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RESUMO 

O infiltrado inflamatório, a perda maciça de células acinares e a fibrose se destacam 

como alterações da pancreatite alcoólica crônica, o que é reflexo da expressão gênica. O α-

tocoferol regula a expressão de vários genes, entre eles moduladores de proteínas 

extracelulares e de inflamação. O presente trabalho teve como intuito avaliar o efeito da 

suplementação com vitamina E sobre a expressão gênica pancreática de marcadores 

inflamatórios, em ratos com pancreatite alcoólica crônica induzida por dieta líquida contendo 

etanol (com ou sem suplementação de α-tocoferol), ciclosporina A e ceruleína, por meio da 

técnica quantitativa de PCR em tempo real. Além disso, foram realizadas determinações de 

α-tocoferol plasmático e hepático, lipídeos totais hepáticos, e análise histopatológica do 

pâncreas e fígado dos animais submetidos aos diferentes tratamentos (Grupo 1: Controle; 

Grupo 2: Pancreatite alcoólica crônica; Grupo 3: Pancreatite alcoólica crônica e 

suplementação com vitamina E). 

Os animais que receberam suplementação com vitamina E apresentaram maiores 

valores de α-tocoferol plasmático e hepático [(G1: 14,27 ± 1,5 µmols/L plasma; 125,47 ± 

18,5 nmols/g fígado; 5,1 ± 0,8 nmols/mg lipídeo hepático); (G2: 21,64 ± 3,0 µmols/L plasma; 

126,54 ± 10,5 nmols/g fígado; 2,8 ± 0,7 nmols/mg lipídeo hepático); (G3: 43,91 ± 6,1 

µmols/L plasma*; 1595,90 ± 802,7 nmols/g fígado*; 17,3 ± 8,8 nmols/mg lipídeo hepático*)] 

(*p<0,01). O pâncreas dos animais do Grupo 1 apresentou histologia normal, ao passo que 

nos Grupos 2 e 3 apresentou focos de destruição tecidual leve a moderada, presença de 

infiltrado de células mononucleares (linfócitos e plasmócitos) e proliferação de tecido 

conjuntivo de sustentação, mostrando um quadro ainda em estágios iniciais de pancreatite 

alcoólica crônica. O fígado do Grupo 1 apresentou histologia normal, e dos Grupos 2 e 3, 

esteatose macro e microvesicular em grau variável, entre 30 a 60%. 

A análise de PCR quantitativo em tempo real mostrou aumento de expressão de 

todos os 13 genes biomarcadores do processo inflamatório nos Grupos 2 e 3, provocado 

pela pancreatite alcoólica crônica, em relação ao Grupo 1 (p<0,01). A suplementação com 

vitamina E na presença de pancreatite no Grupo 3, em relação ao Grupo 2, diminuiu o 

número de transcritos para 5 genes (α-SMA, COX-2, IL-6, MIP-3α, TNF-α) (p<0,01), 

aumentou o número de transcritos para 1 gene (Pap) (p<0,01), e não modificou os 7 genes 

restantes (Col1a1, IL-4, IL-8, IL-10, MCP-1, Mif, MMP-2) (p>0,05). 

 A suplementação com vitamina E apresentou efeitos anti-inflamatórios e benéficos 

na expressão gênica pancreática de alguns biomarcadores do processo inflamatório em 

ratos com pancreatite alcoólica crônica, comprovando sua participação em alguns 

mecanismos da resposta inflamatória no pâncreas. 

 

Palavras-chave: pancreatite alcoólica crônica; resposta inflamatória; vitamina E; PCR 

quantitativo em tempo real; expressão gênica. 
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ABSTRACT 

The inflammatory infiltrate, the massive loss of acinar cells and fibrosis are 

highlighted as changes in alcoholic chronic pancreatitis, which is a gene expression 

reflection. The α-tocopherol regulates many genes expression, including extracellular 

proteins and inflammation modulators. This study was aimed to evaluate the vitamin E 

supplementation effect on pancreatic gene expression of inflammatory markers in rats with 

alcoholic chronic pancreatitis induced by liquid diet containing ethanol (with or without α-

tocopherol supplementation), cyclosporin A and cerulein through the quantitative real time 

PCR technique. Moreover, α-tocopherol content in plasma and liver were analyzed, total lipid 

content in liver, and pancreas and liver histopathology of animals subjected to different 

treatments (Group 1: Control, Group 2: Alcoholic chronic pancreatitis, Group 3: Alcoholic 

chronic pancreatitis and vitamin E supplementation).  

The animals that received vitamin E supplementation had higher α-tocopherol 
amounts in plasma and liver [(G1: 14,27 ± 1,5 µmols/L plasma; 125,47 ± 18,5 nmols/g liver; 

5,1 ± 0,8 nmols/mg liver lipid); (G2: 21,64 ± 3,0 µmols/L plasma; 126,54 ± 10,5 nmols/g liver; 

2,8 ± 0,7 nmols/mg liver lipid); (G3: 43,91 ± 6,1 µmols/L plasma*; 1595,90 ± 802,7 nmols/g 

liver*; 17,3 ± 8,8 nmols/mg liver lipid*)] (*p<0,01). The pancreas of animals in Group 1 had 

normal histology, whereas in Groups 2 and 3 presented tissue destruction foci with mild to 

moderate mononuclear cells infiltration (lymphocytes and plasma cells) and connective 

tissue proliferation, showing an early stage occurrence of alcoholic chronic pancreatitis. The 

Group 1 liver showed normal histology, and Groups 2 and 3, macro and microvesicular 

steatosis in varying degrees, from 30 to 60%. 

The quantitative real time PCR analysis showed increased expression of all 13 

inflammatory biomarkers genes in Groups 2 and 3, caused by alcoholic chronic pancreatitis, 

compared to Group 1 (p<0,01). Vitamin E supplementation in the presence of pancreatitis in 

Group 3, compared to Group 2, decreased the transcripts number for five genes (α-SMA, 

COX-2, IL-6, MIP-3α, TNF-α) (p<0,01), increased the transcripts number for one gene (Pap) 

(p<0,01), and did not alter the seven remaining genes (Col1a1, IL-4, IL-8, IL-10, MCP-1 , Mif, 

MMP-2) (p>0,05). 

Vitamin E supplementation showed anti-inflammatory and beneficial effects on 

pancreatic gene expression of some inflammation biomarkers in rats with alcoholic chronic 

pancreatitis, confirming its participation in the inflammatory response mechanisms in the 

pancreas. 

 

Keywords: alcoholic chronic pancreatitis; inflammation; vitamin E; quantitative real time 

PCR; gene expression. 
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1. INTRODUÇÃO 

O alcoolismo consiste em um dos maiores fatores de risco e etiológicos na 

patogênese da pancreatite (WILSON & APTE, 2003). O pâncreas pode metabolizar 

o etanol pelas vias oxidativa e não-oxidativa, e por isso está exposto aos efeitos 

diretos tanto do acetaldeído quanto dos etil-ésteres de ácidos graxos. Assim, o 

metabolismo do etanol e conseqüente síntese de metabólitos tóxicos desempenham 

papel importante no desenvolvimento da injúria pancreática no alcoolismo (WILSON 

& APTE, 2003). 

Na via oxidativa, além da ação da álcool desidrogenase (ADH), o etanol é 

metabolizado pelo citocromo P4502E1 (CYP2E1), resultando na produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), que podem iniciar o dano tecidual por meio da 

ativação do fator de transcrição NF-κB e aumento de expressão de citocinas pró-

inflamatórias (PUROHIT et al., 2003). Além disso, o consumo de etanol compromete 

os mecanismos de defesa antioxidante da célula (glutationa, glutationa peroxidase, 

superóxido dismutase, catalase, e cofatores tais como a vitamina E, zinco, selênio), 

comprometendo o balanço oxidativo. Supõe-se que o estresse oxidativo induzido 

pelo etanol e o acetaldeído tenham papel na mediação da ativação das células 

pancreáticas (APTE et al., 2000). 

O pâncreas sintetiza e secreta enzimas na sua forma inativa, denominadas 

zimógenos. Sob condições basais, estas pró-enzimas permanecem inativas desde 

sua síntese, transporte intracelular e secreção até alcançarem o lúmen intestinal, 

onde são ativadas. Um dos mecanismos relacionados com a patogênese da 

pancreatite alcoólica é a sensibilização das células acinares à ativação intracelular 

prematura de zimógenos (LERCH et al., 2003; PUROHIT et al., 2003). Embora o 

etanol não apresente um efeito direto na ativação de zimógenos, ele potencializa o 
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efeito da colecistoquinina (CCK). Em condições normais, este hormônio, produzido 

pelas células duodenais, estimula a secreção das pró-enzimas proteolíticas pelo 

pâncreas, contudo, sob o estímulo do etanol, altas doses de CCK podem 

desencadear a ativação intracelular prematura de zimógenos, ocasionando a 

autodigestão do órgão (PUROHIT et al., 2003). Estudos clínicos e experimentais 

mostram que os peptídeos ativos do tripsinogênio e da carboxipeptidase A1, ambos 

marcadores da ativação zimogênica, foram detectados no soro nas primeiras horas 

de pancreatite aguda (APPELROS et al., 1998; GUDGEON et al., 1990). 

O alcoolismo crônico está associado com 15% a 30% dos casos de 

pancreatite aguda e 50% a 70% de pancreatite crônica (GREENSBERGER & 

TOSKES, 2005; ETEMAD & WHITCOMB, 2001). Entre pacientes com pancreatite 

crônica, cerca de 60 a 90% dos casos possui um histórico de alto consumo de 

bebidas alcoólicas (PUROHIT et al., 2003). 

Uma baixa porcentagem de humanos alcoólatras desenvolve patologias no 

pâncreas, e inúmeros estudos têm indicado que a administração alcoólica crônica 

isolada não causa pancreatite em modelos animais (GUKOVSKY et al., 2008; LI et 

al., 2008). Segundo Li e cols. (2008), a administração alcoólica crônica em modelo 

animal durante seis meses não está relacionada à ocorrência de pancreatite, porém 

leva ao comprometimento da função pancreática exócrina. Portanto, sabe-se que 

apenas o consumo isolado de álcool não é suficiente para o desenvolvimento da 

pancreatite, mas parece alterar o estado basal pancreático, tornando-o susceptível a 

outras injúrias. O consumo alcoólico crônico em animais está associado com 

elevada sensibilidade do pâncreas ao dano induzido por secretagogos (KUBISCH et 

al., 2006; PANDOL et al., 1999). Contudo, os mecanismos moleculares pelos quais o 

etanol sensibiliza o pâncreas à injúria ainda não estão claros. 
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Gukovsky e cols. (2008) também não encontraram indução de pancreatite em 

animais após 8 semanas de tratamento isolado com etanol, porém, ao injetarem 

ciclosporina A (CsA), um imunossupressor, a partir da 7ª semana de tratamento e 

ceruleína (Cer), um análogo da colecistoquinina, no início da 8ª semana de 

tratamento desses animais, conseguiram induzir a pancreatite crônica. Vale ressaltar 

que o tratamento separado de CsA e de Cer, independente da ingestão de etanol, 

não resultou em injúria pancreática, sendo que o álcool agravou os efeitos 

patológicos induzidos pelo tratamento combinado de CsA + Cer no pâncreas. No 

Grupo controle + CsA + Cer, o qual não ingeriu etanol, houve restauração das 

estruturas acinares do pâncreas após uma semana da indução aguda de pancreatite 

pela administração de Cer. No grupo Etanol + CsA + Cer, após uma semana da 

indução aguda por Cer, houve progressão para pancreatite alcoólica crônica. 

Além do modelo experimental com CCK ou Cer, a duração do tratamento com 

etanol também é responsável pela discrepância encontrada na literatura sobre o 

efeito do etanol no pâncreas, que pode variar de 4 semanas a 16 meses (PERIDES 

et al., 2005; LÓPEZ et al., 1996). Há relatos de indução de pancreatite aguda com 

menos de 4 semanas de administração de etanol (DENG et al., 2005; NORTON et 

al., 1998). Por outro lado, se a duração do tratamento for maior do que 1 ano, os 

resultados podem ser influenciados pelo efeito do envelhecimento. Alguns estudos já 

encontraram alterações crônicas no tecido pancreático com 4 semanas de 

tratamento (DAS et al., 2006; PFÜTZER et al., 2002), mas os que utilizaram 8 

semanas encontraram alterações em maior número de marcadores de injúria 

pancreática (GUKOVSKY et al., 2008; KUBISCH et al., 2006). 

A ocorrência de pancreatite pode ser comprovada pela verificação histológica 

de perda maciça de células acinares, infiltração inflamatória persistente e fibrose (LI 
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et al., 2008). Na injúria pancreática, ocorre considerável alteração na atividade de 

alguns marcadores inflamatórios. Li e cols. (2005a) encontraram aumento na 

expressão gênica do receptor “toll-like” (TLR-4), um mediador do sinal intracelular da 

resposta inflamatória, no epitélio do ducto pancreático, no endotélio vascular e nas 

ilhotas em modelo animal de pancreatite induzida por Cer. TLR-4 desencadeia a 

ativação do fator nuclear kappa B (NF-kB) que, por sua vez, controla a liberação de 

citocinas (HIETARANTA et al., 2004; CHEN et al., 2002). Schlosser e cols. (2002) 

verificaram aumento na expressão de ciclooxigenase 2 (COX-2), outro importante 

mediador da resposta inflamatória, em pacientes com pancreatite crônica. Haber e 

cols. (1999) descreveram mecanismo no qual a inflamação crônica possivelmente 

ativa a proteína alfa actina do músculo liso (α-SMA) no tecido pancreático, e inicia o 

processo de fibrose. Li e cols. (2008) não encontraram alteração na atividade dos 

marcadores inflamatórios TLR-4, NF-kB, COX-2 e α-SMA em animais recebendo 

etanol por seis meses. Porém, neste estudo não houve ocorrência de pancreatite 

alcoólica, mas apenas pequenas alterações na microestrutura da função exócrina 

decorrentes do metabolismo do etanol (LI et al., 2008). 

Em modelos animais, sabe-se que ocorre considerável alteração na 

expressão gênica do pâncreas após administração de etanol (KUBISCH et al., 2006; 

PERKINS et al., 1995). Kubisch e cols. (2006), ao avaliarem o perfil global de 

expressão gênica do pâncreas de ratos tratados com etanol, mostraram que um 

número inesperado de genes sofre mudanças em sua expressão, sendo provável 

que vários deles possam estar envolvidos na sensibilização do pâncreas à injúria. 

Segundo este estudo, o consumo alcoólico crônico aumenta a predisposição do 

pâncreas a outros agentes lesivos por meio da alteração do estado basal do órgão e 

redução dos mecanismos de defesa do tecido, o que é refletido na expressão 



19 

 

gênica. Dessa forma, foi observado aumento na expressão de alguns genes e 

supressão de outros, o que explicaria a relação do etanol com a indução de lesão às 

células pancreáticas (KUBISCH et al., 2006).  

Segundo Gukovsky e cols. (2008), após constatada a ocorrência de 

pancreatite alcoólica induzida por Cer e CsA, houve aumento na ativação de NF-kB 

e na expressão gênica de fator de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina-6 (IL-

6), IL-10, proteína de quimioatração de monócito 1 (MCP-1), fator de inibição da 

migração de macrófago (MIF), proteína inflamatória de macrófago 3 alfa (MIP-3α), 

metaloproteinases 2 e 9 (MMP-2 e -9) e colágeno do tecido pancreático. MCP, MIF e 

MIP estão envolvidos com a quimioatração de monócitos, macrófagos e linfócitos 

respectivamente, e MMP atua como mediador do processo de reparo do tecido 

pancreático. Ainda, McDonough (2003) sugere que NF-kB possivelmente é ativado 

quando há injúria oxidativa, como ocorre na ingestão crônica de etanol. Grady e 

cols. (1997) verificaram, por Northern Blot, que diferentes quimiocinas, como o MCP-

1, têm sua expressão aumentada nas células acinares do pâncreas imediatamente 

após a estimulação aguda por Cer, ou seja, em estágios iniciais da pancreatite 

aguda. Em estudo de Das e cols. (2009), o consumo alcoólico crônico ocasionou o 

aumento dos níveis séricos de IL-10 e de TNF-α, e diminuição da IL-4. 

Kubisch e cols. (2006) verificaram diminuição na expressão gênica da 

proteína associada à pancreatite (Pap; pancreatitis associated protein) após oito 

semanas de consumo de etanol em ratos. Trata-se de uma proteína encontrada no 

sangue, e tecido e suco pancreáticos, e cuja função ainda não está completamente 

esclarecida. Supõe-se ser uma molécula com função protetora contra a injúria 

pancreática, sendo que sua menor expressão está relacionada ao aumento na 

resposta inflamatória, com aumento da expressão de IL-1 e IL-4 em modelo de 
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pancreatite aguda (ZHANG et al., 2004). Giromella e cols. (2005) verificaram que a 

injeção direta de Pap na mucosa de ratos com colite evitou a ativação de NF-κB e de 

TNF-α, diminuindo a resposta inflamatória, por meio da diminuição da geração de 

citocinas inflamatórias e de moléculas de adesão. 

O consumo de etanol, além das alterações em expressão gênica, também 

produz modificações no estado antioxidante do organismo. Estudos em modelos 

animais demonstram que a deficiência de vitamina E, um antioxidante exógeno, 

decorrente da baixa ingestão dietética ou do alcoolismo crônico, leva a um aumento 

nas reações de lipoperoxidação (MCDONOUGH, 2003). Em ratos submetidos a 

tratamento alcoólico crônico, há redução de vitamina E plasmática e hepática, devido 

provavelmente à utilização da vitamina no processo de detoxificação e recuperação 

dos animais (KOCH et al., 2004). 

Dentre os oito homólogos naturais da vitamina E, o α-tocoferol é a forma de 

maior atividade biológica, sendo considerado o mais potente antioxidante de 

característica lipossolúvel, responsável pela proteção de ácidos graxos 

poliinsaturados de membranas contra a peroxidação lipídica (BIANCHI & ANTUNES, 

1999). A ingestão de vitamina E acima da recomendação, por alimentos ou 

suplementos, está envolvida com a modulação do sistema imune e de interações 

das células inflamatórias com tecidos-alvo. Isso pode ocorrer por meio de vários 

mecanismos, como a inibição da oxidação de LDL-colesterol, redução da liberação 

de citocinas, inibição da agregação plaquetária pela inibição da COX-2, alteração na 

proliferação das células do músculo liso, controle do tônus vascular e redução da 

interação do endotélio vascular com células inflamatórias e do sistema imune (OZER 

et al., 1995; STEINER, 1991). 
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Segundo Azzi e cols. (2004), o α-tocoferol pode regular a expressão gênica 

por meio da modulação de duas principais vias de transdução de sinal, centradas na 

proteína C quinase e fosfatidilinositol-3-quinase, as quais participam na regulação de 

vários fatores de transcrição, como NF-kB. Em revisão publicada por Zingg (2007b), 

o α-tocoferol é capaz de modular enzimas específicas envolvidas com a transdução 

de sinal, tais como: proteína C quinase, proteína B quinase, proteína tirosina-

quinase, lipoxigenases, COX-2, fosfolipase A2, fosfatase protéica 2A, tirosina-fosfato 

e diacilglicerol quinase. Dessa forma, alguns genes podem ser regulados pelo 

tocoferol, como genes envolvidos no consumo e degradação de tocoferóis (proteína 

de transferência de α-tocoferol, citocromo P450 e glutationa-S-transferase); 

relacionados com o consumo de lipídeos e o processo de aterosclerose; envolvidos 

na modulação de proteínas extracelulares (tropomiosina, 1-α-colágeno, MMP-1, 

MMP-19 e fator de crescimento do tecido conjuntivo); conectados à inflamação e 

adesão (integrinas ICAM-1, IL-2, IL-4 e TGF-β); e implicados na sinalização e na 

regulação do ciclo celular (PPAR-γ, ciclina-D1 e ciclina-E). 

O estresse oxidativo pode contribuir para o declínio das funções 

cardiovasculares, neuronais, musculares, visuais e imunes. Dessa forma, a ingestão 

de antioxidantes exógenos, como a vitamina E, é necessária para possibilitar a 

função normal do sistema imune, e pode até ser necessária em quantidades maiores 

do que a atual recomendação de ingestão na vigência de um estado pró-

inflamatório, como no caso da pancreatite alcoólica (MEYDANI, 2000). Estudos 

sugerem a participação da vitamina E no sistema imune, modulando a expressão de 

marcadores inflamatórios e, dessa forma, reduzindo o risco de doenças relacionadas 

à super ativação da resposta inflamatória, como as doenças cardiovasculares (AZZI 

et al., 2004; MEYDANI, 2000).  
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Martin e cols. (1997) mostraram que a suplementação com vitamina E reduziu 

a adesão de monócitos às partículas de LDL e à interleucina 1β em células 

endoteliais da artéria aorta em humanos (HAEC), por meio da supressão da 

expressão das moléculas de adesão de HAEC, incluindo supressão da molécula de 

adesão intracelular (ICAM-1) e vascular (VCAM-1), e diminuição na liberação da sua 

forma solúvel (sICAM-1) (MARTIN et al., 1997; WU et al., 1997). Menores 

concentrações séricas de sICAM-1 estão associadas ao menor risco de infarto do 

miocárdio (RIDKER et al., 1998). Wu e cols. (1997) também observaram que a 

suplementação com vitamina E reduziu a produção de IL-8 e IL-6, que são citocinas 

pró-inflamatórias, na HAEC. 

Outros estudos demonstram que a suplementação de vitamina E levou ao 

aumento da resposta hipersensitiva do tipo tardia (DTH), da proliferação linfocítica 

em resposta a um mitógeno e da produção de IL-2, bem como diminuição da 

produção de prostaglandinas (PGE2) tanto em modelo animal (MEYDANI et al., 

1986) quanto em modelo humano (MEYDANI et al., 1990). Meydani e cols. (1997) 

observaram redução de 30% na incidência de infecções em um grupo de idosos que 

receberam suplementação de vitamina E por 235 dias, evidenciando um efeito 

imunoestimulatório dessa vitamina. 

Diante deste contexto, pesquisas adicionais sobre genes de interesse 

poderão revelar novos aspectos sobre os mecanismos de ação envolvidos na injúria 

pancreática induzida pelo álcool e auxiliarão no delineamento de novas alternativas 

terapêuticas. Assim, a análise do comportamento da resposta inflamatória mediante 

suplementação com vitamina E poderá contribuir para a elucidação sobre os 

mecanismos que possam estar envolvidos na injúria pancreática decorrente do 

alcoolismo. 
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Hipótese: 

A vitamina E, em doses suplementares, pode modular a expressão gênica de 

fatores envolvidos na resposta inflamatória no pâncreas de ratos com pancreatite 

alcoólica crônica, apresentando um efeito benéfico por meio da supressão de alguns 

genes pró-inflamatórios e estimulação de outros anti-inflamatórios, resultando em 

possível estratégia elucidativa dos mecanismos envolvidos com a injúria pancreática 

crônica decorrente do alcoolismo. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

� Verificar o efeito da suplementação com vitamina E sobre a expressão gênica 

pancreática de marcadores inflamatórios em modelo animal de pancreatite 

alcoólica crônica. 

 

2.2. Objetivos específicos 

� Verificar a expressão gênica pancreática de marcadores inflamatórios 

relacionados à patogênese da pancreatite em modelo animal de pancreatite 

alcoólica crônica, na ausência e presença de suplementação com vitamina E. 

� Contribuir para o conhecimento das propriedades modulatórias da vitamina E 

sobre os mecanismos moleculares envolvidos na injúria pancreática, com a 

finalidade de possivelmente auxiliar no futuro desenvolvimento de novas 

estratégias para prevenção e tratamento da pancreatite alcoólica crônica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

 

 



27 

 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

3.1. Animais e dietas 

Neste trabalho, foram utilizados ratos machos da linhagem Wistar, com peso 

médio de 125g, provenientes do Biotério Central da Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo (FMRP/USP). Estes animais foram 

separados em três grupos (com 6 animais no Grupo 1, 10 no Grupo 2 e 10 no Grupo 

3), os quais receberam, durante seis semanas, as respectivas dietas líquidas, 

conforme Lieber e DeCarli (1989), com alterações nas quantidades de α-tocoferol:  

Grupo 1 (G1): dieta controle. 

Grupo 2 (G2): dieta contendo etanol a 35,5% do valor calórico total (VCT). 

Grupo 3 (G3): dieta contendo etanol a 35,5% do VCT e suplementada com 

vitamina E 20 vezes o recomendado pela AIN-93 (NAP, 1995). 

Antes do início do período experimental, foi realizada padronização do 

preparo da dieta com a finalidade de melhorar sua estabilidade, por meio de testes 

com os ingredientes, tais como a seqüência de adição, quantidade, solubilidade, 

precipitação e pH. Os cálculos das quantidades de ingredientes utilizados no 

preparo das dietas estão representados nas Tabelas 1 a 4. As dietas dos três grupos 

possuíam a mesma densidade calórica, 1,0 kcal/mL. 

As dietas foram diariamente preparadas e oferecidas aos animais. Conforme 

estudo anterior realizado neste laboratório, a quantidade de vitamina E na dieta 

suplementada do Grupo 3 foi vinte vezes maior do que a quantidade recomendada 

para ratos (30 mg de acetato de alfa-tocoferol por Kg de dieta) (SIQUEIRA-SILVA, 

2010; REEVES, 1997; NAP, 1995). A quantidade de etanol na dieta dos Grupos 2 e 

3, 35,5% do VCT, foi baseada em estudos anteriores com ratos (GUKOVSKY et al., 

2008; CHOI et al., 1999; LEO et al., 1997; LIEBER & DECARLI, 1989).  
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Tabela 1. Composição das dietas líquidas para os ratos (gramas/litro de dieta) (LIEBER & DECARLI, 1989). 
 Animais 

Ingredientes G1 (g/L) G2 (g/L) G3 (g/L) 

Amido de Milho (85,6%) 
 

16,00 16,00 16,00 

Caseína (equivalente a 89,57%de 
proteína) 

49,23 49,23 49,23 

Cistina 0,50 0,50 0,50 

Metionina 0,30 0,30 0,30 

Sacarose 99,30 10,53 10,53 

Celulose 10,00 10,00 10,00 

Óleo de soja  
 

38,88 38,88 38,88 

Mistura Mineral 
 

8,75 8,75 8,75 

Mistura Vitamínica  2,50 2,50 --- 
Mistura Vitamínica Suplementada 
20x com vitamina E 

--- --- 2,50 

Cloreto de Colina (0,2%) 0,25 0,25 0,25 

Sorbato de potássio 3,50 3,50 3,50 

Etanol --- 50,00 50,00 

* As dietas foram preparadas para fornecer 1 kcal/mL. 
* Do total das calorias da sacarose foi descontada a quantidade de amido utilizada 
como espessante.  
G1: Controle sem tratamento; G2: Pancreatite alcoólica crônica; G3: 
Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E. 

 
 
 
 

Tabela 2. Características da dieta do Grupo 1 (gramas/litro de dieta). 
Ingredientes g/L Kcal PTN (g) CHO (g) LIP (g) 

Amido de Milho 16,00 56,16 0,10 13,94 0 

Caseína (equivalente a 89,57%de proteína) 49,23 176,40 44,10 0 0 

Cistina 0,50 2,00 0,50 0 0 

Metionina 0,30 1,20 0,30 0 0 

Sacarose 99,30 397,20 0 99,30 0 

Celulose 10,00 0 0 0 0 

Óleo de soja 38,89 350,01 0 0 38,89 

Mistura Mineral 8,75 7,36 0 1,84 0 

Mistura Vitamínica 2,50 9,76 0 2,44 0 

Cloreto de Colina (0,2%) 0,25 0 0 0 0 

Sorbato de potássio 3,50 0 0 0 0 

Etanol 0 0 0 0 0 

TOTAL  1000,09 45,00 117,52 38,89 
Porcentagem do VCT   18,00% 47,00% 35,00% 

Kcal: quilocalorias; PTN: proteína; CHO: carboidrato; LIP: lipídeo; VCT: valor calórico total. 
Mistura Mineral (0,84Kcal/g): 8,75g/L de dieta: 7,35Kcal referentes à mistura mineral/L de dieta. 
Mistura Vitamínica (3,9Kcal/g): 2,5g/L de dieta: 9,75Kcal referentes à mistura vitamínica/L de dieta. 
2,5g mix vit./1L de dieta = 0,0375g ou 37,5mg vit E/1L de dieta 
2,5g mix vit. suplementada/1L de dieta = 750mg vit E/1L de dieta 
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Tabela 3. Características da dieta dos Grupos 2 e 3 (gramas/litro de dieta). 
Ingredientes g/L Kcal Etanol PTN (g) CHO (g) LIP (g) 

Amido de Milho 16,00 56,16 0 0,10 13,94 0 
Caseína (equivalente a 89,57%de 
proteína) 49,23 176,40 0 44,10 0 0 

Cistina 0,50 2,00 0 0,50 0 0 

Metionina 0,30 1,20 0 0,30 0 0 

Sacarose 10,53 42,12 0 0 10,53 0 

Celulose 10,00 0 0 0 0 0 

Óleo de soja 38,89 350,01 0 0 0 38,89 

Mistura Mineral 8,75 7,36 0 0 1,84 0 

Mistura Vitamínica 2,50 9,76 0 0 2,44 0 

Cloreto de Colina (0,2%) 0,25 0 0 0 0 0 

Sorbato de potássio 3,50 0 0 0 0 0 

Etanol  50,00 355,00 50,00 0 0 0 

TOTAL  1000,01 50,00 45,00 28,75 38,89 
Porcentagem do VCT   35,50% 18,00% 11,50% 35,00% 

Kcal: quilocalorias; PTN: proteína; CHO: carboidrato; LIP: lipídeo; VCT: valor calórico total. 

 

 

 

Tabela 4. Teor de vitamina E nas dietas líquidas nos diferentes Grupos (miligramas/litro de dieta). 
 G1 / G2 / G3 Alfa-tocoferol (mg/L) 
Ingredientes g/L G1 G2 G3 

Amido de Milho 16,00 0 0 0 

Caseína (equivalente a 89,57%de proteína) 49,23 0 0 0 

Cistina 0,50 0 0 0 

Metionina 0,30 0 0 0 

Sacarose individual 0 0 0 

Celulose 10,00 0 0 0 

Óleo de soja 38,89 8,38 8,38 8,38 

Mistura Mineral 8,75 0 0 0 

Mistura Vitamínica 2,50 (G1 e G2) 37,50 37,50 0 
Mistura Vitamínica Suplementada 20x com 
vit E  2,50 (G3) 0 0 750,00 

Cloreto de Colina (0,2%) 0,25 0 0 0 

Sorbato de potássio 3,50 0 0 0 

Etanol  50,00 (G2 e G3) 0 0 0 

SUBTOTAL  45,88 45,88 758,38 
G1: Controle sem tratamento; G2: Pancreatite alcoólica crônica; G3: Pancreatite alcoólica crônica 
+ Vitamina E. 
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Os animais passaram por um período de três dias de adaptação ao ambiente, 

recebendo ração do biotério, e um período de uma semana de adaptação às suas 

respectivas dietas, quando o etanol foi gradativamente introduzido na dieta dos 

Grupos 2 e 3 na seguinte proporção: do primeiro ao terceiro dia, a dieta continha 

10,0% do VCT de etanol; do quarto ao sexto, 25,0%; e a partir do sétimo dia e até o 

final da sexta semana do período experimental, 35,5%. 

O volume de dieta oferecido foi baseado nos grupos pareados (pair-fed), 

sendo que o volume ingerido por cada animal do Grupo 2 foi o volume oferecido 

para os respectivos animais dos Grupos 1 e 3 no dia seguinte. 

Durante todo o período experimental, os animais foram pesados 

semanalmente e a ingestão dietética medida diariamente. As condições de 

temperatura (25°C) e o ciclo claro-escuro de 12 horas foram mantidos. 

A partir do início da quinta semana do período experimental, os ratos que 

recebiam a dieta contendo etanol, ou seja, dos Grupos 2 e 3, receberam ciclosporina 

A (Sandimmun® – Novartis) (CsA) na dose de 20 mg/kg uma vez ao dia, via 

subcutânea, durante as duas últimas semanas do período experimental. Após uma 

semana do início da CsA, ou seja, no primeiro dia da última semana, a pancreatite 

foi induzida por meio de quatro injeções, com intervalo de 1 hora, de ceruleína 

(Sigma–Aldrich®) (Cer) na dose de 20 µg/kg, nos Grupos 2 e 3, via intraperitoneal.  

Ao término das seis semanas do período experimental, todos os animais 

foram submetidos à eutanásia por decapitação, de forma que as análises 

correspondem ao momento de uma semana após a indução da injúria pancreática. 

O pâncreas foi destinado à análise histopatológica e extração do RNA total para 

análise da expressão gênica; o fígado destinado à determinação hepática de α-

tocoferol e lipídeos totais, e análise histopatológica; e o plasma para determinação 
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de α-tocoferol. O fígado foi lavado em solução salina, pesado, envolvido em papel 

alumínio, colocado em nitrogênio líquido e armazenado em freezer -80°C para 

posteriores análises. O pâncreas, destinado à extração de RNA, foi estocado em 

RNAlater® (Qiagen) para estabilização do RNA. As amostras de sangue foram 

coletadas em tubos plásticos estéreis, contendo EDTA. O sangue total foi 

processado no prazo de duas horas, sob refrigeração, tendo sido centrifugado por 

10 minutos a 2500 rpm, à temperatura ambiente, para separação do plasma, o qual 

foi armazenado a -80ºC. Os fragmentos de pâncreas e fígado destinados às análises 

histopatológicas foram cortados em formato retangular, e acondicionados em 

solução de formol tamponado suficiente para fixação do tecido, até posterior 

processamento e montagem de lâminas. O delineamento experimental está 

representado na Figura 1. 

O presente projeto de pesquisa foi aprovado pela Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP, protocolo 

de número 005/2009, em 16 de fevereiro de 2009 (ANEXO). 
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3.2. Análise histopatológica 

3.2.1. Pâncreas 

 Fragmentos de tecido pancreático foram fixados em solução de formol 

tamponado 4%, seccionados em micrômetro (Microm ®) com 4 µm de espessura e 

corados com HE (Hematoxilina de Harris e Eosina), e examinados com auxílio de um 

microscópio binocular (Carll Zeiss, Axiostar, Alemanha) com aumento de 400x, com 

a finalidade de verificar a ocorrência de pancreatite nos Grupos 2 e 3. 

 Uma vez confirmada a pancreatite, foi caracterizada como tipo crônico pela 

presença de destruição tecidual focal e de infiltrado inflamatório de células 

mononucleares. 

 

3.2.2. Fígado 

 Para confirmação de adequada reprodução do modelo experimental de 

alcoolismo crônico de Lieber e DeCarli (1989), investigou-se a presença de 

esteatose hepática e correspondente comportamento a partir da concomitante 

indução de pancreatite alcoólica crônica, por meio da análise histopatológica do 

fígado como ferramenta secundária. 

Fragmentos de tecido hepático foram fixados em solução de formol 

tamponado 4%, seccionados em micrômetro (Microm ®) com 4 µm de espessura e 

corados com HE (Hematoxilina de Harris e Eosina), e examinados com auxílio de um 

microscópio binocular (Carll Zeiss, Axiostar, Alemanha) com aumento de 400x, com 

a finalidade de avaliar semi-quantitativamente a esteatose. As lâminas histológicas 

foram analisadas conforme o grau de esteatose hepática, segundo Oliveira e cols. 

(2009). O grau de esteatose no tecido hepático (porcentagem de células hepáticas 
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contendo gordura) foi classificado como: <30% correspondente a leve; 30-60%, 

moderada; >60%, grave. 

  

3.3. Determinação de vitamina E (α-tocoferol) 

 As concentrações hepática e plasmática de α-tocoferol foram deteminadas 

por meio de método adaptado de Arnaud e cols. (1991), por cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE). Para isto, foi utilizado um cromatógrafo líquido Shimadzu 

(Japan), modelo LC10AT, coluna tipo C18 (Agilent Zorbax ODS; 5 µm; 4,6 x 150 

mm), acoplado a um detector UV-visível SPD-10A, com detecção em 292 nm e 

velocidade de fluxo de 1,0 mL/min. Como fase móvel, utilizou-se uma mistura de 

acetonitrila:diclorometano:metanol na proporção de 7:2:1. 

 

3.3.1. Determinação plasmática de α-tocoferol 

A 300 µL de plasma contidos em um tubo de ensaio, foram adicionados 600 

µL de etanol absoluto, agitando-se por 1 minuto. Em seguida, acrescentou-se 600 µL 

de N-hexano, com posterior agitação por 1 minuto. Os tubos foram centrifugados por 

10 minutos a 3.000 rpm, retirando-se uma alíquota de 300 µL  da fase orgânica. Esta 

alíquota foi seca em fluxo de N2(g) e suspensa em 300 µL de fase móvel, dos quais 

20 µL foram injetados no sistema de CLAE. As concentrações de α-tocoferol foram 

calculadas utilizando-se uma curva de calibração construída por meio de padrão 

externo de α-tocoferol (Sigma), sendo os resultados expressos em µmols/L plasma.  

 

3.3.2. Determinação hepática de α-tocoferol 

Amostras de fígado de aproximadamente 200 mg foram maceradas com 1 mL 

de etanol absoluto com o auxílio de um Potter. Em seguida, foi acrescentado 1 mL 
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de N-hexano ao homogenato, agitando-se por aproximadamente 1 minuto. Este 

passo foi repetido mais duas vezes, com posterior reunião das fases hexânicas. Foi 

retirada uma alíquota de 300 µL, que foi seca em fluxo de N2(g) e, posteriormente, 

suspensa em 300 µL de fase móvel, dos quais 20 µL foram injetados no sistema de 

CLAE. As concentrações de α-tocoferol foram calculadas utilizando-se uma curva de 

calibração construída por meio de padrão externo de α-tocoferol (Sigma), sendo os 

resultados expressos em nmols/g fígado e nmols/mg lipídeo total hepático. 

 

3.4. Determinação hepática de lipídeos totais 

 A extração da gordura total foi realizada por meio do método gravimétrico 

como descrito previamente por Folch e cols. (1957), a partir de 1g de tecido hepático 

dos animais dos diferentes grupos, utilizando-se clorofórmio:metanol na proporção 

de 2:1, em quantidade suficiente para 20 mL. O homogeneizado foi filtrado em papel 

de filtro, sendo que a cada 10 mL do filtrado eram adicionados 2 mL de solução 

salina 0,9%. Para a separação das fases clorofórmica e aquosa, o material foi 

deixado em repouso noturno. A fase aquosa (fase superior) foi desprezada, e uma 

alíquota da fase clorofórmica foi transferida para tubos previamente pesados, para 

posterior evaporação a 50oC. A quantidade de gordura na alíquota foi obtida pela 

diferença entre os pesos final e inicial. 

 

3.5. Extração de RNA total 

Tão logo ocorreu a eutanásia, o tecido pancreático foi imediatamente retirado 

e armazenado em solução estabilizadora de RNA (RNA later® - Qiagen) a 4ºC por 

um mínimo de 24 horas e máximo de 30 dias, para posterior extração do RNA total. 

O RNA total foi extraído a partir de 10 mg de tecido pancreático de ratos dos 
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diferentes grupos em estudo, utilizando-se o método de extração fenol-clorofórmio 

descrito por Chomczynski e Sacchi (1987), a partir de 1,0 mL de Trizol (Invitrogen, 

Carlsbad, CA, EUA) conforme as recomendações do fabricante. 

A integridade do RNA total foi avaliada por meio de eletroforese em gel de 

agarose 1%. O RNA total foi quantificado em espectrofotômetro (Thermo scientific 

NanoDropTM 1000 Spectrophotometer), medindo-se a absorbância em contraste com 

uma amostra de água, nos comprimentos de onda de 260, 280 e 230 nm, para 

avaliação do grau de pureza. A concentração de RNA total é dada em ng/µL, onde 

uma unidade de densidade óptica (DO) equivale a 40 µg de RNA por mL de solução. 

Para a análise de expressão gênica em PCR quantitativo em tempo real (reação em 

cadeia da polimerase quantitativa em tempo real), foram considerados os RNAs 

cujas razões de absorbância 260/280 encontravam-se na faixa de 1,8 a 2,1, ou seja, 

livres da contaminação com proteína ou DNA. 

As amostras de RNA total extraído foram armazenadas em freezer a -80oC, 

em alíquotas, para garantir a estabilidade e preservação do RNA, evitando-se a 

degradação do material devido à manipulação e à variação de temperatura. 

 

3.6. PCR quantitativo em tempo real (RT-qPCR) 

O cDNA foi sintetizado por meio de transcrição reversa a partir de 2µg de 

RNA total do pâncreas de ratos dos diferentes grupos de estudo, na presença de 

transcriptase reversa e do iniciador oligo (dt), conforme instruções do fabricante 

(High Capacity cDNA Reverse Transcription Kit, ABI), e com a adição de um inibidor 

de Rnase (Rnasin, Promega, Madison, EUA). 

Para análise da expressão gênica dos transcritos que codificam para os 

marcadores inflamatórios (α-SMA, Colágeno, COX-2, IL-1, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 
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MCP-1, MIF, MIP-3α, MMP-2, MMP-9, Pap, TNF-α), foram idealizados 

oligonucleotídeos iniciadores específicos visando a amplificação de toda a matriz de 

leitura aberta (ORF - Open Reading Frame). 

As reações de PCR qualitativa, cujas condições de termociclagem 

compreenderam uma incubação à 95oC por 3 minutos, seguida por 40 ciclos de 

95ºC por 1 minuto, 60ºC por 1 minuto e 30 segundos e 72ºC por 1 minuto e 30 

segundos, e 72º por 6 minutos, foram feitas a partir de 1,0 µL de cDNA do Grupo 1 

(Controle) (para o TNF-α, utilizou-se 1,0 µL do Grupo 2), sendo os produtos 

purificados e analisados em gel de agarose 1,5%. A partir do produto purificado de 

PCR, fez-se os posteriores ensaios de curva-padrão para RT-qPCR (Reverse 

Transcription-quantitative Polymerase Chain Reaction). 

As reações de RT-qPCR foram realizadas pelo método SYBR Green, em um 

aparelho ABI Prism 7500 (Applied Biosystems), utilizando-se o método de 

“quantificação relativa”. Os níveis relativos de transcritos foram determinados 

utilizando-se 18S RNA ribossômico (18S rRNA) como gene de controle endógeno. 

As condições de termociclagem compreenderam uma incubação a 50oC por 2 

minutos, seguida pela ativação da DNA polimerase a 95oC por 10 minutos, e 40 a 45 

ciclos de desnaturação a 95oC por 15 segundos intercalados com anelamento e 

extensão a 60oC por 1 minuto. As reações foram preparadas em duplicatas, com 

coeficiente de variação máximo permitido de 2%, e para um volume final de 10 µL. 

Foram feitos ensaios para curva-padrão para cada transcrito, no intuito de 

definir o valor do “threshold” (limiar de detecção) para que cada reação apresentasse 

eficiência em torno de 100%, além de otimização das quantidades de primer e de 

cDNA a serem utilizadas nas reações de quantificação relativa dos respectivos 

transcritos. Para o cálculo da quantidade relativa (Fold Change), foi aplicado o 
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método DDCt a fim de se realizar comparação relativa ao grupo que não recebeu 

tratamento, ou seja, o grupo calibrador. Neste estudo, os calibradores foram o Grupo 

1, o qual não recebeu tratamento com etanol e drogas indutoras de pancreatite, e o 

Grupo 2, o qual não recebeu suplementação com vitamina E na presença de 

pancreatite. 

Os resultados foram apresentados da seguinte forma: 

Grupo 1 calibrador: 

• G2/G1 representa o número de vezes que o gene é mais (+) ou menos 

(-) expresso no Grupo 2 em relação ao Grupo 1, a fim de se avaliar se 

a pancreatite alcoólica crônica altera a expressão dos genes em 

estudo. 

• G3/G1 representa o número de vezes que o gene é mais (+) ou menos 

(-) expresso no Grupo 3 em relação ao Grupo 1, a fim de se avaliar se 

a pancreatite alcoólica crônica concomitante à suplementação com 

vitamina E alteram a expressão dos genes em estudo. 

Grupo 2 calibrador: 

• G3/G2: representa o número de vezes que o gene é mais (+) ou menos 

(-) expresso no Grupo 3 em relação ao Grupo 2, a fim de se avaliar se 

a suplementação com vitamina E altera a expressão dos genes em 

estudo, na condição de pancreatite alcoólica crônica. 

 
3.7. Análise estatística 

As diferenças entre os grupos foram avaliadas utilizando a análise de 

variância para fator único (one way ANOVA), seguida do pós-teste de Tukey, com o 

auxílio do software SAS® 9.1, através do PROC IML. Para admitir diferenças 

estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Ingestão de dieta 

Ao final das seis semanas de experimento, totalizando sete semanas 

contando-se o período de adaptação à dieta com etanol, houve duas mortes no 

Grupo 2 (dieta com etanol) e uma morte no Grupo 3 (dieta com etanol e 

suplementada com vitamina E), resultando em um n de 6, 8 e 9 animais para os 

Grupos 1, 2 e 3 respectivamente. 

A Figura 2 contém a curva média de ingestão diária da dieta líquida nos três 

diferentes grupos, nos sete primeiros dias de adaptação e nos 42 dias seguintes de 

experimento. Não houve diferença na ingestão total e diária de dieta líquida entre os 

três grupos, bem como na ingestão total e diária de etanol entre os Grupos 2 e 3 

(p>0,05), mesmo quando os valores foram normalizados por grama de peso 

corporal. Houve maior ingestão de vitamina E total e diária pelo Grupo 3 em relação 

aos Grupos 1 e 2 (p<0,01), comprovando a suplementação daquele (Figura 3, 

Tabela 5). 

 

 

Figura 2. Ingestão diária média de dieta líquida (mL) nos grupos (G1: Controle sem tratamento, G2: 
Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E) durante período 
experimental. Os valores estão representados como média (erro padrão da média). N amostral: G1: 6 
animais; G2: 8 animais; G3: 9 animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. Para admitir 
diferenças estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. P>0,05 comparando-se todos os 
grupos (ANOVA). 
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Figura 3. Consumo total de (A): dieta líquida (mL/g); (B): α-tocoferol (mg/g) e (C): etanol (mL/g) nos 
grupos (G1: Controle sem tratamento, G2: Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite alcoólica 
crônica + Vitamina E) normalizado por grama de peso corporal (Pcorporal). Os valores estão 
representados como média (erro padrão da média). N amostral: G1: 6 animais; G2: 8 animais; G3: 9 
animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. Para admitir diferenças estatisticamente 
significativas foi considerado p<0,05. *p<0,01 em relação a G1 e G2 (ANOVA). 
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Tabela 5. Ingestão Total, Diária e normalizada por grama de Peso corporal (Pcorp) de dieta líquida 
(mL), alfa-tocoferol (mg) e etanol (mL) nos grupos (G1: sem tratamento, G2: dieta com etanol, G3: 
dieta com etanol + vitamina E) durante período experimental. 

 G1 G2 G3 
Dieta líquida  
Total (mL) 
Diária (mL) 
Total/Pcorp (mL/g) 

 
3196,83 (78,4)  

66,60 (1,6) 

12,3 (0,55) 

 
3153,75 (136,4)  

65,70 (2,8) 
13,4 (1,00)  

 
3106,44 (89,4) 

64,72 (1,9) 
13,8 (1,81)  

    
αααα-tocoferol  
Total (mg) 
Diária (mg) 
Total/Pcorp (mg/g) 

 
146,67 (0,4)  
3,06 (0,4) 

0,6 (0,03) 

 
144,69 (0,5)  
3,01 (0,5) 
0,6 (0,05)  

 
2355,86 (7,5)* 

49,08 (7,5)* 
10,5 (1,37)* 

    
Etanol  
Total (mL) 
Diária (mL)  
Total/Pcorp (mL/g) 

 
- 
- 
- 

 
 157,69 (0,5) 

3,29 (0,5)  

0,67 (0,05) 

 
155,32 (0,5) 
3,24 (0,5)  

0,69 (0,09) 
Os valores estão representados como média (erro padrão da média). N amostral: G1: 
6 animais; G2: 8 animais; G3: 9 animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. 
Para admitir diferenças estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. *p<0,01 
em relação a G1 e G2 (ANOVA). 

 

4.2. Variação do peso corporal 

 A média do peso corporal semanal dos três grupos está representada na 

Figura 4.  

 

 

Figura 4. Ganho de peso médio (gramas) dos animais por semana (G1: Controle sem tratamento, 
G2: Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E) durante período 
experimental. Os valores estão representados como média (erro padrão da média). N amostral: G1: 6 
animais; G2: 8 animais; G3: 9 animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. Para admitir 
diferenças estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. P>0,05 comparando-se todos os 
grupos (ANOVA). 
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Não houve diferença na média de evolução do peso corporal dos animais ao 

longo de todo o período experimental (p>0,05), bem como no ganho total de peso 

corporal ao final da sexta semana de tratamento (Ganho de peso total: Grupo 1: 

122,7 ± 10,8 g; Grupo 2: 114,5 ± 19,1 g; Grupo 3: 111,0 ± 9,9 g), conforme mostrado 

na Figura 5 (p>0,05). 

 

 

Figura 5. Ganho de peso corporal total (gramas) dos animais nos grupos (G1: Controle sem 
tratamento, G2: Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E) durante 
período experimental. Os valores estão representados como média (erro padrão da média). N 
amostral: G1: 6 animais; G2: 8 animais; G3: 9 animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. 
Para admitir diferenças estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. P>0,05 comparando-se 
todos os grupos (ANOVA). 
 

4.3. Análise histopatológica 

 4.3.1. Pâncreas 

 O pâncreas dos animais do Grupo 1, ou seja, os que não receberam a dieta 

contendo etanol, mostram histologia normal. Já nos Grupos 2 e 3, nos quais houve a 

indução da pancreatite alcoólica crônica, houve focos de destruição tecidual leve a 

moderada, presença de infiltrado de células mononucleares (entre os quais linfócito 

e plasmócito) e proliferação de tecido conjuntivo. Houve confirmação da lesão ainda 

em estágios iniciais de pancreatite alcoólica crônica, particularmente na parte 

exócrina do pâncreas, conforme mostra a Figura 6. 
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Figura 6. Análise histopatológica do tecido pancreático. (A): Grupo 1 (Controle): parênquima 
pancreático normal, x200. (B): Grupo 2 (Pancreatite alcoólica crônica):  inflamação crônica focal, 
x400. (C): Grupo 3 (Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E): inflamação crônica focal, x400. 
Coloração HE (hematoxilina e eosina), microscopia de luz convencional. Letras nas figuras: A: ácinos 
pancreáticos; DT: região de destruição tecidual focal; ILH: Ilhotas de Langerhans; IM: infiltrado 
inflamatório mononuclear; L: linfócito; P: plasmócito. 
 

 

 4.3.2. Fígado 

O fígado dos animais do Grupo 1, os que não receberam a dieta contendo 

etanol, apresentou histologia normal. Já os Grupos 2 e 3, os quais receberam etanol, 

desenvolveram esteatose macro e microvesicular em grau moderado e bastante 

variável entre os animais, de cerca de 30 a 60%, utilizando-se o método de dez 

campos visuais com lente no aumento de 250x, conforme mostra a Figura 7.  
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Figura 7. Análise histopatológica do tecido hepático. (A): Grupo 1 (Controle): parênquima hepático 
normal, x200. (B): Grupo 2 (Pancreatite alcoólica crônica):  parênquima hepático com esteatose 
macro e microvesicular (60%), x200. (C): Grupo 3 (Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E): 
parênquima hepático com esteatose macro e microvesicular (50%), x200. Coloração HE (hematoxilina 
e eosina), microscopia de luz convencional 
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O peso médio total do fígado, apresentado na Tabela 6, apresentou diferença 

significativa para o Grupo 1 (Controle) em relação aos Grupos 2 e 3 (que receberam 

etanol), apresentando um peso maior naquele (p<0,01). Contudo, conforme mostra a 

Figura 8, quando avaliado o índice do peso do fígado/peso corpóreo nos grupos 

(Peso do fígado em gramas/100 gramas de Peso corporal), não houve diferença 

entre os três grupos (p>0,05). 

 

Tabela 6. Peso corporal (gramas), peso do fígado (gramas) e peso relativo do fígado (gramas/100 
gramas de peso corporal dos animais), após período experimental. G1: Controle sem tratamento, G2: 
Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E.  

 G1 G2 G3 

Peso corporal (g) 259,5 (9,9) 237,1 (25,9) 228,0 (28,7) 

Peso do fígado (g) 10,61 (0,59)* 8,64 (1,52) 8,66 (1,28) 

Peso relativo do fígado (g/100g Pcorporal)  4,1 (0,3) 3,6 (0,4) 3,8 (0,3) 

Os valores estão representados como média (erro padrão da média). N amostral: G1: 6 animais; G2: 
8 animais; G3: 9 animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. Para admitir diferenças 
estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. *p<0,01 em relação a G2 e G3 (ANOVA). 

 

 

 

Figura 8. Peso relativo do fígado (g/100g de peso corporal) dos animais (G1: Controle sem 
tratamento, G2: Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E) após 6 
semanas de tratamento. Os valores estão representados como média (erro padrão da média). N 
amostral: G1: 6 animais; G2: 8 animais; G3: 9 animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. 
Para admitir diferenças estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. P>0,05 comparando-se 
todos os grupos (ANOVA). 
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4.4. Níveis plasmáticos e hepáticos de α-tocoferol 

Os níveis tanto plasmáticos quanto hepáticos de α-tocoferol foram maiores no 

grupo que recebeu suplementação com vitamina E, ou seja, no Grupo 3  em relação 

aos Grupos 1 e 2 (p<0,01), como mostram as Figuras 9 e 10A. A relação dos níveis 

hepáticos de α-tocoferol por miligrama de lipídeo total hepático também foi maior no 

Grupo 3 (Figura 10B) (p<0,01) [(G1: 14,27 ± 1,5 µmols/L plasma; 125,47 ± 18,5 

nmols/g fígado; 5,1 ± 0,8 nmols/mg lipídeo); (G2: 21,64 ± 3,0 µmols/L plasma; 

126,54 ± 10,5 nmols/g fígado; 2,8 ± 0,7 nmols/mg lipídeo); (G3: 43,91 ± 6,1 µmols/L 

plasma*; 1595,90 ± 802,7 nmols/g fígado*; 17,3 ± 8,8 nmols/mg lipídeo*)]. 

 

 

 

 

Figura 9. Níveis plasmáticos de α-tocoferol nos animais (µmols/L plasma) (G1: Controle sem 
tratamento, G2: Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E), após 6 
semanas de tratamento. Os valores estão representados como média (erro padrão da média). N 
amostral: G1: 6 animais; G2: 8 animais; G3: 9 animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. 
Para admitir diferenças estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. *p<0,01 em relação a 
G1 e G2 (ANOVA). 
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Figura 10. Níveis hepáticos de α-tocoferol nos animais (A): nmols/g tecido hepático e (B): nmols/mg 
lipídeos totais hepáticos (G1: Controle sem tratamento, G2: Pancreatite alcoólica crônica, G3: 
Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E), após 6 semanas de tratamento. Os valores estão 
representados como média (erro padrão da média). N amostral: G1: 6 animais; G2: 8 animais; G3: 9 
animais. Pair-fed dos animais de G1 e G3 com G2. Para admitir diferenças estatisticamente 
significativas foi considerado p<0,05. *p<0,01 em relação a G1 e G2 (ANOVA). 

 

4.5. Níveis hepáticos de lipídeos totais 

Os níveis hepáticos de lipídeos totais foram maiores no grupo que recebeu 

suplementação com vitamina E, ou seja, no Grupo 3  em relação aos Grupos 1 e 2 

(p<0,01), como mostra a Figura 11 (G1: 2,49 ± 0,5 %; G2: 4,78 ± 1,3 %; G3: 9,82 ± 

3,1 %*). 
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Figura 11. Conteúdo de lipídeos totais (% ou g lipídeos/100g de tecido hepático) no tecido hepático 
dos animais (G1: Controle sem tratamento, G2: Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite 
alcoólica crônica + Vitamina E) após 6 semanas de tratamento. Os valores estão representados como 
média (erro padrão da média). N amostral: G1: 6 animais; G2: 8 animais; G3: 9 animais. Pair-fed dos 
animais de G1 e G3 com G2. Para admitir diferenças estatisticamente significativas foi considerado 
p<0,05. *p<0,01 em relação a G1 e G2 (ANOVA). 
 

4.6. Expressão gênica 

Para análise da expressão gênica dos transcritos que codificam para α-SMA 

(Acta2 smooth muscle alpha-actin), colágeno (Col1a1 collagen, type I, alpha 1), 

ciclooxigenase (COX-2; Ptgs2 prostaglandin-endoperoxide synthase 2), interleucinas 

1, 4, 6, 8 e 10 (Il1a interleukin 1 alpha; Il4 interleukin 4; Il6 interleukin 6; Il8 interleukin 

8; Il10 interleukin 10), MCP-1 [Ccl2 chemokine (C-C motif) ligand 2], Mif (Mif 

macrophage migration inhibitory factor), MIP-3α (Ccl20 chemokine (C-C motif) ligand 

20), metaloproteinases 2 e 9 (MMP-2: Mmp2 matrix metalloproteinase 2; MMP-9: 

Mmp9 matrix metalloproteinase 9), Pap (Pap pancreatitis-associated protein; 

terminologia atual: Reg3b regenerating islet-derived 3 beta) e TNF-α [Tnf tumor 

necrosis factor (TNF superfamily, member 2)], e para o gene constitutivo 18S (18S 

Ribosomal  RNA), foram utilizados os oligonucleotídeos iniciadores específicos 

descritos na Tabela 7. Estes oligonucleotídeos iniciadores foram idealizados com 

base em seqüências de cDNAs, obtidas do banco genômico do rato (Rat Genome 
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Database - http://rgd.mcw.edu/), visando a amplificação de toda a matriz de leitura 

aberta dos genes codificadores desses 15 genes descritos. 

 

Tabela 7. Seqüências de oligonucleotídeos iniciadores usados na amplificação por PCR. 

Nome do 
gene 

No de acesso 
no GenBank Oligonucleotídeos Iniciadores 

Produto 
esperado 

(pb) 

Temperatura 
de 

Anelamento 
(oC) 

α-SMA NM_031004.2 
S: AGGGAGTGATGGTTGGAATG 
AS: GATGATGCCGTGTTCTATCG 

107 59 

Col1a1 NM_053304.1 
S: TTCGAGTATGGAAGCGAAGG 
AS: TTGAGGTTGCCAGTCTGTTG 

149 60 

COX-2 NM_017232.2 
S: CCAGTATCAGAACCGCATTG 

AS: TGAGCAAGTCCGTGTTCAAG 
150 60 

IL-1 NM_017019.1 
S: GCCCTTTACTGAAGATGACCTG 
AS: TGATGAACTCCTGCTTGACG 

134 60 

IL-4 NM_201270.1 
S: ATCCACGGATGTAACGACAG 
AS: GCATGGAGTCCCTTTTTCTG 

78 59 

IL-6 NM_012589.1 
S: GATGGATGCTTCCAAACTGG 

AS: AAACGGAACTCCAGAAGACC 
77 59 

IL-8 NM_017183.1 
S: TGGTGATGCTGGTCATCTTG 

AS: TTTAGATGCAGCCCAGACAG 
122 60 

IL-10 NM_012854.1 
S: TGGAGTGAAGACCAGCAAAG 
AS: TCCAGCTGGTCCTTCTTTTG 

144 60 

MCP-1 NM_031530.1 
S: CACTATGCAGGTCTCTGTCACG 
AS: GATCTCACTTGGTTCTGGTCCA 

294 61 

Mif NM_031051.1 
S: GCCCAGAACCGCAACTACAG 

AS: GTGCAGCAAGACTCGAAGAAC 
186 62 

MIP-3α NM_019233.1 
S: GCAAGCAACTTTGACTGCTG 
AS: CGGATCTTTTCGACTTCAGG 

142 60 

MMP-2 NM_031054.1 
S: AGTGGATGATGCCTTTGCTC 
AS: ATGATGTCAGCTTCCCCATC 

93 60 

MMP-9 NM_031055.1 
S: TGAAAACCTCCAACCTCACG 
AS: TGCTTCTCTCCCATCATCTG 

94 60 

Pap NM_053289.1 
S: CTGGTTTGATGCAGAACTGG 
AS: GTGTTCTTGACCATGGATGC 

105 59 

TNF-α NM_012675.2 
S: TCTTCTCATTCCTGCTCGTG 

AS: TTGGGAACTTCTCCTCCTTG 
93 59 

18S X01117 
S: GAGCGGTCGGCGTCCCCCAAC 

AS: GCGCGTGCAGCCCCGGACATC 
107 63 

S: sense (forward primer); AS: antisense (reverse primer); α-SMA: smooth muscle alpha-actin; Col1a1: 
colágeno; COX-2: ciclooxigenase 2; IL: interleucinas 1, 4, 6, 8 e 10; MCP-1: quimioatração de células 
mononucleares; Mif: fator de inibição da migração de macrófagos; MIP-3α: quimioatração de células 
mononucleares; MMP: metaloproteinases 2 e 9; Pap: pancreatitis-associated protein; TNF-α: fator de 
necrose tumoral α; 18S: RNA 18S ribossomal. 
 

De todos os 15 genes, apenas 2 não apresentaram amplificação no tecido 

pancreático em nenhum dos três grupos de estudo, que foram a interleucina 1 (IL-1) 

e a metaloproteinase 9 (MMP-9), conforme avaliado em gel do produto purificado de 
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PCR (qualitativo) na Figura 12. Apenas 1 gene, o TNF-α, não apresentou 

amplificação somente no Grupo 1 (Controle), portanto, neste caso, o Grupo 2 foi 

utilizado como grupo calibrador para as análises de RT-qPCR. 

 

A 

 

B 

 

Figura 12. Gel do produto purificado de PCR (qualitativo) dos genes de estudo. (A): α-SMA: smooth 
muscle alpha-actin; Col1a1: colágeno; COX-2: ciclooxigenase 2; IL: interleucinas 1, 4, 6, 8 e 10; MCP-
1: quimioatração de células mononucleares; Mif: fator de inibição da migração de macrófagos; MIP-
3α: quimioatração de células mononucleares. (B): MMP: metaloproteinases 2 e 9; Pap: pancreatitis-
associated protein; TNF-α: fator de necrose tumoral α; 18S: RNA 18S ribossomal. Padrão 100 pb: 
Padrão de peso molecular de 100 pares de bases. Não houve amplificação para IL-1 e MMP-9. Para 
TNF-α, foi utilizado cDNA do Grupo 2 (Pancreatite alcoólica crônica), para os outros genes, cDNA do 
Grupo 1 (Controle). 

 

A Tabela 8 contém os resultados dos ensaios para otimização dos primers, 

assim como da quantidade ótima de cDNA que foram utilizados nas reações de 
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quantificação relativa dos respectivos transcritos, além do valor do “threshold” (limiar 

de detecção) definido pela análise das curvas-padrão para cada transcrito, 

considerando-se eficiência em torno de 100%. Para o cálculo da quantidade relativa 

(Fold Change), foi aplicado o método DDCt a fim de se realizar comparação relativa 

ao grupo não tratado (calibrador), neste trabalho, o Grupo 1. Além disso, para o 

Grupo 3, também foi realizada a análise relativa ao Grupo 2, com a finalidade de se 

detectar diferenças relacionadas especificamente à suplementação com vitamina E, 

na presença de pancreatite alcoólica crônica. 

 

Tabela 8. Threshold, quantidades de primer e de cDNA e condições de termociclagem padronizadas 
para cada um dos oligonucleotídeos iniciadores a partir dos ensaios de curva-padrão e de otimização, 
para amplificação por RT-qPCR. 

Nome do gene Threshold 
Quantidade de 

primer (nM) 

Quantidade 
de cDNA (ng) 

Nº de ciclos de 
desnaturação 

α-SMA 0,0149932 150 1000 40 

Col1a1 0,0339413 100 1000 40 

COX-2 0,0669473 150 1000 45 

IL-1 Não houve amplificação 

IL-4 0,0038001 150 1000 45 

IL-6 0,0156609 100 1500 45 

IL-8 0,0431697 100 1500 45 

IL-10 0,0185680 150 1500 45 

MCP-1 0,0152770 100 1500 45 

Mif 0,0483102 150 1000 40 

MIP-3α 0,0073526 150 1000 40 

MMP-2 0,1242980 150 1000 40 

MMP-9 Não houve amplificação 

Pap 0,1041760 150 1000 40 

TNF-α 0,0084788 100 1000 45 

18S 0,3996700 100 - - 
Threshold: limiar de detecção; RT-qPCR: (Reverse Transcription-quantitative Polymerase Chain 
Reaction); α-SMA: smooth muscle alpha-actin; Col1a1: colágeno; COX-2: ciclooxigenase 2; IL: 
interleucinas 1, 4, 6, 8 e 10; MCP-1: quimioatração de células mononucleares; Mif: fator de 
inibição da migração de macrófagos; MIP-3α: quimioatração de células mononucleares; MMP: 
metaloproteinases 2 e 9; Pap: pancreatitis-associated protein; TNF-α: fator de necrose tumoral α; 
18S: RNA 18S ribossomal. 

 

A quantificação relativa, apresentada na Tabela 9, mostrou que a pancreatite 

alcoólica crônica (PAC), tanto no Grupo 2 quanto no Grupo 3, ou seja, independente 
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da suplementação com vitamina E, levou ao aumento significativo da expressão 

gênica de todos os genes biomarcadores do processo inflamatório, quando 

comparados ao Grupo Controle (Grupo 1), com exceção de IL-1, MMP-9 e TNF- α, 

os quais não obtiveram amplificação no Grupo 1 (p<0,01). 

A suplementação com vitamina E na presença de PAC, ou seja, no Grupo 3, 

em relação ao grupo com PAC que não recebeu a suplementação (Grupo 2), 

diminuiu o número de transcritos para os genes α-SMA, COX-2, IL-6, MIP-3α, TNF-α 

(p<0,01), aumentou o número de transcritos para Pap (p<0,01) e não modificou 

significativamente a expressão gênica no tecido pancreático de Col1a1, IL-4, IL-8 e 

IL-10, MCP-1, Mif, MMP-2 (p>0,05) (Tabela 9). 

 

Tabela 9. Quantidade relativa dos transcritos em estudo, após amplificação por RT-qPCR. 
 

Nome do gene 
G1 G2/G1 G3/G1 G3/G2 

α-SMA 1 25,5 (12,3)* 12,8 (5,4)* -2,2 (1,0)* 

Col1a1 1 32,9 (15,3)* 18,2 (7,5)* -1,8 (1,1) 

COX-2 1 12,2 (3,7)* 3,7 (1,1)* -3,5 (1,1)* 

IL-4 1 9,8 (3,6)* 10,3 (0,4)* 1,1 (0,4) 

IL-6 1 15,6 (5,0)* 7,5 (4,4)* -2,5 (1,2)* 

IL-8 1 13,0 (7,1)* 9,1 (4,1)* -1,0 (1,7) 

IL-10 1 470,1 (145,2)* 794,0 (275,4)* 1,5 (1,4) 

MCP-1 1 14,8 (1,8)* 9,7 (2,7)* -1,7 (0,6) 

Mif 1 4,5 (1,2)* 4,3 (1,5)* -0,4 (1,4) 

MIP-3α 1 12,9 (5,3)* 6,1 (2,7)* -2,2 (1,2)* 

MMP-2 1 10,0 (2,6)* 6,0 (1,5)* -1,7 (0,5) 

Pap 1 92,4 (17,7)* 409,7 (170,9)* 4,5 (1,9)* 

TNF-α - 1 - -2,9 (1,0)* 
G1: Grupo 1; G2: Grupo 2; G3: Grupo 3. G1 calibrador - G2/G1: número de vezes que o gene é 
mais (+) ou menos (-) expresso no G2 em relação ao G1; G3/G1: número de vezes que o gene é 
mais (+) ou menos (-) expresso no G3 em relação ao G1; G2 calibrador - G3/G2: número de vezes 
que o gene é mais (+) ou menos (-) expresso no G3 em relação ao G2. α-SMA: smooth muscle 
alpha-actin; Col1a1: colágeno; COX-2: ciclooxigenase 2; IL: interleucinas 1, 4, 6, 8 e 10; MCP-1: 
quimioatração de células mononucleares; Mif: fator de inibição da migração de macrófagos; MIP-
3α: quimioatração de células mononucleares; MMP: metaloproteinases 2 e 9; Pap: pancreatitis-
associated protein; TNF-α: fator de necrose tumoral α; 18S: RNA 18S ribossomal. Os valores estão 
representados como média (erro padrão da média). N amostral: G1: 6 animais; G2: 8 animais; G3: 9 
animais. Para admitir diferenças estatisticamente significativas foi considerado p<0,05. *p<0,01 

(ANOVA). 
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Conforme mostra a Figura 13, α-SMA e MIP-3α (Figura 13A e 13J) são 

aproximadamente 2,2 vezes menos expressos no Grupo 3 (PAC + vitamina E) em 

relação ao Grupo 2 (PAC);  COX-2 (Figura 13C), 3,5 vezes menos expresso; IL-6 

(Figura 13E), 2,5 vezes menos expresso; Pap (Figura 13L), 4,5 vezes mais 

expresso; e TNF-α (Figura 13M) 2,9 vezes menos expresso (p<0,01). 

 

 

A 
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Figura 13. Quantidade relativa de (A): α-SMA; (B): Col1a1; (C): COX-2; (D): IL-4; (E): IL-6; (F): IL-8; 
(G): IL-10; (H): MCP-1; (I): Mif; (J): MIP-3α; (K): MMP-2; (L): Pap; (M): TNF-α nos grupos (G1: 
Controle sem tratamento, G2: Pancreatite alcoólica crônica, G3: Pancreatite alcoólica crônica + 
Vitamina E) após 6 semanas de tratamento. G1 calibrador - G2/G1: número de vezes que o gene é 
mais (+) ou menos (-) expresso no Grupo 2 em relação ao Grupo 1; G3/G1: número de vezes que o 
gene é mais (+) ou menos (-) expresso no Grupo 3 em relação ao Grupo 1; G2 calibrador - G3/G2: 
número de vezes que o gene é mais (+) ou menos (-) expresso no Grupo 3 em relação ao Grupo 2. 
Os valores estão representados como média (erro padrão da média). N amostral: G1: 6 animais; G2: 
8 animais; G3: 9 animais. Para admitir diferenças estatisticamente significativas foi considerado 
p<0,05. *p<0,01 (ANOVA). 
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5. DISCUSSÃO 

O modelo experimental de alcoolismo crônico proposto por Lieber e DeCarli 

(1989), desenvolvido neste estudo com alterações nas quantidades de α-tocoferol, 

representa um modelo clássico descrito na literatura. Está bem estabelecido que a 

ingestão de etanol na quantidade de 35,5% do valor calórico total (VCT) da dieta 

líquida é suficiente para resultar em considerável nível sangüíneo de etanol, o qual 

então é metabolizado preferencialmente pela via oxidativa em diferentes tecidos, 

incluindo o pâncreas, alterando o estado de repouso do tecido por meio da indução 

do estresse oxidativo e da resposta inflamatória. O consumo da dieta líquida fornece 

todos os nutrientes necessários para assegurar o crescimento e desenvolvimento 

normais dos animais no Grupo Controle, enquanto os ratos que recebem etanol 

desenvolvem esteatose hepática, a qual é evidente morfológica e bioquimicamente 

(LIEBER, 1994). Dessa forma, o modelo de Lieber e DeCarli é considerado, 

portanto, de conhecida relevância clínica (LIEBER & DECARLI, 1989). 

Na dieta líquida (LIEBER & DECARLI, 1989), as duas únicas diferenças na 

composição, entre a dieta controle e a que contém etanol, estão nas quantidades de 

sacarose e de etanol, para que se mantenha a mesma densidade calórica. A dieta 

controle é normoglicídica, com 47,0% do VCT de carboidrato. A dieta na qual é 

acrescido etanol, as calorias de carboidrato são substituídas pelas de etanol, 

resultando em 35,5% do VCT de etanol e 11,5% do VCT de carboidrato, tornando-a 

hipoglicídica. As fontes de carboidrato da dieta são amido e sacarose, e apenas a 

quantidade de sacarose é diminuída para que se obedeça ao VCT de 11,5%. Lieber 

e cols. (1965), por meio de estudos modificando a composição para hipolipídica e 

normoglicídica na dieta que contém etanol (as calorias de lipídeo foram substituídas 

pelas do etanol), e hipoglicídica na dieta controle isenta de etanol, comprovaram que 
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as alterações relacionadas à ingestão da dieta líquida, proposta originalmente em 

1963 (LIEBER et al., 1963), são devidas exclusivamente ao efeito do álcool, e não 

às alterações nas quantidades de carboidrato. 

A sacarose é capaz de modular a expressão gênica, porém, até o presente 

estudo, nenhum trabalho mostrou influência da deficiência ou de quantidades 

normais de ingestão de sacarose na expressão gênica especificamente dos 

marcadores inflamatórios avaliados neste trabalho. Entre os genes que podem ser 

geneticamente regulados pela sacarose, estão as proteínas que auxiliam no 

enovelamento de outras proteínas (hsp70 – heat shock protein) e que atuam na 

degradação de catecolaminas (COMT - Catechol-O-methyl transferase) no tecido 

coronariano, as quais estão envolvidas com a patogênese da hipertensão; proteínas 

envolvidas no transporte de elétrons na mitocôndria das células do tecido adiposo e 

fígado (NDUFB6 - NADH dehydrogenase (ubiquinone) 1β subcomplex 6), cuja 

disfunção possui relação com a obesidade; e enzimas do metabolismo de 

carboidratos (glicose-6-fosfato desidrogenase e hexoquinase) no fígado, cujas 

alterações participam dos mecanismos de resistência à insulina e de estresse 

oxidativo nas infecções (LOMBA et al., 2010; LOMBA et al., 2009; MAIZTEGUI et al., 

2006; BUSSEROLLES et al., 2002; BIZEAU et al., 2001; SPOLARICS, 1999). Li e 

cols. (2005b) mostraram que, na doença hepática gordurosa não-alcoólica, uma 

dieta rica em sacarose pode diminuir as células natural killers (NKT) do sistema 

imune inato no fígado e aumentar sua apoptose, contudo análises de expressão 

gênica não foram realizadas. Portanto, a deficiência de sacarose nos Grupos 2 e 3 e 

a dieta normoglicídica do Grupo 1, considerando-se as dietas possuírem a mesma 

densidade energética de 1 kcal/mL e a ingestão ter sido controlada por pair-fed, não 
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interferiram com os resultados de histopatologia e de expressão gênica 

apresentados por este trabalho. 

Neste trabalho, a dieta de Lieber e DeCarli (1989) foi administrada por 6 

semanas, além de 1 semana de adaptação ao etanol. Apesar de outros estudos 

descreverem um período experimental igual ou superior a 8 semanas (GUKOVSKY 

et al., 2008; LI et al., 2008; KUBISCH et al., 2006), foram utilizados 6 semanas a 

partir de resultados de experimentos previamente realizados neste laboratório, no 

qual com 6 semanas já se observaram as alterações clínicas descritas por Lieber 

(2005), típicas deste modelo experimental de alcoolismo crônico (SIQUEIRA-SILVA, 

2010; ZANUTO, 2005). Além disso, ratos machos da linhagem Wistar, segundo 

observado em todos os experimentos deste laboratório, possuíram diminuição da 

expectativa de sobrevivência a partir da 7ª semana de tratamento com etanol a 

35,5% do VCT, se incluída a semana de adaptação. O consumo crônico de etanol, 

associado à ocorrência de pancreatite, agrava ainda mais a sobrevivência dos 

animais. 

Ratos do gênero masculino foram os utilizados neste trabalho, uma vez que, 

na literatura, a maior parte dos estudos que reproduzem o modelo experimental de 

alcoolismo crônico em ratos também utilizaram os machos (DAS et al., 2009; 

GUKOVSKY et al., 2008; LI et al., 2008; DAS et al., 2006; KUBISCH et al., 2006; 

ANDICAN et al., 2005; JORDÃO JR. et al., 2004; KANBAGLI et al., 2002; ALEYNIK 

et al., 1999). A linhagem Wistar foi a escolhida pois, como este trabalho visava 

reproduzir o primeiro modelo experimental de pancreatite alcoólica crônica descrito 

por Gukovsky e cols. (2008), foi escolhida a mesma linhagem e gênero que estes 

utilizaram. 
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Trabalhos que avaliam expressão gênica não necessitam de um n amostral 

superior a 10 quando se utiliza o rato como organismo em estudo, uma vez que a 

variabilidade interindividual entre ratos Wistar é pequena. Outros estudos, cuja 

metodologia também foi o RT-PCR quantitativo, utilizaram 2 e 5 ratos (GUKOVSKY 

et al., 2008; LI et al., 2001), e os que utilizaram microarrays, 4 ratos (SIQUEIRA-

SILVA, 2010; KUBISCH et al., 2006). Neste trabalho, o Grupo Controle iniciou e 

completou o experimento com 6 animais, e os dois Grupos em que houve a indução 

da pancreatite alcoólica crônica iniciaram com 10, porém houve perdas de 2 e 1 

animais respectivamente nos grupos com quantidades normal (Grupo 2) e 

suplementada com vitamina E (Grupo 3). Dessa forma, o n foi suficiente para a 

análise de expressão gênica proposta pelo estudo. 

Vários ensaios clínicos têm descrito uma estrita relação entre alcoolismo e 

pancreatite, entretanto, encontra-se na literatura que apenas o consumo crônico 

isolado de etanol não é suficiente para causar pancreatite (GUKOVSKY et al., 2008; 

LI et al., 2008; LERCH et al., 2003; PANDOL et al., 1999; DURBEC & SARLES, 

1978). Certamente, o uso de etanol a longo prazo aumenta a predisposição do 

pâncreas a outros agentes ou eventos celulares nocivos, devido à alteração do 

estado basal, sensibilização das células acinares e redução dos mecanismos de 

defesa antioxidante deste tecido (GUKOVSKY et al., 2008; LI et al., 2008). 

Estabelece-se o quadro de pancreatite alcoólica por meio do consumo crônico 

de etanol e da concomitante hiperestimulação da secreção da colecistoquinina 

(CCK). Este hormônio, produzido no intestino, em concentrações fisiológicas 

estimula a secreção pancreática de enzimas no trato digestivo, entretanto, em altas 

doses, contribui para a ativação precoce das enzimas proteolíticas no próprio tecido 

pancreático, iniciando a autodigestão do tecido (GUKOVSKY et al., 2008; DENG et 
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al., 2005; LERCH et al., 2003; PANDOL et al., 1999; LERCH & ADLER, 1994). 

Ainda, a administração de ciclosporina A (CsA), um imunossupressor, em 

combinação com episódios repetidos de pancreatite aguda induzida por ceruleína 

(Cer), um análogo da CCK,  resultou em pancreatite crônica cerca de 1 a 2 semanas 

após a indução aguda, comprovada por análise histopatológica e morfológica, 

segundo Gukovsky e cols. (2008), os quais foram o primeiro grupo a publicar um 

modelo experimental crônico da pancreatite alcoólica. A CsA possui relação com o 

processo de fibrogênese no pâncreas, dificultando o processo de reparo no tecido 

sensibilizado pelo etanol, estabelecendo-se, assim, o quadro crônico da patologia 

(GUKOVSKY et al., 2008). 

A CsA atua especificamente e de maneira reversível nos linfócitos, 

bloqueando-os na fase G0 ou G1 do ciclo celular e inibindo a liberação de linfocinas 

pelas células T ativadas, desencadeada por antígenos. A CsA não deprime a 

hematopoiese e não tem efeito sobre a função das células fagocitárias 

(Sandimmun® – Novartis). Uma vez que a pancreatite alcoólica crônica se 

caracteriza por infiltrado inflamatório de células mononucleares (linfócitos, monócitos 

e macrófagos), neste estudo apenas foi avaliada a expressão de genes 

biomarcadores do processo inflamatório relacionados à ação de monócitos e de 

macrófagos, além de outras quimiocinas, citocinas, e proteínas do processo de 

reparo e de fibrogênese, pois estes não se alteram com a terapia imunossupressora 

com CsA, conferindo maior confiabilidade aos resultados, ao contrário dos linfócitos. 

O ganho de peso e a ingestão da dieta não apresentaram diferenças entre os 

três grupos experimentais, garantindo iguais condições de crescimento e de 

desenvolvimento aos animais. A ingestão de etanol foi igual entre os Grupos 2 e 3, e 

como as doses de CsA e de Cer administradas foram calculadas com base no peso 
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corporal (20 mg/kg e 20 µg/kg respectivamente), todos os animais foram submetidos 

às mesmas condições para o desenvolvimento da pancreatite alcoólica crônica. 

Assim, a análise dos dados referentes à ingestão mostrou que os grupos ingeriram 

quantidades semelhantes de dieta, o que mostra que o pareamento realizado (pair-

fed) foi efetivo. 

A dieta líquida de Lieber e Decarli (1989) foi preparada com alterações nas 

quantidades de vitamina E. O etanol é hidrossolúvel e prontamente absorvido pelo 

trato gastrointestinal, no estômago e intestino delgado. Em indivíduos saudáveis e 

não-alcoólatras, a absorção pela parede do estômago pode chegar a 39% durante a 

primeira hora pós-prandial, aumentando-se para 73% conforme ocorre o 

esvaziamento gástrico de alimentos (LIEBER, 2005; CORTOT et al., 1986). A 

vitamina E é lipossolúvel e necessita de condições semelhantes às gorduras, como a 

presença de bile para formação de micelas e absorção pelo intestino delgado. A 

vitamina solubilizada nas micelas é transportada pela membrana da borda em 

escova dos enterócitos por difusão passiva, os ésteres de tocoferol são hidrolisados 

no intestino delgado, e alcançam o fígado nos quilomícrons remanescentes. 

Nutrientes que aumentam a biodisponibilidade da vitamina E são os lipídeos, 

presentes na quantidade de 35,0% do VCT da dieta de Lieber e DeCarli (DE 

BORTOLI & COZZOLINO, 2009; KAYDEN & TRABER, 1993; LIEBER & DECARLI, 

1989). Dessa forma, a presença de etanol concomitante a doses suplementares de 

vitamina E na dieta não interferiu com a biodisponibilidade e absorção de cada 

componente pelo organismo do animal, pois ocorreram por mecanismos diferentes. 

A suplementação com vitamina E foi administrada na dose de 20x a AIN-93 

(NAP, 1995), uma vez que estudo anterior realizado neste laboratório mostrou 

ocorrer alterações no perfil global de expressão gênica relacionados a essa 
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quantidade de tocoferol, em modelo de alcoolismo crônico (SIQUEIRA-SILVA, 2010). 

A suplementação de vinte vezes representa uma dose farmacológica, cujo efeito do 

α-tocoferol é então potencializado. 

A ingestão de vitamina E não apresentou diferença estatística entre os 

Grupos 1 e 2, e foi significativamente maior para os animais do Grupo 3, o qual 

também apresentou maiores níveis de α-tocoferol no plasma e no fígado, 

comprovando a eficiente suplementação deste grupo. Os níveis hepáticos de α-

tocoferol no Grupo 3 também foram maiores quando os dados foram normalizados 

por miligrama de lipídeos totais hepáticos, uma vez que a vitamina E necessita de 

lipoproteínas para armazenagem no fígado. Neste trabalho, mesmo com a ingestão 

de doses suplementares no Grupo 3, as concentrações plasmáticas de vitamina E 

aumentaram apenas em quantidades de duas a quatro vezes superiores em relação 

ao grupo com ingestão normal da vitamina (3,1x em relação ao Grupo 1 e 2,0x em 

relação ao Grupo 2). Essa faixa de aumento vai ao encontro do que é descrito na 

literatura, uma vez que tais quantidades de elevação no plasma já são suficientes 

para aumentarem a distribuição de α-tocoferol para os tecidos (KAYDEN & 

TRABER, 1993; DIMITROV et al., 1991; FARRELL & BIERI, 1975). 

Não houve diferença estatisticamente significante entre os Grupos 1 e 2 

quanto aos níveis de α-tocoferol no plasma e fígado, mostrando que o consumo de 

álcool e a indução de pancreatite não influenciaram no estoque e/ou utilização dessa 

vitamina, quando ingerida em quantidades normais. 

Jordão Jr. e cols. (2004) também não encontraram alterações nos níveis 

plasmáticos e hepáticos de vitamina E mediante administração de etanol e de 

quantidade normal recomendada de vitamina E para ratos (JORDÃO JR. et al., 

2004). Outros estudos observaram redução significativa da vitamina E tanto 
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plasmática quanto hepática no alcoolismo em animais, devido provavelmente à 

utilização da vitamina no processo de detoxificação e recuperação após o consumo 

de etanol (JORDÃO JR. et al., 2002; TYÖPPÖNEN & LINDROS, 1986). Há os que 

mostram redução apenas na vitamina E hepática, não alterando seus níveis 

plasmáticos em relação ao Grupo Controle (KANBAGLI et al., 2002; SADRZADEH et 

al., 1994; BJONERBOE et al., 1990), e redução na vitamina E hepática, com 

aumento na plasmática, o que poderia estar relacionado à hiperlipemia (KAWASE et 

al., 1989). A variação encontrada nos dados da literatura do efeito do consumo 

alcoólico crônico sobre os níveis de alfa-tocoferol hepático e plasmático de ratos 

parece depender, pelo menos em parte, da dose administrada de vitamina E, e da 

dose e período de exposição ao etanol. 

Neste trabalho, a dose normal correspondente à AIN-93 de vitamina E 

associada ao tratamento crônico por 6 semanas com álcool a 35,5% do VCT não 

alteraram os níveis plasmáticos e hepáticos de vitamina E no Grupo 2. É possível 

que, nessa situação de consumo crônico de etanol, o estoque de α-tocoferol ainda 

não tenha sido utilizado pelo fígado, uma vez que a resposta inflamatória induzida 

pelo álcool ainda encontrava-se em estágios iniciais no pâncreas. Também poderia 

estar relacionado ao fato de que o organismo teve tempo suficiente para reposição 

dos estoques, pela diminuição da excreção da vitamina ingerida. Ou ainda, que 

grande parte do radical α-tocoferoxil formado já tenha sido regenerado a α-tocoferol 

por meio da ação de diferentes agentes, como ácido ascórbico, o qual foi ingerido 

nas quantidades normais recomendadas pelos animais, glutationa e ácido úrico 

(KAYDEN & TRABER, 1993; KAGAN et al., 1992; BISBY & PARKER, 1991; NIKI, 

1991; PACKER et al., 1979). O Grupo 3, por apresentar os maiores resultados de 

vitamina E plasmática e hepática, além da maior ingestão, ratifica a hipótese de que 
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as alterações na expressão gênica sejam decorrentes da suplementação com 

vitamina E, a qual foi a única característica diferencial deste grupo. 

Não foi possível dosar a quantidade de vitamina E no pâncreas pois, por ser 

um tecido difuso e escasso, foi totalmente utilizado para a extração de RNA e 

análise histopatológica. O fígado é o local principal de estoque de vitamina E, tendo 

sido o utilizado neste trabalho para avaliação dos estoques e comprovação da 

suplementação. Uma menor proporção da vitamina E é estocada em tecidos extra-

hepáticos, particularmente nos locais em que a produção de radicais livres é maior, 

como nas membranas mitocondriais e no retículo endoplasmático do coração e dos 

pulmões (DE BORTOLI & COZZOLINO, 2009). Portanto, a dosagem de α-tocoferol 

no pâncreas não seria relevante, uma vez que este não configura tecido estoque de 

vitamina lipossolúvel, tal qual o fígado. 

A avaliação dos níveis hepáticos de lipídeos totais, neste estudo, revelou uma 

maior quantidade no Grupo 3, e não houve diferença estatística quando comparados 

Grupos 1 com 2. A maior quantidade de lipídeos hepáticos no Grupo 3 foi 

provavelmente relacionado ao maior estoque de α-tocoferol, cuja suplementação 

seria a única característica diferencial deste grupo, e não estaria relacionado ao 

consumo de etanol, uma vez que o Grupo 2, o qual também recebeu etanol, não 

apresentou maiores quantidades significativas de lipídeos totais. A vitamina E, por 

ser lipossolúvel, necessita de lipoproteínas para o estoque hepático, contudo o local 

e os mecanismos de estoque no fígado ainda não foram completamente 

esclarecidos. Questiona-se quanto ao local, se nas células de Ito (ou células 

estreladas), as quais armazenam vitamina A na forma de ésteres de retinol, se no 

hepatócito, o qual seria pouco provável, pois caracterizaria uma degeneração 

(PAULA et al., 2006; COTRAN et al., 2000). O conhecimento dos mecanismos de 
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estoque hepático de vitamina E poderiam contribuir para elucidar se há relação 

direta com os lipídeos totais hepáticos no alcoolismo. 

Kanbagli e cols. (2002) encontraram aumento no nível de lipídeos totais no 

fígado de ratos que receberam tratamento crônico de etanol. Neste trabalho, o 

contrário foi observado pela análise do Grupo 2, o qual não apresentou diferença 

estatística com o Grupo Controle. Porém, o presente trabalho teve como diferenciais 

a ocorrência de pancreatite associada ao consumo crônico de etanol, e a 

suplementação com uma vitamina lipossolúvel. 

A análise histopatológica do tecido pancreático mostrou focos de destruição 

da arquitetura das células acinares, infiltrado inflamatório composto por células 

mononucleares (tendo sido possível diferenciar alguns linfócitos e plasmócitos) e 

proliferação de tecido conjuntivo de sustentação, como mecanismo inicial de reparo. 

Tais achados configuram como típicas alterações de pancreatite alcoólica crônica, 

porém ainda em estágio bastante inicial. A coloração HE (hematoxilina e eosina) não 

permite diferenciar o processo de fibrose, para isso seria necessário outro tipo de 

coloração ou ensaio imunohistoquímico. Porém, os achados foram suficientes para 

confirmarem o início da pancreatite alcoólica do tipo crônica. O desenvolvimento da 

pancreatite mostrou-se qualitativamente semelhante nos Grupos 2 e 3, 

independente da suplementação com vitamina E. 

No trabalho de Gukovsky e cols. (2008), a indução da pancreatite alcoólica 

crônica, também por meio das mesmas doses de CsA e de Cer, e mesma dieta 

proposta por Lieber e Decarli (1989), porém com duas semanas a mais de ingestão 

de etanol (total de 8 semanas), resultou em achado histopatológico mais típico e 

avançado. O tecido pancreático apresentou grande perda de células acinares, 

restando cerca de 13% do tecido original, extenso infiltrado inflamatório 
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mononuclear, composto por macrófagos e linfócitos, presença de fibroblastos e de 

fibrilas de colágeno e fibrose (GUKOVSKY et al., 2008).  

É provável que o tempo de tratamento tenha interferido com o tipo de 

resposta do tecido pancreático, pois neste trabalho os ratos passaram por 6 

semanas de tratamento com etanol, duas a menos em relação ao trabalho de 

Gukovsky e cols. (2008). Dessa forma, o etanol poderia potencializar a pancreatite 

nos animais, de forma que, se fossem acrescidas mais duas semanas de ingestão 

da dieta líquida antes de iniciado o período em que houve a injeção de CsA e de 

Cer, possivelmente se observariam achados típicos de pancreatite alcoólica crônica 

em estágio mais avançado. 

Já está bem estabelecido na literatura, e por meio de experimentos anteriores 

realizados neste laboratório, que o consumo crônico de etanol induz a esteatose 

hepática em ratos (SIQUEIRA-SILVA, 2010; ZANUTO, 2005; LIEBER & DECARLI, 

1989). Uma vez que o fígado é um dos órgãos mais acometidos pelo modelo animal 

de alcoolismo crônico proposto por Lieber e DeCarli (1989) (LIEBER, 2005; LIEBER, 

2004; LIEBER, 1994), as análises hepáticas de histopatologia e de lipídeos totais 

foram propostas neste estudo como ferramentas adicionais e secundárias para 

confirmação da reprodução do modelo experimental de Lieber, e para avaliação da 

resposta a partir de uma nova situação, a concomitante indução de pancreatite 

crônica. 

No presente trabalho, o fígado do Grupo 1 (Controle) apresentou histologia 

normal, enquanto os animais que receberam etanol (Grupos 2 e 3) desenvolveram 

esteatose em grau moderado, entretanto com alta variabilidade entre os diferentes 

animais, de 30 a 60%. A esteatose não configurou um quadro típico de resposta dos 

animais deste estudo conforme o descrito em trabalhos anteriores que utilizaram o 
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modelo de Lieber e DeCarli (1989), em que a esteatose se desenvolve com valor 

mínimo de 60%, ou seja, grave (SIQUEIRA-SILVA, 2010; LIEBER, 2005; ZANUTO, 

2005). Conforme estudos já realizados neste laboratório, foi mostrado que a 

suplementação com vitamina E 20x não preveniu a esteatose hepática em animais 

cronicamente tratados com álcool (SIQUEIRA-SILVA, 2010). Ambos os Grupos 2 e 3 

apresentarem esteatose em grau bastante variável e semelhante, contudo a 

determinação de lipídeos totais hepáticos mostrou aumento apenas no Grupo 3, fato 

já discutido, provável à suplementação com vitamina E, e não ao consumo de etanol. 

A análise do peso total do fígado foi maior no Grupo 1, entretanto, quando 

normalizado por 100 gramas de peso corporal, com a finalidade de minimizar o 

possível efeito do peso corporal final de cada animal, não houve diferença entre os 

três grupos. 

Apesar de o fígado ser um dos órgãos mais acometidos pelo consumo 

alcoólico crônico, o menor grau de esteatose hepática observado neste trabalho 

ocorreu possivelmente devido à ativação da resposta inflamatória no tecido 

pancreático. 

A oxidação do etanol pela álcool desidrogenase, bem como a conversão do 

acetaldeído a  acetato, geram uma proporção elevada de NADH/NAD+ no citosol do 

hepatócito, o que provoca mudanças no estado de óxido-redução e desencadeia 

inúmeras alterações em certas vias metabólicas, resultando na incapacidade de 

sintetizar lipoproteínas necessárias para o transporte de triacilgliceróis para os 

tecidos extra-hepáticos. Tal fato, associado à elevada síntese de triacilgliceróis no 

alcoolismo, favorece a esteatose hepática no alcoolismo crônico (LIEBER, 2004). 

Existem trabalhos clínicos descrevendo baixos índices de coexistência de 

pancreatite alcoólica crônica e injúria hepática (HASTIER et al., 1999; MONTES, 
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1995; DEL OLMO MARTÍNEZ et al., 1992; ICHIHARA et al., 1992; ANGELINI et al., 

1985; STROLE JR. & VICKERY JR., 1975; WORK GROUP III, 1975). Por este 

trabalho, uma vez estabelecidas as primeiras alterações decorrentes da pancreatite, 

há a possibilidade de o pâncreas ter sido o local de atração preferencial dos 

metabólitos oxidativos do etanol, ao invés do fígado, uma vez que os leucócitos 

presentes na região de inflamação liberam uma substância denominada 

mieloperoxidase, a qual aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) no pâncreas, formando um ciclo vicioso (OLSZEWER, 2009). Além disso, 

ROS, por sua vez, estimulam a ativação de NF-κB e o aumento da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias no local em que são produzidos (PUROHIT et al., 2003). 

Portanto, o aumento do estresse oxidativo na vigência de resposta inflamatória 

crônica ativada no tecido pancreático possivelmente amenizaram a injúria no fígado 

em decorrência do metabolismo do etanol, como o acúmulo de lipídeos no interior 

dos hepatócitos. 

É conhecido que a alteração do estado basal de um órgão específico seja 

conseqüência da expressão gênica. Trabalhos anteriores com ratos mostraram que 

o consumo alcoólico crônico, a presença de pancreatite alcoólica e a suplementação 

com vitamina E são eventos que podem alterar de forma independente a expressão 

gênica, por diferentes mecanismos (GUKOVSKY et al., 2008; ZINGG, 2007b; 

KUBISCH et al., 2006; AZZI et al., 2004). Apesar de a análise histopatológica da 

pancreatite alcoólica crônica nos Grupos 2 e 3 ter mostrado alterações típicas ainda 

em estágios iniciais, as alterações de expressão gênica encontraram-se bem 

estabelecidas, uma vez que modificações de ordem genética ocorrem antes que as 

de nível bioquímico, fisiológico e morfológico. 
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A atividade antioxidante da vitamina E já está bem documentada, desde 

1931. A partir de 1967, suas atividades biológicas não antioxidantes começaram a 

ser descobertas, e somente em 2003 descobriu-se sua participação na modulação 

da expressão gênica e da transdução de sinal (ZINGG et al., 2007a). Segundo 

revisão publicada por Brigelius-Flohé (2009), entre as vias mais importantes 

moduladas pela vitamina E estão aquelas relacionados com a resposta inflamatória, 

sendo que os tocoferóis possuem propriedades anti-inflamatórias (VASU et al., 2007; 

HAN et al., 2006; LIN et al., 2002). A ingestão de vitamina E acima da 

recomendação, por alimentos ou suplementos, pode regular o sistema imune e as 

interações das células inflamatórias com tecidos-alvo, por meio de vários 

mecanismos, como a redução da liberação de citocinas, inibição da agregação 

plaquetária pela inibição da COX-2, alteração na proliferação das células do músculo 

liso, controle do tônus vascular, e redução da interação do endotélio vascular com 

células inflamatórias e do sistema imune (OZER et al., 1995; STEINER, 1991). 

Em revisões publicadas por Zingg (2007b) e Azzi e cols. (2004), o α-tocoferol 

é capaz de alterar a expressão gênica por meio da modulação de enzimas 

específicas envolvidas com a transdução de sinal: a proteína C quinase, proteína B 

quinase, proteína tirosina-quinase, lipoxigenases, ciclooxigenase-2, fosfolipase A2, 

fosfatase protéica 2A, tirosina-fosfato, diacilglicerol quinase, e o fosfatidilinositol-3-

quinase. Entre os vários genes que podem ser regulados pela vitamina E, estão os 

envolvidos com a formação/degradação da matriz extracelular, como o colágeno e a 

metaloproteinase, e os envolvidos com a resposta inflamatória, como interleucinas e 

fatores inflamatórios (BRIGELIUS-FLOHÉ, 2009; AZZI et al., 2004). 

Em experimento anterior realizado neste laboratório, foram encontradas 

maiores evidências de possível ação anti-inflamatória protetora do α-tocoferol em 
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modelo de alcoolismo crônico (SIQUEIRA-SILVA, 2010). Em ratos que receberam a 

dieta de Lieber e DeCarli (1989) por seis semanas, houve presença de infiltrado 

inflamatório no fígado apenas do grupo que não recebeu a suplementação 20x de 

vitamina E, segundo análise por histopatologia, sendo que no grupo que recebeu 

etanol com a suplementação de 20x, não houve o infiltrado inflamatório. Os dados 

de expressão gênica global, por meio da técnica de microarray, corroboraram a 

provável função protetora da vitamina E indicada pelos achados histopatológicos, 

resultando em um perfil de expressão diferencial de 120 genes no grupo que 

recebeu o etanol concomitante à suplementação 20x de α-tocoferol. 

A resposta inflamatória e o estresse oxidativo são eventos que ocorrem de 

forma sinérgica na ocorrência da pancreatite alcoólica crônica, e resultam em um 

equilíbrio dinâmico do organismo. O acetaldeído, produzido pela oxidação do etanol, 

dentre os vários efeitos tóxicos que apresenta, é capaz de formar aduto com o pró-

peptídeo carboxi-terminal do pró-colágeno, ativando a síntese de colágeno. Os 

adutos acetaldeído-proteína também podem atuar como antígenos, e ativar a 

resposta imune. Os produtos da peroxidação lipídica, a produção de TGF-α (fator de 

transformação do crescimento - alfa) e a hiperlactacidemia induzida pelo etanol 

também estimulam a síntese de colágeno, podendo contribuir para o 

desenvolvimento de fibrose (LIEBER, 2004). Além disso, na região onde há resposta 

inflamatória, os leucócitos, quando ativados, estimulam a produção de ROS por meio 

da liberação de uma substância, a mieloperoxidase (OLSZEWER, 2009). A maior 

concentração de ROS configura um importante meio de proteção orgânica contra o 

desenvolvimento de infecções oportunistas, uma vez que ROS atuam como 

bactericidas. Macrófagos, monócitos, neutrófilos e eosinófilos são os principais 

fagócitos estimuladores da liberação de ROS, além de fibroblastos, linfócitos B e 
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células endoteliais também liberarem radical superóxido (O2
-) e peróxido de 

hidrogênio (H2O2) (PAGLIUSO et al., 2006). 

Portanto, é possível que a suplementação com α-tocoferol, na presença de 

pancreatite alcoólica crônica em ratos, possa contribuir para a diminuição da 

gravidade da patologia por meio de dois mecanismos, a diminuição da resposta 

inflamatória – pela modulação da expressão gênica e da transdução de sinal de 

enzimas específicas, e a diminuição do estresse oxidativo – pela ação antioxidante 

direta. 

Este trabalho teve como objetivo, por meio da análise da expressão gênica 

em ratos, encontrar maiores evidências que pudessem auxiliar na descoberta dos 

mecanismos envolvidos com a pancreatite alcoólica crônica, a partir da modulação 

de marcadores inflamatórios pela suplementação com vitamina E. De todos os 15 

genes inicialmente propostos neste trabalho, apenas 2 não apresentaram 

amplificação no tecido pancreático em nenhum dos três grupos de estudo, que foram 

a interleucina 1 e a metaloproteinase 9, conforme avaliado em gel do produto 

purificado de PCR qualitativo. Isto pode estar relacionado à ausência de expressão 

desses transcritos no tecido pancreático desses animais, ou a defeitos no desenho 

ou fabricação dos respectivos oligonucleotídeos iniciadores específicos. Portanto, 

eles foram excluídos das análises, totalizando 13 genes em estudo. O TNF-α não 

apresentou amplificação no Grupo 1 (Controle), somente nos Grupos 2 e 3, portanto, 

para este gene, apenas o Grupo 2 foi utilizado como grupo calibrador. 

A expressão diferencial no tecido pancreático de todos os genes 

biomarcadores inflamatórios avaliados, nos Grupos 2 e 3 em relação ao Grupo 1, 

mostrou indícios de que neste momento houve um quadro genético estabelecido de 

pancreatite alcoólica crônica, ainda que em estágio inicial pela histopatologia, 
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independente da suplementação com vitamina E. Dos 13 genes estudados, 6 

apresentaram diferença de expressão associados à suplementação com α–tocoferol, 

ou seja, no Grupo 3 em relação ao Grupo 2, mostrando ter ocorrido um estímulo 

modulatório da vitamina na injúria pancreática.  

Em relação ao Grupo 1 (Controle), todos os genes, com exceção do TNF-α, 

apresentaram aumento de expressão na presença de pancreatite alcoólica crônica, 

tanto no Grupo 2 quanto no Grupo 3, independente da suplementação com vitamina 

E. TNF-α não obteve amplificação no Grupo 1, portanto este tipo de análise não foi 

possível. Isso sugere que o modelo experimental para indução de pancreatite 

alcoólica crônica foi efetivo, levando à alterações nos números de transcritos de 

genes relacionados às atividades pró e anti-inflamatórias. 

Em trabalho de Gukovsky e cols. (2008), também houve aumento, na 

presença de pancreatite alcoólica crônica, no nível de transcritos para TNF-α, IL-6, 

IL-10, MCP-1, MIF, MIP-3α, colágeno (Col1a1) e MMP-2. Grady e cols. (1997) 

verificaram, por Northern Blot, que diferentes quimiocinas, como o MCP-1, têm sua 

expressão induzida nas células acinares do pâncreas imediatamente após a 

estimulação aguda por Cer, ou seja, em estágios iniciais da pancreatite aguda. Pelo 

presente estudo, semelhantes resultados foram observados. Em trabalho de Li e 

cols. (2008), o tratamento crônico com etanol, porém sem a ocorrência de 

pancreatite, não modificou as quantidades de α-SMA, COX-2 e colágeno no 

pâncreas, quando analisados por Western Blot, mas análises de expressão gênica 

não foram realizadas. Segundo Das e cols. (2009), o consumo alcoólico crônico, 

também com ausência de pancreatite, ocasionou o aumento dos níveis séricos de 

IL-10 e TNF-α, e diminuição da IL-4, contudo análises de expressão gênica também 

não foram realizadas. 
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Neste trabalho, os fatores pró-inflamatórios cujo número de transcritos 

aumentou na presença de pancreatite alcoólica crônica, independente da vitamina E, 

foram as quimiocinas MCP-1 e IL-8, a citocina Mif, colágeno e MMP-2. MCP-1 

(monocyte chemoattractant protein) é responsável pela quimioatração mista de 

leucócitos, especialmente monócitos, macrófagos e linfócitos (CHARO & 

RANSOHOFF, 2006; ABBAS, 2003; DALY & ROLLINS, 2003). Macrófagos são 

células fagocíticas encontradas nos tecidos, se originam de monócitos presentes na 

circulação sangüínea, e desempenham funções importantes nas respostas imunes 

inatas e adquiridas. Quando ativados por produtos microbianos e por citocinas das 

células T, provocam a fagocitose de partículas estranhas, produzem citocinas 

inflamatórias e apresentam antígenos às células T auxiliares (CHARO & 

RANSOHOFF, 2006; ABBAS, 2003).  

A IL-8 (interleucina 8) auxilia no recrutamento de fagócitos, especialmente 

neutrófilos (ABBAS, 2003). Ambas as quimiocinas MCP-1 e IL-8 medeiam e regulam 

a imunidade inata, sendo, portanto, produzidas principalmente por fagócitos 

mononucleares, tais como macrófagos ativados e células T. Fagócitos 

mononucleares são os tipos celulares encontrados na resposta inflamatória crônica, 

tal qual a proposta deste trabalho, pancreatite alcoólica crônica (ABBAS, 2003). 

O Mif (macrophage migration inhibitory factor) atua na imobilização de 

fagócitos mononucleares, um efeito que mantém as células retidas no local da 

inflamação (GUKOVSKY et al., 2008; ABBAS, 2003). Colágeno e MMP-2 (matrix 

metalloproteinase 2) são mediadores do processo de reparo do tecido pancreático, 

sendo estimulados na ocorrência de injúria, e estão relacionados ao processo de 

fibrogênese (ABBAS, 2003; APTE & WILSON, 2003; SCHNEIDER et al., 2001; 

APTE et al., 2000). Normalmente, o aumento da expressão de proteínas do sistema 
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de reparo é transitório, conforme o processo é finalizado, portanto a manutenção do 

aumento no nível de transcritos desses genes sugere que a pancreatite alcoólica 

crônica danificou o processo de reparo, estimulando a injúria pancreática (PARKS et 

al., 2004). 

O fator anti-inflamatório cujo número de transcritos aumentou na presença de 

pancreatite alcoólica crônica, independente da vitamina E, foi a IL-10. Essa é uma 

citocina produzida por macrófagos ativados, e sua principal função é inibir os 

macrófagos ativados, mantendo o controle homeostático das reações imunes inatas 

e mediadas por células (ABBAS, 2003). A IL-10 também medeia e regula a 

imunidade inata, sendo produzida principalmente por fagócitos mononucleares, tais 

como macrófagos ativados e células T, os quais são os tipos celulares encontrados 

na resposta inflamatória crônica, tal qual a proposta deste trabalho (ABBAS, 2003). 

A IL-4 também teve sua expressão gênica aumentada na presença de 

pancreatite alcoólica crônica, independente da vitamina E. Trata-se de uma citocina 

com propriedades tanto pró quanto anti-inflamatórias. Produzida principalmente pelo 

subgrupo Th2 das células T CD4+ auxiliares, sua função pró-inflamatória é induzir a 

diferenciação das células Th2 a partir dos precursores CD4+ naive, e estimular a 

produção de anticorpos da classe IgE pelas células B. Como função anti-

inflamatória, atua na supressão das funções dos macrófagos dependentes de 

interferon-γ (ABBAS, 2003). A IL-4 medeia e regula a imunidade adquirida, sendo, 

portanto, produzida principalmente por linfócitos T auxiliares, os quais são fagócitos 

mononucleares, correspondentes ao tipo celular encontrado na resposta inflamatória 

crônica, tal qual a proposta deste trabalho (ABBAS, 2003).   

Em relação ao Grupo 2 (Pancreatite alcoólica crônica), no Grupo 3 

(Pancreatite alcoólica crônica + Vitamina E) 5 genes, α-SMA, COX-2, IL-6, MIP-3α e 
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TNF-α, apresentaram diminuição de expressão, e 1 gene, Pap, aumento de 

expressão decorrentes da suplementação com vitamina E, na presença de 

pancreatite alcoólica crônica. 

Até o presente estudo, não há trabalhos na literatura avaliando a expressão 

gênica de marcadores inflamatórios mediante suplementação com vitamina E, na 

presença de pancreatite alcoólica crônica. Contudo, já é certo que o α-tocoferol 

apresenta um efeito direto na diminuição da expressão de genes envolvidos com 

respostas inflamatórias aguda e crônica, tais como COX-2, colágeno (Col1a1), IL-1, 

IL-4, e MMP, em patologias como diabetes tipo 2 e hepatite (BRIGELIUS-FLOHÉ, 

2009; ZINGG, 2007b; ZINGG, 2007c; AZZI et al., 2004). 

Neste trabalho, a suplementação com vitamina E, na presença de pancreatite 

alcoólica crônica, diminuiu o número de transcritos apenas de fatores pró-

inflamatórios, os quais foram as citocinas TNF-α e IL-6, a quimiocina MIP-3α, e as 

proteínas COX-2 e α-SMA, conferindo papel protetor contra a resposta inflamatória 

exacerbada no pâncreas. O TNF-α (fator de necrose tumoral) é uma das primeiras 

citocinas a ser produzida e liberada no início da resposta inflamatória. Dentre todas 

as funções, estão a de estimular o recrutamento de neutrófilos e monócitos para os 

sítios de infecção, aumentar a expressão de novas moléculas de adesão nas células 

endoteliais, induzir macrófagos e células endoteliais a produzirem quimiocinas e 

promover a apoptose de células-alvo (ABBAS, 2003). A IL-6 (interleucina 6) pode ser 

produzida por fagócitos mononucleares ativados, e estimula a síntese de proteínas 

de fase aguda pelos hepatócitos, o crescimento de linfócitos B, a progressão da 

imunidade inata para adquirida por meio da troca de neutrófilos por macrófagos, e 

está correlacionada com a gravidade da pancreatite em humanos (JONES, 2005; 

MAIANSKI et al., 2004; ABBAS, 2003; BHATIA et al., 2000). 
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O Mip-3α (macrophage inflammatory protein) é derivado de fagócitos 

mononucleares, e tem como função a quimioatração de leucócitos, especialmente 

linfócitos T, e de células dendríticas (CHARO & RANSOHOFF, 2006; ABBAS, 2003). 

As citocinas TNF-α e IL-6, e a quimiocina MIP-3α medeiam e regulam a imunidade 

inata, sendo, portanto, produzidas principalmente por fagócitos mononucleares, tais 

como macrófagos ativados e células T. Fagócitos mononucleares são os tipos 

celulares encontrados na resposta inflamatória crônica, tal qual a proposta deste 

trabalho, pancreatite alcoólica crônica (ABBAS, 2003). A vitamina E, portanto, por 

meio da diminuição do número de transcritos para TNF-α, IL-6 e MIP-3α, contribuiu 

como um estímulo anti-inflamatório na pancreatite.  

A ciclooxigenase 2 (COX-2) está diretamente relacionada com a gravidade da 

inflamação no tecido pancreático, e tem como principal função catalisar a conversão 

dos produtos do ácido araquidônico para prostaglandina (ABBAS, 2003; 

SCHLOSSER et al., 2002; KOLIOPANOS et al., 2001). Assim como este trabalho 

em ratos com pancreatite, Schlosser e cols. (2002) também verificaram aumento na 

expressão de COX-2 em pacientes com pancreatite crônica. A vitamina E é capaz de 

inibir a atividade catalisadora da COX-2 na síntese de prostaglandinas (E2), 

reduzindo a agregação plaquetária e o processo inflamatório (ZINGG, 2007a; 

ZINGG, 2007c). E por este estudo, a vitamina E diminuiu também a expressão 

gênica da COX-2.  

A α-SMA (α-smooth muscle actin) é uma proteína presente no citoesqueleto 

das células pancreáticas estreladas. Na presença de uma inflamação crônica, o 

aumento da proteína alfa actina do músculo liso inicia a fibrogênese no tecido 

pancreático, por meio da ativação e proliferação das células pancreáticas estreladas. 

Dessa forma, a vitamina E diminuiu o estímulo para ativação dessas células 
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fibrogênicas, por diminuir o número de transcritos para α-SMA, resultado que 

também foi observado por outros trabalhos com diferentes metodologias (LI et al., 

2008; APTE & WILSON, 2003; SCHNEIDER et al., 2001; APTE et al., 2000; HABER 

et al., 1999). 

A suplementação com a vitamina E, na presença de pancreatite alcoólica 

crônica, aumentou o número de transcritos apenas para a Pap (pancreatitis-

associated protein), conferindo papel protetor contra os danos no tecido pancreático. 

A Pap é uma proteína que pode ser utilizada como marcador na vigência de 

pancreatite, sendo sintetizada pelo pâncreas em uma quantidade cerca de 200 

vezes maior na indução de pancreatite aguda experimental (KEIM et al., 1994; KEIM 

et al., 1991). Pode ser encontrada no pâncreas, suco pancreático ou circulação 

sangüínea, atingindo-se o pico até 24 horas após injúria pancreática (ZENILMAN et 

al., 2000). Embora os mecanismos ainda não estejam completamente elucidados, a 

Pap é um componente importante do mecanismo de defesa contra a injúria 

pancreática, e possui efeitos protetores contra a pancreatite (ORELLE et al., 1992). 

Em estudo de Zhang e cols. (2004), a inibição da expressão gênica de Pap 

exacerbou o dano pancreático avaliado por histologia, e aumentou a expressão das 

interleucinas 1 e 4 em modelo de pancreatite aguda, piorando a gravidade da 

inflamação (ZHANG et al., 2004). 

Em trabalho de Kubisch e cols. (2006), houve diminuição no nível de 

transcritos para Pap em ratos que receberam tratamento crônico com etanol, 

entretanto sem ocorrência de pancreatite. Neste trabalho, a pancreatite alcoólica 

crônica por si ocasionou o aumento da expressão gênica de Pap, contudo a 

suplementação com vitamina E foi capaz de estimular significativamente um número 
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ainda maior de transcritos para Pap na presença de pancreatite, conferindo um 

estímulo protetor contra a injúria pancreática. 

O presente estudo foi capaz de reproduzir o modelo experimental de 

pancreatite alcoólica crônica, ainda que em estágio inicial. A ferramenta aqui 

apresentada, que se baseia na análise da expressão gênica, detecta as primeiras 

alterações que podem ocorrer no organismo, antes que iniciadas as de nível 

bioquímico, fisiológico e morfológico. Portanto, pode ser aplicada como indicador 

confiável de avaliação da resposta inflamatória, em conjunto a outras técnicas 

vigentes, como a análise histopatológica. Outros genes deverão ser analisados 

mediante estes mesmos tratamentos, objetivando uma melhor visão de possíveis 

alterações na expressão de genes envolvidos em importantes mecanismos de injúria 

e de defesa do pâncreas, já que é provável que mudanças na expressão gênica 

decorrentes da pancreatite reflitam alterações do estado basal do órgão, o que pode 

explicar sua capacidade em sensibilizar este tecido ao dano. 

A avaliação conjunta da expressão gênica com a análise da expressão 

protéica dos referidos genes, bem como a determinação bioquímica dos níveis 

teciduais e/ou plasmáticos dos marcadores inflamatórios podem oferecer uma 

avaliação mais precisa e representativa da real resposta do organismo. Há muitos 

mecanismos e fatores interferentes envolvidos em toda a via, desde a expressão 

gênica, transdução de sinal, até a atividade final da proteína. Há a necessidade de 

estudos que envolvam genômica, para estabelecer quais genes estão presentes no 

repertório de recursos que o organismo possui; transcriptômica, para determinar a 

atividade dos mesmos genes em determinado tempo ou local ou condição ambiental; 

proteômica, para avaliar a estrutura e a função das proteínas resultantes da 

expressão gênica; e metabolômica, para auxiliar na análise global de todos os 
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metabólitos celulares (AMARAL et al., 2006). Isso possibilitaria não só a avaliação 

da resposta inflamatória global na pancreatite alcoólica crônica, mas principalmente 

uma contribuição para o melhor entendimento a respeito dos mecanismos da 

resposta biológica à suplementação com vitamina E. 

Apesar de a capacidade da vitamina E modular a transdução de sinal e a 

expressão gênica já ter sido descrita em vários trabalhos, os mecanismos 

moleculares ainda devem ser elucidados. Vários outros fenômenos correlacionados 

dificultam a análise precisa dos genes ou eventos que estão sob controle direto do 

α-tocoferol. Além disso, o presente estudo em ratos ainda não é suficiente para 

afirmar que as propriedades modulatórias da vitamina E apresentam benefícios na 

terapêutica da pancreatite alcoólica crônica em humanos. Portanto, estudos que 

envolvam genômica funcional, transcriptômica, proteômica e metabolômica serão 

indispensáveis para uma análise completa sobre o papel regulador da vitamina E na 

pancreatite alcoólica crônica. 
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6. CONCLUSÃO 

 A suplementação com vitamina E apresentou efeitos anti-inflamatórios e 

benéficos na expressão gênica pancreática de alguns biomarcadores do processo 

inflamatório em ratos com pancreatite alcoólica crônica. 

Na vigência de pancreatite alcoólica crônica, a elevação do número de 

transcritos para todos os genes biomarcadores da resposta inflamatória na ausência 

de suplementação com vitamina E, e a correspondente diminuição para alguns 

genes pró-inflamatórios e aumento para um gene protetor na presença de 

suplementação com vitamina E comprovaram o benefício do α-tocoferol em doses 

farmacológicas para ratos. As propriedades modulatórias da vitamina E 

apresentaram participação em alguns mecanismos envolvidos com a resposta 

inflamatória da pancreatite alcoólica crônica em animais. 
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