxido -, permanecem sem 

coloração (ou sem se fotoxidar), promovendo uma revelação negativa. A fotoxidação foi 

interrompida mergulhando-se o gel em solução de ácido acético (7%) por 15 minutos. Os géis 

foram documentados no Image Scanner (Amersham Biosciences). 

 

4.7.1.3 Determinação das isoformas da SOD  
 

Para a determinação das isoformas da SOD foi realizada uma eletroforese não 

desnaturante em gel de poliacrilamida com 200 µg de proteína do extrato hepático ou adiposo nas 
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mesmas condições descritas anteriormente para SOD (item 4.7.1.2). Ao final da eletroforese, o 

gel foi dividido verticalmente em três partes. A primeira parte foi mantida a 4°C em tampão 

fosfato de potássio 100 mM, pH 7,8. A segunda foi imersa em 100 mL do mesmo tampão 

contendo KCN 2 mM e 0,0292 g de EDTA. A terceira, imersa em 100 mL do referido tampão 

contendo H2O2 5 mM e 0,0292 g de EDTA. Todos os passos descritos foram realizados no 

escuro.  

Após 20 minutos de incubação nestas soluções, os géis foram submetidos à revelação com 

NBT e riboflavina, como citado anteriormente no item 4.7.1.2 para a identificação das isoformas 

ativas da SOD. Ao final da revelação, as bandas foram analisadas quanto à presença ou ausência 

de bandas, conforme o fator inibidor presente nas soluções de tratamento. As isoformas foram 

classificadas como (AZEVEDO et al., 1998): 

• Cu/Zn-SOD quando inativada na presença de KCN e H2O2 

• Fe-SOD se a banda foi inativada somente na presença de H2O2, sendo resistente ao KCN 

• Mn-SOD se a isoforma se mostrou resistente aos dois tratamentos. 

 

4.7.2 Atividade da catalase (CAT) em espectrofotômetro 
 

A atividade da CAT foi determinada como descrito por Kraus; Mickerse e Fletcher. 

(1995) com algumas modificações conforme Azevedo et al. (1998). 

Em espectrofotômetro (Lambda 40, Perkin Elmer), a atividade da CAT foi determinada a 

25°C em solução de reação formada por 10 mL de tampão fosfato de potássio 100 mM (pH 7,5) 

e 25 µL de peróxido de hidrogênio (solução de 0,25%) preparada imediatamente antes do uso. A 

reação foi iniciada pela adição de 25 µL do extrato protéico (hepático ou adiposo) à mistura de 

reação e a atividade enzimática foi determinada seguindo-se a decomposição de peróxido de 

hidrogênio (H2O2) por 1 minuto, através das alterações na absorbância a 240 nm em cubetas de 

quartzo. Os resultados foram expressos em µmol/minuto/mg de proteína. 

Foram feitas análises da atividade enzimática em gel não-desnaturante, porém os 

resultados não foram satisfatórios, não sendo apresentados neste trabalho. 
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4.7.3 Atividade da glutationa peroxidase (GSH-Px) em espectrofotômetro 
 

A atividade da GSH-Px foi determinada como descrito por Flohé e Günzler (1984), com 

algumas modificações. 

Em espectrofotômetro (Lambda 40, Perkin Elmer), a atividade da glutationa peroxidase 

foi determinada em uma mistura de reação consistindo de 550 µL de tampão fosfato de potássio 

100 mM e EDTA 3 mM (pH 7,0), 100 µL de glutationa redutase (0,24U de GR por mL), 100 µL 

de glutationa reduzida (GSH) 10 mM, 25 µL azida sódica 1 mM e 25 µL do extrato protéico 

hepático ou adiposo. Essa mistura foi incubada a 37 °C, por 10 minutos. A reação foi iniciada 

pela adição de 100 µL de NADPH 1,5 mM e 100 µL de H2O2 1,5 mM e monitorada por 5 

minutos através da oxidação do NADPH a 340 nm. Os valores de atividade da GSH-Px foram 

expressos em µmol/minuto/mg de proteína.  

 

4.7.4 Atividade da glutationa redutase (GR) em espectrofotômetro 
 

A atividade da GR foi determinada como descrito por Gomes-Junior et al. (2006), com 

algumas modificações. 

Em espectrofotômetro (Lambda 40, Perkin Elmer), a atividade da GR foi determinada a 

30°C em uma mistura de reação consistindo de 1 mL tampão fosfato de potássio 100 mM  (pH 

7,5), 500 µL de DTNB 1 mM, 100 µL de GSSG 1 mM e 100 µL de NADPH 0,1 mM. A reação 

foi iniciada pela adição de 50 µL do extrato protéico (hepático ou adiposo) à mistura de reação e 

monitorada por 1 minuto através da redução da glutationa oxidada a 412 nm. A glutationa 

reduzida, por sua vez, reduziu o composto DTNB, que representa cromóforo amarelo, dando a 

coloração característica do ensaio. Os valores de atividade da GR foram expressos em 

µmol/minuto/mg de proteína.  

Assim como para CAT, foram feitas análises da atividade enzimática de GR em gel não-

desnaturante, porém os resultados não foram satisfatórios, não sendo apresentados neste trabalho. 
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4.8 Delineamento Experimental e Análises Estatísticas 
 

 O delineamento experimental foi inteiramente casualizado, com seis repetições em cada 

tratamento dos tecidos hepático e adiposo e, três aferições de cada amostra. Aos dados 

quantitativos foi aplicada a Análise de Variância (ANOVA) e Teste de Média (Teste de 

Duncan), utilizando o software R (http://www.r-project.org/) a 5% de probabilidade. 
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5 RESULTADOS  
 

5.1 Caracterização do modelo experimental 
 

Para avaliar os efeitos metabólicos do tratamento com CAPE, foi feito um controle 

semanal do peso corporal de todos os grupos estudados. Como demonstrado na tabela 2, os 

animais alimentados com dieta hiperlipídica apresentaram ganho de peso superior aos animais 

controle (dieta comercial). O tratamento por 2 e 3 semanas com CAPE não resultou em 

diferenças no peso dos animais tratados quando comparados ao grupo com dieta hiperlipídica. Ao 

final do experimento, o fígado e gordura epididimal dos animais foram pesados e os resultados 

mostraram que o CAPE não tem efeito significativo no peso desses órgãos quando estimados em 

relação ao peso corporal. A avaliação do peso da gordura epididimal dos diferentes grupos 

mostrou que os animais com dieta hiperlipídica aumentaram significativamente a deposição de 

gordura quando comparados aos animais controle. Nos animais tratados com Cape 13 e 30 mg a 

deposição de gordura foi semelhante a observada nos animais com dieta hiperlipídica sem 

tratamento. Entretanto, o Cape 30 mg administrado por 22 dias se mostrou eficiente na redução 

da deposição de gordura na porção epididimal mostrando porcentagem de peso 

significativamente semelhante ao grupo controle. 

Para avaliar se o tratamento com CAPE ocasionou alterações hepáticas nos camundongos 

foi determinado o nível sérico da enzima �-GT. Os resultados observados mostraram que não 

houve diferença significativa entre os grupos em estudo, entretanto os valores obtidos mostraram 

que os animais alimentados com dieta hiperlipídica e tratados com Cape 13 mg – 15 e 22 dias 

apresentaram valores superiores aos observados nos animais controle e os animais tratados com 

Cape 30 mg – 15 dias e 22 dias (Figura 6) podendo indicar que as maiores concentrações de 

CAPE aplicadas aos camundongos submetidos à dieta hiperlipídica podem agir protegendo o 

tecido hepático da ocorrência de alterações causadas pela dieta.  
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Tabela 2 - Avaliação do peso vivo e do peso do fígado e da gordura dos camundongos antes do sacrifício e a 
porcentagem relativa do fígado e da gordura expressas como fígado/PV (%) e gordura/PV (%), 
respectivamente, e determinada através da relação do peso do órgão e o peso vivo do animal 

Animais 
Peso Vivo (g) 

Média ± S� 

Fígado (g) 

Média ± S� 

Fígado / PV (%) 

Média ± S� 

Gordura (g) 

Média ± S� 

Gordura / PV (%) 

Média ± S� 

Controle Comercial (n=5) 40,96 (1,17) c 1,51 (0,09) a 3,67 (0,13) a 1,12 (0,10) d 2,74 (0,23) c 

Hiperlipídico (n=5) 53,88 (1,07) a  2,11 (0,15) a 3,91 (0,22) a 2,39 (0,34) ab 4,43 (0,60) ab 

Cape 13 mg - 15 dias (n=5) 51,13 (0,82) ab 2,19 (0,35) a 4,32 (0,76) a 1,67 (0,30) bcd 3,25 (0,56) BC 

Cape 13 mg - 22 dias (n=5) 49,36 (1,70) b 1,94 (0,17) a 3,91 (0,31) a 2,45 (0,27) a 5,05 (0,68) a 

Cape 30 mg – 15 dias (n=5) 51,17 (1,47) ab 2,36 (0,31) a 4,57 (0,49) a 2,18 (0,03) abc 4,29 (0,16) ab 

Cape 30 mg – 22 dias (n=3) 54,73 (0,29) a 2,53 (0,16) a 4,63 (0,37) a 1,44 (0,22) cd 2,64 (0,39) c 

p < 0,05 em relação ao controle. Os resultados estão expressos como a média e erro padrão da média. 

 

 
Figura 6 - Efeito do CAPE sobre a atividade da gama glutamil transferase (�-GT) avaliada no soro sanguíneo (n=5, 

com exceção do Cape 30 mg – 22 dias com n=3, p < 0,05 em relação ao controle. Os resultados estão 
expressos como a média e erro padrão da média) 

 

5.2 Efeito antioxidante do CAPE no tecido hepático 

5.2.1 Avaliação da peroxidação lipídica pela determinação dos níveis de malondialdeído 
(MDA)  
 

 Para avaliar se o CAPE foi capaz de proteger da peroxidação lipídica os animais em dieta 

hiperlipídica, foi determinada a concentração de MDA no tecido hepático dos diferentes grupos. 

Os resultados obtidos mostraram que os animais com dieta hiperlipídica, e os animais tratados 

com Cape 13 mg – 15 dias e Cape 30 mg – 15 e 22 dias apresentaram uma redução significativa 
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nos níveis de MDA quando comparados aos animais controle de dieta comercial. Para avaliar se 

os teores elevados de MDA observados nos animais com dieta controle comercial são decorrentes 

de diferenças no conteúdo de vitamina E entre as duas dietas, um novo grupo controle foi 

analisado, onde os animais receberam por 12 semanas a dieta controle purificada AIN 93. Os 

teores de MDA dos animais tratados com dieta hiperlipídica e dos animais tratados com Cape 13 

mg - 15 dias e Cape 30 mg – 15 e 22 dias foram significativamente maiores que os animais 

controle AIN 93. Quando avaliados os animais tratados com Cape 13 mg - 22 dias observou-se 

uma redução significativa dos valores de MDA ao compará-los aos animais hiperlipídicos, 

apresentando valores semelhantes ao grupo controle AIN 93 (Figura 7), sugerindo que nesta 

concentração e tempo de tratamento o CAPE foi efetivo para reduzir a peroxidação lipídica 

decorrente da ingestão por 12 semanas de uma dieta hiperlipídica. 

 

 
 

Figura 7 - Conteúdo de MDA em tecido hepático (n=6, p < 0,05 em relação ao AIN93. Os resultados estão expressos 
como a média e erro padrão da média) 

 

5.2.2 Avaliação dos efeitos do CAPE nos níveis de peróxido de hidrogênio 
 

O conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2) presente no tecido hepático foi quantificado 

nas amostras de todos os grupos experimentais. Os resultados obtidos mostraram que os animais 

com dieta hiperlipídica e aqueles tratados com Cape 13 mg – 15 dias e Cape 30 mg – 15 e 22 dias 

não diferiram significativamente dos animais com dieta controle comercial, entretanto os animais 

tratados com Cape 13 mg – 22 dias mostraram uma redução significativa nos níveis de H2O2 
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quando comparados aos animais com dieta controle comercial. Quando analisados os resultados 

em relação aos animais com dieta controle AIN 93, foi observado que a dieta hiperlipídica 

aumenta significativamente os níveis de peróxido de hidrogênio no fígado destes animais e que o 

Cape 13 mg – 22 dias foi capaz de reduzir significativamente os níveis desta ERO. 

 

 
 

Figura 8 - Conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2) em tecido hepático (n=6, p < 0,05 em relação ao AIN93. Os 
resultados estão expressos como a média e erro padrão da media) 

 

5.2.3 Efeito do CAPE no sistema de defesa enzimático contra o estresse oxidativo 

5.2.3.1 Identificação das isoformas da superóxido dismutase (SOD) 
 

Para identificar a presença das isoformas ativas da SOD, concentrações idênticas de 

proteínas totais foram separadas em gel de poliacrilamida não desnaturante e identificadas pela 

reação de inibição por KCN e/ou por H2O2. As isoformas observadas foram a Mn-SOD presente 

nas mitocôndrias (resistente ao tratamento com KCN e H2O2) e a Cu/Zn-SOD (I), (II) e (III) 

(inativada pelo tratamento com KCN e H2O2) presente no citoplasma (Figura 10). Os resultados 

obtidos demonstram a presença da isoforma Mn-SOD em todos os grupos experimentais, 

entretanto quando avaliados os animais alimentados com dieta controle AIN 93 é possível 

verificar uma menor intensidade desta banda quando comparados aos outros grupos 

experimentais, da mesma forma quando analisados os animais tratados com CAPE comparados 

ao grupo com dieta hiperlipídica é possível verificar que a intensidade desta banda reduziu no 

grupo que recebeu CAPE nas duas doses em estudo pelo período de 22 dias. A presença das 
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isoformas I e II da Cu/Zn-SOD foi observada de maneira ativa em todos os grupos 

experimentais, entretanto quando avaliada a isoforma III Cu/ZN-SOD nos diferentes grupos 

experimentais verificou-se que a intensidade desta banda é menor nos animais com dieta controle 

AIN 93 e nos animais tratados com Cape 13 e 30 mg - 22 dias quando comparados aos outros 

grupos experimentais. 

 

P 1 2 3   4 5 6 7  

 

 

 

Figura 9 - Atividade específica de SOD em PAGE (14%) em fígado. P. Padrão SOD bovino; 1. AIN 93; 2. Controle 
Comercial; 3. Hiperlipídico; 4. Cape 13 mg – 15 dias; 5. Cape 13 mg - 22 dias; 6. Cape 30 mg - 15 dias; 7. 
Cape 30 mg – 22 dias 

 

P 1 2 3  

 

 

 

Figura 10 - Determinação das isoformas de SOD em PAGE (14%) em fígado. P. Padrão SOD bovino; 1. Controle 
na condição padrão; 2. Controle com KCN; 3. Controle com H2O2 

 

5.2.3.2 Atividade da superóxido dismutase (SOD) em espectrofotômetro 
 
 Em adição a identificação das isoformas ativas de SOD no tecido hepático dos diferentes 

grupos experimentais, a análise quantitativa da atividade total da SOD foi performada para 

avaliar se o tratamento com CAPE altera a resposta desta enzima em condição de estresse 

oxidativo induzido pela obesidade. Os dados obtidos demonstraram que os animais com dieta 

hiperlipídica e com dieta comercial apresentaram valores significativamente maiores que os 

animais tratados com CAPE nas duas doses e tempo de tratamento. Os valores observados na 

atividade da SOD nos animais tratados com CAPE foram significativamente semelhantes à 

atividade observada para os animais controle de dieta AIN 93, com exceção do tratamento com 
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Cape 30 mg - 15 dias que mostrou valores significativamente menores que os demais 

tratamentos. Esses resultados somados as mudanças observadas na intensidade das bandas das 

diferentes isoformas da SOD, sugere que o CAPE na dose de 13 mg possa estar agindo como 

agente antioxidante em ação conjunta com a enzima SOD nas primeiras etapas de defesa do 

estresse oxidativo gerado pela obesidade. 

 

 
 

Figura 11 - Atividade específica da superóxido dismutase em fígado (n=6, p < 0,05 em relação ao controle. Os 
resultados estão expressos como a média e erro padrão da média). 

 

5.2.3.3 Atividade da catalase (CAT) em espectrofotômetro 
 

A CAT foi estudada através de sua atividade em espectrofotômetro e o cálculo da 

atividade específica da enzima foi relacionada à quantificação das proteínas solúveis totais.  

Analisando os resultados obtidos nos diferentes grupos experimentais é possível observar 

que a dieta hiperlipídica por 12 semanas aumenta significativamente a atividade da CAT quando 

comparada aos animais controle comercial. O tratamento com CAPE nas duas doses e tempos 

estudados mostrou agir como um antioxidante coadjuvante à enzima CAT levando a uma redução 

significativa da atividade desta quando comparada aos animais hiperlipídicos, com valores 

semelhantes aos observados nos animais controle com dieta comercial. Não foi observada 

diferença significativa na atividade desta enzima ao comparar-se os grupos controle AIN 93 e 

hiperlipídico. Apesar desta semelhança na atividade da CAT entre estes dois grupos, a resposta 
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antioxidante nos animais controle AIN 93 foi significativamente diferente dos animais com dieta 

hiperlipídica demonstrada pelos níveis de peróxido de hidrogênio observado entre os dois grupos. 

 

 
 

Figura 12 - Atividade específica da catalase em fígado (n=6, p < 0,05 em relação ao controle. Os resultados estão 
expressos como a média e erro padrão da média) 

 

5.2.3.4 Atividade da glutationa peroxidase (GSH-Px) em espectrofotômetro 
 

Em adição a ação das enzimas SOD e CAT, a GSH-Px tem um papel importante na 

redução dos níveis de peróxido de hidrogênio gerados nos processos celulares normais e nas 

condições de estresse oxidativo, como na obesidade. A atividade da GSH-Px foi determinada em 

espectrofotômetro e o cálculo da atividade específica da enzima foi baseado na quantificação das 

proteínas solúveis totais. 

Neste estudo, o tratamento com Cape 13 mg apresentou atividade da GSH-Px 

significativamente semelhante a observada para os animais com dieta controle AIN 93 e dieta 

comercial, esses dados em conjunto com os dados acima vem confirmar o potencial antioxidante 

do CAPE no tratamento da obesidade. O tratamento com Cape 30 mg, embora significativamente 

semelhante às dietas controle, não mostrou diferença significativa quando comparados aos 

animais com dieta hiperlipídica. A maior atividade observada nos grupos tratados com Cape 30 

mg se justifica por uma menor atividade observada na enzima CAT e níveis elevados de peróxido 

de hidrogênio, mostrando que nesta dose o CAPE tem um efeito reduzido no combate a produção 

de ERO (Figura 13). 
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Figura 13 - Atividade específica da glutationa peroxidase em fígado (n=6, p < 0,05 em relação ao controle. Os 
resultados estão expressos como a média e erro padrão da média) 

 

5.2.3.5 Atividade da glutationa redutase (GR) em espectrofotômetro  
 

A glutationa redutase (GR) age de maneira indireta no combate das ERO regenerando a 

GSH a partir da sua forma oxidada GSSG. Essa enzima também foi estudada por 

espectrofotômetro, calculada com base na quantificação das proteínas totais e os resultados estão 

demonstrados em gráfico.  

O aumento da atividade da GR nos animais que receberam dieta hiperlipídica está 

correlacionado ao aumento da atividade específica da GSH-Px, uma das enzimas capaz de oxidar 

a glutationa, o principal agente antioxidante não-enzimático presente nos organismos e que 

necessita ser regenerada pela GR à sua forma reduzida. Os tratamentos com Cape 13 mg e 30 mg 

por 15 dias em animais alimentados com dieta hiperlipídica não apresentaram diferenças 

significativas na atividade da GR quando comparados aos animais que receberam dieta 

hiperlipídica por 12 semanas. Quando o tratamento com CAPE, nas duas doses em estudo, foi 

administrado por 22 dias, esses animais apresentaram uma redução significativa na atividade da 

GR, semelhante à observada nos animais controle AIN 93. Esses dados sugerem que o tratamento 

com CAPE na dose de 13 mg contribui de maneira efetiva para melhorar a resposta ao estresse 

oxidativo gerado no tecido hepático dos animais com obesidade induzida por dieta hiperlipídica 

(Figura 14).  
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Figura 14 - Atividade específica da glutationa redutase em fígado (n=6, p < 0,05 em relação ao controle. Os 
resultados estão expressos como a média e erro padrão da média) 

 

5.3 Efeito antioxidante do CAPE no tecido adiposo 

5.3.1 Avaliação dos efeitos do CAPE na produção de peróxido de hidrogênio 
 

No tecido adiposo, os teores de peróxido de hidrogênio representam apenas 10 % dos 

níveis observados no tecido hepático, o que sugere que neste modelo experimental os maiores 

danos decorrentes da produção de ERO são observados no fígado e estão associados ao aumento 

no metabolismo de nutrientes devidos à ingestão energética. O menor teor de vitaminas com ação 

antioxidante (vitamina E, por exemplo) na dieta comercial autoclavada levou a um aumento na 

geração de peróxido de hidrogênio no tecido adiposo destes animais quando comparados aos 

animais que receberam as dietas AIN 93 e AIN 93 modificada para hiperlipídica (Figura 15). 
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Figura 15 - Conteúdo de peróxido de hidrogênio (H2O2) em tecido adiposo (n=6, p < 0,05 em relação ao controle. Os 
resultados estão expressos como a média e erro padrão da média) 

 

5.3.2 Análises das enzimas antioxidantes 

5.3.2.1 Identificação das isoformas ativas da superóxido dismutase (SOD) 
 

 Assim como para o fígado, a SOD foi analisada através de gel de poliacrilamida não 

desnaturante (PAGE) e as mesmas isoformas foram identificadas no tecido adiposo dos diferentes 

grupos experimentais (Figura 17). A intensidade das bandas não diferiu entre os tratamentos. 

As isoformas Cu/Zn-SOD no tecido adiposo foram mais expressivas para todos os 

tratamentos aplicados em relação à Mn-SOD. Existe uma expressão diferencial da isoforma III da 

Cu/Zn-SOD, principalmente no animal controle de dieta AIN 93, porém não é possível 

determinar a origem de cada uma das isoformas utilizando esta análise e, portanto, a organela 

onde a expressão é diferenciada. 
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P 1 2 3 4 5 6 7  

 

 

 

Figura 16 - Atividade específica de SOD em PAGE (12%) em gordura. P. Padrão SOD bovino; 1. AIN 93; 2. 
Controle Comercial; 3. Hiperlipídico; 4. Cape 13 mg – 15 dias; 5. Cape 13 mg - 22 dias; 6. Cape 30 mg 
- 15 dias; 7. Cape 30 mg – 22 dias 
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Figura 17 - Determinação das isoformas de SOD em PAGE (12%) em gordura. P. Padrão SOD bovino; 1. Controle 
na condição padrão; 2. Controle com KCN; 3. Controle com H2O2 

 

5.3.2.2 Atividade da catalase (CAT) em espectrofotômetro 
 

 Após 12 semanas de experimento, a atividade da CAT foi aproximadamente duas vezes 

menor no tecido adiposo comparado ao tecido hepático (Figura 18). Os resultados apresentados 

na Figura 18 mostraram que os animais tratados com CAPE 13 e 30 mg/kg de peso tiveram uma 

ativação da CAT semelhante aos animais com dieta hiperlipídica e controle comercial, mostrando 

que nesses animais o mecanismo de defesa contra a geração de peróxido de hidrogênio não sofreu 

alterações significativas. Entretanto, quando avaliados os diferentes grupos experimentais em 

comparação ao controle AIN 93, a atividade da CAT apresentou uma redução significativa, 25 a 

30 % (Figura 18). O tratamento com CAPE no tecido adiposo não alterou a resposta à ativação da 

CAT nos animais em dieta hiperlipídica. 
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Figura 18 - Atividade específica da catalase em gordura (n=6, p < 0,05 em relação ao controle. Os resultados estão 
expressos como a média e erro padrão da média) 

 

5.3.2.3 Atividade da glutationa peroxidase (GSH-Px) em espectrofotômetro 
 

A GSH-Px, é uma classe de enzimas que catalisa a redução de peróxido de hidrogênio, 

hidroperóxido-fosfolipídico e outros hidroperóxidos orgânicos ao oxidar a glutationa. Neste 

estudo, os animais com dieta hiperlipídica apresentaram valores de ativação da GSH-Px 

semelhantes aos animais com dieta controle comercial, resultados também observados para a 

CAT. Analisando os dados dos animais tratados com CAPE, foi observado um aumento crescente 

nos níveis de atividade da GSH-Px. Quando comparados estes valores aos observados para os 

animais com dieta AIN 93, o tratamento com CAPE mostrou uma ativação na GSH-Px que 

variou de 41% a 80%. Na dose de 30 mg – 22 dias, o tratamento com CAPE levou a um aumento 

significativo de 243% na atividade desta enzima quando comparado ao grupo que recebeu dieta 

hiperlipídica. 
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Figura 19 - Atividade específica da glutationa peroxidase em gordura (n=6, p < 0,05 em relação ao controle. Os 
resultados estão expressos como a média e erro padrão da média) 

 

5.3.2.4 Atividade da glutationa redutase (GR) em espectrofotômetro  
 

A atividade da GR, responsável pela regeneração da glutationa por intermédio da 

oxidação de NADPH, não apresentou diferenças significativas nos tratamentos com CAPE 

quando comparados ao grupo controle comercial (Figura 20). A dose de 30 mg de CAPE nos dois 

tempos de administração não mostrou diferença significativa da atividade da GR observada nos 

animais com dieta hiperlipídica. Enquanto que, a dose de 13 mg de CAPE por 15 dias mostrou 

valores semelhantes àqueles observados nos animais controle com dieta AIN 93. 

 

 
 

Figura 20 - Atividade específica da glutationa redutase em gordura (n=5, p < 0,05 em relação ao controle. Os 
resultados estão expressos como a média e erro padrão da média) 
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6 DISCUSSÃO 
 

O consumo excessivo de energia somado à ingestão insuficiente de compostos bioativos 

constitui um importante componente de risco para várias patologias (BASTOS; ROGERO; 

ARÊAS, 2009). Muitos trabalhos vêm demonstrando forte relação entre a mudança dos hábitos 

alimentares nas últimas décadas e o desenvolvimento de diversas doenças crônicas não 

transmissíveis, como a resistência à insulina, o diabetes tipo 2, a aterosclerose, a 

hipercolesterolemia, a hipertensão, o ovário policístico, entre outras (BASTOS; ROGERO; 

ARÊAS, 2009). A associação dessas doenças tem sido relatada como Síndrome Plurimetabólica, 

tendo a obesidade como fator central. Estudos demonstram que o seu desenvolvimento pode 

ocorrer pelo desequilíbrio entre a produção de radicais livres e espécies reativas de oxigênio 

(ERO) e as defesas antioxidantes (endógena e exógena) gerando o estresse oxidativo (STUMP et 

al., 2006) e/ou por um processo inflamatório, no qual há o aumento da síntese de moléculas pró-

inflamatórias (STUMP et al., 2006; COOPER et al., 2007). 

A hiperglicemia, associada à obesidade e a resistência à insulina, é tida como uma das 

causas do estresse oxidativo por diferentes mecanismos, tendo início com aumento da produção 

de ERO mitocondrial, glicação não enzimática de proteínas e auto-oxidação da glicose. O 

aumento de ácidos graxos livres pode elevar o desacoplamento mitocondrial e a beta-oxidação, 

induzindo a maior geração de ERO (VINCENT; TAYLOR, 2006). Essas espécies podem afetar 

várias vias de sinalização dependendo do tipo de espécie reativa, do tipo de célula, da duração da 

exposição e outros fatores (WEI et al., 2008). O organismo possui mecanismos de defesa 

antioxidante enzimáticos e não-enzimáticos. Os antioxidantes exógenos, há tempos, têm sido 

propostos como compostos úteis no controle do diabetes e outras patologias (FARDOUN, 2007). 

Esses compostos podem ativar vias de sinalização intracelulares adaptativas contra o estresse 

oxidativo e à exposição ao ambiente, exercendo benefícios à saúde como agentes de estresse de 

baixa dose ou pró-oxidantes: doses baixas ativam vias de sinalização que resultam no aumento da 

expressão de genes, os quais codificam proteínas visando à proteção celular (BASTOS; 

ROGERO; ARÊAS, 2009). 

O consumo de substâncias antioxidantes na dieta pode produzir uma ação protetora 

efetiva contra os processos oxidativos que naturalmente ocorrem no organismo. A ingestão de 

vegetais, frutas, vinho e chás representam a principal fonte de antioxidante presente na dieta. 
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Antioxidantes são definidos como moléculas que são capazes de prevenir, proteger ou reduzir a 

extensão da destruição oxidativa de biomoléculas (SIES; STAHL 1995). Derivados do ácido 

caféico, um subtipo de ácido cinâmico, são amplamente distribuídos no reino vegetal e são 

encontrados em café, trigo, aveia e várias frutas e vegetais. Eles tipicamente não ocorrem com 

ácidos livres, mas na forma de éster, amidas e glicosídeos, ou como dímeros e outras formas mais 

complexas (HERRMANN, 1989). Essa família de compostos vem sendo alvo de muitas 

pesquisas nos últimos anos e uma gama de atividades tem sido atribuída a eles, incluindo 

bactericidas, anticâncer, antiinflamatória, antioxidante, imunomoduladora e neuroprotetora. O 

fenil éster do ácido caféico (CAPE) é um dos membros desta família de compostos e mais bem 

conhecido por seus vários efeitos biológicos, sendo um dos principais compostos bioativos 

encontrados em própolis (BANSKOTA; TEZUKA; KADOTA, 2001). 

6.1 Caracterização do modelo experimental 
 

A fim de estudar a obesidade de forma mais aprofundada, diversos modelos experimentais 

têm sido utilizados. Embora nenhum animal possa ser considerado exatamente igual aos modelos 

de obesidade humana, todos têm grande valor no estudo das causas e conseqüências da 

obesidade. Vários estudos relataram o efeito da dieta hiperlipídica na etiologia da obesidade em 

macacos, cães, suínos, esquilos, hamsters e ratos (WILLETT, 1998). Acredita-se que esse tipo de 

dieta conduza a hiperfagia, ou cause efeitos metabólicos diversos (WEST; YORK, 1998), como 

redução na secreção de leptina (PEREIRA; FRANCISCHI; LANCHA JR, 2003) ou limitação na 

sua capacidade de atuação (FREDERICH et al., 1995). Em alguns trabalhos, ratos alimentados 

com dieta hiperlipídica desenvolveram obesidade (PEREIRA; FRANCISCHI; LANCHA JR, 

2003), hipertensão (MODAN et al., 1985) e redução na ação da insulina sistêmica muscular e em 

adipócitos (WILKES; BONEN; BELL, 1998). De acordo com Duarte et al. (2006) a dieta 

hiperlipídica durante 15 semanas foi capaz de induzir a obesidade em ratos WISTAR machos, 

resultando em pesos significativamente maiores que os animais do grupo controle, os quais 

receberam dieta comercial. Nossos resultados mostraram um aumento de aproximadamente 22 % 

no peso corporal dos camundongos SWISS alimentados com dieta hiperlipídica por 12 semanas, 

valores também observados por Cintra et al. (2008) usando esse mesmo modelo experimental. O 

tratamento com CAPE nas doses de 13 e 30 mg e nos tempos de 15 e 22 dias não interferiu na 

adiposidade observada neste modelo experimental, o que indica que o CAPE age por mecanismo 
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diferente do que está envolvido no aumento da deposição de gordura corporal. O aumento de 

adiposidade observado neste estudo, não levou a alteração significativa no peso do fígado 

normalizado para o peso corporal dos diferentes grupos em estudo, como já observado por Duarte 

et al. (2006) em estudo com ratos obesos por dieta hiperlipídica. O aumento no ganho de peso no 

grupo de animais alimentados com dieta hiperlipídica está associado ao aumento na deposição de 

gordura corporal distribuída nos diferentes locais de deposição, como a gordura epididimal e 

gordura visceral (ao redor do mesentério, coração, pulmão e rins) (YANG et al., 2006). No 

presente trabalho, os resultados mostraram que os animais com dieta hiperlipídica aumentaram 

em 62 % o peso da gordura epididimal normalizada ao peso corporal. Esta alteração foi reduzida 

pelo tratamento com Cape 30 mg – 22 dias, mostrando valores muito próximos aos observados 

nos animais alimentados com dieta controle, sugerindo uma melhora metabólica na função 

hepática, possivelmente levando a redução na produção de triglicerídeos. Dados semelhantes 

foram observados por Wang et al. (2010) em estudo com camundongos LDLR, alimentados com 

dieta hiperlipídica composta de dieta controle adicionada de 15 g de manteiga de cacau e 3 g de 

colesterol e tratados com extrato de folhas de Corchorus olitorius L. 

Alterações na função hepática de animais alimentados com dieta hiperlipídica e 

indivíduos obesos são descritas na literatura pelo aumento das enzimas hepáticas (LEE; 

BLOMHOFF; JACOBS Jr, 2004). Os níveis séricos da enzima gama glutamil-transferase (�-GT) 

neste trabalho, embora não apresentem diferença significativa entre os grupos, mostraram um 

aumento de aproximadamente 37 % nos animais alimentados com dieta hiperlipídica. O 

tratamento com Cape 30 mg se mostrou capaz de reduzir a atividade enzimática a valores 

próximos aos observados nos animais controle. Segundo Rantala et al. (2000), um mecanismo de 

elevação da atividade da �-GT pode ser devido à maior quantidade de gordura no fígado. 

Alterações nas enzimas hepáticas �-GT e alanina aminotransferase (ALT) têm sido associadas à 

incidência de diabetes tipo 2 (SATTAR; WANNAMETHEE; FOROUHI, 2008). A dieta 

hiperlipídica é um modelo experimental de indução da resistência à insulina e diabetes tipo 2 

associados à obesidade, tendo como alterações característica a presença de esteatose hepática 

(WANNAMETHEE et al., 2005). Em modelo experimental de ratos com lesão hepática 

colestática, administração do CAPE na dose de 10 µmol /kg intraperitonial foi capaz de reduzir a 

atividade da enzima �-GT além de outras enzimas hepáticas que servem como marcadores de 

distúrbios hepáticos (COBAN et al., 2010).  
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6.2 Resposta antioxidante 

 

As ERO agem como sinalizadoras em vários processos fisiológicos normais. Está claro 

que o excesso na produção dessas espécies causa danos ao material biológico e é um evento 

essencial na etiopatogênese de várias doenças (JURÁNEK, BEZEK, 2005). Na obesidade, a 

produção de ERO também aparece como um importante fenômeno na alteração da homeostase da 

glicose associada com o desenvolvimento do tecido adiposo (SOHET et al., 2009), além do 

aparecimento do processo inflamatório claramente associado com a interrupção da sinalização da 

insulina (SHOELSON; LEE; GOLDFINE, 2006). No entanto, a questão que tem sido levantada é 

se a formação descontrolada das ERO (Figura 21) está relacionada à causa ou pode ser 

considerada conseqüência do processo patológico. 
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Figura 21 - Vias de formação das ERO, o processo de peroxidação lipídica e o papel da glutationa (GSH) e outros 

antioxidantes (vitamina E, C e ácido lipóico) no estresse oxidativo (equações não estão balanceadas) 
Fonte: Valko et al. (2007) 

 

O fígado é a maior glândula do organismo e desempenha importantes funções, como: 

armazenamento e liberação de glicose, metabolismo dos lipídeos, emulsificação de gorduras no 

processo digestivo através da secreção da bile, síntese do colesterol, produção de triglicerídeos, 

metabolismo das proteínas (conversão de amônia em uréia), síntese de proteínas do plasma, 

purificação de diversas toxinas assim como processamento de drogas e hormônios, produção de 

precursores das plaquetas, destruição das células sanguíneas desgastadas e bactérias, etc 

(LEHNINGER; NELSON; COX, 2006). Além disso, age no armazenamento de vitaminas e 

minerais, participa da regulação do volume sanguíneo e, possui importante ação contra 
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substâncias nocivas ao organismo como o álcool, a cafeína, gorduras, entre outras (VIEIRA, 

1974). 

O tecido adiposo, que até pouco tempo acreditava-se ter basicamente a função de 

armazenar energia, atualmente, é tido como um complexo reservatório energético regulado 

funcionalmente por nervos, hormônios, nutrientes, por mecanismos autócrinos e parácrinos 

(GUIMARÃES et al., 2007). Devido à importância nos processos metabólicos e fisiológicos que 

acontecem nestes dois tecidos, a ingestão energética excessiva torna-os mais susceptíveis aos 

danos causados pelo aumento nos níveis de radicais livres e ERO gerados pelo aumento do 

metabolismo dos nutrientes. Estudos recentes têm descrito uma significância patológica das ERO 

derivadas do tecido adiposo em doenças metabólicas associadas à obesidade (FURUKAWA et 

al., 2004; FUJITA et al., 2006). Furukawa et al. (2004) mostraram que o aumento na adiposidade 

está correlacionado com estresse oxidativo sistêmico em humanos e camundongos, com produção 

de ERO seletivamente aumentada em tecido adiposo de camundongos obesos, acompanhada pelo 

aumento na expressão de NAD(P)H oxidase e diminuição na expressão das enzimas 

antioxidantes (FURUKAWA et al., 2004). 

Entre as alterações geradas pelo aumento dos radicais livres e ERO, o processo de 

peroxidação lipídica nas biomembranas tem como um dos principais indicadores a formação de 

MDA. No presente estudo, o grupo controle (dieta comercial) apresentou maior concentração 

deste marcador de peroxidação lipídica. De acordo com Sohet et al. (2009), dietas comerciais 

apresentaram menores teores de vitaminas com ação antioxidante, como a vitamina E, 

acarretando em maiores valores de MDA no tecido hepático dos animais. Os teores de vitamina E 

encontrados na dieta comercial da Nuvilab CR-1 autoclavada® mostrou ser 40 % menor do que 

foi utilizado nas dietas AIN 93 modificada para hiperlipídica. Sendo assim, outro grupo de 

animais, recebendo a dieta AIN93 foi utilizado para minimizar essas diferenças nos níveis de 

vitaminas antioxidantes. Neste estudo, o fígado dos animais com dieta hiperlipídica apresentou 

uma elevação de 100 % nos níveis de MDA, mostrando que o excesso de energia e/ou o tipo de 

gordura dessa dieta aumenta o ataque às biomembranas. Estudo com pessoas severamente obesas 

que receberam uma carga de gordura numa refeição mostrou um aumento significativo dos níveis 

de MDA no período pós-prandial (TINAHONES et al., 2008). O tratamento com CAPE na dose 

de 10 µM.mL-1.dia foi visto reduzir os níveis de MDA em diferentes modelos de estresse 

oxidativo (CELIK; ERDOGAN, 2008; OKTAR et al., 2009; YILMAZ et al., 2004). Em modelos 
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de obesidade induzida por dieta hiperlipídica, nada se sabe dos efeitos antioxidantes do CAPE no 

combate a peroxidação lipídica, Neste estudo os resultados obtidos no tecido hepático mostraram 

que o Cape 13 mg/kg de peso por 22 dias reduz os níveis teciduais de MDA, sugerindo uma ação 

no combate à peroxidação lipídica das biomembranas. 

Assim como o MDA, a concentração de peróxido de hidrogênio foi determinada como 

indicador do estresse oxidativo. A peroxidação lipídica e a concentração de peróxido de 

hidrogênio estão intimamente relacionadas (Figura 21 – reações 5 a 12), já que o peróxido de 

hidrogênio na célula pode ser convertido a radical hidroxila, altamente reativo e iniciador do 

processo de peroxidação lipídica. Dessa forma, pôde-se observar semelhante tendência na 

quantificação de MDA e peróxido de hidrogênio, onde os grupos hiperlipídico, Cape 13 mg e 30 

mg – 15 dias e Cape 30 mg – 22 dias exibiram as maiores concentrações de peróxido de 

hidrogênio e, conseqüentemente, aumento na peroxidação lipídica no tecido hepático. Já os 

animais tratados com Cape 13 mg – 22 dias apresentaram resultados próximos aos encontrados 

para o animais de dieta controle AIN 93 nas duas determinações, H2O2 e MDA. A atividade 

antioxidante do CAPE, observada na dose de 13 mg/kg de peso e no período de tratamento de 22 

dias, pode ser descrita como na Figura 22 (WANG et al., 2008), a qual demonstra que a função 

orto-dihidroxil é essencial para a atividade antioxidante do composto estudado (FANG et al., 

2002).  

 

 
Figura 22 - Mecanismo antioxidante do CAPE 

Fonte: Wang et al. (2008) 
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No tecido adiposo, o tratamento com CAPE não apresentou diferença significativa no 

conteúdo de peróxido de hidrogênio quando comparado aos animais com dieta hiperlipídica. O 

menor teor de vitaminas antioxidantes (Vitamina E) na dieta comercial autoclavada pode ter 

levado a um aumento na geração de peróxido de hidrogênio no tecido adiposo destes animais. 

Estes resultados diferem do encontrado por Furukawa et al. (2004) que obtiveram a maior 

produção de H2O2 no tecido adiposo dos animais obesos e sugeriu que este tecido seria a 

principal fonte de aumento das ERO no plasma. Alguns trabalhos reportam que a infiltração de 

macrófagos no tecido adiposo é uma importante fonte de citocinas inflamatórias (WEISBERG et 

al., 2003; XU et al., 2003), além desses macrófagos serem conhecidos por produzirem ERO e 

estarem envolvidos no aumento da NAD(P)H oxidase e na produção elevada de ERO no tecido 

adiposo de indivíduos obesos. Furukawa et al. (2004) relataram que no fígado, músculo 

esquelético e aorta a produção de H2O2 foi reduzida, diferente do encontrado neste trabalho onde 

o tecido hepático apresentou maiores valores, essa diferença observada pode ser devida a 

atividade aumentada da SOD, ou mesmo de outras enzimas que não foram quantificadas, além de 

outros mecanismos de geração de H2O2. Desse modo, a elevação de ERO pelo aumento da taxa 

metabólica devido ao excesso de energia conferida pela dieta, gera o estresse oxidativo descrito 

como prejudicial à secreção de insulina pelas células � pancreáticas e o transporte de glicose no 

músculo (MATSUOKA et al., 1997) e tecido adiposo (RUDICH et al., 1998) em modelos 

experimentais de resistência à insulina e obesidade.  

Estudos têm associado atividade da SOD à obesidade e, alguns dos resultados 

demonstram que em indivíduos obesos a atividade dessa enzima esteve reduzida quando 

comparada ao grupo controle (TUNGTRONGCHITR et al., 2003), além de sugerirem que a 

atividade física moderada pode melhorar a função de defesa antioxidante das enzimas Mn-SOD e 

GSH-Px e da GSH em ratos Zucker obesos (CHANG et al., 2004). Os resultados obtidos diferem 

dos encontrados na literatura, onde o grupo hiperlipídico apresentou menor atividade dessa 

enzima entre os grupos experimentais estudados. No entanto, segundo Shih et al. (2006), o 

aumento na atividade da SOD pode ser devido ao aumento do estresse oxidativo produzido pela 

leptina, hormônio regulador do gasto energético e homeostase e, fortemente correlacionada à 

atividade da SOD, o que pode justificar a maior atividade obtida no presente trabalho para os 

indivíduos obesos. Convém ainda ressaltar, que o aumento de ERO no tecido hepático também 

está relacionado à fisiopatologia da esteatose hepática, uma complicação normalmente observada 
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em modelos de obesidade (ROSKAMS et al, 2003). Para os grupos tratados com CAPE, a 

atividade total da SOD reduziu significativamente quando comparados ao grupo hiperlipídico. 

Esta redução na atividade de SOD também não pôde ser atribuída a uma ou outra isoforma 

especificamente, mas a uma ação geral a todas isoformas. Dessa forma, o CAPE se mostrou 

eficiente na proteção do fígado contra o estresse induzido pela obesidade, levando a uma redução 

da atividade dessa enzima a valores próximos aos encontrados nos animais do grupo controle 

com dieta AIN 93, sendo o que tratamento com Cape 30 mg – 15 dias apresentou a melhor 

resposta antioxidante. No tecido adiposo, a SOD foi determinada apenas por PAGE, não sendo 

quantificada a atividade espectrofotometricamente. Diferenças significativas entre os tratamentos 

e os animais controle comercial não puderam ser observadas,  identificando-se a ativação de 

todas as isoformas presentes nesse tecido. Em relação ao grupo AIN93, os resultados mostraram 

uma ausência da banda referente a isoforma CuZn-SOD III,  sem que alterações específicas mais 

significativas pudessem ser verificadas para as distintas isoformas. 

Para a CAT, o grupo hiperlipídico apresentou alta atividade específica quando comparado 

ao grupo controle com dieta comercial. A mesma tendência se deu para a atividade da GSH-Px. 

Esses resultados diferem do encontrado por Vincent et al. (1999), no miocárdio em modelo de 

estresse oxidativo induzido pela obesidade, que não observaram aumento significativo nas 

atividades da CAT, GSH-Px e também da isoforma Cu/Zn-SOD comparando-se com o grupo 

controle. É importante salientar a existência de outras peroxidases que tanto nesse, como em 

outros estudos, não foram  investigadas, e que podem estar participando ativamente dos processos 

de dismutação do H2O2 gerado em excesso. Degasperi et al. (2009) encontrou maiores atividades 

da SOD e CAT em monócitos de indivíduos obesos. As enzimas CAT e GSH-Px agem 

diretamente sobre o peróxido de hidrogênio, sendo que a GSH-Px também atua na inativação de 

hidroperóxidos orgânicos. Uma hipótese provável, é que a CAT em conjunto com a GSH-Px 

tiveram suas atividades aumentadas na tentativa de manter a homeostase, pela inativação do 

peróxido de hidrogênio produzido em excesso no grupo hiperlipídico, entretanto esta elevação 

não foi suficiente para atingir os níveis de peróxidos de hidrogênio encontrados no grupo 

controle, caracterizando a presença do estado de estresse oxidativo induzido pelo aumento de 

ingestão energética. No grupo AIN 93 as enzimas exerceram o papel de equilíbrio esperado, 

reduzindo a concentração de peróxido de hidrogênio e a peroxidação lipídica. O aumento da 

atividade de algumas enzimas nos animais controle comercial ou AIN 93 pode ser devido à 
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diferença comportamental, onde os animais controles são muito mais ativos enquanto aos animais 

obesos apresentam comportamento mais calmo, essa mudança na atividade física normal pode 

contribuir para a redução no estresse oxidativo pela melhora nas defesas antioxidantes, na 

redução da massa adiposa, no controle da glicemia e na redução de lipídios no sangue 

(VINCENT; INNES; VINCENT, 2007). Essa tendência na redução da peroxidação lipídica e da 

concentração de peróxido de hidrogênio pode ser notada também entre os grupos tratados com o 

CAPE, principalmente no grupo Cape 13 mg – 22 dias no qual o estresse induzido pela dieta 

estava presente, mas o antioxidante foi capaz de combater o desequilíbrio inativando as ERO 

produzidas em excesso. Yilmaz et al. (2004) demonstraram que o CAPE na dose de 10 µM.mL-

1.kg-1 foi capaz de reduzir a peroxidação lipídica e a atividade das enzimas SOD e CAT do fígado 

de ratos diabéticos, sem alterar a atividade da GSH-Px. Contudo, no estresse gerado pela falência 

renal induzida por cisplatina, o CAPE não alterou os valores de peroxidação lipídica, mas a 

enzima CAT teve sua atividade aumentada substancialmente com a administração do CAPE 

(YILMAZ et al., 2005). Um dos mecanismos de defesa mais importante dos antioxidantes 

obtidos na dieta é a interceptação dos radicais livres gerados pelo metabolismo celular ou por 

fontes exógenas, impedindo o ataque sobre as biomoléculas, dupla ligação de ácidos graxos 

insaturados e bases do DNA, evitando a formação de lesões e perda da integridade celular 

(BIANCHI; ANTUNES, 1999).  

Em estudo com camundongos obesos por dieta hiperlipídica (30% de gordura), o tecido 

adiposo mostrou uma menor expressão e atividade das enzimas CAT, SOD e GSH-Px 

(FURUKAWA et al., 2004). Esta alteração mostrou estar associada ao aumento na expressão e 

ativação da NAD(P)H oxidase na gordura dos animais obesos sugerindo que o aumento da 

produção de ERO no tecido adiposo acumulado prejudica o sistema de defesa antioxidante 

(FURUKAWA et al., 2004). Estes dados sugerem a existência de um limiar de adiposidade que o 

sistema de defesa não pode prover antioxidantes adequados para as ERO produzidas (VINCENT; 

TAYLOR, 2006), ou seja, quebrando a homeostase celular na geração e quebra das ERO, 

estabelecendo a condição de estresse oxidativo. As menores atividades das enzimas CAT e GSH-

Px no tecido adiposo podem ser devidas à geração de outras espécies reativas que não foram 

quantificadas no presente trabalho. Um outro mecanismo possível foi visto em estudo com 

células 3T3-L1 diferenciadas em adipócitos, que mostraram um aumento na indução da expressão 

de PPAR� de maneira paralela ao aumento observado na expressão do RNAm da CAT. Essas 
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células quando tratadas com TNF-�, citocina sabidamente inibitória da atividade transcricional do 

PPAR� em adipócitos hiperplásicos, resultou em uma diminuição na expressão do PPAR� com 

concomitante redução da expressão do RNAm da CAT (OKUNO et al, 2008). O tratamento com 

CAPE nas doses de 13 e 30 mg/kg de peso administrado por 22 dias demonstrou um aumento na 

ativação da CAT semelhante aos animais controle, mostrando que esses animais obesos tratados 

com as referidas doses do antioxidante durante o maior período de tratamento provavelmente 

apresentaram um mecanismo de defesa a geração de peróxidos semelhantes aos animais controle 

com dieta comercial, ou seja, melhorando o sistema de defesa antioxidante. Nesse mesmo 

sentido, a atividade da GSH-Px pode ter sido restaurada nos grupos tratados com o CAPE, sendo 

observado um aumento gradual da atividade dessa enzima ao se aumentar o tempo de tratamento 

e as doses utilizadas. O CAPE pode ter agido sobre as espécies reativas que estariam 

prejudicando o sistema de defesa, resultando na melhora da atividade da GSH-Px. 

A GR, responsável por regenerar a GSSG ao seu estado reduzido (GSH) através da 

oxidação do NADPH, tem sua ação antioxidante de forma indireta ao agir como coadjuvante no 

processo de defesa. Os grupos hiperlipídico, Cape 13 e 30 mg – 15 dias e Cape 30 mg – 22 dias 

apresentaram as maiores atividades específicas, podendo ser associadas a ação de outras enzimas, 

como a GSH-Px e GO, todas pertencentes à família da glutationa. Do mesmo modo, no tecido 

adiposo, a atividade da GR está aumentada nos grupos hiperlipídico e Cape 30 mg. De acordo 

com Souza et al. (2008), atividade da GR se mostrou aumentada no grupo com dieta rica em 

sacarose e no grupo que recebeu a mesma dieta e o antioxidante N-acetilcisteina, um 

organosulfurado presente no alho.  

A superprodução de ERO no tecido adiposo e hepático de camundongos precedeu o 

aparecimento da obesidade e resistência à insulina induzida por dieta hiperlipídica (ANDO; 

FUJITA, 2009). Vários relatos indicam que drogas antioxidantes melhoram a resistência à 

insulina em modelos de síndrome metabólica (FURUKAWA et al., 2004). O CAPE têm 

demonstrado alta atividade antioxidante in vitro, como a inibição da formação do ânion 

superóxido (RUSSO; LONGO; VANELLA, 2002, WU et al., 2007). Esses resultados mostram a 

potente capacidade antioxidante deste composto fenólico. Entretanto, em meios mais complexos, 

como sistemas biológicos, essa ação pode não ocorrer de forma tão clara e direta e, diferenças 

podem ocorrer de acordo com o tecido estudado e o modelo experimental. 
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7 CONCLUSÃO 
 

� O modelo experimental de obesidade induzida por dieta hiperlipídica produziu alterações 

em marcadores moleculares de estresse oxidativo. 

 
� O tratamento com CAPE na dose de 30 mg/kg de peso mostrou exercer efeito 

hepatoprotetor, modulando a atividade da enzima hepática �-GT. 

 
� O CAPE agiu como antioxidante no combate ao estresse oxidativo induzido pela 

obesidade. 

 
� O CAPE administrado na dose de 13 mg/kg de peso melhorou a resposta ao estresse 

oxidativo no tecido hepático de camundongos SWISS alimentados com dieta 

hiperlipídica. 
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Tabela 1 - Resumo da análise de variância do peso vivo de camundongos, modelo experimental de obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 5 566,05 113,21 15,03** 1,83-06 ** Controle Comercial   40,96 c 

Resíduo 22 165,75 7,534   Hiperlipídico 53,88 a 

Total 27 731,80    Cape 13mg-15dias 51,13 ab 

 Cape 13mg-22dias  49,36 b 

CV % 5,50     Cape 30mg-15dias 51,17 ab 

        Cape 30mg-22dias 54,73 a 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

  

Tabela 2 - Resumo da análise de variância do peso do fígado de camundongos, modelo experimental de obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 5 2,82 0,564 2,11ns 0,10 ns Controle Comercial   1,51 a 

Resíduo 22 5,88 0,267   Hiperlipídico 2,11 a 

Total 27 8,70    Cape 13mg-15dias  2,19 a 

 Cape 13mg-22dias  1,94 a 

CV % 24,89     Cape 30mg-15dias  2,36 a 

        Cape 30mg-22dias 2,53 a 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 3 - Resumo da análise de variância da relação peso fígado / peso vivo de camundongos, modelo experimental de obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 5 3,43 0,686 0,743ns 0,60 ns Controle Comercial 3,67 a 

Resíduo 22 20,32 0,924   Hiperlipídico   3,91 a 

Total 27 23,75    Cape 13mg-15dias  4,32 a 

 Cape 13mg-22dias 3,91 a 

CV % 23,23      Cape 30mg-15dias  4,57 a 

        Cape 30mg-22dias  4,63 a 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 
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Tabela 4 - Resumo da análise de variância do peso da gordura de camundongos, modelo experimental de obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 5 7,07 1,41 5,12** 0,003** Controle Comercial  1,12 d 

Resíduo 22 6,078 0,28   Hiperlipídico      2,39 ab 

Total 27 13,15    Cape 13mg-15dias 1,67 bcd 

 
 

Cape 13mg-22dias  2,45 a 

CV % 27,54     Cape 30mg-15dias  2,18 abc 

        Cape 30mg-22dias  1,44 cd 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 5 - Resumo da análise de variância da relação peso gordura / peso vivo de camundongos, modelo experimental de obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 5 22,20 4,44 3,86* 0,012* Controle Comercial   2,74 c 

Resíduo 22 25,33 1,15   Hiperlipídico     4,43 ab 

Total 27 47,53    Cape 13mg-15dias 3,25 bc 

 Cape 13mg-22dias 5,05 a 

CV % 28,18 
 

Cape 30mg-15dias  4,28 ab 

    Cape 30mg-22dias  2,64 c 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 6 - Resumo da análise de variância da atividade da enzima hepática �-GT em soro sanguíneo de camundongos, modelo experimental de obesidade, 

tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 5 1432,66 286,53 1,97ns 0,12ns Controle Comercial 43,83 a 

Resíduo 22 3200,62 145,48   Hiperlipídico 59,58 a 

Total 27 4633,29    Cape 13mg-15dias 60,97 a 

 Cape 13mg-22dias 61,30 a 

CV % 22,28   
 

Cape 30mg-15dias 48,29 a 

     Cape 30mg-22dias 48,58 a 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 



97 
 

 
Tabela 7 - Resumo da análise de variância da concentração de MDA em tecido hepático de camundongos, modelo experimental de obesidade, tratados com 

CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 2094,23 349,04 12,71** 2,72-7 ** AIN 93 9,17 c 

Resíduo 32 879,11 27,47   Controle Comercial 31,68 a 

Total 38 2973,34    Hiperlipídico 18,25 b 

 Cape 13mg-15dias 16,99 b 

CV % 6,71    Cape 13mg-22dias 8,15 c 

     
 

Cape 30mg-15dias 19,97 b 

     Cape 30mg-22dias 17,39 b 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 8 - Resumo da análise de variância da concentração de H2O2 em tecido hepático de camundongos, modelo experimental de obesidade, tratados com 

CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 1,93 0,322 6,86** 7,86-5 ** AIN 93 1,04 d 

Resíduo 34 1,59 0,047   Controle Comercial 1,43 ab 

Total 40 3,53    Hiperlipídico 1,58 ab  

  Cape 13mg-15dias  1,34 bc 

CV % 15,55      Cape 13mg-22dias 1,11 cd 

        Cape 30mg-15dias 1,67 a 

        Cape 30mg-22dias  1,54 ab 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 9 - Resumo da análise de variância da atividade da enzima antioxidante SOD em tecido hepático de camundongos, modelo experimental de 

obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 31352,0 5225,30 32,77** 9,30-13** AIN 93 64,99 b 

Resíduo 34 5421,3 159,50   Controle Comercial 106,07 a 

Total 40 36773,3    Hiperlipídico 115,88 a 

 Cape 13mg-15dias 63,10 b 

CV % 17,53  

 

Cape 13mg-22dias  52,58 b 

    Cape 30mg-15dias 31,58 c 

    Cape 30mg-22dias  68,42 b 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 
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Tabela 10 - Resumo da análise de variância da atividade da enzima antioxidante CAT em tecido hepático de camundongos, modelo experimental de 

obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 26703,90 4450,60 17,44** 1,41-8 ** AIN 93 203,15 a 

Resíduo 30 7654,60 255,20   Controle Comercial 154,94 b 

Total 36 34358,5    Hiperlipídico 215,60 a 

 Cape 13mg-15dias 152,37 b 

CV % 9,34  

 

Cape 13mg-22dias  146,18 b 

    Cape 30mg-15dias 154,67 b 

    Cape 30mg-22dias  153,91 b 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 11 - Resumo da análise de variância da atividade da enzima antioxidante GSH-Px em tecido hepático de camundongos, modelo experimental de 

obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 23,84 3,97 3,39* 0,10* AIN_93              7,20 bc 

Resíduo 34 39,90 1,17   Controle Comercial 6,32 c 

Total 40 87,57    Hiperlipídico 8,82 a 

 Cape13mg-15dias 6,79 bc 

CV % 14,66     Cape13mg-22dias      7,07 bc 

        Cape30mg-15dias 7,74 abc 

        Cape30mg-22dias 7,83 ab 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 12 - Resumo da análise de variância da atividade da enzima antioxidante GR em tecido hepático de camundongos, modelo experimental de 

obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 0,668 0,111 16,22** 1,03-8 ** AIN_93              0,410 d 

Resíduo 34 0,233 0,007   Controle Comercial  0,679 bc  

Total 40 0,901    Hiperlipídico  0,810 a 

 Cape13mg-15dias 0,788 a    

CV % 12,33  
 

Cape13mg-22dias      0,605 c  

     Cape30mg-15dias 0,762 ab   

    Cape30mg-22dias      0,668 bc  

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 
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Tabela 13 - Resumo da análise de variância da concentração de H2O2 em tecido adiposo de camundongos, modelo experimental de obesidade, tratados 

com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 0,017 0,0030 3,36* 0,011* AIN 93 0,136 ab 

Resíduo 33 0,027 0,0003   Controle Comercial 0,160 a 

Total 39 0,044    Hiperlipídico 0,102 b 

 Cape 13mg-15dias 0,106 b 

CV % 23,62     Cape 13mg-22dias 0,132 ab 

        Cape 30mg-15dias 0,130 ab 

        Cape 30mg-22dias 0,097 b 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna não 

diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 14 - Resumo da análise de variância da atividade da enzima antioxidante CAT em tecido adiposo de camundongos, modelo experimental de 

obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 4817,90 802,99 10,33** 1,41-6 ** AIN 93 83,60 a   

Resíduo 35 2721,80 77,77   Controle Comercial 60,08 bc 

Total 41 7539,70    Hiperlipídico 54,44 bc 

 Cape 13mg-15dias 53,05 bc 

CV % 14,67 

 

Cape 13mg-22dias 56,36 bc 

    Cape 30mg-15dias 48,53 c 

    Cape 30mg-22dias 64,69 b 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 

Tabela 15 - Resumo da análise de variância da atividade da enzima antioxidante GSH-Px em tecido adiposo de camundongos, modelo experimental de 

obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 15895,00 2649,16 22,48** 1,15-10 ** AIN 93 76,94 a 

Resíduo 35 4125,10 117,86   Controle Comercial 20,95 d 

Total 41 20020,10    Hiperlipídico 18,85 d 

 Cape 13mg-15dias  33,22 c 

CV % 3,35 

 

Cape 13mg-22dias 45,40 b 

    Cape 30mg-15dias 50,17 b 

    Cape 30mg-22dias 59,67 ab 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 
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Tabela 16 - Resumo da análise de variância da atividade da enzima antioxidante GR em tecido adiposo de camundongos, modelo experimental de 

obesidade, tratados com CAPE 

 

FV GL SQ QM F Pr (>F) 

 

Tratamentos Médias 

Tratamentos 6 5,27 0,878 5,08 ** 8-4 ** AIN 93 1,41 b 

Resíduo 34 5,87 0,173   Controle Comercial 1,87 ab 

Total 40 11,14    Hiperlipídico 2,26 a 

 Cape 13mg-15dias  1,60 b 

CV % 21,17 
 

Cape 13mg-22dias 1,86 ab 

    Cape 30mg-15dias 2,34 a 

    Cape 30mg-22dias 2,39 a 

 

* Diferenças significativas a 5% pelo teste F. 

** Diferenças significativas a 1% pelo teste F. 
ns Diferenças não significativas. 

Médias seguidas pelas mesmas letras minúsculas na coluna 

não diferem entre si pelo teste de Duncan a 5%. 

 

 

 




