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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO GERAL 

 
1.1. OBTENÇÃO DE ENERGIA E CONSUMO DE OXIGÊNIO 

 

 Os animais obtêm energia para a sua manutenção e para o seu 

desenvolvimento através da quebra do ATP, sendo que este é obtido 

mediante a oxidação de macronutrientes. Carboidratos, lipídios e proteínas 

são degradados, gerando acetil-CoA, e este é oxidado nas mitocôndrias 

liberando CO2 e elétrons. Portanto, a taxa de liberação de CO2 é uma forma 

de se estimar a taxa de degradação dos nutrientes. Os elétrons provindos da 

oxidação dos nutrientes são transferidos para complexos protéicos 

localizados na membrana mitocondrial interna. Estes transferem os elétrons 

para o oxigênio, formando água. A transferência de elétrons libera energia, 

que é acoplada por tais complexos com o bombeamento de prótons de 

dentro para fora da matriz mitocondrial, gerando um gradiente de prótons. 

Estes tendem a retornar para a matriz, o que ocorre através da ATP sintase 

(Hulbert, 2003; Kramarova et al., 2008). Esta acopla a energia liberada pela 

passagem de prótons pela membrana com a fosforilação do ADP, formando 

ATP. Para que a síntese de ATP ocorra em grandes quantidades, é 

necessário ter alta capacidade de oxidar substratos e ter o oxigênio como 

aceptor de elétrons.  Conseqüentemente, o consumo de oxigênio é um bom 

indicador da taxa metabólica, do grau de utilização de ATP pelas células, 

sendo utilizado em inúmeros trabalhos (Rolfe e Brown, 1997). 

 Uma parte do consumo de oxigênio e da energia liberada pela 

oxidação de nutrientes não é convertida em ATP, mas simplesmente perdida 

na forma de calor. Isso acontece pelo retorno dos prótons de fora para dentro 

da matriz mitocondrial sem passar pela ATP sintase, o que é chamado de 

vazamento de prótons (“proton leak”). Isto é proporcionado através das 

proteínas desacopladoras (UCP’s), que desacoplam a energia provinda da 

oxidação dos nutrientes com a síntese de ATP (Brookes, 2005; Krauss et al., 

2005). Outro mecanismo de perda de energia seria o deslize de prótons (“H+ 

slip”), no qual haveria uma falha no bombeamento de prótons para fora da 

matriz mitocondrial (Brown, 1992; Brookes, 2005). Uma alta concentração de 
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proteína desacopladora 1 (UCP-1) é encontrada no tecido marrom de 

mamíferos, conhecido por produzir calor (Cannon e Nedergaard, 2004; 

Krauss et al., 2005). A termogênese sem contração por desacoplamento 

parece existir também em outros animais endotérmicos, como aves (Bicudo 

et al., 2002), e ectotérmicos, como peixes (Jastroch et al., 2007) e lagartos 

(Rey et al., 2008).  

O consumo de oxigênio associado às UCP’s em alguns animais é 

fundamental para manter a massa corporal em níveis normais. As UCP’s 

fazem com que o indivíduo aumente o consumo de oxigênio e a taxa de 

oxidação de nutrientes, aumentando a taxa metabólica. Por isso, o animal 

pode perder seus componentes corporais ao promover termogênese sem 

haver contração muscular (Klaus et al., 1998; Clapham et al., 2000; Li et al., 

2000). A termogênese através do desacoplamento da passagem de prótons 

também pode ser induzida por desacopladores exógenos (2,4-dinitrofenol – 

DNP). Pequenas doses de DNP aumentam as taxas de respiração (Hicks e 

Wang, 1999; Platzack e Hicks, 2001), diminuem os níveis de espécies 

reativas de oxigênio, a oxidação de DNA e de proteínas, e promovem perda 

de peso (Caldeira da Silva et al., 2008). 

 O gasto energético para a termogênese sem contração também 

ocorre através da quebra do ATP em diferentes animais, como peixes, 

insetos, mamíferos e aves (Block, 1994; Bicudo et al., 2001; Morrissette et 

al., 2003). Esta termogênese envolve o fluxo de Ca2
+ no retículo 

sarcoplasmático do músculo (Block et al., 1994; Meis, 2000; Arruda et al., 

2007). Mecanismo semelhante foi observado no retículo endoplasmático (de 

Meis, 2003) e em mitocôndrias de tecido adiposo marrom de ratos (de Meis 

et al., 2006). 

 Como a termogênese requer muita energia (Silva, 2006), animais 

endotérmicos apresentam maiores taxas de consumo de oxigênio do que 

animais ectotérmicos, uma vez que eles têm que manter temperaturas 

corporais relativamente altas (Hulbert e Else, 1981; Ruben, 1995; Hulbert e 

Else, 2000; Grigg et al., 2004; Koteja, 2004; Portner, 2004; Speakman, 2005; 

Hulbert et al., 2007). A manutenção de temperaturas corporais mais altas 

sem haver tanta perda de energia também é conseguida através de 
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adaptações morfofisiológicas, como no caso de alguns peixes, cujo sistema 

circulatório minimiza a perda do calor para a água fria em volta de seu corpo. 

Nestes animais, a endotermia regional mantém órgãos sob temperaturas que 

otimizam seu funcionamento (Altringham e Block, 1997; Costa e Sinervo, 

2004). O consumo de oxigênio basal do rato, por grama de tecido, é sete 

vezes maior do que a do lagarto Amphibolurus vitticeps. Os hepatócitos dos 

ratos respiram quatro vezes mais rapidamente e a membrana interna de suas 

mitocôndrias tem uma permeabilidade de prótons quatro a cinco vezes maior 

do que os hepatócitos do lagarto Amphibolurus vitticeps (Brand et al., 1991). 

Sob a temperatura de 37ºC, a taxa de consumo de oxigênio de mitocôndrias 

hepáticas de camundongos é de quatro a onze vezes maior do que a de 

mitocôndrias hepáticas de lagartos Sceloporus occidentalis na presença de 

diferentes substratos (Berner, 1999). Diferenças semelhantes foram descritas 

entre outros animais endotérmicos e ectotérmicos, como aves e sapos 

(Brookes et al., 1998). 

 O consumo de oxigênio reflete a taxa metabólica basal (Weir, 1949) - 

que é o gasto energético do indivíduo para manter-se vivo (Brown et al., 

2004; Hulbert et al., 2007) -, a energia gasta em atividade física e a energia 

gasta no processamento dos alimentos (Leibel et al., 1995). 

Conseqüentemente, o consumo de oxigênio sofre flutuações em resposta à 

atividade física (Bennett, 1991), à ingestão de alimentos (Laforgia et al., 

1999) e à taxa metabólica basal (Rolfe e Brown, 1997). 

 

1.2. FLUTUAÇÕES COMUNS DO CONSUMO DE OXIGÊNIO 

 
 A locomoção exige a contração muscular, que ocorre com a quebra de 

ATP (Rayment et al., 1993; Blaustein e Lederer, 1999; Geeves e Holmes, 

1999; Gordon et al., 2000). A redução relativa da concentração de ATP e 

aumento de ADP acelera a fosforilação oxidativa e o transporte mitocondrial 

de elétrons, aumentando o consumo de oxigênio (Gleeson e Hancock, 2001) 

e a oxidação de nutrientes (Romijn et al., 1993; Horton et al., 1998). Quanto 

mais intensa é a atividade física, maior é o consumo de oxigênio. A 

capacidade de locomoção (medida pela velocidade máxima atingida) de um 
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animal está geralmente relacionada com o consumo máximo de oxigênio que 

ele consegue alcançar, principalmente a locomoção continuada (Bennett, 

1991; Garland e Carter, 1994; Gleeson, 1996; Weinstein, 2001). O consumo 

máximo de oxigênio de um animal mostrou ter relação com o seu consumo 

basal, de forma que animais endotérmicos apresentam valores maiores de 

consumo máximo de oxigênio do que animais ectotérmicos (Bennett, 1978). 

A atividade física aumenta a taxa metabólica não somente durante a sua 

execução, mas também depois (Gleeson, 1996; Horton et al., 1998; Laforgia 

et al., 1999; Hancock e Gleeson, 2008). 

 A ingestão de alimentos também causa aumento significativo do 

consumo de oxigênio e termogênese, fenômeno bem conhecido e usado 

pelos humanos para manipular seu metabolismo (Sohal e Weindruch, 1996; 

Westerterp et al., 1999; Petzke e Klaus, 2008; Tentolouris et al., 2008). A 

ingestão por humanos de uma refeição de 1386 kcal (contendo 70% de 

carboidrato, 15% de lipídios e 15% de proteína) aumenta o consumo de 

oxigênio em aproximadamente 24% após uma hora (Laforgia et al., 1999). 

Quanto a outros animais, a ingestão de alimento causa aumentos de 

aproximadamente 100% na taxa metabólica de repouso de lagartos Varanus 

exanthematicus (Bennett e Hicks, 2001) e de crocodilianos Alligator 

mississippiensis (Busk et al. 2000), sendo ainda maiores em lagartos 

Heloderma suspectum (Christel et al., 2007) e Tupinambis merianae (Klein et 

al., 2006). Essa elevação do consumo de oxigênio ocorre porque a digestão 

de alimentos e a absorção de nutrientes envolvem mudanças importantes, 

como aumento do fluxo de sangue (Brandt et al., 1955; Axelsson e Fritsche, 

1991; Sieber et al., 1992; de Aguilar-Nascimento, 1995; Starck, 1999; 

Matheson et al., 2000) e do consumo de oxigênio no intestino (Shetty et al., 

1981; Ackland et al., 2000). As alterações são tão grandes em Python 

molurus que o aumento do consumo de oxigênio de 0,67 para 4,49 mL O2ּ  

kg-1ּ  min-1 em resposta à ingestão de alimento é acompanhado por um 

impressionante aumento em 40% da massa de seu músculo ventricular 

(Andersen et al., 2005). 
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1.3. DEPRESSÃO METABÓLICA 

 

 A taxa metabólica de vários animais cai drasticamente em situações 

adversas, condição chamada de depressão metabólica (Jackson, 1968; 

Storey e Storey, 1990; Guppy e Withers, 1999; Hulbert e Else, 2000). Ao 

reduzir a necessidade de oxigênio, o hipometabolismo permite que o animal 

sobreviva às condições de baixa disponibilidade de oxigênio, hipóxia, e até 

de falta de oxigênio, anóxia. Durante situações de baixas temperaturas 

ambientais, que obrigam animais endotérmicos a gastarem mais energia na 

termogênese, a depressão metabólica associada à hipotermia contribui para 

a conservação das reservas energéticas do animal. Em períodos nos quais 

as condições ambientais são desfavoráveis, com baixa oferta de água e/ou 

alimentos, a menor taxa metabólica reduz a necessidade de recursos, 

possibilitando a sobrevivência do animal. A depressão metabólica é 

observada e vem sendo investigada durante condições/fenômenos como 

anóxia (Storey e Storey, 2004), hipóxia (Van Ginneken et al., 1999), diapausa 

(Cáceres e Tessier, 2003), quiescência (Hand e Hardewig, 1996), torpor 

(Geiser, 2008), hibernação (Heldmaier et al., 2004), estivação (Storey, 

2004a), desidratação (Muir et al., 2007), congelamento e superresfriamento 

(Dinkelacker et al., 2005).  

A seguir, estão resumidas as situações mais comuns de 

hipometabolismo animal. 

  

1.3.1. Hipóxia e anóxia 

 

Há várias situações nas quais os animais vivenciam hipóxia e anóxia. 

Durante o mergulho, animais pulmonados continuam consumindo o oxigênio 

disponível em seu próprio corpo, o que leva à hipóxia e à anóxia nos tecidos 

(Wang e Hicks, 2008). O mergulho também pode ser involuntário em alguns 

casos, como em caramujos terrestres. Durante uma chuva, é esperado que a 

água se acumule e os animais fiquem submersos por algum período, mas 

isso não causa sua morte. A menor disponibilidade de oxigênio é muito 
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comum em ambientes aquáticos, por exemplo, em lagos isolados nos quais 

os microorganismos consomem o oxigênio, causando progressivamente 

hipóxia e anóxia (Hochachka e Lutz, 2001; Ross et al., 2001; Hermes-Lima e 

Zenteno-Savin, 2002; Delaney e Klesius, 2004; Martinez-Alvarez et al., 2005; 

Lushchak e Bagnyukova, 2006a; Bickler e Buck, 2007). 

Os valores de concentração de oxigênio em lagos geralmente estão 

abaixo do valor de equilíbrio com a atmosfera (Hamilton et al., 1995; Quay et 

al., 1995), que varia com a temperatura, a pressão atmosférica e com a 

salinidade. Seu valor esperado pode ser obtido a partir de tabelas (Weiss, 

1970). Por exemplo, a concentração de oxigênio na água em equilíbrio com a 

atmosfera sob pressão de 760 mmHg (1 atm) varia de 8 mg/L a 25ºC para 13 

mg/L a 4ºC (Ludwig e Macdonald, 2005). No ambiente aquático, a quantidade 

de oxigênio dissolvido pode ser medida como nível saturação de oxigênio, 

que mostra o percentual de oxigênio dissolvido em relação à quantidade de 

oxigênio que seria dissolvida em determinada temperatura e pressão. Um 

ambiente aquático considerado em normóxia seria aquele que tem saturação 

de oxigênio próxima de 80%. Ambientes aquáticos com 30% de saturação de 

oxigênio ou menos são considerados ambientes em hipóxia, que 

envolve/requer adaptações comportamentais ou metabólicas que permitem a 

sobrevivência dos animais que ali vivem (Schurmann e Steffensen, 1992). Já 

ambientes aquáticos com mais de 110%-130% de saturação de oxigênio são 

considerados condições de hiperóxia (Ross et al., 2001; Lushchak e 

Bagnyukova, 2006a). Hipóxia e anóxia também ocorrem no oceano, sendo 

causa de ausência e de morte de peixes marinhos nas áreas afetadas 

(Childress e Seibel, 2003; Chan et al., 2008; Vaquer-Sunyer e Duarte, 2008). 

A definição de um ambiente como sendo hipóxico pode ser feita de 

forma arbitrária, com concentrações de oxigênio variando de 0,28 mg/L a 4 

mg/L (Vaquer-Sunyer e Duarte, 2008). Por exemplo, a concentração de 

oxigênio de 2 mg/L é usada em alguns estudos como um limite para se 

monitorar o risco de morte de peixes marinhos, mas na verdade, este valor é 

subletal e letal para várias espécies de organismos marinhos (Vaquer-Sunyer 

e Duarte, 2008). 
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Em altitude elevada, como a pressão atmosférica é mais baixa, a 

disponibilidade de oxigênio é menor. Portanto, em locais elevados, os 

animais vivenciam hipóxia hipobárica (Magalhães et al., 2005; Frappell e 

Leon-Velarde, 2007). 

A hipóxia/anóxia pode resultar de uma redução da circulação de 

sangue ou isquemia, diminuindo o transporte de oxigênio aos tecidos e 

causando hipóxia ou anóxia. Isto ocorre em animais sob temperatura de 

congelamento ou desidratação severa (Hermes-Lima e Storey, 1998; 

Dinkelacker et al., 2004). 

 

1.3.1.1. Hipóxia e depressão metabólica 

 

A maioria dos mamíferos não sobrevive a longos períodos em hipóxia 

ou anóxia, uma vez que órgãos como o coração (Jennings et al., 1990; 

Karmazyn, 1991) e o cérebro começam a sofrer mudanças degenerativas em 

poucos segundos após a privação de oxigênio (Lowry et al., 1964; 

Traystman, 2003; Thompson et al., 2006). Os animais intolerantes à hipóxia e 

à anóxia apresentam redução da concentração de ATP em situações de 

anóxia, reduzindo a capacidade das células de bombear íons e de manter os 

gradientes iônicos. Isto causa uma despolarização generalizada e contínua 

da membrana, aumentando a concentração intracelular de íons cálcio, 

ativando proteases e levando à morte celular (Perezpinzon et al., 1992; 

Lipton, 1999; Hochachka e Lutz, 2001; Lutz e Milton, 2004; Nilsson e Lutz, 

2004). 

A sobrevivência dos animais à menor disponibilidade de oxigênio ou à 

sua falta ocorre através de alterações fisiológicas, como o direcionamento do 

sangue para órgãos vitais (Jackson, 1968; Davies, 1989; Hylland et al., 1994; 

Kooyman e Ponganis, 1998; Zenteno-Savín et al., 2002), redução da taxa 

metabólica e maior capacidade das vias metabólicas anaeróbias (Storey e 

Storey, 1990; Keiver e Hochachka, 1991; Storey e Storey, 2004), que podem 

ter um efeito protetor das células (Askenasy, 2001). Como o oxigênio e os 

nutrientes geralmente são utilizados para a produção de ATP (descrito 

anteriormente), um menor consumo de ATP permite que o organismo tenha 
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tolerância à baixa disponibilidade de oxigênio ou de nutrientes (Boutilier e St-

Pierre, 2000; Boutilier, 2001; Hochachka e Lutz, 2001; Storey, 2002; Storey, 

2004a). 

Alguns animais não resistem à falta de oxigênio, porém conseguem 

tolerar uma disponibilidade de oxigênio menor do que a comumente 

encontrada. Poucos mamíferos apresentam tolerância à hipóxia, como os 

mergulhadores (Ramirez et al., 2007). Sob hipóxia, neurônios de focas 

Cystophora cristata mantêm sua atividade e seu balanço iônico, ao contrário 

de neurônios de ratos (Folkow et al., 2008). Há também algumas 

observações de hipometabolismo em mamíferos adaptados às elevadas 

altitudes. Fetos de Llama glama, um camelídeo da Cordilheira dos Andes, 

apresentam menores valores de consumo de oxigênio, de atividade de Na–K-

ATPase e de temperatura cerebral em resposta à hipóxia (Llanos et al., 

2007). 

Peixes tilápia Oreochromis niloticus não toleram anóxia, mas resistem 

à hipóxia severa (0,3 mg/L) por várias horas (Delaney e Klesius, 2004). 

Durante a hipóxia, tilápias Oreochromis mossambicus apresentaram uma 

queda do consumo de oxigênio em 90% (Van Ginneken et al., 1999). 

Tubarões Hemiscyllium ocellatum, além de diminuírem a taxa metabólica em 

resposta à menor disponibilidade de oxigênio (Routley et al., 2002), eles 

aumentam sua tolerância à hipóxia a cada episódio hipóxico, o que é 

chamado de pré-condicionamento hipóxico (Nilsson e Renshaw, 2004). Em 

salamandras Desmognathus fuscus, o consumo de oxigênio durante a 

exposição a 10% de oxigênio não é alterado em relação ao controle (21% de 

oxigênio), mas cai significativamente quando a concentração de oxigênio é 

de 2 a 8% (Sheafor et al., 2000). Salamandras Ambystoma tigrinum também 

apresentam redução do consumo de oxigênio quando expostas à hipóxia 

(aproximadamente 5% de oxigênio) por 10 a 14 dias e um aumento da 

massa cardíaca (McKean et al., 2002). Outros animais sob situação de 

menor oferta de oxigênio inspirado (6 a 15%), como o lagarto Tupinambis 

merianae, mantém o consumo de oxigênio e aumentam a ventilação. Como o 

consumo de oxigênio é mantido durante esta hipóxia, apesar do maior gasto 

com a ventilação, os autores sugerem que haveria uma diminuição do 
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consumo de energia por outras atividades do organismo (Skovgaard e Wang, 

2004). Peixes amazônicos Astronotus ocellatus também aumentam sua 

ventilação sob hipóxia severa de 10 Torr (~0,5 mg/L), mas apresentam uma 

grande queda do consumo de oxigênio, equivalente a 14% dos valores de 

normóxia (Scott et al., 2008). 

Alguns estudos têm contribuído para a compreensão dos mecanismos 

envolvidos na depressão metabólica em resposta à hipóxia. Num estudo com 

tartarugas Trachemys scripta, a hipóxia com normo ou hipercapnia causou 

hipoxemia e uma intensa redução do consumo de oxigênio, chegando a 30% 

dos valores obtidos em normóxia. A hipercapnia sozinha não diminuiu o 

consumo de oxigênio e não interferiu nas respostas encontradas. Apesar de 

provocar hipoxemia, a hipóxia aplicada não aumentou a lactacidemia, 

indicando que o metabolismo anaeróbico não estava intenso e que a menor 

taxa metabólica era resultado de uma menor demanda de ATP. Por último, a 

administração de DNP (20 mg/kg) nas tartarugas em hipóxia aumentou o 

consumo de oxigênio, indicando que a liberação de oxigênio não seria o fator 

responsável por diminuir o metabolismo aeróbico (Hicks e Wang, 1999). 

Outro trabalho com a mesma espécie de tartaruga confirmou que a 

depressão metabólica é induzida por hipóxia sistêmica, ao se verificar uma 

diminuição do consumo de oxigênio em animais com atividade respiratória 

inibida (pela estimulação do nervo vago) (Platzack e Hicks, 2001; Hicks e 

Wang, 2004). Peixes Platichthys Xesus submetidos a 48 horas de hipóxia (54 

mmHg) apresentam diminuição da atividade da Na+/K+-ATPase nas 

brânquias, assim como menores níveis de mRNA de Na+/K+-ATPase 

subunidade alfa-1 (Lundgreen et al., 2008). O hipometabolismo encontrado 

durante a hipóxia envolve outras mudanças, como a diminuição da síntese 

protéica (Bickler e Buck, 2007). Isto foi observado no peixe dourado 

Carassius auratus exposto à hipóxia severa de 0,3 mg/mL (Jibb e Richards, 

2008). 

 

1.3.1.2. Anóxia e depressão metabólica 
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Dentre os vertebrados, as tartarugas se destacam por sua alta 

tolerância à anóxia, de forma que seu estudo proporcionou importantes 

informações e uma maior compreensão da fisiologia animal (Storey, 2007). A 

depressão metabólica induzida pela falta de oxigênio causa: (i) redução da 

síntese protéica (Land et al., 1993; Fraser et al., 2001), que demanda energia 

(Land e Hochachka, 1994); (ii) diminuição na atividade elétrica do cérebro 

(Fernandes et al., 1997), relacionada à redução da ATPase de sódio/potássio 

(Buck e Hochachka, 1993); (iii) maior concentração e expressão de proteínas 

de choque térmico (Chang et al., 2000; Scott et al., 2003; Ramaglia e Buck, 

2004); (iv) maior expressão de genes mitocondriais envolvidos no 

metabolismo oxidativo, que poderiam otimizar a utilização do oxigênio 

residual na transição da hipóxia para a anóxia (Cai e Storey, 1996); (v) 

tolerância a altas concentrações de lactato (Jackson et al., 1996; Crocker et 

al., 1999) com um ajustado sistema de tamponamento (Reese et al., 2001); 

(vi) manutenção da taxa de ligação oxigênio-carreador (Wang et al., 1999); e 

(vii) diminuição da permeabilidade de íons sódio (Perez-Pinzon et al., 1992) e 

potássio (viii) através da membrana, mecanismo chamado de “channel 

arrest” (Pek-Scott e Lutz, 1998; Prentice et al., 2003). Quanto maior a 

permeabilidade de íons através da membrana através de canais de 

vazamento ou de canais voltagem-dependente, mais as células gastam 

energia (consomem ATP) no bombeamento de íons para manter o gradiente 

iônico, evitar a despolarização descontrolada e a morte (como explicado 

anteriormente). Desta forma, quando ocorre uma diminuição da 

permeabilidade a íons, pela inibição dos canais e/ou menor densidade dos 

mesmos na membrana (“channel arrest”), a célula passa a gastar menos 

energia (Hochachka, 1986; Hand e Hardewig, 1996). 

Muitos outros animais são tolerantes à anóxia e apresentam 

depressão metabólica (Storey, 1996a; Storey, 2002; Storey e Storey, 2004). 

Por exemplo, uma menor síntese protéica (Larade e Storey, 2002b) e uma 

menor transcrição (Larade e Storey, 2007) são induzidas por anóxia em 

invertebrados marinhos. Peixes da espécie Carassius carassius estão entre 

os vertebrados com maior tolerância à anóxia, devido não somente à 

depressão metabólica mas também à alteração da atividade locomotora 
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(Nilsson et al., 1993). Interessantemente, estes animais apresentam 

importantes diferenças em relação a outros animais tolerantes à anóxia. Eles 

apresentam liberação de excesso de etanol para o meio externo, aparente 

ausência do mecanismo de “channel arrest”, e mantêm considerável 

atividade locomotara (Nilsson, 2001). 

  

1.3.2. Diapausa e quiescência ou dormência 

 

 Vários animais permanecem em um estado particular de 

hipometabolismo, como ocorre durante a diapausa de artrópodos e a 

quiescência e dormência de diversos invertebrados, no qual sua necessidade 

de nutrientes diminui grandemente (Cáceres, 1997a,b). Isso permite que eles 

permaneçam vivos por longos períodos de condições adversas, por exemplo, 

durante a falta de água e de nutrientes, inadequada temperatura ou 

fotoperíodo. A taxa metabólica pode voltar ao normal quando as condições 

são favoráveis (Cáceres e Tessier, 2003). 

 O estado de dormência pode ser subdividido em quiescência e 

diapausa, dependendo dos fatores que iniciam e mantêm o estado 

hipometabólico. A quiescência é induzida por condições ambientais 

adversas. A diapausa é mantida principalmente por uma resposta fisiológica 

interna (Dahms, 1995; Hand e Hardewig, 1996; Brendonck, 1996), mais do 

que por fatores ambientais externos (Cáceres, 1997a,b). Em alguns casos, 

torna-se difícil a classificação de um estado de dormência em uma destas 

duas classificações. Assim, alguns autores consideram que a diapausa 

também ocorre em outros grupos de animais e não somente em artrópodos, 

como em poríferas de água doce Eunapius fragilis e embriões de peixe 

Austrofundulus limnaeus (Loomis et al., 1996; Podrabsky e Hand, 1999; 

Podrabsky e Hand, 2000). 

 

1.3.2.1. Diapausa 

 

 O sucesso da grande distribuição e diversidade dos artrópodos é em 

parte atribuído à capacidade de parar o seu desenvolvimento, processo 
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chamado de diapausa (Terblanche et al., 2008). A diapausa pode ocorrer na 

forma de ovos, larvas, pupas ou adultos, dependendo da espécie e do 

habitat. Geralmente, a diapausa ocorre no inverno, mas também pode durar 

anos (Cáceres, 1997a). Neste fenômeno, ocorre uma queda do metabolismo 

aeróbico (Crozier, 1979; Romano et al., 1996), que se intensifica 

progressivamente com o tempo da diapausa (Alekseev e Starobogatov, 

1996). Conseqüentemente, ocorre uma redução da oxidação de nutrientes 

(Denlinger, 2002). A redução do consumo de oxigênio nos animais em 

diapausa ocorre mesmo sem haver mudanças na temperatura ambiental 

(Wipking et al., 1995), porém, varia ao longo do período de diapausa, 

revelando a complexidade deste fenômeno (Hahn e Denlinger, 2007).  

As mudanças bioquímicas associadas à menor taxa metabólica ainda 

são pouco conhecidas. Recentemente, foi observada uma menor atividade 

da citocromo c oxidase de larvas do lepidóptero Omphisa fuscidentalis 

durante a diapausa, que pode durar nove meses nestes animais. Também foi 

observado que a interrupção da diapausa com a aplicação de “methoprene”, 

um análogo de hormônio juvenil, induz a expressão do gene da subunidade 1 

de citocromo c oxidase (Singtripop et al., 2007). A interrupção da diapausa 

de pulpas de moscas Sarcophaga crassipalpis com hexano resulta em 

alterações significativas na concentração de 20 proteínas. Houve, por 

exemplo, diminuição dos níveis de uma proteína identificada como catalase e 

aumento nos níveis de uma proteína identificada como mio-inositol-1-fosfato 

sintase (Inos), que pode aumentar a ação de inositol 1,4,5-trifosfato (IP3) e 

diacilglicerol (DAG), envolvidos na expressão de genes (Li et al., 2009). 

 

1.3.2.2. Quiescência e dormência 

 

 A quiescência é uma condição de hipometabolismo induzida por 

condições ambientais adversas (Hand e Hardewig, 1996; Cáceres, 1997a,b). 

Também pode coincidir com uma grande desidratação, anidrobiose (Crowe 

et al., 1992), e todo o estresse associado a isso (Franca et al., 2007). Ela é 

bastante conhecida entre os poríferos, nematodos, artrópodos e embriões de 

vertebrados e invertebrados. Embriões de pequenos crustáceos Artemia 
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franciscana apresentam várias características de depressão metabólica 

(Hofmann e Hand, 1992; Hofmann e Hand, 1994; Hand, 1998), como por 

exemplo, menor grau de proteólise (Anchordoguy e Hand, 1995; Hand e 

Menze, 2008), conferindo a eles uma alta tolerância à anóxia (Clegg e 

Jackson, 1989; Clegg, 1997; Covi et al., 2005). A quiescência e a tolerância à 

anóxia também são vistos e estudados em embriões de peixes 

Austrofundulus limnaeus (Podrabsky et al., 2007) e em gêmulas de poríferos 

(Loomis et al., 1996; Cáceres, 1997a; Reiswig e Miller, 1998; Hand e 

Podrabsky, 2002). Os complexos mecanismos que aumentam o tempo de 

vida nos animais que entram em quiescência têm sido objeto de estudo, 

especialmente para a compreensão do processo de envelhecimento 

(Simpson e Fell, 1974; Larsen e Clarke, 2002; Stuart e Brown, 2006; Honda 

et al., 2008). 

 

1.3.3. Torpor 

 

 Torpor é uma situação em que o animal apresenta um estado de 

letargia caracterizado por intensa redução do metabolismo aeróbico e da 

temperatura corporal (Geiser e Ruf, 1995). Ele se diferencia das demais 

formas de depressão metabólica por causa de sua duração curta, geralmente 

ocorrendo num ciclo circadiano (Heldmaier et al., 2004). Através do torpor, 

várias espécies de animais, incluindo aves e mamíferos, conseguem 

economizar suas reservas energéticas durante um período de inatividade. O 

menor consumo de oxigênio ocorre devido à menor taxa de termogênese, 

que consome muita energia, e à menor temperatura corporal, que resulta em 

menor velocidade das reações bioquímicas (Geiser, 1988; Heldmaier e Ruf, 

1992; Geiser, 2004; Geiser, 2008). Como a temperatura noturna é 

normalmente mais baixa, a manutenção de uma temperatura corporal 

relativamente alta neste período é mais dispendiosa do que durante o dia. O 

aumento da duração e freqüência de torpor noturno durante o inverno 

evidencia a importância do torpor para a sobrevivência do animal (Carpenter, 

1974). 

 



14  
 

 
Muitas espécies de beija-flores apresentam uma drástica queda 

noturna da temperatura corporal, que se aproxima da temperatura ambiental 

(Bech et al., 1997; Chaui-Berlinck et al., 2002; Bech et al., 2006). Porém, isso 

não é regra. A espécie Eulampis Jugularis mantém a temperatura corporal 

entre 18 e 20ºC acima da temperatura ambiental. E quanto mais baixas as 

temperaturas do ambiente, mais energia é gasta por este beija-flor 

(Hainsworth e Wolf, 1970). Além de não terem muita reserva energética na 

forma de corpos de gordura (Hargrove, 2005), os beija-flores apresentam alto 

consumo relativo de oxigênio, em parte devido ao relativo maior volume de 

membrana mitocondrial interna (Suarez et al., 1991). Mudanças semelhantes 

ocorrem com pequenos mamíferos, incluindo a depressão metabólica 

anterior à redução da temperatura corporal (Wilz e Heldmaier, 2000; 

Heldmaier et al., 2004). Morcegos se assemelham aos beija-flores em 

relação à baixa quantidade de reserva energética e reduzida massa corporal 

necessária para o vôo. São animais que também entram em torpor (Barclay, 

1991). 

 

1.3.4. Hibernação 

 

 A hibernação se assemelha ao torpor, porém a depressão metabólica 

tem duração maior, resulta em maior economia energética, é sazonal, 

ocorrendo nos períodos mais frios, é influenciada pelo fotoperíodo (Rismiller 

e Heldmaier, 1982; Wilz e Heldmaier, 2000) e ocorre em mais grupos de 

animais. Tanto animais endotérmicos, como aves e mamíferos, quanto 

animais ectotérmicos, como tartarugas, peixes e serpentes, apresentam um 

estado de hipometabolismo durante períodos mais frios. Como a depressão 

metabólica nesses dois casos envolve algumas variáveis incomuns, os 

autores estudam o fenômeno separadamente (Haggag et al., 1966; Aleksiuk, 

1976; Storey, 1987; Ultsch, 1989; Storey et al., 1988; Storey, 1997; Boyer e 

Barnes, 1999; Jackson, 2002; Carey, 2003a; Storey, 2004b). 

 A hibernação também ocorre em temperaturas relativamente altas, 

com variações da temperatura corporal, como no caso do lêmure 

Cheirogaleus medius de Madagascar, que hiberna em invernos que 
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apresentam temperatura ambiental que chega a 30ºC (Dausmann et al., 

2004). A hibernação tropical economiza aproximadamente 70% de energia 

em relação ao gasto energético do período de atividade (31.5 versus 114.3 

kJ/d; Dausmann, 2009). Desta forma, alguns autores defendem que a baixa 

temperatura corporal não mais deveria ser incluída na definição de 

hibernação (Dausmann et al., 2005). Ursos também hibernam com 

temperaturas corporais relativamente altas, acima de 30ºC (Heldmaier et al., 

2004). 

A hipotermia sazonal em aves Branta leucopsis também não está 

intimamente relacionada à temperatura ambiental muito baixa. A falta de 

alimentos ou um período diário de descanso também não foram fatores 

determinantes do metabolismo. Foi mostrado que a hipotermia destes 

animais contribui para a manutenção das reservas energéticas durante 

migrações (Butler e Woakes, 2001). 

 Durante a hibernação, pequenos mamíferos podem poupar até 98% 

da energia em comparação ao estado eutérmico normal (Heldmaier et al., 

2004). No caso dos morcegos do hemisfério norte, a economia de energia 

durante a hibernação tem importância particular, devido às baixas reservas 

energéticas associadas ao vôo (Smalley e Dryer, 196; Boyles et al., 2007; 

Turbill e Geiser, 2008). A hibernação de pequenos mamíferos é composta 

por períodos de alguns dias de baixa taxa metabólica interrompidos por ciclos 

de despertar e eutermia de um a dois dias (Carey et al., 2000; Carey et al., 

2001; Carey et al., 2003a; Carey et al., 2003b; Heldmaier et al., 2004; Kurtz 

et al., 2006). Algumas mudanças fisiológicas diárias persistem durante a 

hibernação, apesar de não serem tão intensas quanto as que ocorrem 

durante o torpor (Kortner e Geiser, 2000). 

 A hibernação também é chamada de brumação no caso de répteis 

(Rismiller e Heldmaier, 1982; Lagarde et al., 2003; Zaidan, 2003; Jimenez et 

al., 2007) e anfíbios (Harkewicz, 2004). Ela ocorre nesses animais mesmo 

quando algumas importantes variáveis não são alteradas, como temperatura 

e disponibilidade de alimento. Por exemplo, o lagarto Lacerta viridis 

apresenta inatividade apesar da manutenção da temperatura em 23ºC e da 

oferta de alimento. Interessantemente, o aumento artificial do dia estimula o 
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despertar voluntário deste animal e aumenta as suas temperaturas corporais 

(Rismiller e Heldmaier, 1982), evidenciando a importância do fotoperíodo e a 

complexidade do fenômeno da hibernação. Esses dados também mostram 

haver uma verdadeira inibição da taxa metabólica nesses animais. 

Os teiús Tupinambis merianae e T. teguixin são grandes lagartos que 

apresentam significativa queda do consumo de oxigênio, permanecem 

inativos e em jejum no interior de buracos durante o inverno da América do 

Sul, sob temperatura próxima de 17ºC (Abe, 1995; de Andrade e Abe, 1999; 

de Souza et al., 2004). O hipometabolismo nos teiús é induzido não somente 

pela temperatura, mas também pela menor insolação (Milson et al., 2008). 

Outros ectotérmicos também apresentam parada sazonal de atividade. 

O peixe antártico Notothenia coriiceps entra em letargia (não responde à 

estimulação) de forma semelhante à hibernação, apesar de o ambiente ser 

termicamente estável, e também tem episódios de despertar periódicos de 1-

3 horas a cada 4-12 dias, com atividades semelhantes às do verão 

(Campbell et al., 2008). 

 

1.3.5. Estivação 

 

A estivação é um estado hipometabólico que ocorre em períodos de 

falta de água e alimento, estando geralmente associado a temperaturas altas 

(Storey e Storey, 1990; Guppy et al., 1994; Storey, 1996b; Storey, 2002; 

Storey, 2004a). Não é incomum haver situações em que um fenômeno possa 

ser caracterizado tanto como estivação quanto como hibernação (Walker et 

al., 1979). A estivação ou uma depressão metabólica semelhante acontece 

com vários grupos animais, como anelídeos, moluscos, crustáceos, insetos, 

peixes, anfíbios, répteis, mamíferos e aves (Guppy e Withers, 1999). 

Experimentalmente, a estivação pode ser induzida pela privação alimentar 

(Hermes-Lima e Storey, 1995a; Pakay et al., 2002; Ramos-Vasconcelos e 

Hermes-Lima, 2003; Ramos-Vasconcelos et al., 2005). Um mesmo animal 

pode entrar em estado de torpor, hibernação e estivação, dependendo das 

condições (Wilz e Heldmaier, 2000). 
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A estivação em sapos Neobatrachus pelobatoides resulta em menor 

consumo de oxigênio por seus tecidos (Flanigan et al., 1991; Flanigan et al., 

1993). O consumo de oxigênio do corpo inteiro de Neobatrachus centralis cai 

de 98,5 para 22,6 mL O2 kg-1 min-1 durante a estivação. A depressão 

metabólica dos estivantes é ainda evidenciada pela menor taxa de síntese 

proteíca (Fuery et al., 1998).  

A estivação em caramujos é bastante conhecida e associada a uma 

redução da taxa metabólica (Barnhart e Mcmahon, 1987; Barnhart e 

Mcmahon, 1988; Pedler et al., 1996; Guppy et al., 2000; Bishop et al., 2002). 

Após o início da estivação, caramujos terrestres Helix lucorum apresentam 

queda do consumo de oxigênio e da PO2 de sua hemolinfa (Michaelidis, 

2002). A estivação em caramujos também é acompanhada por uma menor 

atividade de Na+/K+-ATPase (Ramnanan e Storey, 2006) e uma menor 

síntese protéica (Pakay et al., 2002). A menor taxa de síntese protéica está 

associada ao grau de fosforilação de algumas proteínas chave. Em 

caramujos terrestres Otala lactea, a estivação causou aumentos do grau de 

fosforilação de Fator de Iniciação Eucariótico 2-alfa (eIF2a) e Fator de 

Alongamento Eucariótico 2 (eEF2) do hepatopâncreas, que são fatores 

ribossomais que promovem a tradução quando estão defosforilados. Outros 

fatores que promovem a tradução quando estão fosforilados (eIF4E e 

eIF4GI) apresentaram diminuição do grau de fosforilação durante a 

estivação. Esses dados confirmam que caramujos terrestres Otala lactea 

apresentam uma diminuição da síntese protéica durante a estivação 

(Ramnanan et al., 2009; Storey e Storey, 2009). 

A tolerância de diferentes gastrópodos à anóxia (Brooks e Storey, 

1990; Larade e Storey, 2002a; Ramnanan e Storey, 2006) indica que a 

depressão metabólica seria um fenômeno comum nesse grupo de animais. 

Algumas espécies de gastrópodos que estivam também são tolerantes à 

anóxia (Churchill e Storey, 1989; Michaelidis e Pardalidis, 1994; Brooks e 

Storey, 1997; Michaelidis et al., 1999; Ferreira et al., 2003; Ramos-

Vasconcelos, 2005). Como visto anteriormente, a anóxia exige uma baixa 

taxa metabólica para permitir a sobrevivência do animal. 
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 Peixes pulmonados compõem outro grupo de animais que entra em 

estivação e apresenta depressão metabólica. Durante a estivação de peixes 

pulmonados africanos Protopterus aethiopicus, o consumo de oxigênio cai de 

forma logarítmica (Delaney et al., 1974). A espécie Protopterus annectens 

não somente sobrevive fora do meio aquoso como também tolera a hipóxia 

(2% de oxigênio; Loong et al., 2008). Outras características de depressão 

metabólica foram observadas em músculo esquelético de peixes Protopterus 

dolloi durante a exposição ao ar (que induz estivação), como diminuição da 

atividade de citrato sintase e piruvato quinase, e da taxa de respiração 

mitocondrial (Staples et al., 2008). 

 

1.3.6. Desidratação 

 

 Anfíbios em ambiente seco, como no deserto, podem perder mais de 

50% da água corporal. Esta perda faz com que o volume de sangue diminua 

e sua viscosidade aumente, podendo causar hipóxia (Hermes-Lima e Storey, 

1998; Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 2002). Animais em ambientes 

congelados também sofrem desidratação (Storey e Storey, 1996; Dinkelacker 

et al., 2004; Costanzo et al., 2008). A desidratação é acompanhada por uma 

redução da taxa metabólica em diferentes animais. Em alguns insetos, 

acredita-se que a diminuição do metabolismo oxidativo seja uma das formas 

de defesa contra uma desidratação exagerada (Danks, 2000). Em 

caranguejos Cardisoma carnifex, após 192 horas de privação de água, houve 

uma diminuição de aproximadamente 55% do consumo de oxigênio e da 

razão de troca gasosa, o que indica uma alta taxa relativa de oxidação de 

lipídios. Embora estes animais tenham perdido quase 18% de água corporal, 

eles não apresentaram hipoxemia. Interessantemente, em apenas duas 

horas de reidratação, o consumo de oxigênio ultrapassou os valores do 

controle (Wood et al., 1986). Mexilhões Ligumia subrostrata sofrem 

desidratação quando retirados da água, sendo que seu consumo de oxigênio 

diminui três horas após a exposição ao ar. Apesar de eles apresentarem 

aumento do nível de lactato, a exposição ao ar não é uma condição anóxica, 

pois estes mexilhões conseguem obter oxigênio do ar. Mesmo assim, eles 
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toleram a anóxia aquática por 4 a 6 dias (Dietz, 1974). Rãs Rana sylvatica 

em estado de dormência de inverno e submetidas à desidratação por 11 a 13 

dias sob 4ºC apresentam diminuição do consumo de oxigênio, havendo 

correlação positiva deste parâmetro com o conteúdo de água corporal. 

Portanto, animais mais desidratados tinham hipometabolismo mais 

acentuado. Mesmo quando comparado com as rãs em dormência de inverno, 

que possivelmente já estariam com depressão metabólica, o consumo de 

oxigênio das rãs desidratadas chegou a ser 20% menor (Muir et al., 2007).  

  

1.3.7. Congelamento e superresfriamento 

 

 O congelamento pode ser letal para a maioria dos animais, como 

mamíferos e aves (Storey, 1988), uma vez que causa desidratação celular, 

perturbação osmótica e iônica, retração celular (Dinkelacker et al., 2004) e 

formação de cristais de gelo, causando destruição dos tecidos (Costanzo et 

al., 1995). Alguns animais são capazes de sobreviver a temperaturas abaixo 

de zero, através de basicamente dois mecanismos. Eles podem tolerar o 

congelamento dos seus fluidos extracelulares ou eles podem evitar o 

congelamento através do superresfriamento, que é a manutenção dos seus 

fluidos na forma líquida abaixo do ponto de congelamento (Dinkelacker et al., 

2004). No caso do superresfriamento, pode haver isquemia e hipóxia 

(Churchill e Storey, 1992; Storey e Storey, 1992; Storey e Storey, 2002; 

Packard e Packard, 2004; Voituron et al., 2006; Costanzo et al., 2008), porém 

o metabolismo aeróbico ainda é mantido (Voituron et al., 2002). Já o 

congelamento sempre causa isquemia, tornando o oxigênio indisponível para 

os órgãos, fazendo com que a atividade metabólica seja mantida a partir do 

metabolismo anaeróbico (Voituron et al., 2002). Este alto grau de 

indisponibilidade de oxigênio é evidenciado pelo aumento da lactacidemia em 

filhotes de tartarugas de cinco diferentes espécies submetidas ao 

congelamento, mesmo com a taxa metabólica extremamente reduzida 

(Dinkelacker et al., 2005). Conseqüentemente, várias espécies tolerantes ao 

congelamento também são tolerantes à anóxia e apresentam respostas 
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semelhantes às duas formas de estresse (English e Storey, 2003; Storey, 

2006b; Storey et al., 2007). 

 Entre os animais mais estudados quanto à tolerância ao congelamento 

estão algumas espécies de tartarugas. Filhotes de tartaruga Chrysemys picta 

marginata são répteis capazes de tolerar o congelamento dos seus fluidos 

extracelulares durante o inverno, em temperaturas entre –6 e –8ºC. Pode 

ocorrer que mais da metade da água corporal total fique congelada. Dentre 

os fatores que estariam contribuindo para a sua tolerância ao congelamento 

estão o aumento da concentração de glicerol e glicose. A existência de 

isquemia e a correspondente anóxia e hipóxia nos tecidos foi confirmada pelo 

aumento da concentração de lactato em grande parte dos órgãos (Storey, 

1988).  

 

1.4. ESPÉCIES REATIVAS DE OXIGÊNIO (ROS) 

 

1.4.1. Formação de ROS, respiração e estresse oxidativo 

 

 O oxigênio diatômico, O2, é tóxico (Gregory e Fridovich, 1973), de 

forma que sua inalação em altas quantidades provoca danos pulmonares 

(Nash et al., 1967; Barazzone et al., 1998; Oliveira et al., 2007). Ele é um 

radical livre que contém dois elétrons desemparelhados (Hermes-Lima, 

2004). Um radical livre é um átomo ou uma molécula que tem elétron(s) 

desemparelhado(s), que podem conferir propriedades paramagnéticas e alta 

reatividade (Slater, 1984). 

O oxigênio obtido através da respiração chega às células, às 

mitocôndrias e lá, como visto anteriormente, recebe elétrons e é totalmente 

reduzido em H2O (Rolfe e Brown, 1997; Hulbert, 2003; Kramarova et al., 

2008). Porém, uma parte pequena do oxigênio é reduzida parcialmente, 

formando o radical superóxido, especialmente nos complexos I e III da 

cadeia de transporte de elétrons (Barja, 1999; Brand et al., 2004; Kudin et al., 

2004; Brookes, 2005; Grivennikova e Vinogradov, 2006). O percentual de 

oxigênio que sofre redução univalente a superóxido nas mitocôndrias é 

estimado em aproximadamente 0,1% (Fridovich, 2004) e 0,2% (Balaban et 
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al., 2005). Esta espécie reativa de oxigênio explica a toxicidade do oxigênio 

(Gregory e Fridovich, 1973; Gregory et al., 1974; Fridovich, 1983; Fridovich, 

1995). O superóxido sofre dismutação espontânea (Kulkarni et al., 2007), 

reação catalisada pela superóxido dismutase, produzindo H2O2. Este reage 

com ferro (II) ou outros metais (Stohs e Bagchi, 1995), formando o radical 

hidroxil pela reação de Fenton (Barja, 1999; Halliwell e Gutteridge, 1984). O 

superóxido reduz ferro (III), formando ferro (II) e facilitando a geração de 

radical hidroxil. Esse conjunto de reações, entre H2O2, superóxido e ferro é 

chamado de reação de Haber-Weiss (Valko et al., 2005). 

Outras formas de produção de ROS também acontecem na presença 

de oxigênio, como por exemplo, a formação de superóxido pela reação da 

xantina oxidase (Olson et al., 1974; Zweier et al., 1988; Zweier et al., 1994; 

Hermes-Lima e Storey, 1995b). As ROS também são produzidas por 

oxidação de ácidos graxos em peroxissomos, metabolização de xenobióticos 

por enzimas microssomais P450 (Beckman e Ames, 1998), leucócitos (contra 

microorganismos invasores) (Segal, 2005), oxidases (como xantina oxidase e 

aldeído oxidase, amino oxidase, aminoácido oxidase e urato oxidase), 

ciclooxigenases, lipoxigenases, autooxidação de quinonas, hemoglobina, 

mioglobina, epinefrina, dopamina (Hermes-Lima, 2004) e de açúcares 

(Fridovich, 1995). Várias das reações de formação de ROS são catalisadas 

por metais de transição, o que explica a sua toxicidade (Stohs e Bagchi, 

1995; Valko et al., 2005). 

 As ROS são altamente reativas e capazes de reagir com muitas 

moléculas do organismo, causando danos a lipídios, proteínas, carboidratos 

e DNA, processo chamado de estresse oxidativo (Kregel e Zhang, 2007). A 

peroxidação de membranas pode elevar a concentração de cálcio citosólico, 

causando ativação de proteases e morte celular (Storey, 1996). Há várias 

evidências de que as ROS estão envolvidas em algumas doenças, como a 

de Alzheimer, Parkinson (Hermes-Lima, 2004; Kulkarni et al., 2007), diabetes 

mellitus, arterosclerose e artrite reumatóide (Droge, 2002), assim como no 

envelhecimento (Kashiwagi et al., 2005; Lucas e Szweda, 1998; Furtado-

Filho et al., 2007; Hulbert et al., 2007; Buffenstein et al., 2008). 
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 Não somente a hiperóxia, mas também a hipóxia pode aumentar a 

geração de ROS e os danos oxidativos (Fig. 1.1; Maiti et al., 2006; Guzy e 

Schumacker, 2006; Abramov et al. 2007; Behn et al., 2007; Bickler e Buck, 

2007; Clanton, 2007). 

 

 

Figura 1.1. Proposta de distribuição da formação de ROS em função da 
disponibilidade de oxigênio nas células. 
Figura obtida de Clanton et al. (2007). 

 

 As ROS também exercem papel na sinalização celular, algumas 

envolvendo expressão gênica e fosforilação de proteínas. Elas atuam como 

mensageiros secundários em diversos processos, por exemplo, na ativação 

de fatores de transcrição, na apoptose, na ressorção óssea, no crescimento 

celular e na quimiotaxia (Suzuki et al., 1997). 

 

1.4.2. Isquemia, reperfusão e formação de ROS 

 

A isquemia causa hipóxia e anóxia nos tecidos, que, quando são 

reperfundidos, sofrem graves lesões, que são ainda maiores quando a oferta 

de oxigênio é maior durante a reperfusão (Serviddio et al., 2005). Em 
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moscas, foi mostrado que reperfusões sucessivas resultam em perda do 

controle da respiração e do nível de hidratação, o que leva à sua morte 

(Lighton e Schilman, 2007). 

Os danos causados pela reperfusão no coração podem ser evitados 

pela maior expressão da superóxido dismutase em camundongos alterados 

geneticamente, evidenciando o papel das ROS nas lesões causadas pela 

reoxigenação (Wang et al., 1998b). Há vários trabalhos indicando ou 

mostrando diretamente que a reperfusão proporciona uma superprodução de 

ROS (Fig. 1.2; Fridovich, 1983; Garlick et al., 1987; Zweier et al., 1987; 

Zweier et al., 1988; Fridovich, 1995; Wang et al., 1998b; Cuzzocrea et al., 

2001; Kurtz e Carey, 2006; Walshe e D’Amore, 2008).  

 

Figura 1.2. Medição da produção de radicais livres através da formação do 
aduto obtido a partir do “spin trap” N-tert-butil-a-fenilnitrona (PBN – que reage 
com diferentes radicais) em coração de rato durante reperfusão com solução 
tampão oxigenada, após perfusão por 35 minutos com tampão oxigenado 
para estabilização, seguido por 15 minutos de isquemia.  
Figura obtida e modificada de Garlick et al. (1987). 

 

Uma parte deste fenômeno é explicada pela constante degradação de 

ATP associada à diminuição da capacidade de sua resíntese. A falta de 

oxigênio impede a fosforilação aeróbica de ADP a ATP, levando ao acúmulo 

de ADP e AMP (a formação de AMP a partir de ADP é catalisada através da 
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mioquinase ou adenilato quinase). A presença de AMP aumenta a formação 

de hipoxantina e xantina, favorecendo a formação de superóxido através da 

xantina oxidase (Olson et al., 1974; Zweier et al., 1988; Zweier et al., 1994; 

Hermes-Lima e Storey, 1995b; Droge, 2002). 

 

1.5. SISTEMAS ANTIOXIDANTES 

 

 Os animais apresentam vários mecanismos - enzimáticos ou não 

enzimáticos – que os protegem contra as ROS e os radicais livres. Os 

componentes não-enzimáticos incluem a pequena proteína tioredoxina 

(Holmgren, 1985), glutationa, ascorbato (vitamina C), melanina, melatonina e 

ácido úrico. Outros antioxidantes são adquiridos pela dieta, como vitamina E, 

carotenóides e polifenóis. No caso dos seres humanos, a vitamina C também 

tem que ser ingerida, uma vez que eles não a sintetizam (Hermes-Lima, 

2004). Como os metais de transição favorecem a formação de radicais livres 

e de ROS quando estão livres, proteínas com capacidade quelante (se ligam 

a metais) também têm função antioxidante (Stohs e Bagchi, 1995). Um 

exemplo é a ferritina, uma proteína de 450-kDa que pode estocar até 4500 

átomos de ferro (Hermes-Lima, 2004). 

Abaixo, estão resumidas algumas das características dos 

componentes antioxidantes enzimáticos animais mais conhecidos e da 

glutationa, medida nos estudos descritos na presente tese. 

 

1.5.1. Superóxido dismutase (SOD) 

 

 As SOD’s catalisam a dismutação do radical superóxido, formando 

H2O2. Uma das formas de SOD, que contém cobre e zinco em sua estrutura 

(Cu,Zn-SOD), é encontrada principalmente no citoplasma de eucariotos, 

teoricamente em todos os tecidos animais. A forma Cu,Zn-SOD é inibida por 

cianeto e dietilditiocarbamato. Uma outra Cu,Zn-SOD é encontrada no fluido 

extracelular. A SOD que contém manganês, Mn-SOD, é localizada nas 

mitocôndrias. Como ela é insensível ao cianeto, sua atividade específica 

pode ser medida na presença de alta concentração deste. Apesar de sua 
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 2004). 

atividade representar somente de 1 a 10% da atividade total de SOD, sua 

ausência compromete a sobrevivência de animais sem a suplementação de 

antioxidantes (Hermes-Lima, 2004). 

 

1.5.2. Catalase 

 

 A catalase é uma peroxidase que degrada especificamente H2O2 em 

O2. Em mamíferos, ela é uma proteína homotetramérica que contém um 

grupo heme e uma molécula de NADPH por subunidade. Ela é encontrada 

em alta concentração nos peroxissomos e em todos os tecidos. A atividade 

da catalase envolve a reação da Fe3
+-catalase com uma molécula de H2O2, 

formando o composto I. Este recebe dois elétrons de outra molécula de 

H2O2, liberando H2O e O2. O inibidor da catalase, aminotriazol (ATZ), age no 

composto I, ou seja, necessita da presença de H2O2 para promover a 

inibição (Hermes-Lima,

 

1.5.3. Glutationa peroxidase (GPX) 

 

  As GPX’s decompõem diferentes peróxidos, como H2O2, 

hidroperóxidos lipídicos, cumeno hidroperóxido e tert-butil hidroperóxido. Elas 

necessitam da presença de glutationa reduzida como coenzima. Há 

diferentes formas de GPX. A GPX1 clássica foi identificada em eritrócitos 

mamíferos, é um homotetrâmero que contém um átomo de selênio por 

subunidade (Se-GPX). A ausência de selênio na dieta reduz a atividade de 

GPX, podendo causar doenças. A ausência da GPX clássica em 

camundongos faz com que estes sejam mais suscetíveis à administração de 

paraquat. Se-GPX’s específicas são encontradas no sistema gastrointestinal 

de ratos e no plasma (Hermes-Lima, 2004). 

 Outras formas de GPX, não dependentes de selênio, degradam 

diferentes hidroperóxidos, mas não H2O2 (Hermes-Lima, 2004). 

 

1.5.4. Glutationa S-transferase (GST) 
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 As GST’s conjugam glutationa com xenobióticos e produtos aldeídicos 

da peroxidação lipídica, contribuindo para a destoxificação do organismo pela 

eliminação dos conjugados formados. Existem várias formas, havendo 

atividade no citosol e no núcleo das células. A atividade de GST é 

geralmente medida através da conjugação de 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno 

(CDNB) com glutationa, porém uma das classes de GST (theta) não reage 

com CDNB (Hermes-Lima, 2004). A atividade de GST também tem atividade 

peroxidase (Bastos et al., 2007), porém não degrada a H2O2. 

 

1.5.5. Glutationa redutase (GR) e glicose-6-fosfato 

desidrogenase (G6PDH) 

 

 A GR reduz uma molécula de glutationa oxidada (GSSG) em duas 

moléculas de glutationa reduzida (GSH), disponibilizando este substrato para 

as atividades de GPX e GST. Para tal, a GR utiliza nicotinamida-adenina- 

dinucleotídio em sua forma reduzida (NADPH), transformando-a em sua 

forma oxidada (NADP+) (Hermes-Lima, 2004). 

 NADPH é obtida através da redução de sua forma oxidada (NADP+) 

pela G6PDH, que converte glicose-6-fosfato em 6-fosfogluconato (Hermes-

Lima, 2004). 

 

1.5.6. Peroxiredoxinas (Prx) e tioredoxina redutase (TrxR) 

 

 Peroxiredoxinas (Prx), também chamadas de tioredoxina peroxidase 

(TPx), são enzimas que reduzem peróxidos (Rhee et al., 2005). Para tal, a 

Prx utiliza a tioredoxina em sua forma reduzida, transformando-a em sua 

forma oxidada (Wood et al., 2003; Kalinina et al., 2008). A capacidade da Prx 

de reduzir peróxidos é bem menor (uma a três ordens de magnitude) do que 

a da catalase e da GPX (Georgiou e Masip, 2003). 

 A tioredoxina redutase (TrxR) regenera a tioredoxina do estado 

oxidado (que tem uma ponte dissulfeto intramolecular) para o estado 

reduzido (que tem um ditiol). Ela reduz o sítio ativo dissulfeto da tioredoxina 
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usando NADPH (Holmgren, 1985; Nordberg e Arner, 2001; Kalinina et al., 

2008). 

 

1.5.7. Glutaredoxinas (Grx) 

 

 Glutaredoxinas são proteínas com baixa massa molecular com 

atividade oxidoredutase que podem reduzir ligações dissulfeto, por exemplo, 

entre proteínas e GSH (desglutationilação ou glutatiolação) (Muscat et al., 

2004). A glutationilação ou glutatiolação de proteínas ocorre durante o 

estresse oxidativo (Klatt e Lamas, 2000; Nordberg e Arner, 2001). A Grx é 

reduzida por GSH (Holmgren, 1989; Kalinina et al., 2008). 

 

1.5.8. Glutationa 

 

 A glutationa é um tripeptídeo (glu-cis-gli) com atividade antioxidante, 

podendo reagir com vários radicais, produzindo um radical GSH-tiil. A reação 

da glutationa com óxido nítrico gera S-nitrosoglutationa (GSNO), que ajuda a 

prevenir a formação de peroxinitrito (ONOO-), uma espécie de nitrogênio 

altamente reativa (Hermes-Lima, 2004). A glutationa também atua na 

regeneração da vitamina E, semelhantemente ao ascorbato, reduzindo o 

radical tocoferil a tocoferol (forma mais comum de vitamina E nos animais). 

Ela também reduz dehidroascorbato em ascorbato (Meister, 1994). 

 Além das suas funções como co-substrato das GPX’s e GST’s e da 

glutatiolação, ela ainda participa da redução das ligações dissulfeto de 

proteínas e outras moléculas (Hermes-Lima, 2004) e no transporte de 

aminoácidos (Griffith et al., 1978; Griffith et al., 1979; Mailliard et al., 1995). 

Ela é sintetizada por gama-glutamilcisteína sintetase e GSH sintetase. 

A glutationa é normalmente encontrada na sua forma reduzida, GSH, sendo 

sua concentração de cinco a 150 vezes maior do que a concentração da 

forma oxidada de glutationa, GSSG. A maior razão de GSSG/GSH está 

correlacionada com uma produção aumentada de hidroperóxidos (Hermes-

Lima, 2004). A concentração de glutationa é relativamente alta nos tecidos 
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animais, aproximadamente 1-11 mM no citosol, 3-5 mM no núcleo e 5-15 mM 

nas mitocôndrias (Valko et al., 2007). 

 

1.6. ADAPTAÇÕES ANIMAIS DE SISTEMAS ANTIOXIDANTES 

 

 Os animais que apresentam depressão metabólica nas diversas 

situações descritas anteriormente sofrem grandes flutuações do consumo de 

oxigênio. Cada ciclo de retorno da taxa metabólica para níveis normais 

apresenta alguma semelhança com fenômeno da isquemia e reperfusão, ou 

seja, há possivelmente maior produção de ROS e danos oxidativos. Como 

descrito anteriormente, durante o estado hipometabólico, o organismo reduz 

muitas das suas atividades internas, como a taxa de síntese protéica. Desta 

forma, surge uma dúvida: como estes animais que apresentam baixos níveis 

de consumo de oxigênio se defendem dos potenciais danos do rápido 

aumento taxa metabólica? 

 

1.6.1. Redução da produção de ROS 

 

 Um possível mecanismo de defesa contra as flutuações do consumo 

de oxigênio seria a redução da produção de ROS em animais que vivenciam 

a depressão metabólica. Isto foi demonstrado em tartarugas Chrysemys picta 

bellii. Foi demonstrado que cortes isolados de seu cérebro submetidos à 

hipóxia progressiva e à anóxia produzem menos ROS (medido através do 

ensaio de fluorescência de DCF: Pamenter et al., 2007). Tartarugas 

submetidas à anóxia por quatro horas apresentaram uma queda a quase 

zero da produção de ROS (determinada pela hidroxilação de salicilato) de 

seu cérebro, retornando aos níveis normais após a reoxigenação por duas 

horas (Milton et al., 2007). A menor produção de ROS durante a ausência de 

oxigênio é esperada por ele ser substrato da formação de ROS, mas esta 

explicação não se aplica a outras situações de depressão metabólica em que 

ainda há oxigênio disponível, mesmo que em baixas concentrações. 

Dentre as possíveis explicações para uma menor produção de ROS, 

está a maior taxa de desacoplamento (Brand, 2000; Ricquier e Bouillaud, 
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2000; Speakman et al. 2004; Brookes, 2005; Harper et al. 2008). Isto foi 

mostrado recentemente em trabalho in vivo com camundongos (Caldeira da 

Silva et al., 2008). A expressão de genes do tipo UCP, que promovem 

desacoplamento mitocondrial (discutido anteriormente), foi maior no músculo 

de lagartos Lacerta vivipara e no cérebro da carpa comum Cyprinus carpio 

submetidos a baixas temperaturas (Jastroch, 2007; Rey et al., 2008). Uma 

menor taxa de produção de ROS mitocondrial (usando o corante fluorescente 

dihidrorhodamina-123) de espécies de moluscos marinhos tolerantes à 

hipóxia (Abele et al., 2002; Heise et al., 2003; Abele et al., 2007) também tem 

sido usada para explicar a grande longevidade de alguns desses animais. O 

molusco bivalve marinho Arctica islandica chega a alcançar 220 anos de 

idade (Abele, 2002). 

 Ainda faltam dados mais robustos para se afirmar se este mecanismo 

realmente acontece em animais na natureza. Camarões submetidos à 

hipóxia não apresentaram alteração em sua produção de superóxido em 

diferentes tecidos (Zenteno-Savín et al., 2006). 

 

1.6.2. Alta atividade antioxidante constitutiva 

 

 Animais tolerantes a condições extremas geralmente têm um sistema 

antioxidante eficiente contra as flutuações no consumo de oxigênio. Uma 

delas é ter constitutivamente alta concentração de moléculas antioxidantes, 

como glutationa e ascorbato, ou alta atividade de enzimas antioxidantes. 

Tartarugas de água doce tolerantes à anóxia têm alta atividade de algumas 

enzimas antioxidantes (CAT, SOD e alquil hidroperóxido redutase) em 

diferentes órgãos, sendo que a reoxigenação pós-anóxia causou mínima 

peroxidação lipídica (Willmore e Storey, 1997a). As tartarugas também 

mostraram ter relativamente alta concentração de glutationa em diferentes 

tecidos (Willmore e Storey, 1997b). Tartarugas tolerantes à anóxia possuem 

concentração de ascorbato em seu cérebro bem mais alta do que animais 

sensíveis à anóxia (Rice et al., 1995). Além disso, a concentração de ácido 

ascórbico em tecidos cerebrais de tartarugas é mantida por várias horas 

quando estes são incubados (com ou sem oxigênio), enquanto que a 
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concentração de ácido ascórbico cai rapidamente nos tecidos de cobaia 

(Rice et al., 1991). Tais características podem explicar a alta resistência das 

tartarugas ao estresse oxidativo. Filhotes de tartaruga não sofrem danos 

teciduais (TBARS e proteínas carboniladas em cérebro e fígado) quando 

expostos a um ciclo de congelamento, superresfriamento ou hipóxia e 

recuperação, ou mudança da capacidade antioxidante total, o que indica que 

eles tenham uma alta eficiência de seu sistema antioxidante (Baker et al., 

2007). Peixes pacu resistentes à hipóxia Piaractus mesopotamicus 

apresentam altos níveis de Se-GPX citosólica no fígado (Bastos et al., 2007). 

Em uma pequena amostra de animais, foi encontrada maior atividade 

de enzimas antioxidantes em eritrócitos de mamíferos mergulhadores e 

menores níveis de danos oxidativos no plasma em relação a mamíferos 

terrestres (Wilhelm et al., 2002). Diferentes tecidos de foca também 

apresentaram alta atividade antioxidante enzimática (Vazquez-Medina et al., 

2006). Estes animais têm maior concentração de glutationa e menor grau de 

danos oxidativos do que porcos (Vazquez-Medina et al., 2007).  

A alta concentração de proteínas ricas em sulfidrilas pode ser um 

outro fator protetor antioxidante (Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 2002; 

Reischl et al., 2007). Uma relativa alta concentração de cisteína nas 

proteínas foi observada em ratos toupeira-pelado Heterocephalus glaber, o 

animal com a mais alta longevidade dentre os roedores. Isto sugere que as 

sulfidrilas em proteínas proporcionam resistência ao estresse oxidativo e 

inibem o envelhecimento (Perez et al., 2009). 

 

1.6.3. Aumento da atividade de enzimas antioxidantes 

 

 Muitos animais que vivenciam e resistem a grandes flutuações no 

consumo de oxigênio apresentam aumento de atividade de enzimas 

antioxidantes durante o hipometabolismo (Fig. 1.3). No final da década de 80, 

foi visto que a hipóxia aumentava a atividade de SOD em peixes (Vig e 

Nemcsok, 1989) e que esquilos hibernantes apresentavam maior atividade 

de SOD e GPX no tecido marrom em relação aos esquilos acordados 

(Buzadzic et al., 1990). Estes resultados já são bastante intrigantes, 
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considerando que a síntese de proteínas estaria diminuída em situações de 

depressão metabólica (Hand e Hardewig, 1996; Fuery et al., 1998; Boyer e 

Barnes, 1999; Larade e Storey, 2002b; Pakay et al., 2002; Heldmaier et al., 

2004). Mais impressionantes foram os resultados do estudo de serpentes 

Thamnophis sirtalis parietalis submetidas às condições extremas de 

congelamento e anóxia. Estes animais mostraram aumento da atividade de 

enzimas antioxidantes tanto durante o congelamento quando durante a 

anóxia. O congelamento havia aumentado a atividade de catalase e Se-GPX 

no músculo e a anóxia havia aumentado a atividade de SOD-total no fígado e 

no músculo (Hermes-Lima e Storey, 1993a). O congelamento de rãs Rana 

sylvatica também promoveu aumento da atividade de GPX-total em cinco 

tecidos (Joanisse e Storey 1996) e de gama-glutamiltranspeptidase no fígado 

(envolvida no metabolismo de glutationa) (Hemmings e Storey, 1996). 

 

Figura 1.3. Grupos de animais que apresentam a preparação para o estresse 
oxidativo durante o congelamento (F), a hipóxia (H), a anóxia (A) e a 
exposição ao ar (E). 
Outras situações em que também há o estresse oxidativo, como hibernação, 
estivação, super-resfriamento e desidratação, não foram mostradas. 1: as 
espécies de tartarugas com atividade de catalase aumentada são: Chelydra 
serpentine, Trachemys scripta, Emydoidea blandingii, Chrysemys picta e 
Malaclemys terrapin. 
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 Essas respostas pareciam ser importantes para a sobrevivência dos 

animais às situações estressantes (Storey, 1996b). A maior atividade dessas 

enzimas ocorre através de um aumento de expressão gênica, considerando 

que, com uma exceção, elas não sofrem modulação covalente (Willmore e 

Storey, 2005). A descoberta de que o aumento da atividade de enzimas 

antioxidantes durante o hipometabolismo era comum em diferentes animais e 

em diferentes condições fez com que se levantasse a hipótese de que os 

animais apresentam modificações antecipatórias que os protegem da maior 

produção de ROS advinda da reoxigenação, descrita anteriormente no tópico 

“Isquemia, reperfusão e formação de ROS”. Esta adaptação foi chamada de 

“preparação para o estresse oxidativo” (Hermes-Lima e Storey, 1996; 

Hermes-Lima et al., 1998). Ao longo do tempo, vários trabalhos têm 

confirmado tal hipótese (Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 2002) em vários 

animais (Bickler e Buck, 2007). 

 O fenômeno da preparação para o estresse oxidativo continuou sendo 

visto em diferentes animais e sob diferentes situações. A seguir, estão 

exemplos com alguns resultados. Caramujos em estivação têm maior 

atividade de Se-GPX do que aqueles acordados (Ferreira et al., 2003; 

Ramos-Vasconcelos e Hermes-Lima, 2003; Ramos-Vasconcelos et al., 

2005). Tanto o superresfriamento e quanto o congelamento causam aumento 

de enzimas antioxidantes em tecidos específicos de lagartos Lacerta 

vivipara, mas não apresentam aumento de danos oxidativos durante o 

reaquecimento. O superresfriamento induziu aumento da atividade de Mn-

SOD, Cu,Zn-SOD, SOD-total e GPX-total no músculo e o congelamento 

induziu aumento da atividade de Cu,Zn-SOD no fígado dos lagartos (Voituron 

et al., 2006). O congelamento também induziu a expressão de genes de 

tioredoxina, GST e G6PDH no coração de rãs Rana sylvatica (Storey, 

2004c), de genes de GST, GPX-1 e peroxiredoxina no fígado e no coração 

(Storey, 2006b), e da atividade de gama-glutamiltranspeptidase no fígado de 

tartarugas filhotes Chrysemys picta marginata (Hemmings e Storey, 2000). 

Estes animais também tiveram maior expressão de GST, GPX-1, GPX-4 
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(esta forma utiliza fosfolipídio hidroperóxido como substrato; Arthur, 2000), 

SOD e peroxiredoxina no fígado e no coração em resposta à anóxia (Storey, 

2007). A anóxia induziu aumento da atividade de catalase no poliqueto 

Heteromastus filiformis (Abele et al. 1998) e no fígado em cinco espécies de 

tartarugas filhotes (Dinkelacker et al., 2005), de Se-GPX em caramujo 

aquático (Ferreira et al., 2003), de GST e catalase nas brânquias do 

caranguejo Chasmagnathus granulata (de Oliveira et al., 2005), e de catalase 

no fígado e Se-GPX no cérebro de peixes dourados (Lushchak et al. 2001). A 

hipóxia promoveu aumento da atividade de SOD nas brânquias e no músculo 

do peixe estuarino Leiostomus xanthurus (Cooper et al. 2002) e da expressão 

de GPX no manto e nas brânquias da ostra gigante do pacífico Crassostrea 

gigas (David et al., 2005).  

A exposição ao ar resultou em aumento da atividade de SOD no 

músculo e no hepatopâncreas, de catalase nas brânquias e no músculo, e de 

GST nas brânquias do caranguejo aquático Paralomis granulosa (Romero et 

al., 2007), e da atividade de GST e SOD no hepatopâncreas de mexilhões 

Perna perna (Almeida et al., 2005; de Almeida e Bainy, 2006). A exposição 

ao ar de animais com respiração aquática causa redução severa na 

disponibilidade de oxigênio (Johansen e Vadas, 1967). 

Em mamíferos do hemisfério norte durante a hibernação, quanto eles 

apresentam hipometabolismo e hipotermia, também foi encontrado aumento 

de parâmetros antioxidantes. Amostras de rim do morcego Myotis lucifugus e 

do esquilo-de-13-linhas Spermophilus tridecemlineatus apresentaram 

aumento da expressão de GST, GPX e SOD em comparação a animais 

eutérmicos (com temperatura corporal próxima de 37ºC). Amostras de fígado 

tiveram estas mesmas respostas mais o aumento da expressão de 

peroxiredoxina e metalotioneína (Storey, 2003). Morcegos em hibernação 

também apresentam maior expressão de uma proteína do tipo tioredoxina 

peroxidase no coração (Eddy et al., 2005). 

 Há, porém, alguns casos em que esse aumento de expressão da 

atividade de enzimas antioxidantes não está claro ou não ocorre (Hermes-

Lima e Zenteno-Savin, 2002). Em anuros, a estivação causou redução das 

atividades de GST e de Se-GPX no intestino (Grundy e Storey, 1998) e da 
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expressão de SOD no músculo (Hudson et al., 2006). Em equinodermas, o 

hipometabolismo resultante da dormência em resposta à alta temperatura, 

uma forma de estivação, resultou em uma redução de atividade de SOD e de 

catalase em diferentes tecidos (Ji et al., 2008). A hibernação também 

provocou redução da atividade de GR (Carey et al., 2003a) e aumento de 

danos oxidativos no intestino de esquilos-de-13-linhas Spermophilus 

tridecemlineatus (Carey et al., 2000). A anóxia por alguns dias causou 

redução da atividade de algumas enzimas antioxidantes no hepatopâncreas 

e no músculo do pé do gastrópodo marinho Littorina littorea, apesar de 

também ter havido aumento da concentração de glutationa nos dois tecidos 

(Pannunzio e Storey, 1998). No caranguejo Chasmagnathus granulata, a 

anóxia não provocou mudanças nas atividades das enzimas antioxidantes 

medidas no hepatopâncreas, SOD e GST (de Oliveira et al., 2006). A 

ausência de alteração em determinados parâmetros pode ser relativa. Em 

mexilhões Mytilus edulis, a emersão devido ao ciclo tidal causou redução da 

atividade de SOD-total na glândula digestiva. Porém, duas das três isoformas 

de Cu,Zn-SOD analisadas apresentaram aumento da sua concentração 

(Letendre et al., 2008). 

A avaliação desses resultados é complexa, considerando o número de 

variáveis envolvidas, como o aumento da osmolaridade associada à 

desidratação em animais estivantes. Durante a hibernação, os animais 

permanecem em jejum, uma variável conhecida por ter forte relação com o 

metabolismo oxidativo. Como descrito anteriormente, o hipometabolismo de 

inverno está, na maioria dos trabalhos (tanto com mamíferos quanto com 

répteis), associado a quedas acentuadas da temperatura corporal, que pode 

influenciar diferentes parâmetros fisiológicos. Por exemplo, a baixa 

temperatura causa mudanças na atividade de enzimas antioxidantes em 

esquilos (Buzadzic et al., 1992). Além disso, as respostas do sistema 

antioxidante à baixa temperatura podem se confundir com as respostas às 

mudanças sazonais, presente em vários animais (Bello-Klein et al., 2000; 

Wilhelm-Filho et al., 2001; Geracitano et al., 2004; Ramos-Vasconcelos et al., 

2005; Furtado-Filho et al., 2007; Nowakowska et al., 2009). Para evitar os 

efeitos da sazonalidade, alguns autores realizam seus experimentos no 
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mesmo período do ano (Okamoto et al., 2006; Orr et al., 2009). Além dessas 

variáveis, esquilos hibernantes apresentam aumentos abruptos da 

temperatura corporal e da taxa metabólica durante a hibernação, o que 

adiciona mais uma variável. 

 

1.7. ADAPTAÇÕES ANIMAIS – PERGUNTAS NÃO 

RESPONDIDAS 

 

 Nos últimos anos, as adaptações animais contra a produção excessiva 

de ROS associada às flutuações do consumo de oxigênio tornaram-se 

evidentes em algumas situações, como durante a estivação em caramujos 

terrestres. Porém, restam dúvidas se a maior atividade de uma enzima 

específica é essencial para a proteção do indivíduo contra as ROS 

produzidas em excesso durante a reoxigenação. Qual a importância de cada 

enzima antioxidante? 

 Algumas situações ainda permanecem pouco compreendidas no 

estudo do metabolismo de radicais livres em certas condições que envolvem 

flutuações no metabolismo aeróbico. Existe uma preparação para o estresse 

oxidativo em animais ectotérmicos durante a hibernação, sem as 

interferências da termogênese (presente nos mamíferos), das grandes 

variações de temperaturas ambientais e corporais, e do jejum? Considerando 

a vulnerabilidade do intestino a um possível excesso de ROS devido os 

estresses da falta de nutrientes, da variação de temperatura, da atrofia e do 

fluxo diminuído de sangue durante a hibernação, e a existência de dados do 

metabolismo de radicais livres neste modelo de estudo em mamíferos 

(Carey, 2001; Kurtz et al., 2006), quais são as formas de proteção 

antioxidante do intestino de animais ectotérmicos hibernantes?



36  
 

 

CAPÍTULO 2 – A IMPORTÂNCIA DA CATALASE 

DURANTE UM CICLO DE ANÓXIA E REOXIGENAÇÃO 

EM CARAMUJOS PULMONADOS 

 

ABSTRACT 

The importance of each individual antioxidant enzyme for the 

adaptation of hypoxic tolerant animals to cycles of anoxia and reoxygenation 

is not well understood. The aim of this work was to assess the role of catalase 

in land snails Helix aspersa during post-anoxic reoxygenation by the 

suppression of its activity with aminotriazole (ATZ) injection. Catalase activity 

in foot muscle fell 60% after ATZ administration. ATZ alone resulted in no 

alterations in the activity of antioxidant enzymes, GSH levels, and oxidative 

stress markers: TBARS, carbonyl protein and GSSG:eq-GSH ratio. Anoxia 

induced a rise in foot Se-GPX activity in saline- and ATZ-injected animals 

(1.8-2.0 fold). This elevated Se-GPX activity rapidly returned to normal levels 

at the onset of reoxygenation, whereas this return to normal activity happened 

60 min later in ATZ-injected animals. Reoxygenation caused no changes in 

oxidative stress markers in foot of saline- or ATZ-injected snails. In 

hepatopancreas, most parameters remained unchanged in response to ATZ 

(which suppressed 69% of catalase activity), anoxia or reoxygenation. Anoxia 

caused a tendency for the increase in Se-GPX activity in both groups (p=0.06 

for saline and p=0.10 for ATZ) and only punctual and small increases in 

carbonyl protein during reoxygenation in ATZ-injected animals. These data 

show that Helix aspersa present an efficient antioxidant system, since 

oxidative stress was not observed during reoxygenation – even in tissues with 

catalase suppression. This suggests that activation of Se-GPX activity during 

anoxia (a process unaffected by ATZ) played a key adaptive role in 

reoxygenation. The activation of Se-GPX is also encountered in other animals 

during hypoxia/anoxia exposure, which is associated with minor oxidative 

stress.  

Keywords: oxygen, antioxidant, metabolism, free radicals, peroxidation. 
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RESUMO 

  

A importância de cada enzima antioxidante na adaptação de animais 

tolerantes à hipóxia para ciclos de anóxia e reoxigenação não é bem 

compreendida. O objetivo deste trabalho foi avaliar a importância da catalase 

em caramujos terrestres Helix aspersa durante a reoxigenação pós-anóxica 

pela supressão da sua atividade através da injeção de aminotriazol (ATZ). A 

atividade da catalase no músculo do pé caiu 60% após a administração de 

ATZ. O ATZ isoladamente não resultou em alterações na atividade das 

enzimas antioxidantes, nos níveis de GSH e nos indicadores de estresse 

oxidativo: TBARS, proteínas carboniladas e razão GSSG/eq-GSH. A anóxia 

induziu um aumento na atividade de Se-GPX nos animais injetados com 

salina e com ATZ (1,8-2,0 vezes). Esta elevada atividade de Se-GPX 

rapidamente retornou ao normal no início da reoxigenação, enquanto que 

este retorno aos níveis normais aconteceu 60 minutos mais tarde nos 

animais injetados com ATZ. A reoxigenação não causou mudanças nos 

indicadores de estresse oxidativo no pé dos caramujos injetados com salina 

ou ATZ. No hepatopâncreas, a maioria dos parâmetros permaneceu 

inalterada em resposta ao ATZ (que diminuiu 69% da atividade da catalase), 

à anóxia ou à reoxigenação. A anóxia causou uma tendência de aumento na 

atividade de Se-GPX em ambos os grupos (p=0,06 para salina e p=0,10 para 

ATZ) e apenas aumentos pontuais e pequenos de proteínas carboniladas 

durante a reoxigenação nos animais injetados com ATZ. Esses dados 

mostram que Helix aspersa apresenta um sistema antioxidante eficiente, uma 

vez que não foi observado estresse oxidativo durante a reoxigenação, 

mesmo nos tecidos com supressão de catalase. Isso sugere que a ativação 

da atividade de Se-GPX durante a anóxia (um processo não afetado por 

ATZ) exerceu um papel adaptativo na reoxigenação. A ativação de Se-GPX 

também é encontrada em outros animais durante a exposição à 

hipóxia/anóxia, que está associada com baixo estresse oxidativo. 

Palavras chave: oxigênio, antioxidante, metabolismo, radicais livres, 

peroxidação. 
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2.1. INTRODUÇÃO 

 

Animais tolerantes à anóxia apresentam adaptações bioquímicas e 

fisiológicas durante períodos de falta de oxigênio, como o direcionamento do 

sangue para órgãos vitais (Jackson, 1968; Davies, 1989; Kooyman e 

Ponganis, 1998; Zenteno-Savín et al., 2002), redução da taxa metabólica e 

maior capacidade das vias metabólicas anaeróbias (Storey e Storey, 1990; 

Keiver e Hochachka, 1991; Boutilier e St-Pierre; 2000; Boutilier, 2001; 

Jackson, 2002; Lutz e Milton, 2004; Storey e Storey, 2004), que podem ter 

um efeito protetor das células (Askenasy, 2001). Os mamíferos não 

sobrevivem a longos períodos em anóxia, sendo que órgãos como o coração 

(Jennings et al., 1990; Karmazin, 1991) e o cérebro começam a sofrer 

mudanças degenerativas em poucos segundos após a privação de oxigênio 

(Lowry et al., 1964; Traystman, 2003; Thompson et al., 2006). 

Naturalmente, animais tolerantes à anóxia vivenciam episódios de 

reoxigenação, que podem causar danos e até morte (Lighton e Schilman, 

2007). Este efeito acontece devido a um aumento da produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) durante a elevação da disponibilidade de oxigênio 

(Garlick et al., 1987; Zweier et al., 1987; Baker et al., 1988; Zweier et al., 

1988; Zweier et al., 1994; Hermes-Lima e Storey, 1995a; Wang et al., 1998b; 

Zenteno-Savin et al., 2006, Stoner et al., 2007). Os ROS podem reagir com 

diferentes moléculas e causar danos oxidativos a células e a tecidos (Burton, 

1985), o que é conhecido como estresse oxidativo (Kregel e Zhang, 2007). 

Os danos oxidativos causados pela reoxigenação são evidentes em órgãos 

que sofrem isquemia e reperfusão (Serviddio et al., 2005). 

Assim como existem adaptações que permitem a sobrevivência 

durante a falta de oxigênio, também existem mecanismos que permitem que 

os animais não tenham excesso de danos oxidativos e percam sua 

funcionalidade durante o aumento da produção de ROS (Welker et al., 2008; 

ANEXO D). Essas adaptações do sistema antioxidante são encontradas em 

espécies tolerantes a situações de anóxia (Hermes-Lima e Storey, 1996; 

Lushchak et al., 2001), hipóxia (Lushchak et al., 2005b), exposição aérea de 

animais com respiração aquática (Gorr et al., in press; ANEXO B), 
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congelamento (Hermes-Lima e Storey, 1993a; Hermes-Lima e Storey, 

1993b), super-resfriamento (Voituron et al., 2006), desidratação (Hermes-

Lima e Storey, 1998), e mudanças drásticas na taxa metabólica (Hermes-

Lima e Storey, 1995a; Ramos-Vasconcelos e Hermes-Lima, 2003; Ramos-

Vasconcelos et al., 2005). 

 Um dos mecanismos de proteção contra ROS durante a reoxigenação 

é a alta concentração constitutiva de defesas antioxidantes (Storey, 1996b; 

Ferreira-Cravo et al., 2007; vide subtítulo 1.13.2). Por exemplo, peixes pacu 

do Pantanal resistentes à hipóxia (Piaractus mesopotamicus) apresentam 

altos níveis de GPX 1 (dependente de selênio) citosólica no fígado (Bastos et 

al., 2007). Outro mecanismo de proteção é a indução da atividade de 

enzimas antioxidantes durante a falta ou baixa disponibilidade de oxigênio, 

quando o organismo está em depressão metabólica. Este aumento de 

atividade contraria a diminuição generalizada de síntese protéica, indicando 

que as proteínas induzidas teriam um papel fundamental para o organismo. A 

ativação de enzimas antioxidantes evita maiores danos oxidativos durante a 

reoxigenação, processo chamado de “preparação para o estresse oxidativo” 

(Hermes-Lima et al., 1998; Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 2002; Oliveira et 

al., 2007). Este mecanismo faz com que uma outra hipótese seja levantada, 

a de que algumas enzimas seriam mais importantes do que outras em ciclos 

que envolvem parada ou diminuição drástica da disponibilidade e/ou 

consumo de oxigênio e reoxigenação. Por que aumentar a síntese de certas 

proteínas quando está havendo uma economia energética em vários níveis 

do organismo? Qual a importância fisiológica de cada enzima antioxidante 

em ciclos de anóxia e reoxigenação? Para encontrar as repostas, podem ser 

utilizados inibidores específicos de enzimas.  

Algumas moléculas usadas in vivo para inibir certas enzimas 

antioxidantes incluem N-N'-dietil-ditiocarbamato (DDC) para a superoxido 

dismutase (Maitre et al., 1993), 3-amino-1,2,4-triazol (ATZ) para a catalase 

(Yusa et al., 1987; Kingma et al., 1996; Paes et al., 2001), 1,3-bis(2 cloroetil)-

1-nitrosourea (BCNU) para a glutationa redutase (Frischer et al., 1977), e 

ácido etacrínico (Odwyer et al., 1991) e (R)-5-etiloxicarbonil-2-gama-(S)-

glutamilamino-N-2-heptilpentamida para as glutationa-S-transferases 
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(Ouwerkerk-Mahadevan et al., 1995). Outras formas de se inibir a atividade 

das enzimas incluem: impedimento da sua síntese, por exemplo, limitando 

selênio para a formação de glutationa peroxidase (Lang et al., 1987; 

Jenkinson et al., 1989); redução da disponibilidade de cofatores (por 

exemplo, glutationa) (Margalit et al., 1998; Lushchak e Hermes-Lima, 2005); 

ou interferência na transcrição de DNA (Andresen et al., 2004; Ho et al., 

2004; Park et al., 2005; Kim et al., 2008). Porém, a maioria dos experimentos 

tem sido conduzida numa situação de equilíbrio, mantendo constantes níveis 

de concentração de oxigênio, pH e temperatura. Por exemplo, o papel da 

catalase na manutenção da homeostase em peixes dourados em normóxia 

foi investigado através de injeções do inibidor de catalase aminotriazol (ATZ) 

(Bagnyukova et al., 2005a; Bagnyukova et al., 2005b). Outros estudos 

incluindo a supressão de atividade antioxidante foram feitos em condições 

normalmente não vistas na natureza, como a exposição a quantidades 

aumentadas de oxigênio (Carlsson et al., 1995; Lushchak et al., 2005a) ou de 

H2O2 in vitro (White et al., 1988; Dafre e Reischl, 2006).  

Recentemente, o papel específico de enzimas antioxidantes passou a 

ser investigado em situações semelhantes às naturais, num estudo com 

peixes tilápias do Nilo (Oreochromis niloticus). Tanto tilápias do Nilo (Delaney 

e Klesius, 2004) quanto de Moçambique (Oreochromis mossambicus) (van 

Ginneken et al., 1999; Vianen et al., 2002) são tolerantes à hipóxia por 

algumas horas. No caso destas últimas, foi demonstrado haver uma queda 

significativa do consumo de oxigênio durante a hipóxia progressiva (até 3% 

de saturação de oxigênio) chegando a aproximadamente 64% do valor dos 

animais em normóxia. Em animais imobilizados, a depressão foi ainda mais 

acentuada (van Ginneken et al., 1999). Em um estudo investigando a 

importância das enzimas antioxidantes, tilápias do Nilo tiveram a atividade de 

catalase suprimida com o uso de ATZ e submetidas à hipóxia e à 

reoxigenação (Cardoso, 2005). Durante a normóxia, o ATZ não causou 

alterações relevantes. Os resultados obtidos a partir do fígado (GSSG/eq-

GSH e proteínas carboniladas) indicaram haver um excesso de ROS na 

situação de hipóxia nos animais injetados com ATZ. A atividade de SOD, 

medida recentemente por Welker e Hermes-Lima (Gorr et al., in press), 
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apresentou uma tendência de aumento em animais injetados com ATZ sob 

hipóxia, corroborando esta explicação (Fig. 3 do ANEXO C).  Durante a 

reoxigenação, os indicadores de danos oxidativos hepáticos foram um pouco 

mais evidentes nos animais com a atividade de catalase inibida (Cardoso, 

2005). Esses resultados indicam que a catalase contribui para a proteção 

contra em ciclos de reoxigenação, mas que ela não seria essencial. A 

ausência de maiores danos oxidativos durante a reoxigenação nos peixes 

injetados com salina, concomitante à tendência de aumento da atividade de 

Se-GPX durante a hipóxia (Cardoso, 2005), indica um papel importante desta 

enzima. 

Além deste trabalho com tilápias, sabe-se que muitos peixes 

apresentam mecanismos antioxidantes que os defendem das grandes 

variações na disponibilidade de oxigênio típicas do ambiente aquático 

(Nikinmaa e Rees, 2005; Lushchak e Bagnyukova, 2006a). Inclusive, foi 

observada uma maior atividade de enzimas antioxidantes em resposta à 

restrição de oxigênio (Vig e Nemcsok, 1989; Cooper et al., 2002; Hermes-

Lima e Zenteno-Savin, 2002; Lushchak et al., 2005b).  

O possível aumento da geração de ROS encontrado nas tilápias 

injetadas com ATZ durante a hipóxia, indicado pelos valores aumentados de 

GSSG/eq-GSH, proteínas carboniladas e atividade de SOD, está de acordo 

com alguns dados da literatura (vide Introdução Geral desta tese). Há 

evidências de que a hipóxia em si aumenta a geração de ROS e os danos 

oxidativos (Maiti et al., 2006; Guzy e Schumacker, 2006; Abramov et al., 

2007; Behn et al., 2007; Clanton, 2007; Bickler e Buck, 2007), mesmo em 

condições em que não há depleção de ATP (Donohoe e Boutilier, 1998). A 

exposição à hipóxia hipobárica durante 48 horas diminuiu a capacidade de 

fosforilação oxidativa no músculo esquelético de camundongos e aumentou 

os indicadores mitocondriais de estresse oxidativo. O envolvimento de ataque 

de ROS foi confirmado pelo efeito protetor da suplementação de vitamina E 

(Magalhães et al., 2005). Resultados de outros mamíferos mostram evidência 

do aumento da peroxidação lipídica desencadeada pela falta de oxigênio 

(Behn et al., 2007). Outros modelos animais também apresentaram danos 

oxidativos durante a baixa oferta de oxigênio, como o caranguejo de 
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respiração aquática Paralomis granulose, que apresentou níveis aumentados 

de peróxidos lipídicos após a exposição ao ar (Romero et al., 2007). Esta 

situação causa redução severa na disponibilidade de oxigênio em animais 

com respiração aquática (Johansen e Vadas, 1967). 

O aumento da produção de ROS em resposta à hipóxia parece 

paradoxal, considerando que o oxigênio, substrato para a produção de ROS, 

está menos disponível (Guzy e Schumacker, 2006). Além disso, o grau de 

hipóxia pode variar grandemente e, dependendo da restrição de oxigênio, as 

mudanças na taxa de produção de ROS podem não ocorrer ou não seguir 

um mesmo padrão. 

Portanto, as alterações advindas da hipóxia adicionam uma variável a 

mais em investigações sobre a importância dos componentes do sistema 

antioxidante durante a reoxigenação – o possível aumento da produção de 

ROS no período pré-reoxigenação. Para evitar este problema, uma solução é 

utilizar a anóxia, que deve cessar a geração de ROS (Clanton, 2007: Fig. 1; 

Milton et al., 2007). Para responder às perguntas feitas anteriormente através 

da execução de diferentes experimentos com o máximo de controle sobre as 

possíveis variáveis, os gastrópodes pulmonados se apresentam como bons 

modelos (Bishop e Brand 2000; Guppy et al., 2000; Bishop et al., 2002). 

Algumas de suas espécies são conhecidas por resistirem a muitas horas de 

falta de oxigênio (Larade e Storey, 2002b), serem tolerantes ao 

congelamento, permanecerem em estivação durante situações de falta de 

água e alimento (Michaelidis, 2002; ANEXO A), permanecerem em 

hibernação no frio (Nowakowska et al., 2009) e modularem seu sistema 

antioxidante. Por exemplo, o despertar após 20 dias de estivação em 

caramujos pulmonados Helix aspersa não resulta em significativo estresse 

oxidativo, indicando que as mudanças ocorridas durante o estado 

hipometabólico tornam o seu sistema antioxidante eficiente contra as ROS 

produzidas provavelmente mais intensamente durante o despertar (Ramos-

Vasconcelos e Hermes-Lima, 2003; Ramos-Vasconcelos et al., 2005). 

A supressão da atividade de catalase pode revelar a importância desta 

enzima na proteção contra um aumento abrupto do consumo de oxigênio 

pós-anóxico. Houve uma tentativa de se fazer isto com a administração de 
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ATZ em caramujos Helix aspersa submetidos à anóxia (cinco horas) seguida 

de reoxigenação (Ramos-Vasconcelos, 2005). Os dados mostraram que 30 e 

60 minutos após a reoxigenação houve aumento de danos oxidativos 

(proteínas carboniladas) no hepatopâncreas de caramujos injetados com 

salina, mas não nos injetados com ATZ. Porém, devido a dificuldades e 

limitações metodológicas, não foi possível se chegar a resultados 

conclusivos. No trabalho de Ramos-Vasconcelos (2005), a injeção foi feita 

entre a concha e o manto do caramujo e não na hemocele, o que poderia 

aumentar o coeficiente de variação da concentração da droga entre os 

animais. Havia sido injetada uma quantidade muito maior (três a seis vezes) 

de ATZ (3g/kg de massa corporal) do que a administrada em outros 

trabalhos, de forma que podem ter havido outros efeitos indesejáveis da 

droga, além da inibição da atividade da catalase, por exemplo, ação 

antioxidante (discutido no trabalho de Ramos-Vasconcelos (2005)). Além 

disso, as mudanças das concentrações de glutationa oxidada e reduzida não 

foram investigadas. Nenhuma atividade enzimática foi medida em animais 

injetados e mantidos em normóxia, exceto catalase. Foram analisadas 

somente duas atividades enzimáticas antioxidantes, além de catalase (Se-

GPX e GST), durante a anóxia e a reoxigenação (em dois momentos – 30 

minutos e 36 horas). Os experimentos foram feitos com amostras 

relativamente pequenas (n = 4-5). Portanto, a realização de novos 

experimentos com ajustes na metodologia é necessária para se poder 

esclarecer a importância da catalase na proteção contra um aumento abrupto 

do consumo de oxigênio pós-anóxico. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a importância da catalase num 

ciclo de anóxia e reoxigenação no hepatopâncreas e no músculo de 

caramujos pulmonados Helix aspersa, comparando com os dados de tilápias 

sob hipóxia (Cardoso, 2005). 
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2.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.2.1. Animais 

 

2.2.1.1. Aquisição dos animais 

 

 Os animais utilizados neste trabalho são gastrópodos terrestres 

pulmonados da espécie Helix aspersa (Reino Animalia; Filo Mollusca; Classe 

Gastropoda; Ordem Pulmonata; Família Helicidae), descritos por Müller 

(1773) e subespécie maxima. Acredita-se que o centro de origem destes 

animais seja o norte da África (Guiller et al., 2006), sendo disseminados pelo 

Mediterrâneo (Guiller et al., 1996; Guiller et al., 2000; Guiller et al., 2001). 

Apesar da distinção da espécie em duas subespécies de acordo com a 

heterogeneidade do tamanho (Guiller et al., 1998), H. a. maxima e H. a. 

aspersa, nem sempre foi encontrada distinção genética/bioquímica (Guiller et 

al., 1994), de forma que é comum alguns trabalhos ignorarem a existência de 

subespécies (Arnaud et al., 1999; Arnaud et al., 2001; Arnaud et al., 2003). 

Eles foram adquiridos de um criador do estado de São Paulo, sr. 

Carlos Alberto da Fonseca Funcia, que fornece escargots para restaurantes 

desde 1979 (www.escargots.com.br) e que também auxiliou com 

informações técnicas sobre os cuidados com os animais. Animais pesando 

aproximadamente 15 g eram enviados para Brasília. Dependendo das 

condições, peso semelhante é observado em animais com 19 semanas de 

idade (Jess e Marks, 1998). 

 

2.2.1.2. Manutenção dos animais 

 

Os animais eram transferidos para caixas de plástico transparentes do 

tipo “tupperware”, com 54 cm de comprimento, 38 cm de largura, e 16,5 cm 

de altura, cuja tampa continha furos para passagem de ar (Fig. 2.1). Para 

fornecer uma alimentação ad libitum, dentro da caixa, ficava um comedouro 

com ração e um bebedouro com água, mantidos distantes um do outro, nas 

extremidades da caixa, para evitar a humidificação excessiva da ração. A 
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densidade de indivíduos foi mantida abaixo de 200 indivíduos por m2 (Perea 

et al., 2007), evitando-se densidades maiores e correspondentes taxas 

aumentadas de mortalidade (Dan e Bailey, 1982). Todos os dias, o resto de 

ração era eliminado, as caixas e os recipientes eram lavados com detergente 

neutro e todos eram expostos por pelo menos 15 minutos a uma solução de 

hipoclorito de sódio diluída 1:20 a partir de água sanitária (solução de 

hipoclorito de sódio, com cloro ativo 2,0 a 2,5% – solução comumente usada 

para preparo de frutas para consumo humano). Depois, os materiais eram 

lavados com água em abundância e mantidos em temperatura ambiente para 

secagem.  

A lavagem diária, com transferência de todos os animais para caixas 

limpas e secas, fazia com que aqueles que estavam iniciando a estivação, 

com o aparecimento do epifragma calcáreo (Pakay et al. 2002; Vieira, 2004), 

se mantivessem ativos. Menores taxas de mortalidade são conseguidas com 

limpezas mais freqüentes (Jess e Marks, 1995). Animais mortos ou com 

alguma visível anormalidade eram eliminados para garantir a saúde dos 

demais (Vieira, 2004). 

Chegou-se a esta forma de manutenção após várias tentativas. 

Inicialmente, com base em heliciários, como o da USP de Pirassununga, 

tentou-se manter os animais em caixas de madeira com a base de fórmica. 

Porém, esta forma de criação dificultava a higienização e pareceu favorecer 

o desenvolvimento de doenças. Durante as três primeiras semanas de 

aclimatização, a mortalidade chegou a aproximadamente 1/3 em uma das 

remessas. 

As caixas contendo os animais eram mantidas em uma sala com luz 

controlada (12h claro e 12h escuro) e temperatura mantida em 23ºC, próxima 

da encontrada no laboratório, de aproximadamente 26ºC, evitando variações 

drásticas de temperatura durante o acesso à sala dos animais. As 

temperaturas aconselháveis para a criação de Helix aspersa são de 16 a 

24ºC (Vieira, 2004), sendo que a exposição desta espécie a 15ºC resulta em 

taxas de crescimento e de reprodução relativamente pequenas (Jess e 

Marks, 1998). 
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Figura 2.1. Caixa de manutenção, água, ração e animais Helix aspersa. 
 

2.2.1.3. Alimentação 

 

 Ao final de cada dia, nova ração e água filtrada eram fornecidas em 

abundância, proporcionando alimento no momento em que os animais ficam 

mais ativos e forrageiam (Perea et al., 2007). 

A ração oferecida aos animais tinha a composição descrita na tabela 

2.1. A composição desta ração foi baseada nos resultados de diferentes 

trabalhos, sendo que alguns investigavam especificamente a dieta usada na 

helicicultura. Tentou-se otimizar o fornecimento de nutrientes para que não 

faltassem precursores de proteínas/enzimas, que seriam analisadas nos 

experimentos. 

Geralmente, o componente mais abundante nas rações para a 

helicicultura é algum derivado do milho, porém, também é comum ter farelo 

de trigo (Cuellar et al., 1986; Garcia, 2003; Lorenzi e Martins, 2008), o que 

aumenta a diversidade de nutrientes. 

A melhor concentração de proteína para os Helix aspersa é de 

aproximadamente 16% (Soares et al., 2002). 
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Tabela 2.1. Composição da ração dos Helix aspersa. 
Farelo de fubá 41% 

Farelo de soja desengordurada 20% 

Farelo de trigo 15% 

Carbonato de cálcio 20% 

Fosfato bicálcico 2,5% 

NaCl 0,5% 

Cevadilho 0,5% 

Suplemento de micronutrientes 0,5% 

 

 

Em relação à quantidade ideal de cálcio na ração, dentre 2 a 5% de 

cálcio, a oferta de 5% é a que proporciona uma melhora nas características 

de desempenho de Helix aspersa na fase de crescimento (Hayashi et al., 

2005), e dentre 12,5 e 22,5% de carbonato de cálcio, a concentração de 

22,5% é a que resulta em maiores taxas de crescimento e menores taxas de 

mortalidade (Perea et al., 2004). O grupo de pesquisa deste último estudo 

mostrou que uma dieta baseada em ração, contendo desta vez 20% de 

carbonato de cálcio, resulta em maior taxa de crescimento, menor 

variabilidade e uma distribuição normal do peso dos animais, quando 

comparada com uma dieta baseada em vegetais (García et al., 2005). 

Resultado semelhante foi encontrado com ração de galinha enriquecida com 

carbonato de cálcio (R.A.E.A., 2006). Em trabalho recente na área de 

helicicultura no Brasil, a ração continha 20% de carbonato de cálcio (Lorenzi 

e Martins, 2008). 

 Em relação à quantidade de fósforo na dieta, vários trabalhos usam 

aproximadamente 1%, na forma de fosfato bicálcico em aproximadamente 

2,5% (Cuellar et al., 1986; Garcia, 2003; Hayashi et al., 2005; Pacheco et al., 

2006), enquanto outros usam concentração total de fósforo de 2,5% 

(Lazaridou-Dimitriadou et al., 1998; Milinsk et al., 2006) e 3% (Milinsk et al., 

2004). 

 Sobre os outros componentes, as rações costumam ter ainda NaCl 

(Milinsk et al., 2004; Palhares e Bossa, 2004; Hayashi et al., 2005; Milinsk et 
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al., 2006) e suplemento de minerais e vitaminas (Cuellar et al., 1986; Milinsk 

et al., 2004; Palhares e Bossa, 2004; Hayashi et al., 2005; Milinsk et al., 

2006). 

 

2.2.2. Procedimento experimental 

 

2.2.2.1. Condições experimentais 

 

Para os experimentos, foram usados somente animais adultos, 

aqueles com a borda da concha ou “apertural lip” desenvolvida (Lazaridou-

Dimitriadou et al., 1998). Nos dias dos experimentos envolvendo o sacrifício 

dos animais, foram usados apenas aqueles que estavam ativos, sem 

formação epifragma calcáreo, e estes eram marcados e pesados. Os grupos 

de animais e suas respectivas condições experimentais estão resumidos na 

tabela 2.2. 

 

Tabela 2.2. Grupos de animais e suas respectivas condições experimentais. 
Grupo Condições experimentais 
Controle animais sem qualquer injeção e sempre mantidos em normóxia 

ATZ O2 ou Sal O2 animais injetados com ATZ ou salina e mantidos em normóxia por 
12 horas 

ATZ N2 ou Sal N2 animais injetados com ATZ ou salina, mantidos por seis horas em 
normóxia e cinco horas e meia em anóxia, sendo 30 minutos de 
desoxigenação 

ATZ 15 min ou Sal 15 
min 

animais sob as mesmas condições de ATZ N2 ou Sal N2, porém 
posteriormente submetidos a 15 minutos de reoxigenação 

ATZ 30 min ou Sal 30 
min 

animais sob as mesmas condições de ATZ N2 ou Sal N2, porém 
posteriormente submetidos a 30 minutos de reoxigenação 

ATZ 1h ou Sal 1h animais sob as mesmas condições de ATZ N2 ou Sal N2, porém 
posteriormente submetidos a uma hora de reoxigenação 

ATZ 2h ou Sal 2h animais sob as mesmas condições de ATZ N2 ou Sal N2, porém 
posteriormente submetidos a duas horas de reoxigenação 

ATZ 12h ou Sal 12h animais sob as mesmas condições de ATZ N2 ou Sal N2, porém 
posteriormente submetidos a 12 horas de reoxigenação 

 

Para a obtenção das amostras a serem analisadas, os animais eram 

sacrificados por decapitação, e a porção mais posterior do pé do animal e o 

hepatopâncreas, localizado na extremidade da concha e junto ao ovotestis 
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(Antkowiak e Chase, 2003; Geoffroy et al., 2005; e comunicação pessoal de 

Ronald Chase), eram rapidamente retirados e congelados em nitrogênio 

líquido. Estes eram armazenados em tubos dentro de freezer de ultrabaixa 

temperatura sob aproximadamente –80ºC. 

Todos os experimentos envolvendo injeção, anóxia e reoxigenação 

foram realizados em novembro e dezembro de 2007, o que reduz a 

possibilidade de variações dos parâmetros fisiológicos devido ao efeito da 

sazonalidade, que é significativo nesta espécie no Brasil, mesmo quando as 

condições experimentais são mantidas (Ramos-Vasconcelos et al., 2005). 

 

2.2.2.2. Aplicação de salina e ATZ 

 

A quantidade de ATZ injetada nos animais foi de 1g/kg de massa dos 

Helix aspersa sem concha, a mesma usada em trabalhos anteriores feitos 

com mamíferos (Heim et al., 1955; Mannering e Parks, 1957; Tschudy e 

Collins, 1957; Nelson, 1958; Pedraza-Chaverri et al., 1999), e o dobro da 

usada em sapos (Lushchak et al., 2003) e peixes (Bagnyukova et al., 2005a; 

Bagnyukova et al., 2005b). Em teste preliminar, esta quantidade mostrou 

causar redução significativa da atividade de catalase seis horas após a sua 

aplicação (Fig. 2.2). Esta quantidade também mantém a concentração de 

ATZ alta por 24 horas após a sua aplicação (Ramos-Vasconcelos, 2005). 

 O volume de salina ou ATZ a ser injetado nos animais era calculado a 

partir da massa dos Helix aspersa sem concha, subtraindo-se 23% de seu 

peso total (Ramos-Vasconcelos, 2005). Foi injetado 5μL/g de animal sem 

concha (0,5% da massa, considerando 1 g = 1 mL) de solução NaCl 0,9% ou 

de solução ATZ 0,2g/mL NaCl 0,9%. Este volume é maior do que o volume 

de outras soluções usadas em três estudos com Helix aspersa, nos quais 

foram injetados 2,5μL de solução por grama de animal livre da concha 

(Pakay et al., 2002), 50μL (Koene et al., 1999) e 25μL (Bloch e Hew, 1960) 

por animal inteiro. Há na literatura o uso de volumes bem menores, como 6 - 

10μL aplicados em helicídeos Otala lactea (Brooks e Storey, 1995a; Brooks e 

Storey, 1995b). A quantidade de ATZ a ser aplicada (1g/kg) impossibilitava o 

uso de volumes pequenos, de soluções de ATZ muito concentradas, pois sua 
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solubilidade em água é de 280 mg/mL (Niosh, 2000; Yalkowsky e He, 2003). 

Ainda assim, foi possível fazer um teste preliminar com solução de ATZ 

0,3g/mL sem visível precipitação (Fig. 2.2). 
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Figura 2.2. Teste preliminar do efeito da injeção de ATZ sobre a atividade de 
catalase, assim como o efeito do volume injetado. 
Atividade de catalase do hepatopâncreas de caramujos Helix aspersa seis 
horas após serem injetados com 10μL/g de animal sem concha de solução 
NaCl 0,9%; 3,3μL/g de animal sem concha de solução ATZ 0,1 mg/μL NaCl 
0,9%; e 3,3μL/g de animal sem concha de solução ATZ 0,3 mg/μL NaCl 
0,9%. 

 

Ao mesmo tempo, outro estudo havia usado volume bem maior, de 

0,0769 mL/g de Helix aspersa (Chung, 1986), indo de 100 μL a 700 μL por 

animal. Segundo os autores, este volume equivaleria a 18% do volume de 

sangue do animal, considerando que o sangue corresponderia a 50% do 

peso do animal livre da concha (83% do peso total). 

Para definir o volume a ser usado, fez-se teste preliminar com três 

grupos (n = 3), no qual foram testados dois volumes, 10μL/g de animal sem 

concha de solução ATZ 0,1 mg/μL NaCl 0,9% e 3,3μL/g de animal sem 

concha de solução ATZ 0,3 mg/μL NaCl 0,9%. O terceiro grupo foi o controle, 

no qual foi injetado 10μL/g de animal sem concha de solução NaCl 0,9%. A 

injeção foi feita usando-se uma seringa de vidro de 100μL (Hamilton®), 

perfurando a parte central do músculo do pé e injetando o seu conteúdo na 

hemocele (Chung, 1986; Arkhipova et al., 2006), procedimento semelhante à 
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administração intraperitoneal em ratos (Pedraza-Chaverri et al., 1999), sapos 

(Lushchak et al., 2003) e peixes (Bagnyukova et al., 2005a; Bagnyukova et 

al., 2005b). No teste preliminar realizado, após seis horas em normóxia, 

ambos os grupos de animais injetados com ATZ apresentaram redução 

significativa da atividade da catalase no hepatopâncreas (aproximadamente 

90%; p < 0,05; Fig. 2.2) e não houve diferença entre os resultados 

encontrados a partir dos volumes 10μL/g e 3,3μL/g (p = 0,26). Desta forma, 

decidiu-se usar um volume intermediário nos futuros experimentos, de 5μL/g. 

Para cada dia de experimentos, eram usados pelo menos sete 

animais, nos quais era injetada a solução de salina ou de ATZ. A cada dois 

dias de experimentos era sacrificado um animal a mais (do grupo controle), 

sem qualquer injeção e sempre mantido em normóxia. Após a injeção, os 

animais eram devolvidos para as caixas. Seis horas depois, seis animais 

eram submetidos à anóxia (vide próximo subtítulo) e, 12 horas depois após a 

injeção, um animal do grupo normóxia era sacrificado (Fig. 2.3 – esquema). 

Desta forma, cada dia de experimento envolvia sete ou oito animais, 

originando os grupos detalhados na tabela 2.2. 

 

2.2.2.3. Anóxia e reoxigenação 

 

Dos animais injetados com salina ou ATZ, seis eram transferidos para 

recipientes de vidro de 20cm x 19,5cm x 12,5cm (largura, comprimento e 

altura, respectivamente) com uma tampa de vidro contendo dois pequenos 

orifícios. Um fluxo de nitrogênio gasoso de aproximadamente 2,5L/min era 

mantido através de um dos orifícios da tampa de vidro sobre um béquer de 

50 mL contendo aproximadamente 40 mL de água previamente borbulhada 

com gás nitrogênio, evitando o ressecamento do ambiente. O excesso de 

gás saia pelo segundo orifício da tampa. Após 30 minutos, os orifícios da 

tampa do recipiente eram vedados e este era mantido fechado. Este tempo é 

maior do que o usado em trabalhos que usavam metodologia semelhante 

(Hermes-Lima e Storey, 1993a), e que é suficiente para proporcionar anóxia, 

evidenciada pelo aumento da concentração de lactato em rãs Rana pipiens 
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(Hermes-Lima e Storey, 1996). Animais Helix aspersa maxima resistem até 

15 horas em anóxia (Ramos-Vasconcelos, 2005). 

 Após cinco horas em anóxia, o recipiente era aberto e um dos animais 

era imediatamente sacrificado (grupo anóxia – N2). Os demais foram sendo 

sacrificados com diferentes tempos após a reoxigenação: 15min; 30min; 1h; 

2h; e 12h. A cada dia de experimento, os procedimentos foram repetidos 

seguindo as mesmas condições, até completar o tamanho amostral final. 
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Figura 2.3. Esquema explicativo dos grupos experimentais. 
 

2.2.3. Determinação da concentração de ATZ nos tecidos 

 

 A concentração de ATZ foi determinada em todos os animais usados 

nos experimentos, tanto no hepatopâncreas quanto no músculo do pé, por 

método utilizado para sua quantificação em amostras biológicas (Green e 

Feinstein, 1957). O ATZ reage com o ácido cromotrópico (4,5- 

dihidroxinaftaleno – 2,7 – ácido disulfonico), formando um derivado colorido. 

Outras substâncias presentes em amostras biológicas também reagem de 

forma semelhante, como a cisteína (Green e Feinstein, 1957: Tabela 2). 

 A amostra congelada e pesada era homogeneizada em ácido 

tricloroacético (TCA) sob baixa temperatura, que precipita as proteínas. O 

homogenato era transferido para tubo Eppendorf e centrifugado por seis 

minutos a 10.000xg sob baixa temperatura (4°C). Uma alíquota de 700L do 

sobrenadante em TCA de 5% era misturada com 140L de nitrito de sódio 10 

mM em tubo Eppendorf. Ao tubo era adicionado 140L de ácido cromotrópico 

2,5 mM. Os tubos eram agitados, furados, submetidos a banho fervente por 

Injeção 
de ATZ 
(1mg/g) 
ou salina 

Fluxo 
de N2 

Grupo 
O2 

Grupo N2 

Grupo 
15min 

Grupo 
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2h 
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1h 
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2,5 minutos e resfriados em gelo. A absorbância de seu conteúdo em 525 nm 

era lida e registrada. 

 Para os cálculos, era feita uma curva padrão, na qual o sobrenadante 

ácido era substituído por 700L de solução ATZ em TCA 5% com 

concentrações entre 0 a 15g/mL. A concentração de ATZ final utilizada 

neste trabalho, de até 10,71g/mL, está dentro do limite utilizável de até 

17,86g/mL (Green e Feinstein, 1957: Fig. 2). 

 

2.2.4. Determinação das atividades enzimáticas 

 

2.2.4.1. Preparação dos tecidos 

 

 As amostras de tecidos congeladas e pesadas eram homogeneizadas 

em homogeneizador de 3 mL (tubo e pistilo de vidro), mantido sempre no 

gelo. A este eram adicionados: inibidor de proteases fluoreto de 

fenilmetilsulfonil (PMSF) 1 mM em etanol (0,1μmol/g de tecido); tampão 

fosfato 0,5M pH 7,2 EDTA 5 mM; e H2O. A concentração final do 

homogenato foi de tampão fosfato 50 mM pH 7,2 EDTA 0,5 mM. A diluição 

final do músculo de pé foi de 1:20 e a de hepatopâncreas foi de 1:40. No 

caso do músculo de pé, pedaços não homogeneizados eram transferidos 

para um almofariz (também chamado gral), congelados em nitrogênio líquido, 

pulverizados, e seu pó era transferido de volta para o homogeneizador de 

vidro, sendo novamente homogeneizado. O homogenato era transferido para 

tubo Eppendorf, que era centrifugado por 15 min a 10.000xg sob baixa 

temperatura (4ºC), e seu sobrenadante era usado para a determinação das 

atividades enzimáticas. Como a retirada do excesso de sais de homogenatos 

animais (ratos Wistar, peixes Carassius auratus e caramujos Helix aspersa) 

não aumenta a atividade das enzimas, ela não é necessária (Cardoso, 2005). 

 

2.2.4.2. Catalase 

 

 A atividade de catalase foi determinada através da degradação de 

H2O2, estimada através da variação da absorbância em 240 nm (Aebi, 1984).
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 Uma unidade (U) de catalase foi definida como a quantidade de 

enzima que degrada 1 mol de substrato (H2O2) por minuto. O volume final 

era de 1 mL, e as concentrações do meio reacional eram: tampão fosfato 50 

mM pH 7,2, EDTA 0,5 mM, e H2O2 10 mM. Em uma cubeta de quartzo, o 

sobrenadante era misturado com H2O, e a A240 resultante era registrada para 

os cálculos. A A240 resultante do tampão também era registrada. Com esses 

dados, também era possível calcular constante de velocidade k definida por 

Aebi (1984). A reação era disparada com 100L de solução H2O2 100 mM, e 

após a revirada da cubeta, a A240 era acompanhada entre 0 a 40 segundos.  

Não é possível saturar a atividade de catalase com o substrato, que 

inativa a enzima em altas concentrações, e sua atividade varia grandemente 

com pequenas variações da concentração de H2O2 (Aebi, 1984). Desta 

forma, a concentração de H2O2 era sempre verificada e corrigida para 0,4 

absorbância em 240 nm antes do experimento, considerando seu coeficiente 

de extinção molar (240 = de 0,04 mM-1·cm-1: Aebi, 1984; Claiborne e 

Fridovich, 1979). Além disso, era adicionado um volume de sobrenadante 

que resultasse em taxas de A240 não altas, próximas de -0,030 abs/min (Fig. 

2.4), reduzindo o risco de grandes variações da concentração de H2O2 e da 

própria atividade de catalase (menor coeficiente de variação entre replicatas 

e ao longo do tempo). 

 

Figura 2.4. Exemplo das variações da absorbância em 240 nm utilizando 
maior (A) ou menor grau de diluição (B) de homogenatos contendo catalase. 
Em A, a A240 é de –0,033 abs/min, variando pouco ao longo do tempo, e em 
B, a A240 é de –0,148 abs/min. 
 

 Para a medição da atividade de catalase no hepatopâncreas, eram 

usados aproximadamente 10 a 50L de sobrenadante de homogenato na 

diluição 1:200, e no músculo de pé eram usados aproximadamente 20 a 

100L de sobrenadante na diluição 1:20. 
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t al., 1978). 

 

2.2.4.3. Glutationa peroxidase dependente de selênio 

 

A atividade de Se-GPX foi determinada através da oxidação de 

NADPH, estimada através da variação da absorbância em 340 nm (Paglia e 

Valentine, 1967). Uma unidade (U) de Se-GPX equivale à quantidade de 

enzima que promove a oxidação de 1 mol NADPH por minuto (340 = 6,22 

mM-1·cm-1). O volume final era de 1 mL e as concentrações do meio reacional 

eram: tampão fosfato 50 mM pH 7,2, EDTA 0,5 mM; NaN3 4 mM; GSH 5 

mM; GR 0,1 U/mL; NADPH 0,2 mM; e H2O2 0,073 mM. Neste método, a 

GPX degrada H2O2 usando a glutationa reduzida (GSH) como coenzima, 

que é transformada em glutationa oxidada (GSSG). GSSG é convertida 

novamente em GSH pela ação da GR, que consome NADPH para isso. A 

azida inibe a atividade da catalase. A Se-GPX se diferencia das demais 

peroxidases não somente pela presença de selênio (Flohe et al., 1973), mas 

também por degradar especificamente H2O2 (Burk e

Em uma cubeta, os reagentes eram misturados na seguinte 

seqüência: tampão fosfato, EDTA, NaN3, GSH, GR e sobrenadante de 

homogenato. Esta solução era misturada e passava por um período de 

incubação sob temperatura ambiente (Awasthi et al., 1975; Lawrence e Burk, 

1976; Wendel, 1981; Flohé e Günzler, 1984) por pelo menos três minutos, 

até que a oxidação de NADPH estivesse estável. A reação era disparada 

com 36,5L de solução H2O2 2 mM, e após revirar a cubeta, a A340 era 

registrada. O branco era feito sem amostra e, nestas condições, a A340 era 

de aproximadamente –0,02 abs/minuto. 

Semelhantemente à catalase, não é possível saturar a atividade de 

GPX com o substrato (que degrada a enzima) e sua atividade varia 

grandemente com pequenas variações da concentração de peróxido (Flohé e 

Günzler, 1984). Porém, o uso de GSH 5 mM e H2O2 0,0733 mM proporciona 

a mais adequada combinação com concentrações suficientes de substratos e 

minimizada razão entre atividade não-enzimática e enzimática (Paglia e 

Valentine, 1967: Fig. 2). A concentração de H2O2 2 mM era sempre 

verificada e corrigida para 0,08 absorbância em 240 nm antes do 
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 de Se-GPX. 

experimento, considerando seu coeficiente de extinção molar (240 = de 0,04 

mM-1·cm-1: Aebi, 1984; Claiborne e Fridovich, 1979). Além disso, era 

adicionado um volume de sobrenadante que resultasse em taxas líquidas de 

A340 não altas, próximas de -0,030 abs/min, reduzindo o risco de grandes 

variações da concentração de H2O2 e da própria atividade

 Para a medição da atividade de Se-GPX no hepatopâncreas, eram 

usados 200L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:40, e no 

músculo de pé eram usados 200L de sobrenadante na diluição 1:20. 

 

2.2.4.4. Glutationa peroxidase total 

 

 A atividade de GPX-total foi determinada da mesma forma que Se-

GPX, porém foi usado cumeno hidroperóxido no lugar de H2O2 (Lawrence e 

Burk, 1976; Burk et al., 1978). A reação era disparada com 40L de solução 

de cumeno hidroperóxido 5 mM em etanol, obtendo-se a concentração final 

de 0,2 mM (Little et al., 1970). A concentração de cumeno hidroperóxido era 

verificada antes do experimento (254 = de 0,26 mM-1·cm-1) (Kabamba, 1988). 

O branco, feito sem homogenato, apresentou A340 semelhante ao usado na 

determinação de Se-GPX, de aproximadamente –0,02 abs/minuto, 

permitindo comparações sem interferência de reação não enzimática. 

 Para a medição da atividade de GPX-total no hepatopâncreas, eram 

usados 100L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:40, e no 

músculo de pé eram usados 200L de sobrenadante na diluição 1:20. 

 

2.2.4.5. Superóxido dismutase total 

 

A atividade de SOD foi determinada através da inibição da redução do 

citocromo c, estimada através da variação da absorbância em 550 nm 

(Mccord e Fridovic, 1969). O volume final era de 1 mL e as concentrações do 

meio reacional eram: tampão fosfato 50 mM pH 7,2, EDTA 0,5 mM; 

citocromo c predominantemente oxidado 0,01 mM; hipoxantina 0,05 mM; 

xantina oxidase suficiente para produzir uma taxa de redução de citocromo c 

em 550 nm de 0,025 abs/min. Neste método, a xantina oxidase reage com a 
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hipoxantina gerando o radical superóxido (Oyanagui, 1984) e este reduz o 

citocromo c, o que é acompanhado pelo aumento da absorbância em 550 

nm. A SOD promove a dismutação do radical superóxido em O2 e H2O2, 

inibindo a reação de redução do citocromo c. Nas condições descritas, uma 

unidade (U) de SOD corresponde à quantidade de enzima necessária para 

inibir em 50% a redução do citocromo c (Mccord e Fridovic, 1969). A 

quantidade de SOD e a taxa de inibição do citocromo c apresentam uma 

relação logarítmica, possibilitando calcular a atividade na amostra a partir de 

diferentes volumes de sobrenadante (Beauchamp e Fridovich, 1971: Fig. 2; 

Sun et al., 1988: Fig. 1). 

Em uma cubeta, os reagentes eram misturados na seguinte 

seqüência: tampão fosfato, EDTA, citocromo c, hipoxantina e sobrenadante 

de homogenato. A reação era disparada com xantina oxidase preparada 

momentos antes da reação, pois sua atividade é perdida rapidamente em 

solução aquosa. Após revirar a cubeta, a A550 era registrada. O branco era 

feito sem amostra e, nestas condições, a A550 era de –0,025 abs/minuto. 

 Para a medição da atividade de SOD no hepatopâncreas, foram 

usados volumes de até 50L de sobrenadante de homogenato na diluição 

1:40, e no músculo de pé foram usados até 100L de sobrenadante na 

diluição 1:100. 

 

2.2.4.5. Glutationa S-transferase 

 

 A atividade de GST foi determinada através da formação do 

conjugado glutationa-2,4-dinitrobenzeno, estimada através da variação da 

absorbância em 340 nm. O volume final era de 1 mL, e as concentrações do 

meio reacional eram: tampão fosfato 50 mM pH 7,2, EDTA 0,5 mM, GSH 1 

mM e 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno 1 mM em etanol (Habig et al., 1974; 

Mannervik e Guthenberg, 1981; van Ommen et al., 1990). Neste método, 1-

cloro-2,4-dinitrobenzeno é espontaneamente conjugado com GSH, em uma 

reação não-enzimática, formando o conjugado glutationa-2,4-dinitrobenzeno, 

e as enzimas com atividade de GST aceleram tal reação. 

Conseqüentemente, torna-se fundamental verificar o controle sem a enzima 
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(Habig e Jakoby, 1981a). A redução da reação não-enzimática é conseguida 

através da minimização dos substratos (Habig e Jakoby, 1981b), e a 

concentração de substratos usada neste trabalho mantém a reação linear por 

três minutos, se a quantidade de enzima usada causar um A340 de até 0,05 

abs/min (Habig et al., 1974; Habig e Jakoby, 1981b). Uma unidade (U) de 

GST equivale à quantidade de enzima que forma 1 mol do conjugado 

glutationa-2,4-dinitrobenzeno por minuto (340 = 9,6 mM-1·cm-1). 

Em uma cubeta, os reagentes eram misturados na seguinte 

seqüência: tampão fosfato, EDTA, GSH e sobrenadante de homogenato. A 

reação era disparada com 40L de 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB) em 

etanol, de forma que a concentração final de etanol era controlada e não 

passava de 4% (Habig et al., 1974; Habig e Jakoby, 1981b). Após revirar a 

cubeta, a A340 era registrada. 

O branco era feito sem amostra e sua A340 resultante era de 

aproximadamente 0,023 abs/min. 

 Para a medição da atividade de GST no hepatopâncreas, eram 

usados 20L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:200, e no 

músculo de pé eram usados 40L de sobrenadante na diluição 1:100. 

 

2.2.4.6. Glutationa redutase 

 

 A atividade de GR foi determinada através da oxidação de NADPH, 

estimada através da variação da absorbância em 340 nm. O volume final era 

de 1 mL e as concentrações do meio reacional eram: tampão fosfato 50 mM 

pH 7,2, EDTA 0,5 mM, GSSG 1 mM e NADPH 0,1 mM (Carlberg e 

Mannervik, 1975; Carlberg e Mannervik, 1985). Esta concentração dos 

substratos é usada para valores de A340 de até –0,3 abs/min (Carlberg e 

Mannervik, 1975). Neste método, a GR reduz a GSSG para sua forma 

reduzida, GSH, através da oxidação do NADPH. Uma unidade (U) de GR 

equivale à quantidade de enzima que oxida 1 mol NADPH por minuto (340 = 

6,22 mM-1·cm-1). 

Em uma cubeta, os reagentes eram misturados na seguinte 

seqüência: tampão fosfato, EDTA, GSSG e sobrenadante de homogenato. A 
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reação era disparada com NADPH, da mesma forma que os protocolos dos 

kits Sigma® e Cayman® (os artigos nem sempre detalham alguns passos). 

Após revirar a cubeta, a A340 era registrada. O branco era feito sem 

homogenato. 

 Para a medição da atividade de GR no hepatopâncreas, eram usados 

70L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:40, e no músculo de pé 

eram usados 100L de sobrenadante na diluição 1:20. 

 

2.2.4.7. Glicose-6-fosfato desidrogenase 

 

 A atividade de G6PDH foi determinada através da redução de NADP, 

estimada através da variação da absorbância em 340 nm (Kornberg, 1950; 

Glock e McLean 1953; Kornberg et al., 1955). Neste método, NADP é 

reduzido a NADPH pela G6PDH ao usar G6P como substrato e íons Mg2
+ 

como cofator. O volume final era de 1 mL e as concentrações do meio 

reacional eram: tampão fosfato 50 mM pH 7,2, EDTA 0,5 mM, MgCl2 5 mM, 

NADP 0,2 mM e G6P 1 mM. A concentração de NADP 0,2 mM (Ihnen e 

Damain, 1969) permite que a A340 alcance 1,2 absorbância e evita que a 

relação NADP/NADPH fique baixa, o que inibiria a atividade da enzima 

(Eggleston e Krebs, 1974). O uso do substrato G6P em concentração 

próxima de 1 mM (Kornberg, 1950; Scott e Cohen 1953; Chung e Langdon, 

1963; Yoshida, 1966) oferece condição ótima para o ensaio de G6PDH 

(Eggleston e Krebs, 1974). Uma unidade (U) de G6PDH equivale à 

quantidade de enzima que forma 1 mol NADPH por minuto (340 = 6,22 mM-

1·cm-1). 

Em uma cubeta, os reagentes eram misturados na seguinte 

seqüência: tampão fosfato, EDTA, MgCl2, NADP e sobrenadante de 

homogenato. A reação era disparada com G6P. A diluição da amostra era 

feita tentando manter as taxas de A340 entre 0,031 abs/min, 0,005 mol/min 

(Kornberg, 1950) e 0,093 abs/min, 0,015 mol/min (Glock e McLean, 1954). 

 Para a medição da atividade de G6PDH no hepatopâncreas, eram 

usados 70L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:40, e no 

músculo de pé eram usados 80L de sobrenadante na diluição 1:20. 
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2.2.5. Proteínas solúveis totais 

 

A concentração de proteínas solúveis totais foi determinada através da 

reação entre as proteínas contidas nas amostras com “Coomassie Brilliant 

Blue G-250”, causando uma troca da absorção máxima desta de 365 para 

595 nm. No trabalho original (Bradford, 1976), há dois métodos, o ”standard 

method”, com uso de 5 mL de solução, e o “microprotein assay”, que usa 1 

mL. O primeiro requer grandes quantidades de reagente, e o segundo 

apresenta bem menor precisão/reprodutibilidade, de forma que foram 

utilizados volumes menores do que o “standard method”, mas suficientes 

para evitar a falta de precisão/reprodutibilidade do “microprotein assay”.  

Foram usados os sobrenadantes de homogenato, que, após serem 

usados para a medição das atividades enzimáticas, foram diluídos, de forma 

a terem uma concentração de proteína entre 0,1 e 0,3 mg/mL, e congelados. 

No dia da determinação, o sobrenadante de homogenato das amostras era 

descongelado e 40L eram misturados em tubos Eppendorf com o reagente 

Coomassie Brilliant Blue G-250, feito de acordo com Bradford (1976), e a 

A595 era registrada a partir de dois minutos após a mistura. Uma curva 

padrão era feita com 40L de solução de albumina de soro bovino (BSA) com 

concentrações entre 0 e 0,3 mg/mL. A concentração da solução de BSA 0,3 

mg/mL era sempre verificada e corrigida para 0,198 absorbância em 280 nm 

(Stoscheck, 1990), considerando que seu coeficiente de absorbância ( ) é 

de 6,6 (Tanford e Roberts, 1952): 

%1
1cm

%1
1

280
/

10

cm
mlmg

A
C




  

Para a medição da concentração de proteínas no hepatopâncreas, 

eram usados 40L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:200, e no 

músculo de pé eram usados 40L de sobrenadante na diluição 1:100.  

 

2.2.6. Determinação da concentração de glutationa 
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2.2.6.1. Teoria do método enzimático 

 

 A concentração de glutationa total foi determinada através da reação 

entre os grupos sulfidrila de duas moléculas de glutationa reduzida (GSH) 

com uma molécula 5,5’-ditiobis-2-ácido nitrobenzóico (DTNB), reagente de 

Elmann, produzindo duas moléculas 5-tio-2-ácido nitrobenzóico (TNB), que 

absorvem luz em 412 nm, e uma molécula de glutationa oxidada (GSSG). 

Esta reação permite medir a concentração de sulfidrilas não protéicas, como 

GSH e aminoácidos com sulfidrilas, pois as proteínas são precipitadas (por 

ácido). A utilização da enzima específica para glutationa, glutationa redutase 

(GR), proporciona a especificidade do método para a medição de GSH e não 

de aminoácidos com sulfidrilas. 

A concentração de glutationa total é expressa como equivalentes de 

glutationa (eq-GSH), sendo que o GSSG já presente na amostra é reduzido a 

GSH pela presença de GR e NADPH (chamado de método enzimático).  

O protocolo usado foi baseado naquele descrito por Akerboom e Sies 

(1981), com pequenas mudanças, como a padronização de uma única 

concentração final de ácido precipitante de proteínas em todos os testes. 

Para medir GSSG, o GSH presente nas amostras foi indisponibilizado 

através da sua reação com 2-vinilpiridina (2-VP) (Griffith, 1980). 

A concentração de eq-GSH e GSSG foi determinada através da 

formação de TNB, estimada através da variação da absorbância em 412 nm. 

A GSH presente na amostra reage com DTNB, produzindo TNB e GSSG. O 

GSSG produzido e/ou o anteriormente existente são reduzidos a GSH 

através da GR, e a GSH volta a reagir com DTNB. Portanto, quanto mais 

GSH ou GSSG na amostra, maior a taxa de formação contínua de TNB. 

 

2.2.6.2. Processamento dos tecidos 

 

 As amostras de tecidos congeladas e pesadas eram homogeneizadas 

em homogeneizador de 5 mL (tubo e pistilo de vidro), mantido sempre no 

gelo, numa diluição de 1:40 para hepatopâncreas e 1:20 para músculo do pé. 

A este eram adicionados ácido tricloroacético (TCA) e a amostra, de forma 
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que a concentração de TCA final fosse de 10%. Para se chegar a esta 

solução de TCA, usou-se a fórmula peso-para-volume (Vossen et al., 2000). 

A acidificação do meio evita que a GSH seja oxidada (Anderson, 1985) e 

inativa as enzimas que degradam a glutationa (Roberts e Francetic, 1993). O 

TCA proporciona maior estabilidade da GSH (Rossi, 2002) em uma amostra 

sob conservação quando comparado a outros ácidos precipitantes de 

proteínas, que podem não desproteinizar as amostras eficientemente 

(Stempak et al., 2001) ou inibir a reação (Owens e Belcher, 1965). A 

concentração de 10% para o TCA foi escolhida por promover completa 

precipitação das proteínas e adequada estabilidade de glutationa (Stempak 

et al., 2001), apesar de concentrações menores serem usadas (Asensi et al., 

1994.; Aksoy et al., 2003; Ostergaard et al., 2004). 

 O homogenato era transferido para tubos Eppendorf, que eram 

centrifugados por 6 min a 10.000xg sob baixa temperatura (4ºC). Seu 

sobrenadante era usado para a determinação da concentração de eq-GSH e 

GSSG. 

 

2.2.6.3. Neutralização e derivatização de GSH por 2-vinilpiridina 

 

 Foram separados dois tubos Eppendorf por amostra, um para a 

medição de eq-GSH e ou para a de GSSG. 

No tubo destinado à medição de eq-GSH, eram pipetados 100L do 

sobrenadante ácido, 300L de tampão fosfato 0,5M pH 7,0, e 20L de etanol. 

Tal neutralização levou o pH para 5,8 a 6,8 sem risco de tornar o meio básico 

(Griffith, 1980; Anderson, 1985). 

No tubo destinado à medição de GSSG, eram pipetados 100L do 

sobrenadante ácido, 300L de tampão fosfato 0,5M pH 7,0, e 20L de 2-VP 

0,5M em etanol. 

Os tubos eram agitados vigorosamente em vortex por mais de um 

minuto e mantidos por mais de uma hora no escuro em temperatura 

ambiente antes das reações enzimáticas (Griffith, 1980). 

 

2.2.6.4. Solução padrão de GSH 
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 A solução padrão de GSH passava pelas mesmas etapas que as 

amostras (Owens e Belcher, 1965; Anderson, 1985; Sigma Glutathione 

Assay Kit). Ela continha ácido e etanol nas mesmas concentrações finais das 

amostras (TCA 2,38%, etanol 4,76%). A solução padrão também poderia ser 

feita a partir de GSSG, porém o uso de GSH tem a vantagem de a 

concentração exata de GSH na solução poder ser aferida de forma rápida e 

fácil (Beutler et al., 1963). 

 Era feita uma solução GSH 200M em TCA 10%. Sua concentração 

exata era medida (Beutler et al., 1963) misturando-se em tubo Eppendorf 

100µL da solução de GSH 200µM TCA 10% com 300L de tampão fosfato 

0,5M pH 7,0, 100µL de tampão fosfato 0,5M EDTA 5 mM pH 7,0, 450µL de 

água desionizada e 50µL DTNB 2 mM (concentração final de 0,1 mM). O 

tubo era agitado e a A412 registrada após aproximadamente 10 min. Nos 

tubos brancos, a solução de GSH era substituída por TCA 10%. Para os 

cálculos, a leitura dos brancos era subtraída da leitura dos tubos testes e era 

usado o coeficiente de extinção milimolar do TNB 13,6 mM-1·cm-1 (Huber et 

al., 2005; Sigma Product Information D8130). 

A solução ácida de GSH passava então pelas mesmas etapas que as 

amostras: 100L eram misturados com 300L de tampão fosfato 0,5M pH 7,0 

e 20L de etanol. 

Esta solução padrão de GSH era então diluída para as concentrações 

desejadas (próximas das encontradas nas amostras) usando-se solução de 

TCA neutralizada da mesma forma que nas amostras (TCA 2,38%; tampão 

fosfato 0,357M; etanol 4,76%). 

 

2.2.6.5. Curva-padrão e medição 

 

O volume final era de 1 mL e as concentrações do meio reacional 

eram: tampão fosfato 100 mM pH 7,0, EDTA 1 mM, TCA 0,238%, GSH 0 a 

1,5 M, NADPH 0,1 mM, DTNB 2 mM e GR 0,05 a 0,4 U/mL. As 

concentrações maiores de GR (0,4 U/mL) eram usadas quando havia 

necessidade de uma maior sensibilidade (valor mínimo mensurável) do 
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método, quando a concentração de GSSG nas amostras estava muito baixa. 

Diferentemente do protocolo usado nos métodos descritos na literatura lidos, 

a concentração final de ácido foi padronizada adicionando-se solução de 

TCA neutralizada da mesma forma que as amostras (TCA 2,38%; tampão 

fosfato 0,357M; etanol 4,76%), pois sua presença reduz a taxa de reação 

(testes feitos com TCA e ácido sulfosalicílico). Este fenômeno havia sido 

descrito para o ácido sulfosalicílico por Owens e Belcher (1965). 

Em uma cubeta, os reagentes eram misturados na seguinte 

seqüência: tampão fosfato, EDTA, solução de TCA neutralizada, solução 

padrão de GSH ou amostra neutralizada, NADPH e DTNB. A reação era 

disparada com GR, e as taxas de A412 variavam entre 0 a 0,035 abs/min. A 

cinética era acompanhada por três minutos, com registros de um em um 

segundo. 

As medições eram realizadas no mesmo dia em que as amostras 

eram homogeneizadas. Replicatas aleatórias feitas com amostras 

conservadas em refrigerador (8ºC) nos dois dias subseqüentes confirmavam 

os valores obtidos na primeira medição, mostrando que o método tem boa 

reprodutibilidade e é capaz de manter as concentrações de GSH estáveis. 

 

2.2.7. Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 

 O teste de TBARS é usado há muitos anos como um indicador de 

peroxidação lipídica (Bernheim et al., 1948; Wilbur et al., 1949; Donnan, 

1950; Wills, 1966; Wills, 1969; Slater e Sawyer, 1971; Walls et al., 1976; 

Buege e Aust, 1978; Uchiyama e Mihara, 1978; Ohkawa et al., 1979; 

Esterbauer e Cheeseman, 1990). A peroxidação lipídica resulta na formação 

de aldeídos, como o malondialdeído (MDA), que reage com duas moléculas 

de ácido tiobarbitúrico (TBA), formando um aduto TBA2-MDA. 

 A medição da concentração de TBARS nos Helix aspersa foi baseada 

no método descrito por Buege e Aust (1978). Este método permitiu o 

adequado processamento homogeneização do músculo do pé, de difícil 

homogeneização. Testes feitos no laboratório mostraram haver correlação 

significativa entre os valores de TBARS obtidos por este método e pelo 
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método rotineiramente usado no laboratório, descrito primeiramente em 

Hermes-Lima e Storey (1995) (baseado em Uchiyama e Mihara, 1978), além 

de não haver diferença significativa entre as médias obtidas pelos dois (p = 

n.s.). 

As amostras de tecidos congeladas e pesadas eram homogeneizadas 

em homogeneizador de 5 mL (tubo e pistilo de vidro), mantido sempre no 

gelo, numa diluição de 1:40 para hepatopâncreas e 1:20 para músculo do pé. 

A este eram adicionados ácido tricloroacético (TCA) e a amostra, de forma 

que a concentração de TCA final fosse de 10%. 

 Foram separados dois tubos Eppendorf por amostra, um para o 

branco e outro para teste. No tubo branco, eram pipetados 400L do 

homogenato ácido, 400L de TCA 20%, e 400L de HCl 0,5M. Nos tubos 

testes, eram pipetados 400L do homogenato ácido, 400L de TCA 20%, e 

400L de TBA 0,75% em HCl 0,5M. As concentrações finais dos reagentes 

foram: TCA 10%; TBA 0,25%; HCl 0,17N (Buege e Aust, 1978). 

Os tubos eram agitados no vortex por dez segundos, furados, e 

submetidos a banho acima de 90ºC (Rice-Evans et al., 1986) por 15 minutos. 

Os tubos eram centrifugados por 6 min a 10.000xg, precipitando as 

proteínas. Uma alíquota do sobrenadante, contendo os TBARS, era 

transferida para uma cubeta, e as absorbâncias em 532 e 600 nm eram 

registradas. Para o cálculo, a A600 era subtraída da A532, para evitar 

diferenças advindas de absorção de fundo (Walls et al., 1976; Esterbauer et 

al., 1982). O valor de TBARS encontrado (coeficiente de extinção de 156 

mM-1·cm-1: Wills, 1969) foi multiplicado pelas diluições realizadas. 

 

2.2.8. Proteínas carboniladas 

 

 O nível de proteínas carboniladas indica o nível de danos oxidativos 

protéicos. Elas reagem com 2,4-dinitrofenil-hidrazina (DNPH), formando uma 

hidrazona correspondente (2,4-dinitrofenilhidrazona), que absorve luz em 

aproximadamente 370 nm (Fields e Dixon, 1971). Em outros estudos com 

lipídios, esta reação também é usada para investigar os produtos aldeídicos 
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de peroxidação lipídica (Esterbauer et al., 1982). No presente trabalho, os 

lipídios e outras substâncias não protéicas são retirados. 

Numa primeira etapa, as proteínas totais são precipitadas, 

concentradas (Levine et al., 1990) e mantidas em freezer –80ºC. Numa 

segunda etapa, proteínas carboniladas reagem com DNPH, e o excesso de 

DNPH, não ligado às proteínas, é retirado. No final, lêem-se as hidrazonas 

ligadas às proteínas (Levine, 1983; Levine et al., 1994; Reznick e Packer, 

1994; Burcham e Kuhan, 1996). Alguns métodos usam somente a fração de 

proteínas solúveis (Levine et al., 1990; Reznick e Packer, 1994), porém eles 

podem não ser eficientes na medição de amostras com diferentes 

quantidades de proteínas carboniladas (Fagan et al., 1999: Fig. 2). O método 

descrito a seguir, usando proteínas totais, detecta quantidades de proteínas 

carboniladas de forma proporcional à quantidade de amostra analisada 

(dados produzidos em testes adicionais). Ele é baseado em protocolos 

bastante usados (Fields e Dixon, 1971; Oliver et al., 1987.; Lenz et al., 1989; 

Levine, 1983; Levine et al., 1990; Reznick e Packer, 1994). Como os artigos 

não detalham alguns passos, também foi consultado um protocolo do kit da 

Cayman®. 

 As amostras de tecidos congeladas e pesadas eram homogeneizadas 

da mesma forma que no método de medição de eq-GSH e GSSG. 

Uma alíquota de 400L do homogenato ácido de hepatopâncreas 

(1:40) e de 300L do homogenato de músculo do pé de Helix (1:20) era 

transferida para dois 2 tubos Eppendorf (branco e teste) e centrifugados por 

6 minutos a 10.000xg sob baixa temperatura (4°C). Ao final do experimento, 

esta diluição resultava em concentração de proteínas totais menor do que 2,4 

mg/mL na solução de guanidina, ou seja, em A280 < 1,6 abs nas condições 

usadas (Dalle-Donne et al., 2003). 

 O sobrenadante era descartado, e os tubos contendo os pellets eram 

congelados em nitrogênio líquido e armazenados em freezer –80ºC. As 

proteínas carboniladas eram medidas alguns dias depois, e os tubos eram 

descongelados em temperatura ambiente. 

No Eppendorf destinado ao teste, era adicionado 0,5mL de solução 

DNPH 10 mM HCl 2 M. No Eppendorf destinado a ser branco, era adicionado 
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0,5mL de HCl 2 M. O pellet era dissolvido com bastão de vidro, e os 

Eppendorfs eram mantidos por uma hora em temperatura ambiente e no 

escuro (Reznick e Packer, 1994), vortexando vigorosamente por 40 

segundos a cada 10-15min (quatro vezes). Após tais etapas, aos tubos era 

adicionado 0,5mL de TCA 20% gelado, que precipitava as proteínas e 

ajudava a retirar o excesso de corante e de lipídios. Os tubos eram agitados 

com vortex por 40 segundos e mantidos em gelo por 10 minutos (Reznick e 

Packer, 1994). Os tubos eram centrifugados por 6 min a 10.000xg e o 

sobrenadante era descartado, revirando cuidadosamente o tubo sobre papel 

higiênico neutro. O precipitado era lavado com a adição de 1 mL de 

etanol:acetato de etila (1:1) aos tubos (Levine et al., 1990; Reznick e Packer, 

1994), que eram agitados em vortex por 40 segundos, centrifugados por 6 

min a 10.000xg, e seu sobrenadante descartado com muito cuidado. Esta 

etapa era repetida mais duas vezes, porém, na terceira, antes de agitar em 

vortex, o pellet era ressuspendido com bastão de vidro (protocolo do kit da 

Cayman®). Com isso, eram eliminados o DNPH não reagido com as 

proteínas carboniladas e outras substâncias, como lipídios. A lavagem é 

necessária, pois o DNPH apresenta forte absorbância em 370 nm (Cao e 

Cutler, 1995). 

Ao tubo contendo o pellet era adicionado 1 mL de cloreto de guanidina 

6 M em tampão fosfato 20 mM pH 2,3, e o tubo era agitado em vortex para 

dissolver o pellet. Quando necessário, era utilizado o bastão de vidro para 

auxiliar sua dissolução. Os tubos eram centrifugados para precipitar resíduos 

(Levine et al., 1990; Reznick e Packer, 1994; protocolo do kit da Cayman®), 

por 6 min a 10.000xg. 

Para preparar o espectrofotômetro para as leituras, alíquotas da 

solução guanidina 6 M em tampão fosfato 20 mM pH 2,3 eram centrifugadas, 

e somente o seu sobrenadante era usado. Aparentemente, a solução contém 

resíduos que absorvem luz, pois a absorbância (próxima de 370 nm) 

diminuía após a centrifugação. Usando pipeta, para não revirar os resíduos, 

uma alíquota de 0,8mL do sobrenadante da solução pura de cloreto de 

guanidina 6 M era cuidadosamente transferida para uma cubeta de quartzo, 
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e o espectrofotômetro era preparado para fazer a leitura entre 280 e 410 nm 

(coletando a linha de base). 

Uma alíquota de 0,8mL do sobrenadante de cada tubo (branco e 

teste) era transferida para a cubeta, e a leitura era feita entre 280 e 410 nm. 

O comprimento de onda de maior absorbância do tubo teste era registrado, 

geralmente próximo de 370 nm, assim como o valor do branco 

correspondente. 

Para os cálculos de proteínas carboniladas, foi usado o coeficiente de 

absorção 370 de 22.000 M-1·cm-1 (Johnson, 1953; Lenz et al., 1989; Levine et 

al., 1990; Levine et al., 1994) e as fórmulas de Reznick e Packer (1994). 

Para medir a concentração de proteínas totais, foi utilizada a A280 

obtida das amostras dos tubos branco, considerando que tais soluções eram 

purificadas ao terem sido submetidas às precipitações e lavagens. Como 

padrão, foi utilizado coeficiente de absorbância da albumina de soro bovino 

(BSA) ( ) é de 6,6 (Tanford e Roberts, 1952; Bradford, 1976; Stoscheck, 

1990): 
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No cálculo final, a concentração de proteínas carboniladas (nM ou 

nmol/g) era dividida pela concentração de proteínas totais (mg/g de tecido). 

 

2.2.9. Capacidade antioxidante do ATZ 

 

 A capacidade antioxidante do ATZ e dos tecidos de animais injetados 

com salina ou com ATZ foi medida através da inibição da reação do radical 

hidroxil com a 2-deoxiribose. O volume final do meio reacional era de 0,5 mL 

e as concentrações deste eram: tampão fosfato 20 mM pH 7,2; 2-deoxiribose 

5 mM; H2O2 0,1 mM; e sulfato ferroso 50µM (preparado minutos antes da 

reação). Neste método, o ferro(II) reage como peróxido de hidrogênio (H2O2) 

formando o radical hidroxil através da reação de Fenton (Halliwell e 

Gutteridge, 1984). Este reage com 2-deoxiribose (2-DR), produzindo 

malondialdeído (MDA). MDA reage com ácido tiobarbitúrico (TBA), formando 

o aduto TBA2-MDA. Tal formação é medida em 532 nm. As moléculas 
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potencialmente antioxidantes são adicionadas no meio reacional, inibindo a 

formação do aduto TBA2-MDA. 

Em um tubo, os reagentes eram misturados na seguinte seqüência: 

tampão fosfato, solução a ser testada, 2-deoxiribose, H2O2 e sulfato ferroso 

50µM. O tubo é agitado e mantido sob temperatura ambiente por 10 minutos, 

quando é adicionado 0,5mL de H3PO4 4%. Ao tubo adiciona-se 0,5mL TBA 

1% NaOH 50 mM. O tubo é agitado e mantido por 15 minutos em banho 

fervente. O tubo é deixado resfriando em temperatura ambiente, e a 

absorbância de seu conteúdo em 532 nm é registrada. 

 Para verificar a capacidade antioxidante do ATZ, este foi adicionado 

ao meio reacional nas concentrações finais de 2,5, 5 e 10 mM (0,21, 0,42 e 

0,84 mg/mL). Estas concentrações são próximas às encontradas no 

hepatopâncreas de animais injetados com ATZ. A concentração máxima que 

se poderia alcançar, caso a droga se distribuísse uniformemente por todos os 

órgãos e não sofresse qualquer degradação, seria de 11,89 mM (1g/kg). 

GSH foi adicionado nas concentrações finais de 0,4 e 2 mM, semelhante à 

concentração encontrada em tecidos animais, possibilitando uma 

comparação da droga com uma importante molécula antioxidante dentre das 

outras milhares encontradas no organismo. Cada teste foi feito com seu 

respectivo branco, sem a presença de ferro, e em triplicata. 

 

2.2.10. Análises estatísticas 

 

 As análises estatísticas foram realizadas usando o programa SPSS, 

versão 13.0, com um nível de significância de 5%. Alguns valores extremos, 

com z score maior do que 3,29, foram considerados “outliers” e excluídos da 

análise (Tabachnick e Fidell, 1996). 

Para testar a hipótese de que as condições experimentais basais 

(injeção de ATZ ou salina ou a submissão dos animais à anóxia) estariam 

alterando os diversos parâmetros fisiológicos medidos, utilizou-se a análise 

de variância (ANOVA) de um critério (ou um fator) para cinco grupos: 

Controle; Sal normóxia; ATZ normóxia; Sal anóxia; e ATZ anóxia. Havendo 

diferença significativa entre os grupos, fez-se o teste post hoc de Tukey para 
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saber entre quais grupos estava a diferença. Quando os dados de cada 

grupo experimental não apresentaram distribuição normal, analisada pelo 

teste de Shapiro-Wilk, ou homocedasticidade (homogeneidade de 

variâncias), analisada pelo teste de Levene, foi usado o teste não-

paramétrico Kruskal Wallis (Zar, 1999). Havendo diferença significativa entre 

os grupos, fez-se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. 

 Para testar a hipótese de que a variação na oferta de oxigênio estaria 

causando mudanças, os mesmos testes descritos acima foram utilizados 

para cada um do dois grupos (ATZ e salina). Para verificar se havia diferença 

entre o grupo injetado com salina ou com ATZ, ambos sob a mesma 

condição de oferta de oxigênio, foi utilizado o teste t ou o teste não-

paramétrico de Mann-Whitney, quando não havia condições para a aplicação 

do primeiro. 

Os resultados estão apresentados como média  erro padrão da 

média. 
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2.3. RESULTADOS 

 

2.3.1. Concentração de ATZ nos tecidos 

  

A aparente presença de ATZ no grupo controle e nos grupos de 

animais aplicados com salina (Fig. 2.5) se deve à presença de substâncias 

cromogênicas nos tecidos, por exemplo, a cisteína, que reagem com o ácido 

cromotrópico (4,5- dihidroxinaftaleno – 2,7 – ácido disulfonico) de forma 

similar que o ATZ, formando um derivado colorido (Green e Feinstein, 1957). 

 A aplicação de ATZ resultou em sua alta concentração nos tecidos, 

bem maior do que a de substâncias cromogênicas (entre grupos p < 0,001; 

entre pares de grupos < 0,01). A presença de ATZ tanto no hepatopâncreas 

(Fig. 2.5) quanto no músculo do pé (Fig. 2.5), regiões extremas do corpo, 

seis horas após sua aplicação, indica que a administração de 1 mg/g de 

massa corporal resultou em uma ampla distribuição da droga. Isso se 

manteve durante todas as horas seguintes, envolvendo o período de anóxia 

e de reoxigenação (Figs. 2.5 e 2.7). A quantidade de ATZ injetada (1 mg/g de 

tecido) resultou em uma relativa alta disponibilidade deste inibidor de 

catalase. Após subtrair a concentração natural de substâncias cromogênicas 

do próprio tecido (Green e Feinstein, 1957) (foram usados os valores do 

controle para fazer a subtração), a concentração de ATZ no hepatopâncreas 

foi de 0,60 mg/g de tecido e, no músculo, de 0,41 mg/g de tecido. Esta 

concentração aumentou (não significativamente) após algumas horas, ao 

final da anóxia, chegando a 0,73 e 0,49 mg/g de tecido, no hepatopâncreas e 

no músculo, respectivamente. Durante as horas seguintes, a concentração 

de ATZ nos tecidos não sofreu alterações significativas (p = n.s.). Portanto, 

foi mantida uma alta disponibilidade da droga nos tecidos, entre 60 e 73% no 

hepatopâncreas e entre 41 e 49% no músculo do pé, em relação ao que foi 

injetado inicialmente (1 mg/g de tecido). 

 

2.3.2. Atividade de enzimas antioxidantes 

 

2.3.2.1. Catalase 
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 A atividade da catalase no hepatopâncreas diminuiu drasticamente 

nos animais submetidos à aplicação de ATZ (p < 0,05; Fig. 2.5). Sua 

atividade no hepatopâncreas caiu 69% em relação à média do grupo controle 

e 76% em relação à média do grupo injetado com salina, mantido em 

normóxia (Fig. 2.5). A atividade da catalase nos grupos injetados com ATZ 

reduziu-se com o tempo de reoxigenação (p < 0,05), chegando a 91% de 

inibição no grupo 12h em relação ao grupo controle e a 93% de inibição em 

relação ao grupo injetado com salina, mantido em normóxia (Fig. 2.5). Em 

todos os casos, cada grupo ATZ apresentou menor atividade do que o grupo 

salina correspondente, na mesma situação de exposição ao oxigênio (p < 

0,05). 

No músculo, a injeção de ATZ causou redução significativa da 

atividade da catalase de 60% em relação à média dos grupos controle e do 

injetado com salina, mantido em normóxia (p < 0,05; Fig. 2.5). Sua atividade 

também diminuiu com o tempo de reoxigenação, (p < 0,05; Fig. 2.5), 

chegando a 87% de inibição no grupo 12h em relação ao grupo controle. Em 

todos os casos, cada grupo ATZ apresentou menor atividade do que o grupo 

salina correspondente, na mesma situação de exposição ao oxigênio (p < 

0,05). 

 

2.3.2.2. Se-GPX 

 

 A atividade de Se-GPX no hepatopâncreas não foi diferente entre os 

grupos controle, injetados com salina ou ATZ, em normóxia (Fig. 2.6). A 

anóxia promoveu uma tendência de aumento da atividade de Se-GPX no 

grupo salina (213%; p = 0,06) e no grupo ATZ (186%; p = 0,10) em relação 

ao controle. A atividade não se alterou ao longo do tempo de reoxigenação 

(Fig. 2.6). 

 No músculo, a injeção de ATZ não causou alteração da atividade de 

Se-GPX (Fig. 2.6). Ao final da anóxia, a atividade de Se-GPX em ambos os 

grupos ficou maior do que a média do grupo controle (200% para o grupo 

injetado com salina e 175% para o grupo injetado com ATZ; p < 0,05). 

 



73  
 

 
Durante a reoxigenação, os grupos injetados com salina logo (já após 15 

minutos) voltaram a ter a atividade de Se-GPX semelhante ao controle (Fig. 

2.6). Os grupos ATZ também tiveram queda ao longo da reoxigenação (p < 

0,05), porém ela não foi tão rápida. 

 

2.3.2.3. GPX-total, SOD, GST, GR e G6PDH 

 

 As atividades de GPX-total, SOD, GST no hepatopâncreas e no 

músculo do pé, de GR no hepatopâncreas e de G6PDH no músculo do pé 

dos Helix aspersa não foram influenciadas pela aplicação de ATZ ou pela 

anóxia e reoxigenação (Figs. 2.6 a 2.8; p = n.s.). A atividade de GR no 

músculo de pé dos Helix aspersa foi maior no grupo ATZ anóxia do que no 

grupo salina normóxia (p < 0,05; Fig. 2.8). Durante a reoxigenação, o grupo 

salina 1h apresentou atividade de GR menor do que o grupo salina 0.25h (p 

< 0,05). A atividade de G6PDH foi menor no grupo ATZ 2h do que no grupo 

salina 2h (p < 0,05). 

 

2.3.3. eq-GSH, GSH, GSSG e razão GSSG/eq-GSH 

 

 A concentração de eq-GSH e GSH, e a razão GSSG/eq-GSH no 

hepatopâncreas e no músculo do pé, e de GSSG no hepatopâncreas, não 

foram alteradas após a aplicação de ATZ ou após a anóxia e a reoxigenação 

(Figs. 2.9 e 2.10; p = n.s.). A concentração de GSSG no músculo de pé do 

grupo ATZ 2h foi menor do que no grupo salina 2h (p = n.s.). 

 

2.3.4. Indicadores de danos oxidativos 

 

A concentração de proteínas carboniladas no hepatopâncreas e no 

músculo do pé dos Helix aspersa não sofreu mudança em resposta à 

administração de ATZ ou à anóxia (Fig. 2.11). No hepatopâncreas, durante a 

reoxigenação, a concentração de proteínas carboniladas esteve maior nos 

grupos ATZ 1h e 12h em comparação ao grupo ATZ normóxia (16%; p < 
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0,05). No músculo do pé, não houve alterações de proteínas carboniladas 

durante a reoxigenação. 

As concentrações de TBARS no hepatopâncreas e no músculo do pé 

dos Helix aspersa não sofreram mudança em resposta à administração de 

ATZ ou à anóxia ou à reoxigenação (Fig. 2.11). 

 

2.3.5. Capacidade antioxidante do ATZ 

 

 O ATZ na concentração final entre 5 e 10 mM (0,42 e 0,84 mg/mL), 

próxima à encontrada no hepatopâncreas de animais injetados com ATZ, 

apresentou capacidade antioxidante seqüestradora de radicais hidroxil 

semelhante à de GSH na concentração entre 0,4 e 2 mM. Estas 

concentrações são semelhantes às encontradas em tecidos animais (Fig. 

2.12). 
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2.4. DISCUSSÃO 

 

Os animais injetados com ATZ tiveram baixa atividade de catalase em 

todas as situações, tanto no músculo do pé como no hepatopâncreas. A 

inibição da catalase por ATZ é bem conhecida, na qual o H2O2 participa no 

mecanismo de inibição (Margoliash e Novogrodsky, 1958; Margoliash e 

Schejter, 1960; Margoliash et al., 1960; Margoliash e Schejter, 1962). A 

concentração de ATZ no músculo do pé e no hepatopâncreas foi 

relativamente alta durante todos os momentos nos animais injetados com a 

droga. Sua medição foi feita com o cuidado de se usar uma quantidade 

adequada de amostra, considerando as substâncias cromogênicas no tecido 

e a quantidade de ATZ detectável (Green e Feinstein, 1957). Em tilápias 

Oreochromis niloticus injetadas com a mesma quantidade de ATZ (1 mg/g de 

tecido), a droga também se manteve detectável por muitas horas (Cardoso, 

2005). A injeção de ATZ entre a concha e o manto de caramujos Helix 

aspersa na quantidade 3 mg/g de tecido também resultou em alta 

concentração da droga por várias horas (Ramos-Vasconcelos, 2005). Em um 

estudo com ratos, a concentração de ATZ no rim aumentou 

significativamente (quase 0,3 mg/g de tecido) três horas após a injeção de 

ATZ na dose de 1g/kg de massa corporal. Porém, após 24 horas, a 

concentração já havia voltado ao nível basal (Pedraza-Chaverri et al., 1999). 

A queda da concentração de ATZ nos ratos, relativamente rápida em relação 

aos peixes e caramujos, pode ser explicada pela alta taxa metabólica do 

mamífero. Mesmo com a rápida metabolização do ATZ nos ratos, a atividade 

de catalase permanece baixa por muitas horas após a injeção de 1g/kg de 

massa corporal (Heim et al., 1955; Kanai et al., 1974).  

Nos caramujos Helix aspersa, a inibição da catalase por ATZ não 

alterou a atividade das demais enzimas antioxidantes, tanto no músculo do 

pé quanto no hepatopâncreas. Em tilápias Oreochromis niloticus, a injeção 

de ATZ (1 mg/g de tecido) também não provocou mudanças nas atividades 

da maioria das demais enzimas antioxidantes, após 12, 15 e 33 horas da 

administração da droga. Apenas após 15 e 33 horas da administração da 

droga, a atividade de GPX-total apresentou diminuição (22 e 27%, 
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respectivamente; Cardoso, 2005). Em outros animais e em levedura, a 

aplicação de ATZ resultou em mudanças na atividade de outras enzimas 

antioxidantes, como redução da atividade de GPX (Barja de Quiroga et al., 

1989) e aumento de G6PDH em anfíbios (Lushchak et al., 2003), redução de 

G6PDH em levedura (Bayliak et al., 2008), aumento e redução de GPX e 

GST em diferentes órgãos de peixes dourado (Bagnyukova et al., 2005a; 

Bagnyukova et al., 2005b).  

 A administração de ATZ nos caramujos Helix aspersa mantidos em 

normóxia também não alterou as concentrações de GSSG, GSH, eq-GSH, 

razão GSSG/eq-GSH, e os níveis de danos oxidativos (medidos através da 

concentração de proteínas carboniladas e TBARS). O mesmo ocorreu com 

as tilápias Oreochromis niloticus (Cardoso, 2005). Em anfíbios e outros 

peixes, a inibição da atividade de catalase aumentou a quantidade de danos 

oxidativos, mesmo em normóxia, indicando que esta enzima seria necessária 

para evitar o estresse oxidativo (Barja de Quiroga et al., 1989; Lopez-Torres 

et al., 1990; Bagnyukova et al., 2005a; Bagnyukova et al., 2005b). 

Esses dados mostram que nos caramujos Helix aspersa a catalase 

não teria um papel tão importante na proteção contra as ROS produzidas 

constantemente durante a normóxia. As grandes variações sazonais da 

atividade de catalase observadas por Ramos-Vasconcelos (2005) em Helix 

aspersa indicam que esta enzima pode ter sua atividade diminuída sem 

causar estresse oxidativo no animal, e que as outras enzimas poderiam 

compensar a redução da sua atividade. Resultados de um estudo com 16 

espécies de peixes indicam que as atividades de SOD e GPX são ajustadas 

à taxa de produção de ROS, enquanto a catalase teria um outro papel. Nos 

peixes meso- e bati-pelágicos vivendo em ambiente pouco oxigenado com 

provavelmente menos perigos oxidativos, foi mostrado que a atividade de 

SOD e GPX-total diminui com a redução exponencial da atividade 

metabólica. Já a atividade da catalase não apresentou correlação da com a 

atividade metabólica (Janssens et al., 2000). 

A anóxia causou poucas alterações nos vários parâmetros medidos 

dos caramujos Helix aspersa. Animais anóxicos apresentaram aumento 

significativo da atividade de Se-GPX no músculo de pé, assim como uma 
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tendência de aumento no hepatopâncreas. Não houve evidências de 

estresse oxidativo, não ocorrendo alteração no balanço de glutationa ou nos 

indicadores de danos oxidativos. A maior atividade de GPX durante a anóxia 

aumenta a capacidade dos Helix aspersa de destoxificar H2O2, tornando-os 

mais protegidos contra o próprio H2O2. Ao decompor H2O2, o tecido evita a 

formação do radical hidroxil através da reação de Fenton (Halliwell e 

Gutteridge, 1984). A ausência de aumento dos danos oxidativos pode ser 

explicada pela menor quantidade de ROS produzidas na ausência de 

oxigênio. No trabalho de Ramos-Vasconcelos (2005), a anóxia por cinco 

horas resultou em uma média de atividade de Se-GPX correspondente a 

aproximadamente 1,7 vez da média do controle (sem alteração significativa) 

no hepatopâncreas dos animais injetados com salina (n = 4-5). Nos animais 

injetados com ATZ, a média dos animais em anóxia correspondeu a 

aproximadamente 1,4 vez a do controle (sem alteração significativa). A outra 

atividade enzimática medida, de GST, não sofreu alterações em resposta à 

anóxia. A anóxia não alterou as concentrações de TBARS no músculo do pé 

e nos níveis de proteínas carboniladas no hepatopâncreas. Diferentemente 

dos resultados da presente tese, foram encontradas concentrações mais 

altas de TBARS (análise feita através de teste t de uma cauda) no 

hepatopâncreas de animais (n = 4-5) submetidos à anóxia em relação ao 

controle, tanto nos injetados com salina quanto nos injetados com ATZ 

(aumentos de aproximadamente 20 a 40%). Este aumento havia sido 

atribuído a uma diminuição da capacidade de eliminação dos produtos de 

peroxidação lipídica durante a anóxia. Não foi possível encontrar explicações 

satisfatórias para as diferenças encontradas entre os resultados da presente 

tese e os da tese de Ramos-Vasconcelos (2005), mesmo considerando as 

limitações encontradas nesta última, descritas na introdução. Uma 

possibilidade seria uma diferença sazonal, porém a ausência da descrição do 

período em que foram realizados os experimentos em Ramos-Vasconcelos 

(2005) impede avaliações mais precisas. 

O aumento da atividade de enzimas antioxidantes durante a ausência 

de oxigênio seria inesperado, considerando-se que o organismo está em 

depressão metabólica e apresenta uma redução generalizada da síntese de 

 



78  
 

 
proteínas (Land e Hochachka, 1994; Land e Hochachka, 1995; Busk e 

Boutilier, 2005; Ju et al., 2007). Apesar desta redução no metabolismo de 

proteínas durante a anóxia ou a hipóxia, existe uma alta taxa de transcrição 

(Smith et al., 1999; van der Meer et al., 2005) e expressão de alguns genes 

que provavelmente são importantes para a resistência do animal à restrição 

de oxigênio e/ou ao estresse oxidativo causado pela reoxigenação (Lushchak 

e Bagnyukova, 2006a). Carpas crucianas (Carassius carassius) 

extremamente tolerantes à anóxia mostraram aumento nas quantidades da 

proteína HIF-1 no fígado, nas brânquias e no coração em resposta à hipóxia 

(Rissanen et al., 2006). HIF-1 está envolvido na indução de eritropoiese em 

vários vertebrados. Dentre as respostas induzidas pela restrição da 

disponibilidade de oxigênio, estão, por exemplo, o aumento do hematócrito e 

do conteúdo de hemoglobina do peixe pulmonado Clarias gariepinus 

submetido à asfixia (Van Heeswijk et al., 2005). Os vertebrados anóxicos não 

somente são capazes de produzir proteínas essenciais, mas também de 

replicar DNA para a proliferação celular (Sollid et al., 2005). Nos peixes 

Oryzias latipes, a hipóxia induziu a expressão de genes que são 

considerados como alvos do HIF-1 (Ju et al., 2007). Em tilápias do Nilo 

Oreochromis niloticus, a hipóxia também promoveu aumento da 

concentração de proteína de choque térmico (Hsp70) em vários tecidos 

(Delaney e Klesius, 2004).  

A manutenção das atividades das demais enzimas antioxidantes 

durante a exposição à anóxia nos caramujos Helix aspersa (Figs. 2.6 a 2.8) 

revela que tais proteínas foram preservadas, mantendo o sistema 

antioxidante preparado para flutuações na oferta e no consumo de oxigênio. 

Desta forma, a modulação de algumas enzimas parece ser um mecanismo 

desenvolvido durante o processo evolutivo que tem alguma importância em 

animais que vivenciam ciclos naturais de anóxia e reoxigenação, por 

exemplo, a submersão aquática transitória de caramujos pulmonados após 

uma chuva. Em animais sensíveis à falta de oxigênio, a anóxia resulta em 

rápida queda da concentração de ATP, desequilíbrio nos gradientes iônicos, 

despolarização de membrana, aumento da concentração intracelular de íons 

cálcio e morte celular (Lutz, 1992; Lipton, 1999; Hochachka e Lutz, 2001; 
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Lutz e Milton 2004; Nilsson e Lutz, 2004). Mesmo que o período de menor 

oferta de oxigênio não seja muito longo, a reoxigenação de tecidos de 

animais intolerantes à anóxia gera danos oxidativos devido ao aumento 

abrupto da produção de ROS (Garlick et al., 1987; Zweier et al., 1988; Zweier 

et al., 1994; Hermes-Lima e Storey, 1995b).  

O aumento da atividade de enzimas antioxidantes durante o estado 

hipometabólico encontrado em vários animais mostrou ser uma forma de 

preparo do animal para se defender contra o ataque das ROS produzidas em 

excesso durante a reoxigenação (Hermes-Lima et al., 1998; Hermes-Lima e 

Zenteno-Savin, 2002; Oliveira et al., 2007). Por exemplo, serpentes 

Thamnophis sirtalis parietalis sob anóxia apresentaram maior atividade de 

SOD no músculo e no fígado (Hermes-Lima e Storey, 1993a), e a rã Rana 

pipiens mostrou aumento da atividade de catalase no músculo esquelético e 

no coração, de GPX no coração e no cérebro, e de GST no cérebro (Hermes-

Lima e Storey, 1996). Esses aumentos foram associados com o controle do 

estresse oxidativo durante a anóxia nas serpentes e a reoxigenação nos 

anfíbios, não havendo aumento dos indicadores de danos oxidativos (razão 

GSSG/GSH e TBARS, respectivamente). Em peixes dourado, a exposição à 

anóxia resultou em aumento da atividade de catalase no fígado, G6PDH e 

GPX no cérebro (Lushchak et al., 2001). Neste caso, a concentração de 

peróxidos lipídicos diminuiu. 

No campo, existem algumas demonstrações de adaptação do sistema 

antioxidante às flutuações na disponibilidade e/ou no consumo de oxigênio. 

Peixes estuarinos de dois locais da Carolina do Norte com ampla variação 

dos padrões de oxigênio dissolvido apresentaram diferenças na atividade das 

enzimas antioxidantes (Ross et al., 2001). As atividades médias de GPX, 

SOD e catalase hepáticas foram mais altas no Leiostomus xanthurus da ilha 

Zeke, com mais (12,4%) eventos de supersaturação (freqüência de dados 

ambientais com mais de 110% de oxigênio dissolvido) do que na ilha 

Masonboro (com 1,3% e eventos de supersaturação). 

Dentre as enzimas que apresentam aumento de atividade durante a 

baixa disponibilidade de oxigênio, a atividade de Se-GPX mostrou ter um 

papel particular na defesa contra os danos oxidativos da reoxigenação 
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(Ferreira et al., 2003; Ferreira-Cravo et al., 2007). Além do aumento visto no 

presente trabalho com os caramujos Helix aspersa, a anóxia também induziu 

aumento da atividade de Se-GPX ou da sua expressão no caramujo de água 

doce Biomphalaria tenagophila (Ferreira et al., 2003), em rãs Rana pipiens 

(Hermes-Lima e Storey, 1996), em peixes dourado Carassius auratus 

(Lushchak et al., 2001) e em filhotes de tartarugas Chrysemys picta 

marginata (Storey, 2007). A hipóxia também induziu aumento da atividade de 

Se-GPX em carpas comuns Cyprinus carpio (Lushchak et al., 2005b) e de 

sua expressão em ostras gigantes do pacífico Crassostrea gigas (David et 

al., 2005). Outras formas de estresse relacionado às flutuações de oferta de 

oxigênio, como estivação, desidratação e congelamento, também mostram 

resultados semelhantes. Uma maior atividade de Se-GPX e SOD foi 

encontrada no hepatopâncreas do caramujo terrestre Otala Lactea após 30 

dias de estivação (Hermes-Lima e Storey, 1995a). Um aumento de 4,9 vezes 

na atividade de Se-GPX também foi visto no hepatopâncreas do caramujo 

terrestre Helix aspersa em resposta a 20 dias de estivação (Ramos-

Vasconcelos e Hermes-Lima, 2003). A condição extrema de 50% de 

desidratação elevou a atividade de Se-GPX em 52% na rã Rana pipiens, que 

apresentou ausência de alteração nos níveis de TBARS durante a 

reidratação, indicando uma modulação antioxidante eficiente contra o 

estresse pós-hipóxico dos radicais livres (Hermes-Lima e Storey, 1998). 

Elevada atividade ou expressão de Se-GPX foi vista durante a exposição ao 

congelamento em filhotes de tartaruga Chrysemys picta marginata (Storey, 

2006b), serpentes Thamnophis sirtalis parietalis (Hermes-Lima e Storey, 

1993a) e rãs Rana sylvatica (Joanisse e Storey, 1996). Todos esses achados 

reforçam a hipótese de que a atividade de Se-GPX exerce papel particular na 

proteção durante a reoxigenação. 

Os dados obtidos a partir de diferentes órgãos da carpa comum, 

Cyprinus carpio, corroboram a importância da Se-GPX. A hipóxia (25% da 

concentração normal de oxigênio) por cinco horas induziu aumento da 

atividade de catalase e de Se-GPX no cérebro, enquanto que a atividade de 

Se-GPX no fígado diminuiu. A reoxigenação causou aumento dos níveis de 

proteínas carboniladas e de TBARS apenas no fígado, justamente o órgão 
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que não apresentou indução de Se-GPX (Lushchak et al., 2005b). Como a 

atividade peroxidásica também pode ser pela atividade de GST, além de 

catalase, a identificação das proteínas com atividade peroxidase foi alvo de 

investigação em peixes pacu Piaractus mesopotamicus, que vivem em 

ambientes freqüentemente pobres em oxigênio. Os altos níveis de Se-GPX 1 

citosólica encontrados no fígado destes animais, ao invés de GST, reforçam 

a importância dessa enzima em ciclos de flutuações da disponibilidade de 

oxigênio (Bastos et al., 2007). 

As tilápias Oreochromis niloticus também apresentaram uma 

tendência de aumento na atividade de Se-GPX durante a hipóxia severa 

(71% em animais injetados com salina e 50% nos animais injetados com 

ATZ; ANEXO C*) (Cardoso, 2005). Os dados de caramujos sob anóxia e de 

tilápias sob hipóxia apresentaram uma outra característica em comum, 

quando os animais estavam com a catalase suprimida. Nestes, a indução da 

atividade Se-GPX não foi tão acentuada quanto nos animais injetados com 

salina. É possível que a alteração das concentrações de H2O2 pela inibição 

da catalase esteja influenciando a modulação da expressão de Se-GPX. As 

variações da atividade de Se-GPX no músculo de pé de H. aspersa durante a 

reoxigenação, discutido mais à frente, também indicam uma alteração da 

modulação desta enzima quando a catalase está inibida. De fato, é sabido 

que alterações na produção de ROS podem regular mudanças metabólicas 

(Bogdanova et al., 2005) e que as respostas à hipóxia estão relacionadas às 

mitocôndrias (Hoffman et al., 2007). A inibição da bomba de Na+/K+ causada 

pela hipóxia em hepatócitos de truta foi abolida pelo tratamento com o 

seqüestrador de radical hidroxil, mercaptopropionil glicina (Bogdanova et al., 

2005).  

 A indução da atividade de enzimas antioxidantes durante o 

hipometabolismo parece estar presente especialmente em animais que 

naturalmente vivenciam ampla variação da disponibilidade de oxigênio. A 

carpa comum Cyprinus carpio, que é bem menos tolerante do que outros 

peixes (Johnston e Bernard, 1983; van den Thillart e van Waarde, 1985; Van 

Waarde et al., 1990), mostrou nenhuma mudança na atividade hepática de 

catalase, GR, GST, SOD e G6PDH e uma redução da atividade de Se-GPX *: os dados de Cardoso (2005) foram submetidos a uma nova análise estatística. 
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sob hipóxia (Lushchak et al., 2005b). O bacalhau (Gadus morhua), pouco 

tolerante à redução da oferta de oxigênio, tem uma significante redução da 

expressão de GPX e SOD hepáticas em resposta à hipóxia. Infelizmente, 

estes dados oferecem informação biológica limitada (Olsvik et al., 2006), uma 

vez que a transcrição de gene pode não refletir em tradução de mRNA ou 

expressão de proteínas funcionalmente ativas. Além disso, algumas 

condições podem alterar a distribuição de enzimas entre formas livres e 

ligadas a várias estruturas celulares (como partículas de glicogênio, actina, 

microfilamentos e membranas), mudando suas propriedades cinética e 

desestabilidade (Lushchak et al., 1998). Outras respostas fisiológicas 

também são mais evidentes em animais mais tolerantes do que animais 

menos tolerante à falta de oxigênio. Hepatócitos do peixe dourado Carassius 

auratus, tolerante à anóxia, têm uma depressão metabólica mais acentuada 

do que hepatócitos da truta de arco-íris Oncorhynchus mykiss, intolerante à 

hipóxia (Krumschnabel et al., 2000).  

Diferentemente da situação de anóxia nos caramujos, nas tilápias 

injetadas com ATZ, a hipóxia causou aumento da atividade de SOD 

hepáticas (ANEXO C). Isto indica que a menor degradação de H2O2 pela 

catalase estaria aumentando a quantidade total de ROS e induzindo a maior 

expressão de SOD. Nos peixes injetados com salina, a catalase parece estar 

exercendo um papel importante para manter o equilíbrio das células durante 

a hipóxia. Há evidências de que a hipóxia aumenta a geração de ROS (Maiti 

et al., 2006; Guzy e Schumacker, 2006; Behn et al., 2007; Bickler e Buck, 

2007), mesmo sem causar depleção de ATP (Donohoe e Boutilier, 1998). A 

geração de ROS parece aumentar durante a hipóxia em neurônios (Abramov 

et al., 2007) e no músculo (Zuo e Clanton, 2005; Clanton, 2007). O aumento 

da razão GSSG/eq-GSH nos peixes injetados com ATZ durante a hipóxia 

corrobora a explicação de que estaria havendo maior produção de ROS e 

que a menor atividade de catalase estaria aumentando o requerimento das 

demais enzimas antioxidantes e reduzindo a capacidade antioxidante total. 

Confirmando isso, a concentração de proteínas carboniladas nos animais 

injetados com ATZ estava relativamente aumentada durante a hipóxia 

(ANEXO C). Esses dados indicam que a catalase exerce um efeito conjunto 
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aos outros componentes do sistema antioxidante e que sua inibição aumenta 

a necessidade de ação das outras enzimas. Já nos caramujos, a ausência de 

danos oxidativos era esperada na exposição à anóxia, uma vez que a 

produção de ROS deve cessar durante a anóxia (Milton et al., 2007; 

Pamenter et al., 2007). 

A reoxigenação é uma situação que tende a causar uma 

superprodução de ROS nos tecidos e uma conseqüente elevação nos 

parâmetros de estresse oxidativo. Nos caramujos Helix aspersa, a 

reoxigenação resultou em poucas alterações nos diferentes parâmetros 

analisados. As atividades enzimáticas não mudaram, exceto a de Se-GPX no 

músculo, que voltou ao nível do controle durante a reoxigenação nos animais 

injetados com salina e com ATZ. Um dado que chama a atenção é a queda 

mais rápida da atividade de Se-GPX muscular durante a reoxigenação nos 

caramujos injetados com salina do que nos animais injetados com ATZ. Isso 

indica que a maior disponibilidade de H2O2 devido à inibição da catalase 

estaria interferindo na modulação da atividade de outra enzima durante uma 

situação em que há uma elevada produção de ROS (na reoxigenação). Nas 

tilápias no Nilo, a reoxigenação resultou em maior atividade de SOD, tanto 

nos peixes injetados com salina quanto naqueles injetados com ATZ. É 

possível que esteja havendo um excesso de ROS e estes estejam induzindo 

o aumento de atividade de SOD. A relação positiva entre atividade de SOD e 

produção de ROS tem sido mostrada em vários trabalhos. Por exemplo, um 

aumento da atividade de SOD relacionado a condições de maior geração de 

ROS, como durante a exposição a alguns poluentes, foi observado em 

diferentes peixes (Martínez-Álvarez et al., 2005). Porém, a atividade de GST 

diminuiu nos peixes injetados com ATZ ao longo da reoxigenação (Cardoso, 

2005). Isto indica que a catalase ajuda na manutenção das ROS em níveis 

aceitáveis, uma vez que esta enzima pode estar sendo degradada pelo 

excesso de ROS. De fato, há demonstração de que a atividade de GST é 

suscetível ao ataque por ROS (Hermes-Lima e Storey, 1993b). 

 As concentrações de eq-GSH e GSH, a razão GSSG/eq-GSH no 

hepatopâncreas e no músculo do pé dos caramujos Helix aspersa não 

sofreram alteração pelo retorno na oferta de oxigênio. A reoxigenação após 
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um período de anóxia também não causou aumento nas concentrações de 

TBARS em anfíbios (Hermes-Lima e Storey, 1996) e gastrópodos aquáticos 

(Ferreira et al., 2003). Esses resultados mostram que os caramujos Helix 

aspersa apresentam um sistema antioxidante eficiente contra a maior 

produção de ROS advinda da reoxigenação. Já em tecido hepático de peixes 

dourados, houve um aumento de dienos conjugados, que são indicadores de 

peroxidação lipídica (Lushchak et al., 2001). Ciclos seguidos de anóxia e 

reoxigenação causaram danos que levaram à perda de funções vitais em 

animais que toleram curtos períodos de anóxia (Lighton e Schilman, 2007). 

Nas tilápias, a concentração de eq-GSH aumentou tanto nos animais 

injetados com salina quanto nos injetados com ATZ durante a reoxigenação 

(Cardoso, 2005), elevando o potencial de proteção pelos sistemas que 

utilizam a glutationa (Hermes-Lima e Storey, 1993a). Esta resposta pode ser 

devido à maior atividade/expressão de enzimas que sintetizam glutationa. Foi 

encontrada também maior razão GSSG/GSH-eq nas tilápias injetadas com 

ATZ durante o início da reoxigenação. A elevação da razão GSSG/GSH-eq 

indica uma maior utilização da GSH pelas diferentes formas de GPX, que a 

converte a GSSG. Provavelmente o maior nível de H2O2 advindo da inibição 

da atividade de catalase foi suficiente para aumentar a ação das demais 

peroxidases. Esses dados reforçam a importância específica da atividade de 

GPX em situações de estresse fisiológico.  

Os níveis de TBARS no hepatopâncreas e no músculo do pé dos 

caramujos Helix aspersa também não sofreram alteração durante o retorno 

da oferta de oxigênio. O hepatopâncreas dos animais injetados com salina e 

o músculo do pé de ambos os grupos de animais (injetados com salina e com 

ATZ) não apresentaram alterações na concentração de proteínas 

carboniladas durante a reoxigenação. Esses dados mostram que as 

modulações ocorridas nos demais componentes do sistema antioxidante, 

excetuando-se a catalase, são altamente eficientes no controle dos níveis de 

ROS. No hepatopâncreas, a concentração de proteínas carboniladas esteve 

relativamente alta nos grupos injetados com ATZ após uma e 12 horas de 

reoxigenação, comparada à normóxia (mas não em relação à anóxia). Este 

relativo aumento indica que a catalase colabora na proteção contra as ROS, 
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complementando a ação dos demais componentes do sistema antioxidante. 

Porém, a ausência de aumento de danos a proteínas no músculo e a lipídios 

nos dois órgãos revela que a catalase não teria um papel essencial na 

degradação de H2O2 durante um ciclo de anóxia e reoxigenação, mas que os 

outros componentes do sistema antioxidante conseguem metabolizar 

quantidades aumentadas de peróxido. No trabalho de Ramos-Vasconcelos 

(2005), foram encontrados dois aumentos pontuais (30 e 60 minutos) de 

concentração de proteínas carboniladas no hepatopâncreas durante a 

reoxigenação nos caramujos injetados com salina. A ausência de aumento 

nos animais injetados com 3 mg/g de ATZ havia sido atribuída em parte à 

ação antioxidante in situ do próprio ATZ, injetado em grande quantidade. Isto 

também explicaria a diferença encontrada entre os resultados da presente 

tese e os de Ramos-Vasconcelos (2005). Os valores de TBARS no 

hepatopâncreas, relativamente altos durante a anóxia (em relação aos 

animais controle – sem qualquer injeção), diminuíram durante a 

reoxigenação nos caramujos injetados com ATZ. Nos animais injetados com 

salina, a reoxigenação não alterou significativamente os valores de TBARS. 

No músculo de pé, os valores de TBARS não variaram ao longo da 

reoxigenação, apesar de ter havido duas diferenças pontuais entre animais 

injetados com salina (médias maiores) e os injetados com ATZ. Não foi 

possível encontrar explicações satisfatórias para as diferenças encontradas 

entre os resultados de TBARS da presente tese e os da tese de Ramos-

Vasconcelos (2005). O aumento dos valores de TBARS observado por 

Ramos-Vasconcelos (2005) durante a anóxia também ocorreu nos caramujos 

injetados com salina, portanto, independe da dose de ATZ, três vezes maior 

do que a usada na presente tese. Talvez, o uso de uma amostra de maior 

tamanho (maior do que a usada, n = 4-5) e uma reanálise estatística 

pudessem resultar em ausência de diferença em relação aos resultados da 

presente tese (usou n = 6 para TBARS), por reduzir a influência de variações 

individuais. Outras diferenças entre os trabalhos descritos nas duas teses 

são: na presente tese, as soluções foram injetadas na hemocele, enquanto 

que na de Ramos-Vasconcelos (2005), a injeção ocorreu entre a concha e o 

manto do caramujo; na presente tese, a dose de ATZ foi 1g/kg de massa 
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corporal, enquanto que na de Ramos-Vasconcelos (2005), ela foi de 3g/kg; 

na presente tese, foram analisados parâmetros importantes não medidos em 

Ramos-Vasconcelos (2005): GSSG, eq-GSH, GSH, GPX-total, SOD, GR e 

G6PDH; na presente tese, os grupos de animais injetados e mantidos em 

normóxia tiveram vários parâmetros medidos, enquanto que na de Ramos-

Vasconcelos (2005), estes grupos tiveram somente a atividade de catalase 

medida. 

Nas tilápias, a inibição da catalase parece ter reduzido a capacidade 

do organismo de se defender das ROS. Os níveis de proteínas carboniladas 

nos peixes injetados com ATZ se mantiveram altos durante a reoxigenação 

(Cardoso, 2005; ANEXO C). A concentração de proteínas carboniladas no 

início da reoxigenação (30 minutos) nos animais injetados com salina se 

manteve baixa, provavelmente devido a uma eficiente regulação para cima 

da atividade de Se-GPX. Foi observado um aumento de TBARS nos peixes 

injetados com ATZ apenas após duas horas de reoxigenação, indicando que 

o maior estresse oxidativo causado pela inibição da catalase foi controlado 

pelos outros componentes do sistema antioxidante. A concentração de 

proteínas carboniladas também se elevou ao longo da reoxigenação nos 

animais injetados com salina, não ficando mais alta do que nos peixes com 

menor atividade de catalase (Cardoso, 2005). Os resultados das tilápias 

mostram que catalase é importante para a remoção de H2O2 e para a defesa 

contra o excesso de ROS resultante tanto da hipóxia quanto da 

reoxigenação. Porém, ela não parece ser essencial, uma vez que os danos 

oxidativos causados por sua depleção não foram tão extensos. Tal inibição 

seria em parte compensada pela maior ação das demais enzimas 

antioxidantes, o que é corroborado pela maior razão GSSG/GSH-eq. A 

atividade de GPX (pelas suas diferentes formas) decompõe H2O2 numa 

reação acoplada com a oxidação de GSH a GSSG. Portanto, uma maior 

ação de GPX tende a elevar a razão GSSG/GSH-eq. 

A direta comparação dos valores de atividade de Se-GPX com 

catalase não pode ser feita, uma vez que as condições experimentais 

utilizadas não permitem a medição da atividade máxima das enzimas (Paglia 

e Valentine, 1967; Aebi, 1984). Essas enzimas aumentam suas atividades 
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com o aumento da concentração de substrato. Em condições fisiológicas, a 

concentração de H2O2 é muito menor do que a utilizada nos ensaios de 

medição de atividade enzimática, fazendo com que seja incerta a importância 

de cada uma das peroxidases. A menor importância da catalase em relação 

à glutationa peroxidase também foi apontada em eritrócitos humanos (Cohen 

e Hochstein, 1963), porém não há consenso sobre tal informação. Alguns 

investigadores constataram que as diferentes peroxidases em eritrócitos são 

importantes e que a ausência de uma delas não causaria maiores danos 

(Jacob et al., 1965; Gaetani et al., 1989; Gaetani et al., 1994). Outros estudos 

concluíram que a glutationa peroxidase seria responsável apenas pela 

remoção de uma pequena parte do H2O2 em eritrócitos (Gaetani et al., 1996; 

Mueller et al., 1997; Johnson et al., 2000; Nagababu et al., 2003). 

Corroborando tal informação, há evidências de que pacientes com 

acatalasemia estariam menos protegidos contra o estresse oxidativo. Eles 

têm maior concentração plasmática de homocisteína, cujos efeitos deletérios 

são inibidos pela catalase (Goth e Vitai, 2003). Em outros animais sob 

situações de risco, a catalase exerce papel protetor essencial. Por exemplo, 

em carrapato, ela mostrou ser de grande importância no combate ao 

estresse oxidativo, especialmente nas células digestivas que processam o 

sangue e lidam com altas quantidades de ferro (Citelli et al., 2007). É 

possível que a atividade peroxidase da catalase não seja ubíqua, que não 

contribua para degradar o H2O2 produzido em qualquer parte do organismo, 

mas que degrade o H2O2 em locais específicos. A catalase é encontrada em 

altas concentrações nos peroxissomos, sendo que estes são ineficientes em 

degradar H2O2 do meio externo, devido às características de sua membrana 

(Fritz et al., 2007). 

O ATZ mostrou ter atividade sequestrante de radicais hidroxil in vitro, 

de forma que sua aplicação poderia ter algum efeito protetor contra os danos 

oxidativos. Sua concentração nos tecidos apresentou atividade 

sequestradora similar à de GSH, na mesma concentração encontrada 

normalmente em animais. Portanto, é possível que a adição de uma única 

molécula dentre as milhares encontradas no organismo, dependendo da 

concentração, não seja suficiente para aumentar de forma aguda a 
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capacidade antioxidante total do tecido. Porém, é possível que num teste 

crônico, a presença de uma única molécula antioxidante a mais no tecido 

possa sim vir a proporcionar um maior efeito protetor, devido aos seus efeitos 

cumulativos (Halliwell, 1996). Efeitos benéficos por longo período foram 

observados com a suplementação de vegetais e de vitamina E (Joseph et al., 

1998), assim como com a ingestão de frutas e verduras (Willett, 1994). 

O presente estudo mostrou que gastrópodos Helix aspersa 

apresentam aumento da atividade de Se-GPX após cinco horas em anóxia. A 

reoxigenação não causou danos oxidativos nos animais injetados com salina, 

indicando que seu sistema antioxidante é eficiente na proteção contra as 

ROS produzidas durante o ciclo de anóxia e reoxigenação. A inibição da 

atividade de catalase pela administração de ATZ não alterou de forma 

relevante as atividades de enzimas antioxidantes ou o metabolismo da 

glutationa, e induziu danos oxidativos pouco significativos. Isso mostra que, 

em Helix aspersa, a catalase não exerce um papel essencial no controle das 

ROS produzidas durante a reoxigenação pós-anóxica, mas que ela teria um 

papel complementar aos demais componentes do sistema antioxidante. A 

modulação da atividade de Se-GPX mostra que esta provavelmente tem uma 

importância particular em ciclos de flutuação na disponibilidade de oxigênio.  
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2.5. FIGURAS 
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Figura 2.5. Concentração de ATZ e de substâncias cromogênicas e atividade 
de catalase no hepatopâncreas e no músculo do pé de animais Helix aspersa 
injetados com salina (Sal) ou ATZ, em normóxia (O2), após cinco horas de 
anóxia (N2) e após reoxigenação. 
Controle – animais não tratados; O2 – animais mantidos em normóxia e 
sacrificados seis horas após a injeção de solução salina NaCl 0,9% (Sal) ou 
ATZ (1 mg/g; NaCl 0,9%); N2 – animais submetidos a cinco horas de anóxia. 
Grupos sem alguma letra em comum apresentam médias significativamente 
diferentes (p0,05). Cada grupo tem n = 5-6. Colunas com uma linha 
sobreposta indicam que a média do grupo de animais injetados com salina 
difere significativamente do injetado com ATZ (p<0,05). Cada grupo tem n = 
6, com exceção do grupo ATZ 0.5h (n = 5). 
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Figura 2.6. Atividade de Se-GPX e GPX-total no hepatopâncreas e no 
músculo do pé de animais Helix aspersa injetados com salina (Sal) ou ATZ, 
em normóxia (O2), após cinco horas de anóxia (N2) e após reoxigenação. 
Informações adicionais estão na figura 2.5. Cada grupo tem n = 5-6, com 
exceção dos grupos Sal O2 (n = 11) e ATZ O2 (n = 13).  
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Figura 2.7. Atividade de SOD e GST no hepatopâncreas e no músculo do pé 
de animais Helix aspersa injetados com salina (Sal) ou ATZ, em normóxia 
(O2), após cinco horas de anóxia (N2) e após reoxigenação. 
Informações adicionais estão na figura 2.5. Cada grupo tem n = 5-6. 
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Figura 2.8. Atividade de GR e G6PDH no hepatopâncreas e no músculo do 
pé de animais Helix aspersa injetados com salina (Sal) ou ATZ, em normóxia 
(O2), após cinco horas de anóxia (N2) e após reoxigenação. 
Informações adicionais estão na figura 2.5. Cada grupo tem n = 5-6. 
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Figura 2.9. Concentração de eq-GSH e GSH no hepatopâncreas e no 
músculo do pé de animais Helix aspersa injetados com salina (Sal) ou ATZ, 
em normóxia (O2), após cinco horas de anóxia (N2) e após reoxigenação. 
Informações adicionais estão na figura 2.5. Cada grupo tem n = 6. 
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Figura 2.10. Concentração de GSSG e razão GSSG/eq-GSH no 
hepatopâncreas e no músculo do pé de animais Helix aspersa injetados com 
salina (Sal) ou ATZ, em normóxia (O2), após cinco horas de anóxia (N2) e 
após reoxigenação. 
Informações adicionais estão na figura 2.5. Cada grupo tem n = 5-6. 
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Figura 2.11. Concentração de proteínas carboniladas (prot. carb.) e TBARS 
no hepatopâncreas e no músculo do pé de animais Helix aspersa injetados 
com salina (Sal) ou ATZ, em normóxia (O2), após cinco horas de anóxia (N2) 
e após reoxigenação. 
Informações adicionais estão na figura 2.5. Cada grupo tem n = 5-6. 
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Figura 2.12. Inibição da formação do aduto TBA2-MDA pela adição de ATZ e 
GSH.  
Meio reacional contendo tampão fosfato 20 mM pH 7,2; 2-deoxiribose 5 mM; 
H2O2 0,1 mM; e sulfato ferroso 50µM. Incubação por 10 minutos sob 
temperatura ambiente. Grupos sem alguma letra em comum apresentam 
médias significativamente diferentes (p0,05). 
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CAPÍTULO 3 – EFEITO DA HIBERNAÇÃO E DA 

PRIVAÇÃO ALIMENTAR SOBRE O METABOLISMO DE 

RADICAIS LIVRES NO INTESTINO DE LAGARTOS 

 

ABSTRACT 

The alterations in free radical metabolism during hibernation have been 

analyzed in most animal groups. However, few works have correlated 

oxidative stress with antioxidant defenses in non-mammalian hibernation. The 

aim of this work was to assess the effects of hibernation and arousal (2 and 

40 days) in the intestine of lizards Tupinambis merianae. The effect of 20-day 

food deprivation was also investigated in 40-day active animals. Both 

hibernation and food deprivation caused a drop in GST and total-GPX 

activities, which returned to normal levels in 40-day arousal. Catalase and GR 

activities followed this pattern. Se-GPX and G6PDH activities were 

unchanged in response to any condition. The concentration of eq-GSH 

diminished during hibernation and food deprivation, indicating that “no food, 

no GSH synthesis”.  Levels of lipid peroxides decreased during dormancy 

(but not in food deprivation), bouncing back within 48-h arousal. GSSG levels 

also decreased in hibernation (by 2.5 fold) and remained unchanged during 

arousal. TBARS remained unchanged throughout all conditions, whereas 

carbonyl protein increased during dormancy. The GSSG/eq-GSH ratio 

dropped 33% during hibernation – this ratio was kept low during arousal and 

rose significantly after 20-day food deprivation. Food deprivation also caused 

an elevation in Mn-SOD activity. These data show that the antioxidant system 

in the gut of lizards remains efficient and largely avoid oxidative stress during 

hibernation and arousal, despite the drop of some antioxidant parameters. 

However, since food deprivation causes increases in GSSG/eq-GSH and Mn-

SOD, it indicates an imbalance between ROS production and antioxidant 

capacity. This suggests a major difference in free radical metabolism between 

hibernation and fasting. 

Keywords: antioxidant, metabolism, food, peroxidation. 
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RESUMO 

 As alterações no metabolismo de radicais livres durante a hibernação 

têm sido analisadas na maioria dos grupos de animais. Porém, poucos 

trabalhos correlacionaram estresse oxidativo com defesas antioxidantes na 

hibernação de não-mamíferos. O objetivo deste trabalho foi avaliar os efeitos 

da hibernação e do acordar (dois e 40 dias) no intestino de lagartos 

Tupinambis merianae. O efeito da privação alimentar por 20 dias também foi 

investigado nos animais ativos a 40 dias. Ambos, hibernação e privação 

alimentar causaram uma queda nas atividades de GST e GPX-total, que 

retornou ao normal 40 dias após o despertar. As atividades de catalase e GR 

seguiram este padrão. As atividades de Se-GPX e G6PDH não mudaram em 

resposta a qualquer condição. A concentração de eq-GSH diminuiu durante a 

hibernação e a privação alimentar, indicando que sem alimento não há 

síntese de GSH. Os níveis de peróxidos lipídicos diminuíram durante a 

dormência (mas não na privação alimentar) e voltaram ao normal durante o 

despertar de 48 horas. Os níveis de GSSG também diminuíram na 

hibernação (em 2,5 vezes) e permaneceram inalterados durante o despertar. 

Os valores de TBARS não mudaram ao longo de todas as condições, 

enquanto que os de proteínas carboniladas aumentaram durante a 

dormência. A razão GSSG/eq-GSH caiu 33% durante a hibernação. Esta 

razão foi mantida baixa durante o despertar e aumentou significativamente 

após 20 dias de privação alimentar, que também causou uma elevação na 

atividade de Mn-SOD. Esses dados mostram que o sistema antioxidante no 

intestino dos lagartos permanece eficiente e evita o estresse oxidativo 

durante a hibernação e o despertar, apesar da queda de alguns parâmetros 

antioxidantes. Porém, como a privação alimentar causou aumentos em 

GSSG/eq-GSH e Mn-SOD, eles indicam haver um desbalanço entre a 

produção de espécies reativas de oxigênio e a capacidade antioxidante. Isso 

sugere uma diferença importante no metabolismo de radicais livres entre a 

hibernação e o jejum. 

Palavras chave: antioxidante, metabolismo, alimento, peroxidação.
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3.1. INTRODUÇÃO 

 

A redução da temperatura ambiental associada à mudança do 

fotoperíodo resulta em hibernação de vários animais, situação em que há 

uma grande redução do consumo de oxigênio (Storey e Storey, 1990; Storey, 

1997; Geiser, 2004; Campbell et al., 2008). Mesmo quando a temperatura 

ambiental e a disponibilidade de alimento são mantidas, pode ocorrer 

inatividade e temperatura corporal relativamente baixa, se o fotoperíodo é 

alterado (Rismiller e Heldmaier, 1982). A redução da taxa metabólica durante 

a hibernação é geralmente decorrente em grande parte da redução da 

temperatura corporal, mas também de uma inibição adicional (Geiser, 1988).  

Tanto animais endotérmicos, como aves e mamíferos, quanto animais 

ectotérmicos, como tartarugas, peixes e serpentes, apresentam um estado 

de hipometabolismo durante períodos mais frios. Como a depressão 

metabólica nesses dois casos envolve algumas variáveis incomuns, os 

autores estudam o fenômeno separadamente (Haggag et al., 1966; Aleksiuk, 

1976; Storey, 1987; Ultsch, 1989; Storey et al., 1988; Storey, 1997; Boyer e 

Barnes, 1999; Jackson, 2002; Carey, 2003a; Storey, 2004b). A hibernação 

também é chamada de brumação no caso de répteis (Rismiller e Heldmaier, 

1982; Lagarde et al., 2003; Zaidan, 2003; Jimenez et al., 2007) e anfíbios 

(Harkewicz, 2004). O hipometabolismo acentuado também é visto em outras 

situações, como hipóxia, anóxia, congelamento, super-resfriamento, 

diapausa, quiescência ou dormência, estivação e desidratação (Hand e 

Hardewig, 1996; Storey, 1996b; Cáceres, 1997a,b; Clegg, 1997; Hermes-

Lima e Zenteno-Savin, 2002; Storey e Storey, 2004; Stuart e Brown, 2006). 

Quando os animais saem do período de depressão metabólica, a 

elevação do consumo de oxigênio pode causar um desbalanço entre a oferta 

e a demanda de oxigênio (Carey, 2001) e proporcionar um aumento da 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) (Garlick et al., 1987; 

Zweier et al., 1987; Zweier et al., 1988; Wang et al., 1998b; Zweier et al., 

1988; Zweier et al., 1994; Hermes-Lima e Storey, 1995a). Essa flutuação 

rápida na taxa metabólica e no consumo de oxigênio é potencialmente 

danosa, sendo uma situação análoga à isquemia e reperfusão (Serviddio et 
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al., 2005). Ciclos de flutuações no consumo de oxigênio comprometem as 

funções do animal, levando à sua morte (Lighton e Schilman, 2007).  

Muitos animais apresentam um sistema antioxidante eficiente para 

impedir que a elevação da produção de ROS durante o aumento do consumo 

de oxigênio cause maiores danos oxidativos (Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 

2002). Basicamente, eles podem ter constitutivamente alta atividade de 

enzimas antioxidantes e/ou maior concentração de moléculas antioxidantes 

ou podem apresentar aumento do potencial antioxidante (atividade de 

enzimas e/ou concentração de moléculas antioxidantes) durante o estado de 

menor consumo de oxigênio, tornando-os mais protegidos durante o retorno 

da taxa metabólica aos níveis normais. No caso da hibernação, há poucos 

dados sobre a modulação do sistema antioxidante durante o estado de 

inatividade e os efeitos do despertar, sendo a maioria deles obtidos através 

de estudos com mamíferos. Um fator limitante dos dados obtidos de 

hibernantes, tanto de endotérmicos quanto de ectotérmicos, é a falta de 

informações sobre o efeito do jejum, indissociável da hibernação. Além disso, 

quase todos os estudos que investigavam o estresse oxidativo durante a 

hibernação foram feitos com animais que sofreram drástica queda da 

temperatura corporal, como é o caso de esquilos, nos quais a temperatura 

corporal chega a menos de 0ºC (Boyer et al., 1998: Fig. 1), sendo esta uma 

variável que dificulta a análise dos dados. 

Os esquilos, que são os hibernantes endotérmicos mais estudados, 

têm explosões transitórias de aumento da temperatura corporal que se 

repetem ao longo da hibernação (Boyer et al., 1998: Fig. 1; Carey et al., 

2003b: Fig. 1), inserindo mais um fator que influencia fortemente os 

parâmetros a serem analisados em resposta ao estado hipometabólico ou à 

depressão metabólica. Corroborando isso, após um período de hibernação 

induzida por baixa temperatura ambiental (2ºC), o despertar de esquilos 

árticos Spermophilus parryii resulta em danos oxidativos no tecido adiposo 

marrom, com maiores valores de proteínas carboniladas e TBARS. O 

despertar destes animais envolve rápido aumento da temperatura corporal e 

intensa termogênese proporcionada pelo tecido adiposo marrom. No mesmo 

estudo, foram estudados esquilos adaptados ao frio que se mantiveram 
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eutérmicos. Estes também apresentaram maior concentração de proteínas 

carboniladas no tecido adiposo marrom em relação aos esquilos em torpor. O 

outro órgão avaliado durante o despertar, fígado, não apresentou alterações 

nos indicadores de danos oxidativos (Orr et al., 2009). Esquilos-de-13-linhas 

Spermophilus tridecemlineatus apresentam aumento dos indicadores de 

estresse oxidativo no intestino durante a hibernação, como proteína de 

choque térmico mitocondrial 70, fator nuclear-kappaB e dienos conjugados 

(Carey et al., 2000). Neste trabalho, os esquilos hibernantes foram 

sacrificados em seis fases monitoradas através das diferentes temperaturas 

corporais: durante a atividade de verão (~37ºC), entrando em torpor (~25ºC), 

início do torpor (48 horas em ~4ºC), torpor duradouro (sete dias em ~4ºC), 

despertar (~25ºC) e despertados temporariamente (quatro a cinco horas 

após alcançar ~36ºC). Dentro do mesmo período de hibernação, os valores 

de dienos conjugados no intestino variaram com o grau de torpor dos 

animais, estando mais altos durante o torpor duradouro (~4ºC) e diminuindo 

durante o despertar (~25ºC) (Carey et al., 2000). Variações semelhantes 

ocorridas em resposta às explosões de aumento de temperatura corporal 

foram observadas com a concentração de equivalentes de glutationa no 

intestino. Em relação aos animais ativos do verão, os valores de eq-GSH 

foram altos quando os animais estavam em torpor, voltando aos níveis 

basais do verão quando eles estavam despertando (~20-25ºC). Os valores 

de animais despertados temporariamente (~36ºC), entre dois ciclos de 

explosão de temperatura corporal, estavam mais altos do que os 

encontrados em todos os outros momentos (Carey et al., 2003a). 

Considerando a forte influência da termogênese sobre as variações 

fisiológicas nesses animais, a análise das respostas ao hipometabolismo da 

hibernação torna-se bastante complexa. 

Outros autores também foram cuidadosos em controlar o efeito do 

despertar. Em um estudo com hamsters Mesocricetus auratus, amostras de 

sangue foram coletadas a partir de animais despertados da hibernação, com 

a temperatura corporal monitorada, em diferentes momentos: 1,2; 2,5; e 6 

horas após a transferência dos animais em hibernação sob 4-6ºC para a 

temperatura ambiental de 22-23ºC. Foi observado um aumento da atividade 
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de catalase do soro durante os três momentos após o despertar em relação 

aos valores dos animais em hibernação (19 a 25 semanas sob 4-6ºC). Já a 

atividade de GR do soro aumentou apenas no início do despertar (1,2 hora), 

quando os animais estavam com temperatura corporal de 301ºC, mostrando 

que os parâmetros podem variar com o despertar (Ohta et al., 2006). Num 

outro estudo com esta espécie de hamster, além destes momentos do 

despertar, os autores analisaram amostras de soro coletadas 0,6 hora após a 

transferência dos animais em hibernação para a temperatura ambiental de 

23ºC, levando sua temperatura corporal para aproximadamente 14°C. 

Amostras coletadas em 0,6 e 1,2 hora apresentaram diferenças significativas 

em alguns parâmetros. No despertar de 0,6 hora, havia maior concentração 

de ácidos graxos livres e alfa-tocoferol no plasma, menor concentração de 

ácido úrido plasmático e menor atividade de SOD em relação ao despertar 

de 1,2 hora (Okamoto et al., 2006). Outros trabalhos que investigaram os 

efeitos da hibernação obtiveram resultados que podem não considerar os 

efeitos do despertar. Num trabalho com morcegos Myotis lucifugus, foram 

considerados animais eutérmicos aqueles que haviam sido coletados 

(estavam em hibernação) há 48 horas e despertados com temperatura 

ambiental de 23–24°C. A medição da temperatura corporal foi feita com o 

toque manual do pesquisador. Animais em hibernação foram considerados 

aqueles coletados e que entraram novamente em torpor, ou seja, 

possivelmente influenciados por um despertar. O trabalho concluiu que os 

hibernantes dormentes apresentam maior expressão de uma proteína do tipo 

tioredoxina peroxidase no coração em relação aos animais despertados, 

coletados há 48 horas (Eddy et al., 2005). 

Alguns animais endotérmicos de espécies hibernantes não 

apresentam hipotermia, não entram em hibernação, quando expostos às 

baixas temperaturas experimentais, como foi observado nos estudos com 

hamsters (Okamoto et al., 2006) e com esquilos árticos (Orr et al., 2009). A 

constante e intensa termogênese destes animais é uma diferença importante 

para os animais naturalmente ativos das estações mais quentes do ano, 

adicionando mais uma variável na análise dos efeitos da hibernação. Ursos 

do hemisfério norte se diferenciam dos pequenos mamíferos hibernantes por 
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apresentarem diminuição relativamente pequena da temperatura corporal, 

mantida pela termogênese durante o inverno. Em um estudo que investigava 

o estresse oxidativo em Ursus americanus, animais em hibernação 

apresentavam temperatura corporal de 94 a 96ºF no inverno, enquanto que 

os animais ativos antes de entrarem em hibernação apresentavam 

temperatura corporal de 97 a 100ºF. Os ursos em hibernação apresentaram 

maior concentração de malondialdeído (produto de peroxidação lipídica) no 

plasma do que animais ativos (Chauhan et al., 2002), o que poderia ser 

resultado da termogênese. Porém, a queda do metabolismo de mamíferos 

durante a hibernação também ocorre em temperaturas corporais e 

ambientais relativamente altas (Dausmann et al., 2004; Dausmann et al., 

2005), o que permitiria o seu estudo com menos variáveis. Por enquanto, os 

dados relativos ao metabolismo de radicais livres de mamíferos hibernantes 

foram obtidos de animais que vivenciam quedas drásticas da temperatura 

ambiental e corporal e/ou intensa termogênese, possíveis fatores 

determinantes dos dados encontrados.  

Em animais ectotérmicos, há poucos dados sobre o metabolismo de 

radicais livres durante a hibernação, todos envolvendo grandes variações de 

temperaturas ambientais/corporais ou temperaturas próximas de 0ºC. Por 

exemplo, num estudo que investigava a hibernação de rãs Rana ridibunda, 

animais inativos sob uma temperatura de 5ºC eram transferidos diretamente 

para 20ºC. A partir dos resultados deste protocolo experimental, os autores 

concluíram que o despertar nestes animais causa estresse oxidativo e 

aumenta as defesas antioxidantes. Dentre as mudanças resultantes do 

aumento da temperatura, houve aumento da concentração de proteínas 

carboniladas no cérebro e no fígado, da atividade de catalase no fígado, no 

rim e no músculo, e da atividade de SOD no fígado e no músculo 

(Bagnyukova et al., 2003). Em um estudo com filhotes de tartaruga 

Chrysemys picta, conhecida por hibernar durante o inverno (Reese et al., 

2001), os autores concluem que estes animais teriam alta capacidade de 

evitar o estresse oxidativo, porém, eles não analisaram animais ativos (Baker 

et al., 2007). As tartarugas deste estudo foram submetidas às situações de 

congelamento (chegando a -2,5ºC), super-resfriamento (chegando a -6ºC) e 
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hipóxia (4ºC) por 48 horas e um período de recuperação por 24 horas a 4ºC, 

antes de serem sacrificadas. A concentração de proteínas carboniladas no 

fígado e no cérebro e de TBARS no plasma, no fígado e no cérebro não foi 

alterada pelo super-resfriamento ou pela hipóxia. O congelamento causou 

aumento apenas de TBARS no plasma (Baker et al., 2007). Filhotes desta 

espécie e de outras seis espécies, quando estão inativas sob 4ºC, 

semelhantemente à hibernação no inverno, toleram anóxia por 17 a 50 dias 

(Dinkelacker et al., 2005). Esta alta tolerância indica haver uma depressão 

metabólica significativa nas tartarugas hibernantes e/ou um possível eficiente 

sistema antioxidante, que evitaria danos oxidativos resultantes da 

reoxigenação que comprometam sua sobrevivência. Como animais ativos 

não foram analisados, não é possível afirmar que os resultados estão 

associados à dormência do inverno. 

Outros dois trabalhos com lagartos e serpentes também sugerem que 

os animais apresentariam um eficiente sistema antioxidante durante a 

hibernação. Lagartos Lacerta vivipara são animais que hibernam no inverno 

europeu. Sob 4ºC e sem alimentação, eles toleram super-resfriamento e 

congelamento a –2,5ºC por 20 horas sem apresentar aumento de danos 

oxidativos (8-oxo-7,8-dihidro-2’-deoxiguanosina e diferentes adutos de DNA 

resultantes de peroxidação lipídica) (Voituron et al., 2006). Serpentes 

Thamnophis sirtalis parietalis também entram em hibernação no inverno 

gelado da América no Norte. Ao serem submetidas à anóxia a 5ºC por 10 

horas ou ao congelamento a –2,5ºC por cinco horas, a razão de GSSG/GSH 

não foi alterada em três órgãos analisados (múculo, fígado e pulmão), em 

relação aos animais controle mantidos sob 5ºC, indicando que esta espécie 

de serpente não teria estresse oxidativo nas duas situações extremas 

(Hermes-Lima e Storey, 1993a). Em ambos os estudos, com serpentes e 

com lagartos, ocorreu aumento da atividade de algumas enzimas 

antioxidantes durante as situações de estresse. Como os experimentos 

foram feitos sob baixas temperaturas, 5ºC, não é possível saber se animais 

ativos estariam menos protegidos, sob temperaturas não associadas à 

hibernação. 
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Num recente trabalho com caramujos terrestres Helix lucorum, foi 

demonstrado que ao entrarem em hibernação durante o inverno na Grécia 

(de forma semelhante à estivação – formando o epifragma calcáreo), 

algumas respostas ocorreram somente quando a temperatura ambiental 

apresentou grande queda. A temperatura média havia caído de 16ºC para –

1ºC em poucas semanas e os níveis das formas fosforiladas/ativadas de 

proteínas quinases ativadas por estresse p38 (p38 MAPKs) e quinases N-

terminal de c-Jun (JNKs) aumentaram. Estas proteínas estão associadas a 

uma sinalização celular em resposta a estresses ambientais, proporcionando 

a expressão de genes que parecem exercer papel de proteção, por exemplo, 

contra a desestabilização de proteínas (Michaelidis et al., 2009). Um outro 

trabalho também mostrou um possível efeito da temperatura sobre o sistema 

antioxidante de caramujos. No meio e no final do inverno na Polônia, quando 

temperaturas mais baixas são esperadas, caramujos Helix pomatia em torpor 

apresentaram maior atividade de catalase, GR e GST no hepatopâncreas e 

de GPX no músculo do pé do que animais também dormentes no início da 

estação (Nowakowska et al. 2009). 

O estudo de animais ectotérmicos hibernantes que vivenciam grandes 

variações de temperatura ambiental impede que se diferencie a importância 

de duas variáveis sobre as respostas fisiológicas, depressão metabólica e 

queda da temperatura corporal. A utilização de modelos animais que não 

sofram variações de temperatura tão intensas poderia aumentar a 

compreensão das respostas desencadeadas especificamente pelo 

hipometabolismo. Por exemplo, mesmo estando em um ambiente 

termicamente estável, o peixe antártico Notothenia coriiceps apresenta 

parada sazonal de atividade e hipometabolismo (Campbell et al., 2008). 

Algumas espécies de lagartos, como Tupinambis merianae e Lacerta viridis, 

também apresentam dormência durante o inverno, mesmo quando a 

variação de temperatura ambiental não é tão intensa (de Souza et al., 2004) 

ou é inexistente (Rismiller e Heldmaier, 1982). 

Os teiús Tupinambis são grandes lagartos com taxa metabólica de 

repouso relativamente alta (Klein et al., 2006), que diminuem 

progressivamente o tempo gasto em atividades a partir dos meses de 
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outono. Ao final desta estação, os animais permanecem inativos e em jejum 

no interior de buracos, permanecendo ali durante o inverno. Eles podem 

hibernar durante os 4-5 meses mais frios do ano sob temperatura próxima de 

17ºC, apresentando grande queda na taxa metabólica e no consumo de 

oxigênio (Abe, 1995; de Andrade e Abe, 1999; Andrade et al., 2004) em 

relação aos animais do verão, mesmo quando medidos sob a mesma 

temperatura (Toledo et al., 2008; de Souza et al., 2004). Além disso, estes 

animais também apresentam menor conteúdo arterial de oxigênio durante a 

hibernação (Andrade et al., 2004). O hipometabolismo nos teiús é induzido 

não somente pela temperatura, mas também pela menor insolação (Milson et 

al., 2008). A queda do consumo de oxigênio durante a hibernação é 

desproporcional entre os tecidos, fazendo com que o hipometabolismo seja 

ainda mais intenso em alguns órgãos, como o intestino. Durante o inverno, 

enquanto o tamanho do coração se mantém ou até aumenta (também vista 

em resposta à hipóxia em salamandras: McKean et al., 2002), o intestino 

sofre grande atrofia, o que está associado à falta de alimentos. A 

alimentação em lagartos teiús Tupinambis merianae causa rápido aumento 

do consumo de oxigênio quando comparado com animais que estão 10 dias 

sem se alimentar, mesmo à noite quando está mais frio e eles estão inativos 

(Klein et al., 2006). Em lagartos do gênero Varanus, a alimentação dobra a 

taxa metabólica de repouso (Bennett e Hicks, 2001). Conseqüentemente, o 

intestino é mais vulnerável ao ataque pelas ROS ao sofrer o estresse da falta 

de nutrientes, da temperatura, da atrofia e do fluxo de sangue, tornando-se 

um atrativo modelo de estudo (Carey, 2001; Kurtz et al., 2006). 

Além dessas mudanças, teiús Tupinambis merianae em hibernação 

têm maior atividade de beta-hidroxiacil CoA desidrogenase hepática e menor 

atividade desta enzima no coração, menor glicemia, maior concentração de 

proteínas e osmolaridade do plasma, e maior concentração de glicogênio no 

cérebro e no coração em relação aos lagartos ativos da primavera. A 

atividade de citrato sintase se mantém inalterada durante a hibernação no 

músculo esquelético, no coração, no fígado e no cérebro (de Souza et al., 

2004). No início da primavera, os teiús saem do abrigo e retomam 

gradualmente as suas atividades. Primeiramente, eles ingerem água e após 
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aproximadamente uma semana, sua alimentação está restabelecida (de 

Souza et al., 2004). 

Pouco se sabe sobre as possíveis mudanças do sistema antioxidante 

resultantes da hibernação e da inanição a ela associada, principalmente em 

animais ectotérmicos. E os dados existentes são de estudos que mantiveram 

animais sob baixíssimas temperaturas. Como eles se defendem das 

flutuações do consumo de oxigênio advindas da hibernação?  

 O objetivo deste trabalho é investigar o efeito da hibernação da 

privação alimentar sobre o metabolismo de radicais livres no intestino de 

lagartos teiús Tupinambis merianae.
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3.2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.2.1. Animais 

 

3.2.1.1. Aquisição e manutenção dos animais 

 

 Os animais utilizados neste trabalho são lagartos teiús jovens, em seu 

primeiro ano de vida, da espécie Tupinambis merianae (Reino Animalia; Filo 

Chordata; Classe Reptilia; Ordem Squamata; Família Teiidae) (Colli et al., 

1998). Os animais jovens não apresentam qualquer dimorfismo sexual, 

mesmo através de análise anatômica, de forma que o sexo é indefinido. Eles 

foram adquiridos do criadouro da UNESP de Rio Claro, São Paulo, e 

mantidos no biotério do Departamento de Fisiologia do Instituto de 

Biociências da USP, da mesma forma que em trabalhos realizados 

anteriormente (Souza et al., 2004; Haddad, 2007). Eles permaneciam em 

caixas plásticas de 150 litros, contendo bebedouro, uma lâmpada 

incandescente de 100 W ligada por oito horas durante o dia e uma caixa de 

madeira que os animais usam como abrigo (Fig. 3.1). A tampa da caixa era 

feita de tela de nylon, de forma que os animais também recebiam os reflexos 

da luz natural, provindos das janelas do biotério. Os animais eram 

alimentados a cada dois dias com porções de carne, ovos cozidos e frutas. 

 
Figura 3.1. Foto de Tupinambis merianae. 
Fonte: http://www.unb.br/ib/zoo/grcolli 

 

 

http://www.unb.br/ib/zoo/grcolli
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3.2.2. Procedimento experimental 

 

3.2.2.1. Condições experimentais 

 

Os animais foram sacrificados em diferentes períodos do ano, nos 

quais suas atividades diárias diferem nitidamente. Os jovens teiús diminuíram 

suas atividades progressivamente, cessaram a ingestão de alimento e água 

e permaneceram no interior do abrigo ao final do outono. Durante o inverno, 

as lâmpadas foram desligadas e as caixas parcialmente cobertas, imitando 

refúgios naturais. No início da primavera, os animais saíram do abrigo e 

ingeriram água abundantemente, porém a alimentação ocorreu alguns dias 

depois. 

Os grupos de animais, suas respectivas condições de atividade e de 

estado alimentar, estão resumidos na tabela 3.1 e na figura 3.2.  

 

Tabela 3.1. Grupos de animais, suas respectivas condições de atividade e de 
estado alimentar. 
Grupo Condições de atividade Ta# VO2* 
Outono animais em atividade 18–26 0,063
Dorm animais inativos há 50 – 60 dias, ao final do inverno  15–20 0,012
48 h animais despertados há aproximadamente 48 horas, 

reidratados, mas ainda em jejum 
20–26 0,027

40 d animais em plena atividade, 30 a  40 dias após o 
despertar 

23–30 0,064

Priv 20 
d 

animais sob as mesmas condições de “Despertar 40 
dias”, porém posteriormente submetidos a 20 dias 
sem alimentos, mas com água ad libitum 

23–30  

VO2*: Consumo de oxigênio (mL·O2·h–1·g–1) esperado para cada grupo, baseado nos dados 
obtidos de Souza et al. (2004). 
Ta#: Amplitudes de temperatura ambiental média (ºC) esperadas para cada grupo. Os 
valores de cada estação foram: outono, 18–26°C; inverno, 15–20°C; primavera, 20–26°C; 
final da primavera, 23–30°C. Dados obtidos de Souza et al. (2004). 
 

Optou-se pelo uso do termo privação alimentar para evitar qualquer 

forma de mal-entendido em relação aos experimentos. A palavra jejum pode 

ser compreendida como ausência de alimentos no sistema digestório, o que 

dificulta o estabelecimento do seu início (especialmente em répteis). Além 

disso, a palavra jejum pode ser compreendida como abstinência não 
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somente de alimentos, mas também de água, o que de fato ocorre durante a 

hibernação.  

Para a obtenção das amostras a serem analisadas, os animais eram 

sacrificados por decapitação, e o intestino médio era rapidamente congelado 

em nitrogênio líquido e armazenado em freezer de ultrabaixa temperatura de 

aproximadamente –80ºC. 

 

3.2.3. Determinação das atividades enzimáticas 

 

A medição das atividades enzimáticas foi feita da mesma forma como 

descrita no capítulo de caramujos, variando os volumes de homogenato 

usados. 

  

3.2.3.1. Preparação dos tecidos 

 

 As amostras foram processadas como descrito no capítulo dos 

caramujos, havendo mudança na quantidade de amostra utilizada. A diluição 

final do intestino foi de 1:20. 

 

3.2.3.1. Catalase 

 

 Para a medição da atividade de catalase no intestino, eram usados 

65L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:200. 

 

3.2.3.2. Glutationa peroxidase dependente de selênio 

 

 Para a medição da atividade de Se-GPX no intestino, eram usados 

175L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:200. 

 

3.2.3.3. Glutationa peroxidase total 

 

 Para a medição da atividade de GPX-total no intestino, eram usados 

100L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:200. 
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3.2.3.4. Superóxido dismutase total 

 

 Para a medição da atividade de SOD no intestino, foram usados 

volumes de até 125L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:200. 

 

3.2.3.5. Superóxido dismutase dependente de manganês 

 

 Para a medição da atividade de SOD no intestino, foram usados 

volumes de até 100L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:20. 

 

3.2.3.6. Glutationa S-transferase 

 

 Para a medição da atividade de GST no intestino, eram usados 30L 

de sobrenadante de homogenato na diluição 1:200. 

 

3.2.3.7. Glutationa redutase 

 

 Para a medição da atividade de GR no intestino, eram usados 40L de 

sobrenadante de homogenato na diluição 1:20. 

 

3.2.3.8. Glicose-6-fosfato desidrogenase 

 

 Para a medição da atividade de G6PDH no intestino, eram usados 

200L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:20. 

 

3.2.3.9. Proteínas solúveis totais 

 

Para a medição da concentração de proteínas no intestino, eram 

usados 40L de sobrenadante de homogenato na diluição 1:200. 
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3.2.4. Determinação da concentração de glutationa 

 

A medição de eq-GSH e GSSG foi feita da mesma forma como 

descrito no capítulo de caramujos. As amostras de tecidos congeladas e 

pesadas eram homogeneizadas numa diluição de 1:12 para intestino. 

 

3.2.5. Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

 

O método escolhido para medição de TBARS foi o usado 

rotineiramente pelo grupo de Hermes-Lima, baseado em Uchiyama e Mihara 

(1978), com adaptações descritas em Hermes-Lima e Storey (1995). No 

estudo com caramujos, realizado posteriormente a este estudo com teiús, 

não era possível homogeneizar o músculo do pé seguindo este método, o 

que levou à utilização de outro método (que mostrou gerar os mesmos 

resultados). As amostras de tecidos congeladas e pesadas eram 

homogeneizadas em homogeneizador de 5 mL (tubo e pistilo de vidro), 

mantido sempre no gelo. Como meio de homogeneização, era usado ácido 

fosfórico 0,2%, sendo depois acrescentado um segundo volume de ácido 

fosfórico 2%, de forma a se ter uma diluição final de 1:20 e uma 

concentração final de H2PO4 de 1,1%. As soluções de ácido fosfórico 

também continham hidroxitolueno butilado (BHT) 0,1 mM para prevenir uma 

possível peroxidação durante a homogeneização (Buege e Aust, 1978; 

Esterbauer e Cheeseman, 1990). 

 Uma alíquota de 0,4mL do homogenato era transferida para os dois 

tubos de vidro marcados (um branco e um teste), mantidos em gelo. A estes, 

era adicionado 0,2mL de H3PO4 7%. No tubo teste, era adicionado 0,4mL de 

uma solução TBA 1%, NaOH 50 mM, BHT 0,1 mM, feita no dia, e no tubo 

branco, era adicionado 0,4mL da solução de HCl 3 mM (que tem pH próximo 

da solução de TBA em NaOH). Os tubos eram agitados em vortex e 

submetidos a banho fervente por 15 minutos. Após serem resfriados sob 

temperatura ambiente, era adicionado 1,5mL de butanol (para extrair os 

lipídios) nos tubos, que eram agitados em vortex por 40 segundos. Os tubos 

eram centrifugados até que se formassem duas fases. 
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A fase superior, contendo os TBARS, era transferida para cubeta de 

vidro, e as absorbâncias em 532 e 600 nm eram registradas. Para o cálculo, 

a A600 era subtraída da A532, para evitar diferenças advindas de absorção de 

fundo (Walls et al., 1976; Esterbauer et al., 1982). O valor de TBARS 

encontrado (coeficiente de extinção de 156 mM-1·cm-1: Wills, 1969) foi 

multiplicado pelas diluições realizadas (1:20 para a homogeneização do 

tecido; 1:5 para a mistura com H3PO4 e TBA; e 1:1,5 para a adição de 

butanol). 

 

3.2.6. Peroxidação lipídica por alaranjado de xilenol 

 

 O nível de peroxidação lipídica também foi medido através do método 

descrito por Hermes-Lima et al. (1995). Peróxidos oxidam o Fe2
+ sob baixo 

pH, e o Fe3
+ forma um complexo com alaranjado de xilenol, que absorve luz 

em 580 nm. Tal reação é a base de vários protocolos que medem 

hidroperóxidos lipídicos (Gupta et al., 1978; Jiang et al., 1991; Jiang et al., 

1992; Gay et al., 1999; Gay e Gebicki, 2003; Bou et al., 2008). No método a 

seguir, ocorre a medição da concentração de hidroperóxidos lipídicos e sua 

amplificação química (Hermes-Lima et al., 1995). As amostras de tecidos 

congeladas e pesadas eram homogeneizadas em homogeneizador de 5 mL 

(tubo e pistilo de vidro), mantido sempre no gelo. Foi usado metanol gelado 

para extrair os lipídios, usando-se 10 volumes da massa da amostra 

(considerando 1 g = 1 mL). O homogenato era centrifugado a 10.000xg por 

cinco minutos. 

A uma série de tubos Eppendorf eram adicionados os reagentes na 

seguinte concentração final: FeSO4 0,25 mM, H2SO4 25 mM, alaranjado de 

xilenol 0,1 mM. Ao final, eram adicionados diferentes volumes de 

sobrenadante nos tubos (até 100 μL de sobrenadante metanólico de 

homogenato), completando o volume final de 1 mL, que eram agitados em 

vortex e mantidos em temperatura ambiente por pelo menos três horas, 

quando a reação estava completa. O branco foi feito sem a adição de 

amostra. Em testes suplementares, constatou-se que a variação da 

concentração final de metanol não interfere nos resultados. A absorbância 
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em 580 nm era registrada e aos tubos eram adicionados 10μL de cumeno 

hidroperóxido 0,5 mM, que eram agitados em vortex. Após uma hora, a A580 

era novamente registrada. Para os cálculos, eram usados os valores obtidos 

a partir dos volumes que resultaram em A580 próximas de 0,7 e 0,8 (Hermes-

Lima et al., 1995). 

 

3.2.7. Proteínas carboniladas 

 

 A medição da concentração de proteínas carboniladas foi feita da 

mesma forma como descrita no capítulo de caramujos. As amostras de 

tecidos congeladas e pesadas eram homogeneizadas numa diluição de 1:12 

para intestino. Foi usada uma alíquota de 200L do homogenato ácido de 

intestino (1:12) para ser transferida para dois 2 tubos Eppendorf (branco e 

teste). 

 

3.2.8. Análises estatísticas 

 

 As análises estatísticas foram realizadas usando-se o programa 

SPSS, versão 13.0, com um nível de significância de 5%. Alguns valores 

extremos, com z score maior do que 3,29, foram considerados “outliers” e 

excluídos da análise (Tabachnick e Fidell, 1996). 

Para testar a hipótese de que a hibernação estaria alterando os 

diversos parâmetros fisiológicos medidos, utilizou-se a análise de variância 

(ANOVA) de um critério (ou um fator) para quatro grupos: outono, dormência, 

48 horas e 40 dias. Havendo diferença significativa entre os grupos, fez-se o 

teste post hoc de Tukey para saber entre quais grupos estava a diferença. 

Quando os dados de cada grupo experimental não apresentaram distribuição 

normal, analisada pelo teste de Shapiro-Wilk, ou homocedasticidade 

(homogeneidade de variâncias), analisada pelo teste de Levene, foi usado o 

teste não-paramétrico Kruskal Wallis (Zar, 1999). Havendo diferença 

significativa entre os grupos, fez-se o teste não-paramétrico de Mann-

Whitney. 
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 Para testar a hipótese de que a privação alimentar causaria 

mudanças, foi utilizado o teste t entre os grupos de 40 dias e de privação 

alimentar. Quando não havia condições para a aplicação do teste t, utilizou-

se o teste não-paramétrico de Mann-Whitney. Os resultados estão 

apresentados como média  erro padrão da média. 

 Foram feitas correlações entre os diferentes parâmetros, calculando-

se o coeficiente de Pearson. Os resultados de correlação múltipla foram 

sintetizados em uma figura. 
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3.3. RESULTADOS 

 

3.3.1. Atividade de enzimas antioxidantes 

 

 A atividade de catalase no intestino não foi influenciada pela condição 

de atividade (Fig. 3.2; p = n.s.). A privação alimentar causou uma redução da 

atividade de catalase (31%), porém foi não significativa (p = 0,072). 

 A atividade de Se-GPX não foi influenciada pela condição de atividade 

ou pela privação alimentar (Fig. 3.3; p  = n.s.). 

A atividade de GPX-total foi menor durante o período de dormência 

quando comparado com os animais de outono (diferença de 38%) e com os 

animais despertados há 40 dias (diferença de 33%) (Fig. 3.4; p < 0,05). A 

privação alimentar causou uma tendência de diminuição da atividade de 

GPX-total (23%; p = 0,10). 

A atividade de SOD-total apresentou uma tendência de aumento 

durante a dormência (26%; p = 0,010), que passou a ser significativo 48 

horas após o despertar da dormência quando comparado com os animais de 

outono (diferença de 34%; Fig. 3.5; p < 0,05). A privação alimentar não 

causou diferença significativa na atividade da enzima (p  = n.s.). 

A atividade de Mn-SOD não foi influenciada pela condição de atividade 

(Fig. 3.6; p  = n.s.). O grupo com privação alimentar apresentou atividade de 

Mn-SOD maior do que o grupo que estava despertado há 40 dias (37%; p < 

0,05). 

A atividade de GST foi menor durante a dormência e o despertar de 

48 horas quando comparado com os animais ativos, tanto os do outono 

(31%) quanto os da primavera (35%; Fig. 3.7; p < 0,05). A privação alimentar 

causou uma redução da atividade de GST no intestino dos teiús (37%; p < 

0,05). 

A atividade de GR não foi influenciada significativamente pela 

condição de atividade ou pela privação alimentar (Fig. 3.8; p = n.s.). Porém, 

as mudanças nos valores das médias acompanham o padrão de alterações 

da atividade de GST (vide o item correlações entre parâmetros à frente). 
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A atividade de G6PDH não foi influenciada pela condição de atividade 

ou pela privação alimentar (Fig. 3.9; p = n.s.). 

 A concentração de proteínas solúveis do intestino diminuiu 28% 

durante a hibernação (p < 0,05) e se manteve baixa 40 horas após o 

despertar (Fig. 3.10; p < 0,05). 40 dias após o despertar, os valores 

aumentaram, se aproximando aos valores dos animais ativos do outono (p = 

n.s.), mas não diferindo significativamente dos valores dos animais 

hibernantes. A privação alimentar não causou diferença significativa na 

concentração de proteínas (p = 0,178), apesar de a média dos teiús privados 

de alimentos ter sido 13% menor do que a dos ativos. 

 

3.3.2. eq-GSH, GSH, GSSG e razão GSSG/eq-GSH 

 

A concentração de eq-GSH e de GSH foi menor durante a dormência 

(40% e 39%, respectivamente) e o despertar de 48 horas (40% e 39%, 

respectivamente) quando comparado com os animais ativos, tanto os do 

outono quanto os da primavera (Figs. 3.11 e 3.12; p < 0,05). A privação 

alimentar causou uma redução da concentração de eq-GSH (31%) e de GSH 

(32%; p < 0,05). 

A concentração de GSSG apresentou grande queda (60%) durante a 

dormência e permaneceu significativamente baixa durante o despertar (Fig. 

3.13; p < 0,05). A privação alimentar não causou alteração da concentração 

de GSSG (p = n.s.). 

A razão GSSG/eq-GSH diminuiu durante a dormência (33%) e 

permaneceu significativamente baixa durante o despertar (Fig. 3.14; p < 

0,05). O grupo sob privação alimentar apresentou aumento da razão 

GSSG/eq-GSH (50%) em relação ao grupo despertar de 40 dias (p < 0,05). 

 

3.3.3. Indicadores de danos oxidativos 

 

3.3.3.1. Proteínas carboniladas 
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A concentração de proteínas carboniladas foi maior durante a 

dormência em relação ao outono (35%; Fig. 3.15; p < 0,05). A privação 

alimentar não causou alteração da concentração de proteínas carboniladas 

(p = n.s.). 

 

3.3.3.2. Peroxidação lipídica (TBARS e equivalentes de hidroperóxido) 

 

Os níveis de TBARS não foram influenciados pela atividade 

metabólica ou pela privação alimentar (Fig. 3.16; p = n.s.). 

A concentração de equivalentes de cumeno hidroperóxido foi menor 

durante a dormência em relação aos animais ativos, tanto os do outono 

(70%) quanto os da primavera (66%; Fig. 3.17; p < 0,05). A privação 

alimentar não causou alteração da concentração de equivalentes de cumeno 

hidroperóxido (p = n.s.). 

 

3.3.4. Correlações entre parâmetros 

 

 Vários parâmetros apresentaram correlação entre si, podendo ser 

visto pela correlação múltipla (Fig. 3.23). 

Os valores da atividade de GST se correlacionaram positivamente 

com os de catalase, GPX-total, eq-GSH (Figs. 3.18 a 3.20), GSH (p<0,01) e 

GR (p<0,05). Estas variáveis também apresentaram correlação entre si. 

 A atividade de GR também se correlacionou positivamente com a 

atividade de G6PDH (p<0,01). 

A atividade de SOD-total se correlacionou positivamente com a 

atividade de Mn-SOD (p<0,01) e com a concentração de proteínas 

carboniladas (Fig. 3.21; p<0,01). Correlacionou-se negativamente com a 

concentração de GSSG (p<0,05). A atividade de Mn-SOD apresentou ainda 

uma correlação positiva com a concentração de proteínas carboniladas 

(p<0,05). 

A atividade de Se-GPX correlacionou-se apenas com a atividade de 

GPX-total, positivamente (p<0,01). 
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 A concentração de equivalentes de cumeno hidroperóxido apresentou 

correlação positiva com a atividade de GPX-total (Fig. 3.22; p<0,05) e 

negativa com a concentração de proteínas carboniladas (p<0,01). 
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3.4. DISCUSSÃO 

 

Os teiús Tupinambis merianae são grandes lagartos que apresentam 

uma marcante parada de atividade locomotora durante os meses mais frios 

do ano. Durante o inverno seco e frio do sudeste do Brasil, eles param de 

comer, se escondem em buracos no chão e hibernam por 4-5 meses sob 

temperatura próxima de 17ºC. O consumo de oxigênio durante este período, 

medido sob uma temperatura fixa de 25ºC, é reduzido significativamente em 

teiús, para aproximadamente 35% em T. teguixin (Abe, 1995) ou 44% em T. 

merianae (de Andrade e Abe, 1999) do valor de repouso de lagartos durante 

o período de atividade (medido a 25ºC). Quando as medições ocorrem sob a 

temperatura fixa de 17ºC, o consumo de oxigênio dos T. teguixin dormentes 

equivale a 62% do encontrado nos ativos (Abe, 1995). Quando mantidas as 

diferenças na temperatura do ambiente (com medições sob 25ºC no outono e 

17ºC no inverno), a redução em T. merianae chega a 20% dos valores 

encontrados no período ativo (de Souza et al., 2004). O baixo consumo de 

oxigênio destes animais não resulta apenas da menor temperatura ambiente, 

mas de uma real depressão metabólica (Toledo et al., 2008). Além disso, o 

Q10 de teiús dormentes é relativamente baixo (1,55) e o metabolismo é 

pouco influenciado pela temperatura, mesmo que esta apresente maiores 

alterações, variando entre 17 e 25ºC (de Souza et al., 2004). No caso dos 

teiús, o hipometabolismo é desencadeado quando os animais são 

submetidos não somente à mudança da temperatura, mas também a de 

fotoperíodo (Milson et al., 2008). Seus dados confirmam que a hibernação 

nem sempre está associada a baixas temperaturas corporais (Dausmann et 

al., 2004; Dausmann et al., 2005). Em outra espécie de lagarto encontrada 

no Brasil, Mabuya nigropunctata, foi observado que a mudança sazonal de 

seu metabolismo intermediário não é influenciada pela disponibilidade de 

alimentos ou pelos parâmetros reprodutivos, mas sim pelo grau de insolação 

(Welker, 2002). 

O presente trabalho mostra que tanto a hibernação quanto a privação 

alimentar em lagartos resulta em nítidas mudanças no metabolismo de 

radicais livres em seu intestino, sendo que também ocorre um mesmo padrão 
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nas mudanças de alguns parâmetros. Os teiús Tupinambis merianae 

apresentaram redução da atividade de GPX-total e GST durante a 

hibernação. A redução da atividade enzimática associada à inatividade dos 

teiús poderia ser explicada por diferentes fatores ou pela ação concomitante 

deles. A menor taxa metabólica faz com que a síntese de proteínas seja 

reduzida, o que favorece a redução da atividade enzimática (Hand e 

Hardewig, 1996; Fuery et al., 1998; Boyer e Barnes, 1999; Larade e Storey, 

2002b; Pakay et al., 2002; Heldmaier et al., 2004). Outra explicação para a 

redução da atividade de algumas enzimas é o fato de que o menor consumo 

de oxigênio resultaria em menor produção de ROS (Jamieson et al., 1986; 

Droge, 2002), que podem ser desencadeadores da produção dessas 

enzimas (possíveis ativadores da sua expressão). Animais poderiam produzir 

menos ROS através de uma maior taxa de desacoplamento mitocondrial 

(Brand, 2000; Ricquier e Bouillaud, 2000; Speakman et al., 2004; Brookes, 

2005; Harper et al., 2008), sendo que a expressão de genes do tipo UCP foi 

maior no músculo de lagartos Lacerta vivipara e no cérebro da carpa comum 

submetidos a baixas temperaturas (Jastroch et al., 2007; Rey et al., 2008). A 

hipóxia progressiva e a anóxia (que também causam depressão metabólica) 

impostas a cortes isolados de cérebro de tartarugas Chrysemys picta bellii, 

resultou em menor produção de ROS (Pamenter et al., 2007). Tartarugas 

submetidas à anóxia por quatro horas apresentaram uma queda próxima a 

zero da produção de ROS (determinada pela hidroxilação de salicilato) de 

seu cérebro, retornando aos níveis normais após a reoxigenação por duas 

horas (Milton et al., 2007). 

Os dados dos teiús são parcialmente semelhantes aos de outros 

animais sob hipometabolismo. Em sapos Scaphiopus couchii, as atividades 

de GST e de Se-GPX no intestino diminuem após dois meses em estivação 

(Grundy e Storey, 1998), fenômeno que minimiza os problemas do ambiente 

desértico nestes animais (Mcclanah, 1967). Também foi visto uma redução 

da expressão de SOD no músculo de pererecas estivantes Cyclorana 

alboguttata (Hudson et al., 2006). Em equinodermas Apostichopus japonicus 

selenka, a estivação resulta em redução de atividade de SOD e catalase no 

intestino, na árvore respiratória e na parede corporal, após um aumento no 
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início dos sinais de hipometabolismo (Ji et al., 2008). Em esquilos 

hibernantes terrícolas Spermophilus tridecemlineatus, a atividade de GR no 

intestino diminuiu, enquanto as de GPX e de G6PDH não foram alteradas 

durante as diferentes fases de inatividade (Carey et al., 2003a). Já em 

hamsters Mesocricetus auratus, ocorre um aumento da atividade de catalase 

e SOD no soro durante o despertar (Ohta et al., 2006; Okamoto et al., 2006). 

Numa primeira análise, isto poderia ser interpretado como um mecanismo de 

defesa do animal. Porém, tal resposta provavelmente se deve a um aumento 

do grau de hemólise, sendo que o aumento das atividades enzimáticas 

ocorreu justamente no momento em que haveria maior produção de ROS, 

quando há um abrupto aumento da temperatura corporal. Isso pode causar 

danos oxidativos às membranas biológicas, seu rompimento e o 

extravasamento do conteúdo celular para o meio extracelular. A atividade da 

catalase nos eritrócitos humanos é aproximadamente 3000 vezes maior do 

que no plasma (Guemouri et al., 1991), de forma que o rompimento de 

algumas poucas células seria suficiente para causar alterações na atividade 

extracelular. 

Os dados morfofisiológicos dos teiús corroboram a explicação de que 

a diminuição da atividade enzimática no intestino esteja ligada à menor taxa 

metabólica. Grande parte do gasto energético total dos lagartos Tupinambis 

merianae durante a hibernação é devido ao alto custo metabólico da 

respiração, de 52,3%. Normalmente, este gasto em teiús ativos é de 

aproximadamente 1% (Skovgaard e Wang, 2007). Como o custo da 

respiração é relativamente alto nos teiús hibernantes, considerando que 

vertebrados terrestres gastam apenas de 1 a 15% da sua taxa metabólica 

total com respiração, com exceção de tartarugas (30%) (de Andrade e Abe, 

1999), a depressão metabólica é desproporcional em diferentes tecidos. 

Dentre os órgãos, é esperado que o intestino tenha uma queda relativamente 

maior da taxa metabólica durante a hibernação, uma vez que é bem 

conhecida a grande variação de estrutura e de fluxo de sangue de acordo 

com a digestão de alimentos (Pennisi, 2005). Nos teiús, o órgão que sofre 

maior mudança macroscópica é o seu intestino, que tem uma redução 
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acentuada de massa durante a dormência (comunicação pessoal da Dra. S. 

C. de Souza).  

Em hibernantes mamíferos, é bastante conhecido o fato de haver 

drástica redução da massa do intestino e do fluxo de sangue (Carey et al. 

2001; Carey et al. 2003). Associado à hibernação, ocorre ainda o jejum, que 

também reduz o fluxo de sangue no intestino (Axelsson e Fritsche, 1991; 

Ferraris e Carey, 2000; Andersen et al., 2005; Wang et al., 2006). Em peixes, 

a hipóxia também causa redução de fluxo de sangue no intestino (Axelsson 

et al., 2002). A baixa temperatura é outra variável conhecida por diminuir 

alguns parâmetros da funcionalidade do intestino. Em tartarugas Chrysemys 

picta, a temperatura de 11ºC proporciona uma redução da renovação de 

células epiteliais intestinais em relação a temperaturas de 20-24ºC (Wurth e 

Musaccia, 1964). Outros animais, como esquilos, serpentes, sapos, aves e 

pepinos-do-mar também apresentam grande plasticidade no intestino 

(Pennisi, 2005; Gao et al., 2008). 

Teiús que ficam apenas 10 dias sem se alimentar já apresentam 

consumo significativamente menor de oxigênio, o que é rapidamente 

revertido após a realimentação (Klein et al., 2006), de forma semelhante a 

outros grandes lagartos (Bennett e Hicks, 2001). Além disso, o conteúdo 

arterial de oxigênio em teiús hibernantes é menor do que nos ativos (Andrade 

et al., 2004). Desta forma, seria esperado que a grande depressão 

metabólica no intestino dos teiús proporcionaria a superprodução de ROS 

durante o despertar, de forma semelhante ao processo de reperfusão após 

um período de isquemia e hipóxia (Fridovich, 1983; Garlick et al., 1987; 

Zweier et al., 1987; Zweier et al., 1988; Fridovich, 1995; Wang et al., 1998b; 

Kurtz e Carey, 2006; Walshe e D’Amore, 2008). E quanto maior é a oferta de 

oxigênio durante a reperfusão, maiores são os danos oxidativos (Serviddio et 

al., 2005). Em drosófilas, os danos causados por reperfusões sucessivas 

resultam em perda do controle da respiração traqueal e do nível de 

hidratação, o que leva à sua morte (Lighton e Schilman, 2007). Mesmo que 

não ocorra hipóxia no intestino dos teiús durante a hibernação, a transição do 

estado hipometabólico aeróbico para a taxa metabólica normal poderia 

causar um desbalanço entre a oferta e a demanda de oxigênio (Carey, 2001) 
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e um aumento da produção de ROS (Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 2002; 

Orr et al., 2009). Uma diminuição transitória da tensão de oxigênio arterial foi 

observada em esquilos hibernantes durante o seu despertar (Ma et al., 

2005). 

Várias espécies de animais aumentam a atividade de enzimas 

antioxidantes durante o hipometabolismo, evitando os danos oxidativos 

causados pelo aumento abrupto da produção de ROS (Hermes-Lima et al., 

2007), fenômeno chamado de “preparação para o estresse oxidativo” 

(Hermes-Lima et al., 1998; Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 2002; Oliveira et 

al., 2007). As respostas dos teiús com menor atividade de GPX-total e GST 

durante a dormência não se enquadram nesse processo. Já lagartos Lacerta 

vivipara submetidos ao super-resfriamento e ao congelamento mostraram 

aumento de alguns parâmetros antioxidantes e não apresentaram aumento 

de danos oxidativos durante o reaquecimento (Voituron et al., 2006). 

Aumento da atividade de enzimas antioxidantes também foi encontrado em 

outros animais sob diferentes situações de hipometabolismo, por exemplo, 

em serpentes durante o congelamento (Hermes-Lima e Storey, 1993a), em 

rãs durante a desidratação (Hermes-Lima e Storey, 1998), em gastrópodos 

durante a estivação (Hermes-Lima e Storey, 1995a; Ferreira et al., 2003; 

Ramos-Vasconcelos e Hermes-Lima, 2003; Ramos-Vasconcelos et al., 2005; 

Nowakowska et al., 2009), e em tilápias durante a hipóxia (Cardoso, 2005). 

Poucos são os dados das variações do sistema antioxidante em resposta à 

hibernação. Há observações de aumento de atividade de enzimas 

antioxidantes durante a hibernação em esquilos terrícolas (Page et al., 2009) 

e de expressão de enzimas antioxidantes em morcegos, ambos animais 

podendo alcançar temperatura corporal de 0ºC (Storey, 2003; Storey, 2006a). 

No caso dos morcegos, o autor não detalha a metodologia usada, mas relata 

que os animais hibernantes estariam com temperatura corporal de 6ºC e que 

os ativos com temperatura corporal de 37ºC. A ausência de trabalhos que 

investiguem o metabolismo de radicais livres na hibernação, sem a influência 

de drásticas mudanças de temperatura, impede uma análise comparativa 

mais específica. 
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A privação alimentar também causou uma redução da atividade de 

GST nos teiús. Possivelmente, as semelhanças das respostas encontradas 

entre os lagartos hibernantes e os privados de alimentos se devem 

parcialmente à redução do consumo de oxigênio advindo do jejum (Klein et 

al., 2006). Em ratos, a redução no fornecimento de alimentos (Reen et al., 

1999) e o jejum reduzem a atividade de GST no intestino (Clifton e Kaplowitz, 

1977), apesar de um trabalho ter mostrado aumento da quantidade de mRNA 

de GST e de GPX (Jonas et al., 2000). Como a alimentação aumenta o 

consumo de oxigênio, especialmente intestinal, o que provavelmente 

aumenta a produção de ROS mitocondrial, seria esperado que a alimentação 

disparasse a expressão das enzimas antioxidantes para uma adequada 

proteção. A tendência de queda da atividade de GPX-total durante a privação 

alimentar, quando o consumo de oxigênio cai, reforça essa explicação. Outra 

explicação possível é a de que os compostos xenobióticos presentes dos 

alimentos estejam modulando a atividade de GST no intestino, como ocorre 

com ratos e camundongos (Kaminsky e Zhang, 2003; Andorfer et al., 2004). 

A GST contribui para a destoxificação do organismo (Hermes-Lima, 2004), 

ou seja, uma maior atividade desta enzima ajudaria a eliminar moléculas 

potencialmente danosas presentes nos alimentos. É sabido que a 

necessidade do organismo de se proteger diminui em situações de ausência 

de alimentos (Kluger e Rothenburg, 1979; LeGrand, 2000; Konsman e 

Dantzer, 2001), o que poderia explicar uma diminuição da atividade de GST 

durante o jejum. 

Aproximadamente uma semana após o despertar, os teiús 

alimentados já apresentam alta atividade e consumo de oxigênio próximo do 

encontrado no outono e, após 30-40 dias do despertar, eles estão totalmente 

ativos e o consumo de oxigênio está normal (de Souza et al., 2004). As 

atividades de GPX-total e GST não apresentaram mudanças significativas 

após o despertar (após 48 horas). Porém, 40 dias após o despertar, as 

atividades tinham voltado aos valores dos animais ativos do outono. As 

atividades de catalase e GPX-total apresentaram correlação positiva com a 

de GST, mostrando um padrão semelhante de alterações durante o ciclo 

anual. Como as concentrações de eq-GSH e GSH apresentaram também 
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correlação positiva com a atividade de GST, no geral, o intestino dos teiús 

ativos aparentemente tem maior capacidade antioxidante do que os que 

estão em hibernação. Porém, a diminuição de alguns parâmetros 

antioxidantes não necessariamente resulta em menor potencial antioxidante 

ou protetor. Fazendo uma relação com as quedas de parâmetros estruturais 

e funcionais do intestino, e com a queda do consumo de oxigênio, pode-se 

considerar que a atividade antioxidante do tecido tenha se mantido ou até 

aumentado durante a hibernação. Dados que confirmam isso foram 

observados no intestino de esquilos. Apesar da menor atividade de GR e 

mais danos oxidativos no intestino durante a hibernação (Carey, 2001; Carey 

et al., 2003a), eles mostraram ter maior resistência contra o estresse da 

isquemia-reperfusão (Kurtz e Carey, 2006). Os autores usaram o aumento de 

um indicador de infiltração de neutrófilos para chegar a tal conclusão. Estes 

dados, porém, devem ser analisados com cuidado, pois as respostas 

encontradas nos esquilos ativos e hibernantes foram semelhantes, mas não 

o suficiente para se chegar aos mesmos resultados da análise estatística. 

Durante o retorno às atividades pós-hibernação, o intestino é o órgão 

que apresenta a alteração morfológica mais acentuada. No período de 

dormência, sua massa sofre uma nítida redução (não medida), e o despertar 

causa um aumento impressionante (comunicação pessoal da Dra. S. C. de 

Souza). Quedas significantes (p < 0,001) no tamanho do trato digestório 

também foram observadas em outra espécie de lagarto, Liolaemus bellii, 

durante a hibernação no inverno andino (p < 0,001; Naya et al., 2008). A 

esperada redução de alguns parâmetros intestinais durante o jejum (Ferraris 

e Carey 2000; Wang et al., 2006), como a taxa de digestão de alimentos e de 

absorção de nutrientes, é revertida rapidamente em espécies de sapos, rãs e 

pererecas após despertarem da estivação (Secor, 2005; Wang et al., 2006). 

A recuperação de vários dados morfológicos ocorre mesmo sem ter havido a 

ingestão de alimento, como massa e comprimento do intestino, altura das 

dobras intestinais, área da secção do enterócito e altura e densidade das 

microvilosidades (Cramp e Franklin, 2005). Considerando que o aumento da 

massa de um órgão pode aumentar a sua capacidade funcional (Andersen et 

al., 2005; de Souza e Kuribara, 2006), especialmente no caso do intestino 
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(Ferraris e Carey 2000; Secor, 2005), e houve um aumento da massa do 

intestino dos teiús 40 dias após o despertar, é possível que sua capacidade 

antioxidante total tenha se elevado. Também houve aumento de importantes 

componentes do sistema antioxidante após a dormência, como GST, GPX-

total, eq-GSH e GSH. Além disso, as unidades usadas no presente trabalho 

para atividade enzimática são relativas à quantidade de proteína. Durante a 

hibernação, ocorreu uma redução da concentração de proteínas solúveis, 

que se manteve baixa após o despertar (48 horas), e que voltou aos valores 

normais quando os teiús haviam retomado plenamente suas atividades (40 

dias após o despertar). Portanto, se a unidade de atividade fosse por grama 

de tecido, os valores de enzimas antioxidantes dos animais ativos seriam 

ainda maiores. 

A atividade de SOD-total apresentou uma tendência de aumento 

durante a dormência, que passou a ser significativo 48 horas após o 

despertar da dormência quando comparado com os animais de outono. É 

possível que a diminuição de outros parâmetros antioxidantes durante a 

hibernação e o início do despertar favoreceria a maior concentração de ROS, 

que estaria induzindo a expressão de SOD-total (Gregory e Fridovich, 1973; 

Gregory et al., 1974; Stevens e Autor, 1977). Os resultados de correlação 

mostraram que quanto menor era a concentração de GSSG, que indica uma 

menor ação da atividade de GPX, maior era a atividade de SOD-total. 

Adicionalmente, a esperada maior disponibilidade de oxigênio durante o 

despertar (48 horas) pode ter facilitado a produção de ROS, o que também 

ajudaria a aumentar a atividade de SOD-total. A correlação positiva da 

atividade de SOD-total com a atividade de Mn-SOD e a concentração de 

proteínas carboniladas, muitas vezes associadas ao estresse oxidativo, 

reforça a explicação de indução de SOD pelos ROS durante a hibernação e o 

início do despertar.  

Interessantemente, a atividade de SOD-total se manteve 40 dias após 

a dormência, indicando que parte das mudanças ocorridas durante o 

hipometabolismo poderia permanecer. Outras situações em que a flutuação 

da disponibilidade de oxigênio aumenta a atividade de algumas enzimas 

foram descritas. Por exemplo, o pré-condicionamento à isquemia e à 
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reperfusão (curto episódio de isquemia) aumenta a atividade de proteína 

quinase C em coração de coelhos e de Mn-SOD em cardiomiócitos de ratos, 

o que ajudaria na proteção contra uma nova isquemia (Yamashita et al., 

1994; Cohen et al., 2000; Murphy e Steenbergen, 2007). O hipometabolismo 

também pode resultar em maior eficiência da proteção contra danos 

oxidativos. Esquilos hibernantes estariam mais protegidos contra a isquemia-

reperfusão no fígado (Lindell et al., 2005) e no intestino (Kurtz et al., 2006), 

quando comparados com ratos e esquilos ativos. Os mecanismos exatos 

envolvidos nesta maior proteção durante a hibernação são desconhecidos e 

parecem não depender somente do aumento da atividade de enzimas 

antioxidantes. Alguns autores especulam que mudanças na microestrutura 

vascular do fígado poderiam ser um fator protetor nos esquilos em 

hibernação (Lindell et al., 2005). Também foi observado que esquilos 

hibernantes apresentam maiores concentrações de determinadas proteínas 

do intestino, como albumina, apolipoproteina A-I e ubiquitina hidrolase L1, em 

comparação a esquilos ativos do verão (Martin et al., 2008), que poderiam 

exercer um papel protetor. Uma maior resistência ao estresse oxidativo foi 

atribuída também à concentração de cisteína nas proteínas, o que 

aumentaria a sua estabilidade. Uma maior estabilidade de proteínas ao 

desenovelamento foi observada em ratos toupeira-pelado Heterocephalus 

glaber, o animal com a mais alta longevidade dentre os roedores, quando 

comparada com camundongos (Perez et al., 2009). 

Adicionalmente, existe o fato de os teiús serem jovens, com menos de 

um primeiro ano de vida, em intenso crescimento, de forma que o seu 

sistema antioxidante pode estar ainda em formação. Assim como muitos 

parâmetros fisiológicos, o metabolismo de radicais livres sofre alterações 

ontogenéticas (Mavelli et al., 1982; Starrs et al., 2001; Furtado-Filho et al., 

2007). Os teiús apresentam um crescimento acentuado, aumentando sua 

massa corporal de aproximadamente 15 gramas para 500 gramas ao final do 

primeiro ciclo anual de atividades, sendo que a variação de massa é negativa 

durante a dormência, com perda de 15% até o momento de despertar (de 

Souza et al., 2004). 
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A oscilação das atividades enzimáticas também poderia ser explicada 

por um efeito da sazonalidade e não especificamente da hibernação. 

Diferenças significativas no sistema antioxidante, em termos de regulação e 

atividade, são encontradas em diferentes estações do ano em diferentes 

espécies (Buzadzic et al., 1990; Bello-Klein et al., 2000; Wilhelm-Filho et al., 

2001; Geracitano et al., 2004; Ramos-Vasconcelos et al., 2005; Furtado-Filho 

et al., 2007; Nowakowska et al., 2009). Uma outra variável que influencia o 

sistema antioxidante dos animais é o estado reprodutivo (Costantini, 2008). O 

uso de teiús jovens, que estão reprodutivamente imaturos, foi uma forma de 

se controlar esta variável e evitar os seus efeitos. Outro fator que poderia ter 

influenciado as respostas encontradas seria a redução da temperatura. Em 

peixes dourado, tanto o aumento quanto a redução de temperaturas entre 21 

e 35ºC são suficientes para alterar a atividade de diferentes enzimas 

antioxidantes em diferentes tecidos (Lushchak e Bagnyukova, 2006b). Em 

carpas comuns, a transição de 15ºC para 30ºC aumentou a atividade e os 

níveis de RNA de Mn-SOD no fígado (Lushchak et al., 2007). Em répteis, 

mudanças encontradas no sistema antioxidante em resposta à variação da 

temperatura foram observadas em estudos envolvendo quedas enormes da 

temperatura, chegando a menos de 0ºC, e o congelamento de espécies 

serpentes, tartarugas e lagartos (Hermes-Lima e Storey, 1993a; Dinkelacker 

et al., 2005; Voituron et al., 2006; Baker et al., 2007). No caso dos teiús, a 

redução da temperatura ambiental e corporal é muito menor do que a 

encontrada em outros trabalhos que investigam o fenômeno da hibernação. 

Por exemplo, a temperatura corporal de esquilos árticos pode variar de 

quase 40ºC para abaixo de 0ºC na hibernação (Boyer et al., 1998: vide figura 

1 deste artigo). 

Mudanças claras foram as relacionadas à glutationa nos teiús, com 

nítida diminuição na concentração de GSH e eq-GSH durante a dormência, 

indicando um menor grau de produção e/ou uma maior utilização de 

glutationa pelo intestino neste período. Infelizmente, há poucas informações 

sobre o sistema antioxidante intestinal (Aw, 2005), especialmente de répteis. 

Por outro lado, a resposta dos teiús pode ser comparada a outras situações 

que possivelmente apresentam alguma semelhança com a hibernação, como 
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o jejum e a hipóxia. Numa primeira análise, a queda da concentração de 

GSH e eq-GSH parece tornar o órgão mais suscetível ao estresse oxidativo, 

haja vista a grande importância e a multifuncionalidade da glutationa. 

Algumas de suas funções são: ela participa da redução das ligações 

dissulfeto de proteínas e outras moléculas; na síntese de precursores do 

DNA; é co-substrato da Se-GPX, sendo fundamental para a degradação do 

H2O2 formado constantemente pela atividade de SOD; é co-substrato da 

GPX não dependente de selênio, sendo essencial para degradar outros 

peróxidos; é co-substrato de GST’s, atuando na remoção de xenobióticos e 

sub-produtos metabólicos (Meister, 1983; Meister, 1988; Griffith, 1999; Sies, 

1999; Townsend et al., 2003); atua no transporte de aminoácidos, como da 

cisteína (Griffith et al., 1978; Griffith et al., 1979; Mailliard et al., 1995); liga-se 

covalentemente a proteínas num processo chamado de glutatiolação (West 

at al., 2006; Hill e Bhatnagar 2007; Ying et al., 2007) ou glutationilação (Klatt 

e Lamas, 2000; Muscat et al., 2004). 

Considerando a desproporcionalidade do consumo de oxigênio por 

diferentes tecidos dos teiús, como explicado anteriormente, é possível que o 

intestino dos teiús esteja sob hipóxia durante a hibernação. Diferentemente 

de esquilos, que apresentam relativo aumento da tensão arterial de oxigênio 

durante a hibernação (esquilos eutérmicos apresentam hipoxemia; Ma et al., 

2005), teiús hibernantes apresentam menor conteúdo de oxigênio arterial 

(Andrade et al., 2004). A manutenção de ratos sob hipóxia faz com que a 

concentração de GSH diminua nos seus enterócitos (Bai e Jones, 1996), o 

que é explicado em parte pela diminuição da atividade de gama-glutamil 

cisteína sintetase, enzima que participa da síntese de GSH (Meister e 

Anderson, 1983; Seelig e Meister, 1984; Soltaninassab et al., 2000). A 

hipóxia também reduz a atividade de GPX e de GR no intestino de ratos, 

resultando em aumento do estresse oxidativo medido através de TBARS 

(LeGrand e Aw, 1996). Além disso, a hipóxia causa uma menor capacidade 

do intestino de ratos de processar peróxidos lipídicos, parcialmente devido à 

menor capacidade de produzir NADPH pela utilização da glicose (Legrand e 

Aw, 1998). Esses dados do sistema antioxidante do intestino de ratos sob 

hipóxia se assemelham aos dos teiús hibernantes, que apresentam baixos 
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níveis de GSH e eq-GSH e menor atividade de GST e GPX-total em relação 

aos teiús ativos. Dados diferentes foram encontrados no intestino de esquilos 

terrícolas hibernantes, no qual as concentrações de eq-GSH e GSSG se 

elevaram durante a dormência e a de GSH se manteve (Carey et al., 2003a). 

Parte da diminuição da concentração de GSH e eq-GSH nos teiús é 

explicada pela ausência de alimento, uma vez que a privação alimentar 

também resultou em queda. O despertar (48 horas) não alterou nenhum 

desses parâmetros, indicando que o retorno da locomoção, a ingestão de 

água ou o aumento do metabolismo não alteraram a síntese ou a 

degradação de GSH e eq-GSH. É possível que a síntese de GSH necessite 

de precursores obtidos nos alimentos ingeridos. No intestino de ratos, uma 

parte da GSH é sintetizada no próprio tecido e outra é conseguida através da 

bile e da dieta. A bile transporta a glutationa, dentre outras moléculas, do 

fígado para o lúmen intestinal (Samiec et al., 2000). Não foram encontrados 

dados na literatura sobre a formação de GSH no intestino de lagartos ou 

mesmo de répteis. É possível que a falta de alimentação nos teiús reduza a 

disponibilidade de precursores de GSH no intestino, a atividade das enzimas 

que sintetizam GSH (gama-glutamilcisteina sintetase e glutationa sintetase) 

e/ou a concentração de GSH na bile (Meister e Tate, 1976).  

O efeito do jejum sobre a concentração de GSH no intestino de ratos 

foi investigado em dois diferentes trabalhos, que tiveram resultados 

contrários. Um encontrou uma manutenção ou aumento da concentração de 

GSH (Siegers et al., 1989) e o outro encontrou uma redução (Ogasawara et 

al., 1989), no qual o jejum também causou um aumento da atividade de GPX 

(Ogasawara et al., 1989). Enquanto a síntese de GSH estaria reduzida, sua 

degradação a glutamato e cisteína poderia estar mantida através da 

atividade gama-glutamil transpeptidase, encontrada no intestino (Cornell e 

Meister, 1976; Meister e Tate, 1976; Ogasawara et al., 1989; Mårtensson et 

al., 1990). Nos teiús, o retorno dos valores de GSH e eq-GSH ao normal 

somente 40 dias após o despertar e não após 48 horas, quando os animais 

haviam ingerido somente água, corrobora a explicação da queda das 

concentrações de GSH e eq-GSH devido à ausência de alimentos. Portanto, 
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os resultados de teiús em hibernação se assemelham ao que ocorre no jejum 

de ratos. 

A hibernação causou diminuição da concentração de GSSG e da 

razão GSSG/eq-GSH no intestino dos teiús, o que pode indicar um menor 

grau de estresse oxidativo. Isto coincide com os dados de peróxidos lipídicos. 

Os dados de diminuição da concentração de GSSG nos teiús durante a 

hibernação são contrários aos encontrados em esquilos durante a 

hibernação e em outros animais sob estivação. Esquilos hibernantes 

Spermophilus tridecemlineatus tiveram claro aumento da concentração de 

GSSG e da razão GSSG/GSH no intestino durante diferentes fases da 

hibernação (Carey et al., 2003a), assim como mais danos lipídicos (Carey et 

al., 2000). A hibernação induzida por baixa temperatura ambiental (2ºC) 

também resultou em aumento da concentração relativa de GSSG (em 

relação à concentração de eq-GSH) no fígado e no tecido adiposo marrom 

de esquilos Spermophilus parryii (Orr et al., 2009). Este balanço de glutationa 

se assemelha ao que ocorre com sapos Scaphiopus couchii durante a 

estivação. Seu intestino apresenta maior concentração de GSSG e razão 

GSSG/GSH após dois meses estivando em relação a animais despertados 

há 10 dias (Grundy e Storey, 1998). Aumento dos níveis de GSSG também 

foi visto no músculo e no hepatopâncreas duas espécies de caramujos 

pulmonados (Otala lactea e Helix aspersa) sob estivação (Hermes-Lima e 

Storey, 1995a; Ramos-Vasconcelos e Hermes-Lima, 2003) e em rãs Rana 

pipiens sob desidratação (Hermes-Lima e Storey, 1998).  

Os níveis de GSSG e de GSSG/GSH no intestino dos teiús se 

mantiveram baixos durante o despertar (48 horas), mesmo com a relativa alta 

concentração de GSH e eq-GSH, indicando não haver aumento do estresse 

oxidativo durante o aumento da taxa metabólica. Tal resposta poderia ser 

explicada por uma modificação do sistema antioxidante durante a 

hibernação. Enquanto a atividade de GPX-total e GST (correlacionada 

positivamente com a atividade catalase), e a concentração de GSH e de eq-

GSH diminuíram nos teiús hibernantes, a atividade de SOD-total se manteve 

alta em relação aos animais ativos do outono. Interessantemente, a razão 

GSSG/eq-GSH e a concentração de GSSG também se mantiveram baixas 
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40 dias após o despertar. Isto indica que o sistema antioxidante estaria mais 

eficiente e parece resultar de uma combinação otimizada de seus 

componentes. Ao mesmo tempo em que houve aumento da atividade de 

GPX-total 40 dias após o despertar, o que deveria gerar mais GSSG, a GR 

também apresentou correlação positiva com GPX-total, ajudando a manter 

baixa a concentração de GSSG. A correlação positiva encontrada entre as 

atividades de GR e G6PDH indica que esta última estaria garantindo um 

fornecimento maior de NADPH quando nas situações em que a atividade de 

GR está aumentada. A alta atividade de GST neste período também 

exerceria atividade peroxidase, substituindo as GPX, porém sem gerar 

GSSG (Shreve et al., 1979; Mehlert e Diplock, 1985; Hayes et al., 2005). 

A privação alimentar fez com que a razão GSSG/eq-GSH no intestino 

dos teiús aumentasse, o que pode indicar um desbalanço entre a formação 

de ROS e a capacidade antioxidante. Considerando a redução do 

metabolismo oxidativo associada ao jejum, a produção de ROS deveria 

diminuir. A manutenção da concentração de GSSG corrobora essa hipótese. 

Porém, o sistema antioxidante parece ter tido uma queda de sua eficiência 

durante a privação alimentar, com diminuição da atividade de GST, tendência 

de diminuição das atividades de GPX-total e catalase, e de queda da 

concentração de eq-GSH e GSH. O aumento da atividade de Mn-SOD pode 

ter resultado justamente dos ROS excedentes, sendo uma forma de 

compensação do organismo. A Mn-SOD parece exercer papel importante no 

intestino de mamíferos contra a citotoxicidade provocada pela citocina fator 

de necrose tumoral-alfa (TNF-). Em células epiteliais intestinais de ratos, o 

aumento da expressão e da tradução de Mn-SOD, induzida pelo 

medicamento mesalamina (5-ASA), minimiza os efeitos deletérios de 

processos inflamatórios exagerados no intestino (Valentine, 2001), que 

envolvem a formação de superóxido (McCord, 1974; Petrone et al., 1980; 

Vassalli, 1992; Cuzzocrea et al., 2001). 

Com relação aos danos oxidativos, foi encontrada uma redução da 

concentração de peróxidos lipídicos durante a hibernação. Na verdade, um 

menor grau de estresse oxidativo seria esperado durante a hibernação, 

considerando-se o menor consumo de oxigênio e taxa metabólica (Cadenas, 
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1989; Ji, 1995; Herrero e Barja, 1997). Os valores de produtos finais de 

peroxidação lipídica (TBARS) não acompanharam a queda da concentração 

de peróxidos lipídicos durante a hibernação, possivelmente por uma redução 

da capacidade do tecido de eliminar os produtos aldeídicos da peroxidação 

lipídica (Esterbauer et al., 1985; Vasiliou et al., 1989) durante o 

hipometabolismo. Pode estar havendo uma redução da atividade de aldeído 

desidrogenase, que degrada moléculas como o malondialdeído (Lee e 

Csallany, 1994; Fong e Choy, 2001). Malondialdeído é produto do ataque das 

ROS aos ácidos graxos insaturados e reage com TBA, formando TBARS. 

Enzimas com atividade aldeído redutase também podem alterar valores de 

TBARS. Recentemente, foi observado um aumento da concentração de um 

tipo de aldo-ceto redutase, AKR1A3, em diferentes tecidos de sapos 

Xenopus laevis submetidos à desidratação. Esta proteína reduz aldeídos, 

portanto, ela poderia contribuir para manter os níveis de malondialdeído e de 

TBARS relativamente baixos nos sapos desidratados (Malik e Storey, 2009). 

Além do possível papel dessas enzimas, deve-se considerar que a menor 

disponibilidade de GSH no intestino dos teiús durante a hibernação pode 

estar reduzindo o potencial da atividade de GST (Samiec et al., 2000), o que 

diminui a capacidade do organismo de destoxificação (Hartley et al., 1995). 

Dados contrários de peroxidação lipídica foram encontrados em outros 

animais durante o hipometabolismo. Ursos apresentaram aumento da 

concentração do produto de peroxidação lipídica (malondialdeído) no plasma 

(Chauhan et al., 2002) e esquilos apresentaram aumento dos danos lipídicos 

(dienos conjugados) no intestino durante a hibernação (Carey et al., 2000). 

Como estes trabalhos foram realizados com amostras obtidas em diferentes 

períodos, é possível que os resultados derivem de variação sazonal e não 

somente da hibernação. A explicação para o estresse oxidativo nos esquilos 

hibernantes é a existência de explosões periódicas de aumento da 

temperatura corporal, da taxa metabólica e do consumo de oxigênio. Durante 

a hibernação, esquilos Spermophilus parryiis apresentam aumento de mRNA 

de UCP3 no músculo esquelético e de UCP2 no tecido adiposo branco. Além 

disso, esquilos hibernantes sob temperatura ambiental abaixo de 0°C 

apresentam maiores níveis de mRNA de UCP1 e UCP2 no tecido adiposo 
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marrom, quando comparados com esquilos hibernantes sob temperatura 

ambiental acima de 0°C (Boyer et al., 1998). Como explicado na introdução 

geral desta tese, proteínas desacopladoras permitem que a energia provinda 

da oxidação de nutrientes, medida pelo consumo de oxigênio, seja 

desacoplada da síntese de ATP, passando a ser utilizada para a 

termogênese. Havendo maior atividade de UCP’s, ocorre maior taxa de 

consumo de oxigênio e maior termogênese (Brookes, 2005; Krauss et al., 

2005). O aumento de danos oxidativos também tem sido visto durante a 

estivação. Sapos estivantes apresentam aumento da concentração de dienos 

conjugados no intestino, mas não de equivalentes de cumeno hidroperóxido 

(Grundy e Storey, 1998). Gastrópodos estivantes também apresentaram 

relativa alta concentração de proteínas carboniladas no músculo e de 

peróxidos lipídicos e TBARS no hepatopâncreas (Ramos-Vasconcelos e 

Hermes-Lima, 2003). 

Apesar de os teiús apresentarem redução da taxa metabólica durante 

a hibernação, chegando a 20% da encontrada em animais ativos (de Souza 

et al., 2004), algumas das alterações observadas em outros trabalhos e 

descritas a seguir sugeririam que estes animais estariam correndo maior 

risco de estresse oxidativo. Os teiús apresentam, durante sua dormência de 

inverno, um padrão ventilatório episódico a 17ºC, com períodos de não-

ventilação por 1,8-26 minutos (de Andrade e Abe, 1999). A diferença 

existente na fração expirada de oxigênio da primeira respiração subseqüente 

a um período de apnéia chega a ser 50% menor quando esta é longa (>20 

min), e períodos de não-ventilação mais longos resultam em subseqüentes 

aumentos do consumo de oxigênio na primeira respiração pós-apnéica (de 

Andrade e Abe, 1999). Tais informações mostram que os teiús dormentes a 

17ºC sofrem repetidas flutuações da disponibilidade de oxigênio e muito 

provavelmente de PO2 ao longo dos episódios respiratórios. Esse padrão de 

respiração com períodos de apnéia é conhecido entre os répteis (Glass e 

Wood, 1983; Wang et al., 1998a) e pode causar hipóxia no interior do 

organismo (Hicks e Wang, 1999). Essa flutuação da oferta de oxigênio nos 

teiús hibernantes poderia aumentar a produção de ROS (Carey, 2001; 

Hermes-Lima e Zenteno-Savin, 2002; Orr et al., 2009). Além disso, durante a 
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dormência de inverno, o conteúdo arterial de oxigênio chega a ser mais baixo 

do que nos animais do verão, sob mesmas temperaturas (Andrade et al., 

2004), sendo possível estar havendo hipóxia no intestino, o que também 

poderia aumentar a produção de ROS neste tecido (vide subtópico 1.11.1). 

Há vários trabalhos mostrando que a hipóxia pode aumentar a geração de 

ROS e causar danos oxidativos (Maiti et al., 2006; Guzy e Schumacker, 

2006; Abramov et al. 2007; Behn et al., 2007; Bickler e Buck, 2007; Clanton, 

2007). 

Cabe acrescentar que possivelmente os teiús estão mais susceptíveis 

à peroxidação lipídica, considerando-se que a mobilização lipídica e oxidação 

relativa de ácidos graxos (em relação a carboidratos) estão aumentadas 

durante a hibernação, como ocorre em esquilos hibernantes (Serkova et al., 

2007). Tupinambis merianae em condições de dormência ou semelhante 

apresentam quociente respiratório de 0,8 (de Andrade e Abe, 1999) e maior 

atividade de beta-hidroxiacil CoA desidrogenase hepática, indicando uma 

oxidação aumentada de corpos cetônicos (de Souza et al., 2004). A maior 

concentração de glicogênio no cérebro dos teiús hibernantes (de Souza et 

al., 2004) é outra indicação de que o organismo está substituindo a energia 

provinda da oxidação de glicose pela de lipídios (McCall, 2004), o que 

favorece a conservação da glicose e seu o acúmulo. Dados semelhantes 

foram observados durante a hibernação de esquilos Spermophilus 

tridecemlineatus, que apresentaram maior concentração de corpos cetônicos 

(beta-hidroxi-butirato) no plasma e menor taxa de oxidação de glicose no 

cérebro (Andrews et al., 2009). Isto é esperado, uma vez que os corpos 

cetônicos aumentam a disponibilidade de acetil-CoA nas células, 

confirmando o raciocínio do ciclo de Randle (Randle et al., 1963; Randle et 

al., 1970; Massao-Hirabara et al., 2003). Em ratos, uma maior concentração 

de glicogênio no cérebro também é observada quando há maior 

disponibilidade de corpos cetônicos (Ruderman et al., 1974). Em lagartos 

Varanus exanthematicus, o jejum provoca redução da concentração de 

ácidos graxos saturados e monoinsaturados e um aumento de ácidos graxos 

diinsaturados e tetrainsaturados em seu corpo inteiro (as medições 

ocorreram a partir de um homogenato único do corpo inteiro; McCue, 2008). 
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Os lipídios têm sido apontados como fatores importantes para a 

sobrevivência de mamíferos durante a hibernação sob baixas temperaturas. 

Em marmotas, a composição de ácidos graxos poliinsaturados das 

membranas parece exercer um papel particular na manutenção de sua 

função de controle das trocas iônicas em baixas temperaturas corporais. 

Geralmente, os mamíferos sob hipotermia sofrem arritmia cardíaca, enquanto 

que as marmotas, que apresentam alta relação de ácidos graxos 

poliinsaturados n-6/n-3 durante a hibernação, mantêm sua função cardíaca 

normal (Ruf e Arnold, 2008). 

Ao mesmo tempo em que o padrão de respiração dos teiús em 

hibernação poderia estar causando aumento da produção de ROS, por causa 

dos repetidos episódios de apnéia e retorno da troca gasosa, seu 

metabolismo lipídico poderia estar aumentando a disponibilidade de ácidos 

graxos insaturados, devido à mobilização de ácidos graxos das reservas de 

triacilgliceróis para o sangue e para os tecidos. Desta forma, é possível que 

os teiús hibernantes estejam mais suscetíveis à peroxidação lipídica do que 

os teiús ativos. Maior susceptibilidade para o estresse oxidativo também 

parece ser esperada no intestino de esquilos durante a hibernação (Carey, 

2001). Mas, ocorreu o contrário nos teiús, houve uma diminuição nos níveis 

de peróxidos lipídicos, o que indica que as variações da PO2 advindas do 

seu padrão ventilatório episódico e seu metabolismo lipídico intensificado não 

são suficientes para aumentar a produção de ROS de forma a ultrapassar a 

capacidade antioxidante do tecido. 

Diferentemente dos dados de peroxidação lipídica, a concentração de 

proteínas carboniladas no intestino dos teiús foi maior durante a hibernação, 

apresentando correlação negativa com os níveis de peróxidos lipídicos. Esse 

aumento poderia ser explicado por uma menor atividade proteolítica durante 

situações de depressão metabólica (Hand e Hardewig 1996; Hudson e 

Franklin, 2002; Velickovska et al., 2005; Hudson et al., 2006; Symonds et al., 

2007; Hudson et al., 2007; Hudson et al., 2008), o que reduziria a 

degradação de proteínas modificadas e causaria seu acúmulo. A proteólise 

através do proteassoma requer ATP (Coux et al., 1996; Varshavsky, 1997; 

Goldberg, 2003), de forma que a inibição de sua atividade contribui para 
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poupar energia. Além disso, o sistema proteolítico é bastante seletivo em 

relação às proteínas alvo (Hershko e Ciechanover, 1998), sendo que 

proteínas com grau elevado de danos têm menor susceptibilidade proteolítica 

em mamíferos (Grune et al., 1997). Em intestino e fígado de esquilos, foi 

encontrado um aumento da concentração de conjugados de proteína-

ubiquitina durante o torpor, indicando uma menor proteólise de proteínas 

danificadas ou inutilizadas (Van Breukelen e Carey, 2002; Carey et al., 

2003b; Velickovska e van Breukelen, 2007). O acúmulo de proteínas 

ubiquitinizadas também parece ter relação com o envelhecimento, uma vez 

que camundongos mais velhos têm maior concentração de proteínas 

hepáticas ubiquitinizadas em relação a camundongos jovens (Perez et al., 

2009). Ursos hibernantes têm menor grau de proteólise no músculo 

esquelético (Harlow et al. 2001; Rourke et al. 2006; Fuster et al. 2007; Lohuis 

et al. 2007). A proteólise é reduzida em embriões de pequenos crustáceos 

Artemia franciscana, com menor grau de ubiquitinização durante seu estado 

de dormência/quiescência (Anchordoguy e Hand 1995; Hand e Menze, 

2008). Uma simples redução da oferta de oxigênio no intestino dos teiús 

também poderia estar reduzindo a taxa de proteólise, como ocorre em 

mamíferos (Chua et al., 1979). 

Por outro lado, o intestino é um órgão que tem a particularidade de 

apresentar uma grande atrofia durante as situações de hipometabolismo e 

jejum (Cramp e Franklin 2005; Pennisi, 2005; Secor, 2005; Wang et al. 2006; 

Gao et al., 2008), com concomitante redução da atividade de aminopeptidase 

(Christel et al., 2007; Ott e Secor, 2007). Em sapos estivantes que perdem 

grande quantidade de água, ocorre aumento da concentração de proteínas 

solúveis em tecido de fígado, músculo, coração, rim e pulmão, exceto de 

intestino, mostrando que este órgão apresenta degradação protéica durante 

o hipometabolismo da estivação (Grundy e Storey, 1998). A capacidade de 

digestão dependente de outros órgãos também parece diminuir durante a 

hibernação, visto que esquilos hibernantes têm menor atividade de amilase 

pancreática (Balslev-Clausen et al., 2003). No entanto, a degradação 

protéica envolvida na atrofia do intestino parece ser seletiva ou minimizada, 

já que várias das enzimas e proteínas solúveis são mantidas. Como 
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explicado anteriormente, o sistema proteolítico é bastante seletivo e requer 

energia. Ao mesmo tempo, também ocorre aumento da concentração de 

algumas proteínas. Por exemplo, a hibernação em esquilos causa aumento 

dos níveis de proteínas antiapoptóticas no intestino, o que ajudaria na 

sobrevivência dos enterócitos (Fleck e Carey, 2005). 

A concentração de proteínas carboniladas voltou ao normal nos 

grupos de teiús despertados, o que seria explicado pelo retorno dos 

processos proteolíticos para níveis normais. Neste momento de despertar, 

ocorrem alterações morfológicas rápidas e impressionantes. Ao final do 

período de dormência, os animais apresentavam redução de 14% na 

concentração de proteínas totais no músculo da cauda em relação aos 

animais ativos, ao passo que os lagartos recém-despertados tiveram uma 

queda de 50% (de Souza et al. 2004), demonstrando a intensa degradação 

de proteínas durante o despertar. Portanto, o animal já teria capacidade de 

degradar as proteínas danificadas. Os dados encontrados no intestino dos 

teiús corroboram essa explicação, uma vez que a concentração de proteínas 

carboniladas diminuiu durante o despertar, voltando aos níveis basais dos 

animais ativos do outono. As taxas de proteólise e de gliconeogênese estão 

tão altas, que a glicemia é elevada nos animais ainda em jejum. E parte da 

glicose produzida está sendo absorvida, uma vez que houve aumento da 

concentração de glicogênio muscular (de Souza et al. 2004). Esta maior 

absorção de glicose provavelmente está associada ao retorno da atividade 

locomotora (Lund et al., 1995; Hayashi et al., 1997). 

Os baixos valores de peróxidos lipídicos no intestino dos teiús em 

hibernação reforçam a idéia de que estaria havendo uma menor produção de 

ROS nesta condição metabólica. Nos teiús, quanto maior era a concentração 

de peróxidos lipídicos, maior era a atividade de GPX-total, justamente o 

conjunto de enzimas que degrada os primeiros. A atividade de Se-GPX não 

apresentou alterações neste estudo. Existem diferentes formas de Se-GPX, 

sendo que o ensaio usado não possibilita a diferenciação entre elas. Em 

mamíferos (humanos e roedores), uma forma específica de Se-GPX é 

encontrada no intestino (Chu et al., 1993; Chu e Esworthy, 1995; Brigelius-

Flohé, 1999), sendo sua atividade semelhante à da clássica Se-GPX1 
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(Esworthy et al., 1998). A GPX intestinal também parece ser conhecida como 

GPX2 (Arthur, 2000; Singh et al., 2006). O fato de não ter havido aumento da 

concentração de proteínas carboniladas durante o despertar de 48 horas 

indica que este retorno à atividade não causa um aumento tão acentuado da 

produção de ROS que ultrapasse a capacidade do tecido de se defender. A 

ausência de diferença da concentração de TBARS entre todos os grupos 

também indica que as modulações no sistema antioxidante estão sendo 

eficientes. 

A ausência de mudanças dos resultados de marcadores de danos 

oxidativos obtidos através da privação alimentar indica que o estresse 

oxidativo está sendo controlado, pelo menos em grande parte. Porém, isto 

parece estar ocorrendo devido uma maior ação do sistema antioxidante e 

não somente de uma menor produção de ROS. A privação alimentar 

provocou um aumento da razão GSSG/eq-GSH, ao passo que a hibernação 

provocou uma queda, apesar de ambos terem tido redução de alguns 

parâmetros antioxidantes. As diferenças da razão GSSG/eq-GSH do intestino 

provocadas pela privação alimentar e pela hibernação indicam que este 

último apresenta um sistema antioxidante mais eficiente. O aumento da 

atividade de Mn-SOD durante a privação alimentar parece ser resultante dos 

ROS em excesso. Isso mostra que as alterações encontradas neste presente 

trabalho se devem a um ajuste à depressão metabólica mais complexa e não 

somente ao jejum. O estado hipometabólico da dormência dos teiús é 

conseguido mantendo-se o animal em ambiente frio e escuro, sem ter que 

restringir a alimentação (Milson et al., 2008). Também seria possível que as 

mudanças fossem devidas unicamente à redução da temperatura, porém a 

taxa metabólica de teiús T. merianae diminui no inverno, independentemente 

da temperatura (Toledo et al., 2008). Desta forma, as informações obtidas 

não resultam somente do jejum ou da redução da temperatura, mas sim 

desse complexo fenômeno de hibernação. 

Em resumo, os dados encontrados de teiús mostram uma regulação 

específica no intestino. A inatividade dos lagartos durante o inverno causou 

redução da atividade de GST e GPX-total. A atividade de catalase 

apresentou correlação positiva com estas duas. As concentrações de eq-
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GSH, GSH e GSSG diminuíram. Apesar da diminuição de alguns 

parâmetros, o sistema antioxidante durante a hibernação parece ser 

eficiente, uma vez que houve redução ou ausência de danos oxidativos. 

Respostas semelhantes foram encontradas em teiús ativos submetidos à 

privação alimentar. Porém, a razão GSSG/eq-GSH aumentou durante a 

privação alimentar, enquanto que ela reduziu durante a hibernação, 

indicando que a privação alimentar causou certo grau de estresse oxidativo. 

O aumento da atividade de Mn-SOD nos teiús privados de alimentos, 

possivelmente associado a uma maior quantidade de ROS, corrobora isto. 
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3.5. FIGURAS 
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Figura 3.2. Atividade de catalase no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Outono – animais em atividade; Dorm – animais inativos há 50 – 60 dias, ao 
final do inverno; 48 h – animais despertados há aproximadamente 48 horas, 
reidratados, mas ainda em jejum; 40 d – animais em plena atividade, 
aproximadamente 40 dias após o despertar; Priv 20 d – animais sob as 
mesmas condições do grupo “40 d”, porém posteriormente submetidos a 20 
dias sem acesso a alimentos, mas com acesso à água ad libitum. Cada 
grupo tem n = 7-9. *’: p = 0,07 em relação ao grupo 40 d. 
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Figura 3.3. Atividade de Se-GPX no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão na figura 3.2. Cada grupo tem n = 7-9. 
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Figura 3.4. Atividade de GPX-total no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão na figura 3.2. Grupos sem alguma letra em 
comum apresentam médias significativamente diferentes (p0,05). Cada 
grupo tem n = 7-9. *’: p = 0,10 em relação ao grupo 40 d. 
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Figura 3.5. Atividade de SOD-total no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão nas figuras 3.2 e 3.4. Cada grupo tem n = 7-8. 
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Figura 3.6. Atividade de Mn-SOD no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão na figura 3.2. Cada grupo tem n = 7-8. *: 
Significativamente diferente do grupo 40 dias. 
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Figura 3.7. Atividade de GST no intestino de animais Tupinambis merianae 
em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão nas figuras 3.2 e 3.4. *: Significativamente 
diferente do grupo 40 dias. Cada grupo tem n = 7-8. 
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Figura 3.8. Atividade de GR no intestino de animais Tupinambis merianae em 
diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão na figura 3.2. Cada grupo tem n = 7-9. 
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Figura 3.9. Atividade de G6PDH no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão na figura 3.2. Cada grupo tem n = 7-9. 
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Figura 3.10. Concentração de proteínas solúveis no intestino de animais 
Tupinambis merianae em diferentes condições de atividade e de estado 
alimentar.  
Informações adicionais estão na figura 3.2. Cada grupo tem n = 7-9. 
 

 



147  
 

 

40 d Priv 20 d

    *  

0

200

400

600

800

1000

1200

Outono Dorm 48 h 40 d

e
q

-G
S

H
 (

n
m

o
l/g

) 
 .

 b    

   a     a

b    

 
Figura 3.11. Concentração de eq-GSH no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão nas figuras 3.2 e 3.4. *: Significativamente 
diferente do grupo 40 dias. Cada grupo tem n = 6-8. 
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Figura 3.12. Concentração de GSH no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão nas figuras 3.2 e 3.4. *: Significativamente 
diferente do grupo 40 dias. Cada grupo tem n = 6-8. 
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Figura 3.13. Concentração de GSSG no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão na figura 3.2. Cada grupo tem n = 6-8. 
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Figura 3.14. Razão de GSSG sobre eq-GSH no intestino de animais 
Tupinambis merianae em diferentes condições de atividade e de estado 
alimentar.  
Informações adicionais estão nas figuras 3.2 e 3.4. *: Significativamente 
diferente do grupo 40 dias. Cada grupo tem n = 6-8. 

 



149  
 

 

40 d Priv 20 d

0

3

6

9

12

15

Outono Dorm 48 h 40 d

P
ro

t.
 c

a
rb

o
n

ila
d

a
s 

(n
m

o
l/m

g
 p

ro
t.

)  
.

b    

 a,b  a,b   
 a    

 
Figura 3.15. Concentração de proteínas carboniladas no intestino de animais 
Tupinambis merianae em diferentes condições de atividade e de estado 
alimentar.  
Informações adicionais estão nas figuras 3.2 e 3.4. Cada grupo tem n = 6-8. 
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Figura 3.16. Concentração de TBARS no intestino de animais Tupinambis 
merianae em diferentes condições de atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão na figura 3.2. Cada grupo tem n = 7-8. 
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Figura 3.17. Concentração de equivalentes de cumeno hidroperóxido no 
intestino de animais Tupinambis merianae em diferentes condições de 
atividade e de estado alimentar.  
Informações adicionais estão nas figuras 3.2 e 3.4. Cada grupo tem n = 5-7. 
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Figura 3.18. Correlação entre a atividade de GST e de GPX-total no intestino 
de animais Tupinambis merianae. 
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Figura 3.19. Correlação entre a atividade de GST e de catalase no intestino 
de animais Tupinambis merianae. 
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Figura 3.20. Correlação entre a atividade de GST e a concentração de eq-
GSH no intestino de animais Tupinambis merianae. 
 
 
 

 



152  
 

 
 

0

3

6

9

12

15

18

0 10 20 30
SOD-total (U/mg prot.)  .

P
ro

t. 
ca

rb
on

ila
da

s 
(n

m
ol

/m
g 

pr
ot

.)  
. Outono

Dorm
48 h
40 d

R2 = 0,28
p = 0,005

 
Figura 3.21. Correlação entre a atividade de SOD-total e a concentração de 
proteínas carboniladas no intestino de animais Tupinambis merianae. 
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Figura 3.22. Correlação entre a atividade de GPX-total concentração de 
equivalentes de cumeno hidroperóxido no intestino de animais Tupinambis 
merianae. 
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Figura 3.23. Correlação múltipla (coeficiente de correlação de Pearson e 
nível de significância) entre os diferentes parâmetros do intestino de animais 
Tupinambis merianae. 
*: correlação significativa (p < 0,05). **: correlação significativa (p < 0,01).
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CAPÍTULO 4 – DISCUSSÃO GERAL E CONCLUSÕES 

 

 Como foi constatado nos estudos apresentados em capítulos 

anteriores, os efeitos inibitórios do ATZ sobre a atividade de catalase 

apresentaram semelhanças nos caramujos terrestres tolerantes à anóxia e 

nos peixes tolerantes à hipóxia severa. Em ambos os animais, a inibição da 

catalase não causou grandes mudanças no sistema antioxidante e nem 

maiores danos oxidativos quando os animais estavam em normóxia. Já o 

grau de falta de oxigênio resultou em respostas diferentes. Nos Helix aspersa 

injetados com ATZ submetidos à anóxia, não houve alterações de atividades 

enzimáticas, do metabolismo da glutationa ou de danos oxidativos, enquanto 

nas tilápias submetidas à hipóxia ocorreram algumas alterações que indicam 

que esta condição eleva a produção de ROS. Um aumento da produção de 

ROS é esperado em diferentes organismos durante a hipóxia (Maiti et al., 

2006; Behn et al., 2007; Bickler e Buck, 2007), uma vez que a restrição na 

oferta de oxigênio causa um desequilíbrio no transporte mitocondrial de 

elétrons (Guzy e Schumacker, 2006), mas mantém o oxigênio disponível 

para reações que geram ROS (Halliwell e Gutteridge, 1984). A falta de 

oxigênio geralmente diminui a capacidade do animal de manter a resíntese 

de grandes quantidades de ATP, aumentando a concentração dos produtos 

de sua quebra, ADP, AMP, adenosina, inosina e hipoxantina (Chevion et al., 

2003). Na presença de oxigênio, a xantina oxidase reage com a hipoxantina 

formando radicais superóxido (Garlick et al., 1987; Zweier et al., 1988; Zweier 

et al., 1994; Hermes-Lima e Storey, 1995b). Estes sofrem dismutação 

gerando H2O2 (Fridovich, 1983; Fridovich, 1995), que, na presença de íons 

metálicos, gera radicais hidroxil (Halliwell e Gutteridge, 1984). A ausência de 

oxigênio nos caramujos impede que haja maior produção de ROS. 

 Nos lagartos teiús, a hibernação possivelmente causa algum grau de 

hipóxia no intestino, porém a produção de ROS não parece estar aumentada, 

certamente devido a uma grande depressão metabólica do tecido. Durante a 

hibernação dos teiús, seu intestino não apresentou aumento de concentração 

de TBARS, houve queda da concentração de peróxidos lipídicos, e a razão 
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GSSG/eq-GSH diminuiu nitidamente, indicando que não estaria havendo um 

maior requerimento das enzimas que utilizam o GSH como substrato. 

 Nos caramujos, o estresse da falta de oxigênio induziu uma maior 

atividade de Se-GPX, confirmando um possível papel importante desta 

classe de enzimas na proteção do organismo em situações de grandes 

flutuações no consumo de oxigênio (Ferreira et al., 2003; Ramos-

Vasconcelos et al., 2005; Ferreira-Cravo et al., 2007). Nas tilápias, a restrição 

de oxigênio promoveu resposta semelhante. Esses animais apresentam uma 

“preparação para o estresse oxidativo” (Hermes-Lima et al., 1998; Hermes-

Lima e Zenteno-Savin, 2002; Oliveira et al., 2007). É possível que os fatores 

que detectam a hipóxia, como o HIF-1, que desencadeiam respostas de 

adaptação, sejam os mesmos envolvidos na ativação da Se-GPX ou na 

modulação do sistema antioxidante (Fig. 4.1). Em caramujos terrestres Otala 

lactea, foi observado que a depressão metabólica presente durante a 

estivação estava associada ao maior nível de proteína quinase B (Akt) 

(Ramnanan et al., 2007), que tem relação com a ativação de HIF (Arsham et 

al., 2002). Um aumento de 20 vezes na expressão de Akt também foi 

observado no intestino de esquilos-de-13-linhas Spermophilus 

tridecemlineatus em hibernação em relação a animais ativos (Fleck e Carey, 

2005). O Akt ativado é necessário para a indução, por moléculas como 

tertbutil hidroquinona, do fator 2 relacionado ao NF-E2 (Nrf2) em diferentes 

células humanas isoladas (Lee et al., 2001; Nakaso et al., 2003; Li et al., 

2006; Wang et al., 2008). Em resposta a moléculas com propriedades 

antiinflamatórias e anticarcinogênicas, o Nrf2 é translocado para o núcleo 

celular, se liga ao elemento de resposta antioxidante (ARE) e induz maiores 

níveis de mRNA e de proteína de GPX-2 em células isoladas de cólon 

humano (Banning et al., 2005). Portanto, é possível que a ativação de Se-

GPX possa ocorrer pelos mesmos elementos presentes na resposta à 

hipóxia e/ou ao hipometabolismo. Os dados de esquilos-de-13-linhas 

Spermophilus tridecemlineatus reforçam esse raciocínio, pois estes animais 

apresentaram níveis aumentados de Nrf2 e de seus alvos Cu/Zn-SOD e 

heme oxigenase-1 no coração durante a hibernação (Morin et al., 2008). 

Uma ativação de Nrf2 e de GST também foi observada em diferentes tecidos 
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de sapos Xenopus laevis submetidos à desidratação (Malik e Storey, 2009). 

Como discutido anteriormente, nem todos os animais apresentam ativação 

de enzimas antioxidantes durante o estado hipometabólico. No trabalho com 

células isoladas de Banning et al. (2005), os níveis de mRNA e de proteína 

de GPX-2 aumentaram em resposta aos indutores somente em células de 

cólon, apesar de células de fígado também terem apresentado as mesmas 

respostas de Nrf2 (translocação e ligação ao ARE). Os autores argumentam 

que as células do cólon naturalmente apresentam menor quantidade de 

GPX-2 que as células de fígado e, por isso, seriam mais sensíveis (Banning 

et al., 2005). A cascata de reações proposta é especulativa, uma vez que: (i) 

as relações apresentadas entre as diferentes moléculas podem não ocorrer 

em resposta à depressão metabólica; (ii) a ativação de Akt nem sempre está 

presente durante o hipometabolismo, como foi observado em esquilos 

Spermophilus richardsonii em hibernação (Abnous et al., 2008); e (iii) a 

ativação de HIF parece não depender de Akt (Arsham et al., 2002). Os 

exatos mecanismos de modulação do sistema antioxidante em resposta à 

hipóxia/anóxia ainda são desconhecidos.  

 

Normóxia

Anóxia

Taxa 
metabólica

Reoxigenação Estresse oxidativo tolerável

Demanda de ATP maior do que a oferta

Taxa 
metabólica Se-GPX

HIF / Akt

Nrf2 / ARE

 

Figura 4.1. Esquema simplificado das mudanças ocorridas e esperadas nos 
animais Helix aspersa antes, durante e após um período de anóxia. 
HIF-1: fator induzível por hipóxia; Akt: proteína quinase B; ARE: elemento de 
resposta antioxidante; Nrf2: fator 2 relacionado ao NF-E2. 
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 Os teiús não apresentaram aumento da atividade de enzimas 

antioxidantes durante o hipometabolismo da hibernação, pelo contrário, 

tiveram redução da atividade de GST e GPX-total (Fig. 4.2). Resultados 

semelhantes foram encontrados em intestino de sapos após dois meses em 

estivação (Grundy e Storey, 1998). Também foi visto uma redução da 

expressão de SOD no músculo de sapos estivantes (Hudson et al., 2006). A 

maior parte das alterações encontradas no intestino dos teiús está 

relacionada ao jejum, uma vez que os animais ativos privados de alimentos 

tiveram essencialmente as mesmas respostas. 
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Figura 4.2. Esquema simplificado das mudanças ocorridas e esperadas no 
intestino dos animais Tupinambis merianae antes, durante e após a 
hibernação. 
 

A reoxigenação nos caramujos injetados com ATZ causou mínimos 

danos oxidativos durante a reoxigenação. Isso mostra que em Helix aspersa, 

a catalase não exerce um papel essencial no controle das ROS produzidas 

provavelmente mais intensamente durante a reoxigenação pós-anóxia, mas 

que ela teria um papel complementar aos demais componentes do sistema 

antioxidante, que tem alta eficiência em evitar o estresse oxidativo. 

Interessantemente, em rãs e peixes dourado sob normóxia, a injeção de ATZ 

resultou em danos oxidativos em todos os órgãos analisados: fígado, rim, 

coração e pulmão (Barja de Quiroga et al., 1989; Lopez-Torres et al., 1990) e 

fígado, rim e cérebro, no caso dos peixes dourado (Bagnyukova et al., 2005a; 

Bagnyukova et al., 2005b). Os resultados desses estudos sugeriam que a 

menor atividade de catalase seria suficiente para causar um desequilíbrio 

nos tecidos. 
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Considerando que a reoxigenação após um período de hipóxia pode 

causar danos oxidativos, como ocorreu no fígado e no cérebro de peixes 

dourado (Lushchak et al., 2001), seria esperado que a supressão da catalase 

aumentasse significativamente o grau de estresse oxidativo durante a 

reoxigenação pós-anóxica nos caramujos e pós-hipóxica nas tilápias. 

Durante a reoxigenação, a supressão da atividade de catalase nos 

caramujos injetados com ATZ foi parcialmente compensada com a maior 

atividade de Se-GPX, que havia aumentado durante a anóxia. Nas tilápias, 

os danos oxidativos provocados pela reoxigenação foram mais perceptíveis 

do que nos caramujos, tanto nos animais injetados com salina quanto 

naqueles com menor atividade de catalase. A inibição de catalase parece ter 

tornado as tilápias mais vulneráveis ao estresse oxidativo durante a 

reoxigenação do que os caramujos, uma vez que as tilápias apresentaram 

alteração de mais parâmetros. Elas apresentam maiores níveis de razão de 

GSSG/eq-GSH, proteínas carboniladas e TBARS, e diminuição da atividade 

de GST, quando comparadas com as tilápias injetadas com salina. Já os 

caramujos, apresentaram somente aumentos pequenos na concentração de 

proteínas carboniladas no hepatopâncreas. 

Parece haver uma relação entre o nível de tolerância dos animais à 

restrição do oxigênio e a sua capacidade de se proteger contra a 

superprodução de ROS advinda de ciclos de anóxia/hipóxia e reoxigenação. 

Peixes intolerantes à falta de oxigênio, como a carpa comum (Cyprinus 

carpio) (Johnston e Bernard, 1983; Van den Thillart e Van Waarde, 1985; 

Van Waarde et al., 1990), apresentam aumento de indicadores de danos 

oxidativos no fígado durante a reoxigenação. Cérebro, músculo e rim não 

apresentaram estresse oxidativo durante a reoxigenação (Lushchak et al., 

2005b). A maior razão de GSSG/eq-GSH nas tilápias injetadas com ATZ 

durante a reoxigenação evidencia um maior requerimento das diferentes 

formas de GPX, que formam GSSG, quando a atividade da catalase estava 

diminuída. Os dados de caramujos e de peixes indicam que a catalase ajuda 

conjuntamente com os outros componentes do sistema antioxidante na 

proteção contra o excesso de radicais livres durante um ciclo de anóxia ou 

hipóxia e reoxigenação, porém não é essencial. 
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O despertar dos teiús não resultou em grandes danos oxidativos em 

seu intestino. A atividade de SOD-total nos teiús despertados esteve 

aumentada em relação aos animais ativos do outono, o que poderia estar 

relacionado a uma maior produção de ROS. Porém, mesmo tendo 

apresentado uma redução de parâmetros antioxidantes, como GSH, o 

intestino dos teiús hibernantes parece ter um sistema antioxidante eficiente, 

uma vez que não apresentou aumento de danos oxidativos nesta fase de 

despertar. É interessante lembrar que este tecido sofre grande atrofia e se 

recupera rapidamente, possivelmente sem haver aumento de apoptose. Em 

esquilos-de-13-linhas Spermophilus tridecemlineatus, sua mucosa intestinal 

apresenta aumento da expressão de proteínas antiapoptóticas durante a 

hibernação (Fleck e Carey, 2005). O percentual de células apoptóticas no 

intestino de serpentes Python molurus bivittatus em jejum é menor do que 

quando elas estão alimentadas (Starck e Beese, 2001). Além disso, o 

aumento da massa do intestino após a alimentação em serpentes 

Thamnophis sirtalis parietalis não ocorre por proliferação celular (Starck e 

Beese, 2002). Mesmo sem ingerir alimentos, sapos recuperam rapidamente 

alguns dos parâmetros intestinais após um período de estivação (Cramp e 

Franklin, 2005). No intestino de teiús, a privação alimentar mostrou ser uma 

situação de estresse oxidativo, uma vez que ela causou aumento da razão 

de GSSG/eq-GSH e aumento da atividade de Mn-SOD. Isso provavelmente 

está associado à redução de vários parâmetros antioxidantes. 

Os resultados apresentados nesta tese respondem dois 

questionamentos no estudo do metabolismo de radicais livres em situações 

que envolvem flutuações na disponibilidade e no consumo de oxigênio. Eles 

mostram um papel importante da catalase, mas não essencial, em ciclos de 

anóxia/hipóxia e reoxigenação. Em geral, os resultados mostraram que o 

sistema antioxidante durante a hibernação de um vertebrado ectotérmico é 

relativamente eficiente em evitar estresse oxidativo tanto durante a 

dormência quanto durante o despertar, apesar de ter havido diminuição de 

alguns parâmetros antioxidantes. Os resultados também mostram que várias 

mudanças do sistema antioxidante do intestino de um animal hibernante são 
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as mesmas encontradas durante a privação de alimentos, porém esta última 

causa certo grau de estresse oxidativo no tecido. 
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RESUMO 

 

Muitas espécies de animais vivenciam situações nas quais há uma 

profunda depressão metabólica, como na anóxia, na hipóxia e na hibernação. 

Durante a reoxigenação ou o despertar, ocorre aumento da produção de 

espécies reativas de oxigênio (ROS), que tendem a causar danos oxidativos. 

Diferentes enzimas antioxidantes protegem o organismo contra as ROS, 

porém não se sabe qual a real importância de cada uma delas durante a 

reoxigenação. A hibernação é uma das formas de hipometabolismo menos 

estudadas, fazendo com que haja questionamentos sobre como os 

hibernantes se protegem das ROS durante o despertar. A análise dos dados 

existentes é complexa devido à existência de variáveis não controladas, 

como o efeito do jejum associado à hibernação. Nesta tese, foram 

desenvolvidos dois projetos. Em um, investigou-se a importância da catalase 

num ciclo de anóxia e reoxigenação em caramujos pulmonados. No segundo, 

investigou-se o efeito da hibernação e da privação alimentar no intestino de 

lagartos teiús. Com base nos resultados, foi possível concluir que a catalase 

exerce um papel complementar contra os danos oxidativos causados pelas 

ROS e em conjunto com os demais componentes do sistema antioxidante. 

Porém, sua função não parece ser essencial, sendo em grande parte 

compensada pela atividade de glutationa peroxidase. Também foi possível 

concluir que a hibernação, estudada sem a interferência de drásticas quedas 

da temperatura, causa nítidas alterações no metabolismo de radicais livres 

no intestino de lagartos, com queda de atividades enzimáticas e de 

concentração de glutationa. A ausência de grandes danos oxidativos durante 

o despertar dos animais mostra que eles têm um sistema antioxidante 

eficiente. A privação alimentar resultou em respostas semelhantes as da 

hibernação, mas parece ter causado um certo grau de estresse oxidativo. Os 

resultados apresentados nesta tese respondem dois questionamentos no 

estudo do metabolismo de radicais livres em situações que envolvem 

flutuações na disponibilidade e no consumo de oxigênio. 

Palavras chave: oxigênio, antioxidante, alimento, peroxidação. 
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ABSTRACT 

 

Many species of animals experience situations in which occurs a 

profound metabolic depression, like anoxia, hypoxia and hibernation. During 

reoxygenation or arousal, there is an increase of the production of reactive 

oxygen species (ROS), which tend to cause oxidative damage. Different 

antioxidant enzymes protect the organims against the ROS, however the real 

importance of each one of them during reoxygenation is not known. 

Hibernation is one of the types of hypometabolism less studied, and 

questions about how the hibernators protect themselves from ROS during the 

arousal have not yet been answered. The analysis of the existent data is 

complex due to the existence of uncontrolled variables. In this thesis were 

carried out two studies in which were investigated: the importance of catalase 

in a cycle of anoxia and reoxygenation in pulmonate snails, and the effect of 

hibernation and of food deprivation in the intestine of tegu lizards. 

Considering the results, it was possible to conclude that catalase plays an 

complementary role against the damages caused by ROS and in association 

with the other components of the antioxidant system. However, its function 

seems to be non-essential, being greatly compensated by the glutathione 

peroxidase activity. It was also possible to conclude that hibernation, studied 

without the interference of drastic falls in temperature, causes clear 

alterations in free radicals metabolism in the lizards’ intestine, with a reduction 

in enzymes activities and in glutathione concentration. The absence of big 

oxidative damage during the arousal of the animals shows that they have an 

efficient antioxidant system. Food deprivation resulted in similar responses of 

those from hibernation, but seemed to cause some degree of oxidative stress. 

The results presented in this thesis answer two questions in the study of the 

free radical metabolism in situations that involve fluctuations in oxygen 

availability and consumption. 

Keywords: oxygen, antioxidant, free radicals, food, peroxidation. 
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ANEXO A – CAPÍTULO DE LIVRO (ESTIVAÇÃO) 

 

A seguir, está um capítulo de livro internacional sobre o metabolismo 

de radicais livres envolvido na estivação, em fase de publicação. Ele foi 

escrito como parte das atividades do doutorado. 

 

FERREIRA-CRAVO, M.; WELKER, A.F.; HERMES-LIMA, M. The connection 

between oxidative stress and estivation in gastropods and anurans. In: 

CARVALHO, J.E.; NAVAS, C.A. Aestivation. Heidelberg: Springer, in press. 
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Abstract 

 In situations of food and water deprivation associated with unfavorable 

environmental conditions, a number of animal species undergo estivation. This 

state of locomotor inactivity involves a drastic reduction in the metabolic rate, 

allowing the estivator to survive long periods of adverse situations. However, 

the arousal from dormancy causes a rapid increase oxygen consumption, which 

may elevate the production of oxygen radicals. Thus, it is expected that animals 

that arouse from estivation suffer a physiological oxidative stress. The reported 

mechanisms that protect estivators (anurans and gastropods) from the potential 

dangers of increased oxyradical formation are discussed. This includes the 

modulation of endogenous antioxidant defenses (enzymes and glutathione) of 

gastropods during dormancy, preparing them for arousal. It is also discussed a 

different strategy used for estivating anurans. 

 

1. Biochemical and physiological adaptations for estivation 
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 The distribution and profusion of life in the planet are restricted in some 

degrees by extreme temperatures, water and food accessibility (Chown and 

Storey 2006). The fine-tunings for animal adaptations are in multiple grades: 

behavioral, physiological and biochemical. 

 Estivation (also named aestivation) occurs in situations of food and water 

deprivation associated with other adverse factors, normally arid conditions and 

high temperatures. Many vertebrates (air breathing fishes, amphibians, reptiles 

and small mammals) and invertebrates species experience this state of aerobic 

inactivity (Abe 1995; Storey 2002). The critical elements for long-term survival 

during estivation are water retention and plenty fuel reverses (Storey 2002). 

Moreover, other elements are related to the phenomenon of estivation and 

these include metabolic suppression, tolerance of pH disturbances, hypoxia 

tolerance (at least in the case of gastropods, Hermes-Lima et al. 1998) and 

mechanisms to cope with reactive oxygen species (ROS) and oxidative damage 

(Bickler and Buck 2007). 

 Aerobic oxidation of lipids is the prime source of energy during estivation 

in vertebrate animals, jointly with protein catabolism and a moderately small 

input of carbohydrates (Storey 2002). In land snails, the main fuel font is 

carbohydrate in the form of glycogen (Livingstone and de Zwaan 1983; Rees 

and Hand 1993), however, during extended periods of dormancy, proteins 

emerge as a significant fuel to catabolism (Rees and Hand 1993), much alike 

starvation on “regular mammals”. In the case of metabolic arrest in estivation a 

number of enzymes are regulated via reversible phosphorylation and other by 

alterations in the lipid environment. In addition, several processes are regulated 

by altering the concentration of enzymes, which is controlled by enzyme 

synthesis or degradation - contributing to depress different metabolic pathways 

(Stuart et al. 1998; Storey 2002).  

 Within just 2 days of the onset of estivation, land snails Otala lactea 

present marked changes in key biochemical parameters. Foot muscle and 

hepatopancreas homogenates showed a reduction in the rate of in vitro protein 

translation by ~80%, which was associated with strong alterations in the 

phosphorylation of ribosomal factors. Despite this, the expression of heat shock 

proteins increased under estivation, which could be responsible for the lack of 
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changes in the levels of oxidatively damaged protein, measured as carbonyl 

proteins (Ramnanan et al 2009; Storey and Storey 2009). In addition, dormant 

land snails presented increased anti-apoptotic pathways (Ramnanan et al 

2007), which could be operative during arousal – when physiological oxidative 

stress happens in land snails (Hermes-Lima and Zenteno-Savín 2002). 

 As an example of what happens to physiological parameters under 

metabolic depression, the VO2 of land snails Helix lucorum becomes reduced in 

the oncet of estivation and metabolic rates drop to 10–30% of awaken 

individuals (Michaelidis 2002). In addition, isolated cells from estivating land 

snails present lower oxygen consumption than cells from active ones, under the 

same experimental conditions (Bishop and Brand 2000; Guppy et al. 2000). 

These processes contribute to spare energetic reserves under estivation 

(Herreid 1977; Bemis et al. 1987; Pinder et al. 1992; Pedler et al. 1996). 

 Some of these adaptations to estivation are regulated by alterations in 

the respiratory system. Estivating land snails present apnoic breathing, which 

diminish water loss due to evaporation. This also causes fluctuations in CO2 

discharge and VO2 (Barnhart and McMahon 1987). Oxygen availability under 

estivation increases after a single breath and drops until a threshold value of 

pCO2 is achieved - prompting the next breath (Herreid 1977; Barnhart 1986; 

Storey 2002). These alterations result in pH disturbances and hypoxia to 

internal organs. The reduced oxygen availability in land snails can be observed 

by the progressive fall in the PO2 of the hemolymph throughout the period of 

estivation (Michaelidis 2002). 

 In a study of Pedler et al. (1996), it was reported that the extrinsic effects 

of PO2 and pH are resonsible for 70% of the total in vitro metabolic depression 

of mantle tissue of the land snail Helix aspersa and intrinsic effects contribute a 

further 30%. These extrinsic and intrinsic effects in land snails were also studied 

in hepatopancreas cells by Guppy et al. (2000). They observed that when the 

extrinsic effects of pH and pO2 are excluded, the intrinsic effects are 

responsible for a 50% decreased metabolic rate of the cells from estivating 

snails in comparison to control animals.  

 All these adaptations seen in gastropods that experience estivation 

appear to bring advantages. Metabolic depression enables the preservation of 
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endogenous fuel reserves, allowing estivators to survive periods of adverse 

situations. However, the adaptations can also be potentially dangerous, since 

the drastic changes in oxygen consumption are related to higher production of 

reactive oxygen species (ROS) - known to be involved in a number of human 

diseases and natural aging (Halliwell and Gutteridge 1999; Hermes-Lima 2004; 

Hulbert et al. 2007).  

 

2. Oxidative stress during estivation and arousal 

 ROS have the potential to harm macromolecules as DNA, lipids and 

proteins (Sies 1986; Halliwell and Gutteridge 1999). Superoxide anion (O2
-), 

hydrogen peroxide (H2O2) and hydroxyl radical (.OH) are some examples of 

ROS. Oxidative stress happens when the rate of ROS generation is higher than 

the rate of their decomposition, causing increased oxidative damage to 

biomolecules - such as proteins, DNA and membrane lipids (Hermes-Lima 

2004). Other reactive species of biological relevance are based on nitrogen – 

the reactive nitrogen species (RNS). Examples include nitric oxide (.NO), 

nitrogen dioxide (.NO2) and peroxinitrite (ONOO_). ROS and RNS are also key 

players in cellular signaling processes of physiological (non-pathological) nature 

(Hermes-Lima 2004; Augusto, 2006). 

 The organisms have antioxidant defenses to cope with ROS that are 

formed in many physiological or pathological processes. Enzymatic defenses 

include superoxide dismutases (SOD), glutathione peroxidases (GPx), 

glutathione-S-transferases (GST), catalase, glutathione reductase (GR), 

thioredoxins and several others. Endogenous non-enzymatic antioxidants 

include ascorbate, uric acid and glutathione (GSH) (Hermes-Lima 2004). 

 At this point we could ask how free radical medtabolism is related to 

estivating animals. Within a few minutes after an increase in air humidity, 

estivating land snails (e.g. Otala lactea, Helix pomatia, Helix aspersa and Pila 

ovata) arouse from dormancy. The breathing pattern, which is apnoic under 

estivation, returns to normal and the oxygen consumption increases rapidly, 

returning to the values encountered in active animals (Herreid 1977). It is well 

known that a rapid elevation of oxygen metabolism results in an elevated 

production of ROS, partly because the rate of superoxide production at the 
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mitochondrial level in many biological systems is proportional to oxygen tension 

(González-Flecha and Demple 1995; Turrens et al. 1982). Thus, it would be 

expected that physiological oxidative stress occurs in animals that arouse from 

estivation, like other animals that experience transient metabolic depression 

and restoration of normal oxygen consumption, for example, hibernating 

mammals, freeze tolerant frogs, anoxia tolerant turtles and mollusks (Storey 

1996; Hermes-Lima and Zenteno-Savín 2002; Bickler and Buck 2007). How do 

animals protect themselves against the high ROS production associated with 

arousal from estivation? 

 

3. Dealing with ROS associated to estivation and arousal 

 A few studies have investigated free radical metabolism of animals under 

estivation. These studies were performed with land snails, aquatic snails and 

two anuran species (Hermes-Lima and Storey 1995a, 1995b; Grundy and 

Storey 1998; Hermes-Lima et al. 1998; Ferreira et al. 2003; Ramos-

Vasconcelos and Hermes-Lima 2003; Ramos-Vasconcelos et al. 2005; Hudson 

et al. 2006). 

 

3.1. Free radical metabolism and dormancy in land snails 

 By investigating the activities of antioxidant enzymes and levels of 

glutathione in foot muscle and hepatopancreas of the land snails Otala lactea, 

Hermes-Lima and Storey (1995a) showed relevant changes in antioxidant 

enzymes. The activities of catalase, SOD-total, and GST were 62 to 94% higher 

in the foot muscle of estivating snails compared to active ones. In 

hepatopancreas of estivating snails, SOD-total was also 1.7-fold higher as 

compared with active snails whereas selenium-GPx was 2.2-fold higher. GR 

activity was not affected by estivation/arousal in either tissue. Within 40 min 

after arousal began, selenium-GPx activity in the hepatopancreas had fallen 

again to control values, but SOD-total showed a further 70% rise in activity 

before returning to control levels by 80 min (Figure 1). Estivation had no effect 

on GSH-equivalent (GSH-eq) concentration in tissues but GSSG content was 

about 2-fold higher in both organs of 30-day dormant snails (Hermes-Lima and 

Storey 1995a; Hermes-Lima et al. 1998). The observed increase in the 
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GSSG/GSH-eq ratio during estivation was attributed to a reduction in the rate of 

GSH recycling due to a possible decrease in NADPH supply in the 

hypometabolic state. On the other hand, recent work showed increased activity 

of G6PDH in the hepatopancreas of estivating Otala lactea snails due to 

reversible phosphorilation (Ramnanan and Storey 2006). The observed higher 

G6PDH activity under estivation could be an indicative of increased NADPH 

production via the pentose pathway. However, that should occur if carbon flux 

through anabolic pathways are increased (which should not be the case for 

estivating snails). 

 Lipid peroxidation, measured as TBARS concentration, was significantly 

increased by 25% in the hepatopancreas of Otala lactea after 20 min of arousal 

from dormancy. With 40 min the levels of TBARS returned to those of estivating 

animals (Hermes-Lima and Storey 1995a). This suggests that oxidative damage 

in that organ occurs within minutes after arousal. Soon after that, aldehyde 

dehydrogenases and detoxification mechanisms should convert aldehydic 

products of lipid peroxidation into excretable metabolites. It is possible that lipid 

peroxidation could have been higher if antioxidant enzyme activities (SOD-total 

and selenium-GPx) were not increased in hepatopancreas during estivation. 

 In addition, xanthine oxidase, a potential in vivo ROS generator, showed 

very low activity in hepatopancreas of O. lactea, either under one-month 

estivation or 24-h awakened (0.03 and 0.01 mUnits/mg protein, respectively). 

Only xanthine dehydrogenase presented high activity, which is important for 

nitrogen metabolism. The minimal ability of xanthine oxidase to induce oxidative 

stress may constitute an adaptive advantage for O. lactea during arousal 

periods (Hermes-Lima and Storey 1995b). 

 The response of the free radical metabolism during estivation was also 

studied in Helix aspersa. After 20 days of dormancy the activities of 

hepatopancreas and foot muscle selenium-GPx were increased (by 4.9-fold 

increase and 3.9-fold, respectively) comparison to 24-h aroused animals 

(Ramos-Vasconcelos and Hermes-Lima 2003). In addition, levels of 

hepatopancreas GSH-eq were increased during estivation. During awakening, 

the ratio GSSG/GSH-eq increased significantly (by 1.6-fold) at 15 min and then 

retuned to lower levels within 24 h (Figure 2). This indicated that ROS 
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overgeneration takes place in arousing snails during the winter season. 

Moreover, levels of TBARS in the hepatopancreas increased by 1.3-fold from 5 

to 30 min of arousal. There was, however, a 37% drop in TBARS levels from 

time-zero arousal to 5 min; a similar drop was also observed for levels of lipid 

hydroperoxides and then gradually decreased (Ramos-Vasconcelos and 

Hermes-Lima 2003).  

 The determinations by Ramos-Vasconcelos and Hermes-Lima (2003) 

were conducted in the winter season of the South Hemisphere (in laboratory 

conditions). During summer (January to March in Brazil), estivating Helix 

aspersa also showed an increase in selenium-GPx activity (by 3.6-fold) in the 

hepatopancreas, but not in foot muscle. No changes happened in the activities 

of GR, GST and G6PDH (as observed for winter-snails) in the two organs, but 

SOD-total and catalase activities diminished during summer-estivation. Total 

GSH-eq concentration was increased (by 1.5-fold) only in foot muscle during 

estivation. Levels of TBARS and carbonyl proteins in foot and hepatopancreas 

were unchanged during estivation/arousal (Ramos-Vasconcelos et al. 2005). 

On the other hand, TBARS concentration in foot muscle was approximately two 

times lower in summer than in winter.  

 Seasonal variation of free radical metabolism was seen in different 

animals, including rats (Belló-Klein et al. 2000), ground squirrels (Buzadzic et al. 

1990; Carey at al., 2003), fish (Wilhelm-Filho et al., 2001a), crocodilians 

(Furtado-Filho et al. 2007), polychaetas (Keller et al., 2004; Ferreira-Cravo et al. 

2007), crustacea (Niyogy et al. 2001), bivalve mollusks (Wilhelm-Filho et al., 

2001b). In the case of land snails, the few data available demonstrated marked 

seasonal changes in free radical metatolism in two species of Helix genera 

(Ramos-Vasconcelos et al. 2005; Nowakowska et al. 2009). 

 In Helix pomatia, the onset and maintenance of winter torpor was 

considered a “passive” phenomena imposed by external conditions, while its 

spring interruption can be regarded as a precisely controlled endogenous 

mechanism, without influence of temperature (Wieser and Wright 1979; Bailey 

1981; Vorhaben et al. 1984; Caputa et al. 2005).  

 The results from Ramos-Vasconcelos et al. (2005) clearly indicate 

important seasonal differences in the regulation of free radical metabolism of 
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estivating snails. Since conditions of illumination, temperature and humidity 

were very similar in the experiments with Helix aspersa in winter and summer, it 

is possible that an endogenous mechanism (an “internal clock”) is regulating the 

metabolism of free radicals in each season. One should remember that Helix 

aspersa, originally from Mediterranean regions, undergo months of estivation 

and/or hibernation in the natural environment, depending on local conditions 

(Bailey 1981; Iglesias et al 1996). 

 The elevation of selenium-GPx activity of Helix aspersa during estivation 

in both seasons suggests an important role of this enzyme in protecting animals 

from oxidative stress following arousal. In the case of summer-snails, the 

absence of signs of oxidative stress in hepatopancreas during arousal was 

attributed to an exceptionally high activity of selenium-GPx, reaching up to 0.2 

U/mg protein (hepatic GPx activity in rats are 0.6-1.2 U/mg protein) - as 

opposed to 0.02-0.03 mU/mg protein in dormant winter-snails (Ramos-

Vasconcelos et al. 2005). 

 Changes in the patterns of free radical metabolism during torpor in 3 

different periods were also observed in a recent study with land snails Helix 

pomatia. Nowakowska and coworkers (2009) reported that during autumn (in 

the Northern Hemisphere), the hepatopancreas from dormant snails presented 

a significant drop in GR activity and an augment (by 3-fold) in GST activity 

compared with active snails. No alterations were reported in catalase and GPx 

activities in the three analyzed organs (hepatopancreas, foot muscle and 

nephridium). Moreover, TBARS concentration in the nephridium of torpid 

autumn-snails was significant higher than in the active ones - no changes 

happened in muscle or hepatopancreas. 

 At the end of winter, hepatopancreas catalase, GR and GST activities in 

torpid snails were significantly higher than in the early phase of that season. 

Foot muscle and nephridium GPx activities were also increased (by 2-3 fold) in 

the final period of winter torpor. Nephridium catalase activity in torpid snails also 

rose about 3-fold by the end of the season. Moreover, levels of TBARS were 

increased in the foot muscle and nephridium by the final part of dormancy 

(Nowakowska et al. 2009). 
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 In early spring the activities of GST (from hepatopancreas) and catalase 

(from hepatopancreas and nephridium) of torpid Helix pomatia continued to 

exhibit the same pattern of augmented activity observed in the end of winter 

torpor. These activities were also significantly higher (4-fold in the case of 

nephridium catalase) than the observed in active spring snails. On the other 

hand, nephridium GPx activity increased upon arousal in spring. Moreover no 

changes were observed for GR activity and TBARS levels in the three organs. 

The concentration of GSH was kept unchanged in all seasons when comparing 

active with torpid animals (in spring and fall) and during the stages of winter 

torpor (Nowakowska et al. 2009). 

 These results show relevant seasonal alterations in the control of free 

radical metabolism in active and dormant snails. An important difference of 

these observations (in Helix pomatia) from those of Ramos-Vasconcelos and 

coworkers (2005) is that land snails were kept under natural environmental 

conditions. However, the observations in Helix pomatia show – in general – 

evidence for increased antioxidant potential in dormant animals in comparison 

with active ones. This adds up to these observations of antioxidant regulation in 

Otala lactea and Helix arsersa (Hermes-Lima and Storey 1995; Hermes-Lima et 

al. 1998; Ramos-Vasconcelos et al. 2005). 

 The increase in activity of antioxidant enzymes or GSH levels in animals 

under very low metabolic rates (or under anoxia/hypoxia exposure) was 

considered to be a form of “preparation for oxidative stress”. This oxidative 

stress of physiological nature has been shown to happens during arousal in 

dormant snails and hibernating ground squirrels (Orr et al. 2009), or during 

reoxygenation in hypoxic tolerant species (Hermes-Lima and Zenteno-Savín 

2002). 

 

3.2. Free radical metabolism and dormancy in a freshwater snail 

 Another estivation work was executed with Biomphalaria Tenagophila, a 

mollusc species known as an intermediate host of Schistosoma mansoni in 

Brazil, which also undergoes estivation (Paraense 1986; Teles and Marques 

1989). The activities of antioxidant enzymes and one marker of oxidative stress 
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were evaluated in the hepatopancreas of this freshwater snail (Ferreira et al. 

2003). 

 After 15 days of estivation, SOD-total activity became significantly lowered 

whereas selenium-GPx activity was significantly elevated (by 14%) in 

comparison to controls. The activities of GST, GR and G6PDH were unchanged 

by estivation. 24 hours after arousal, SOD activity was recovered while 

catalase, Se-GPX and GST activities were significantly lower than those of the 

respective controls. This part of the study was conducted during summer 

(Ferreira et al. 2003). 

 The evaluation of a marker of oxidative stress took place in the fall season 

(in Brazil) after 15 days of estivation and 26 h of recovery from estivation. 

TBARS levels in hepatopancreas did not change during estivating/recovery. It 

was not possible to establish a relationship with the modulation of antioxidant 

enzymes during estivation/recovery with the lack of lipid peroxidation because 

TBARS and antioxidant enzymes were determined in different seasons. 

 

3.3. Reduction of ROS production 

 Another possible mechanism of defense against the dangers of wide 

fluctuations in oxygen availability (and consumption) is the reduction in ROS 

production. It was demonstrated that brain slices of turtles produce less ROS 

when the animais are exposed to anoxia, a situation that also causes severe 

metabolic depression (Pamenter et al. 2007). Mitochondria produce high 

quantities of ATP aerobically through the continuous phosphorilation of ADP by 

ATP synthase, which allows the passage of protons through the inner 

membrane of the organelle coupled with ATP synthesis. Part of the protons 

crosses the inner membrane through uncoupling proteins (UCPs), promoting 

the phenomenon known as proton leak. 

 One explanation for lower rates of ROS production could be a higher rate of 

proton leak in mitochondria, which was experimentally demonstrated (Brand 

2000; Speakman et al 2004; Harper et al 2008). Recently, the induction of 

proton leak by an uncoupling agent reduced the rates of ROS production in 

mice (Caldeira da Silva et al. 2008). Interestingly, higher gene expression of 

UCPs was found in the muscles of lizards and in the brain of fish submitted to 
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low temperatures - which alter oxidative and non-oxidative metabolism 

(Jastroch 2007; Rey et al. 2008). However, more robust data are needed to 

confirm that this mechanism really happens under natural conditions of 

estivating vertebrates and invertebrates. If this is true estivators, a higher rate of 

proton leak could be a protective process not only during dormancy, but also 

during arousal. 

 On the other hand, some authors defend that lower rates of ROS production 

are actually associated with diminished rates of proton leak (Rolfe and Brand 

1997; Ramsey et al. 2004; Philipp et al. 2005; Ramos-Vasconcelos 2005). The 

kinetics of proton leak in Helix aspersa remains constant during estivation 

(Bishop et al. 2002), however the drop in the oxidation of nutrients by 

mitochondria and the cellular respiration of snails is accompanied by a 

reduction of proton leak (Bishop et al. 2002; Bishop and Brand 2000). In Cepae 

nemoralis snails, estivation for 6 weeks altered the lipid composition of 

mitochondria, which could reduze protons condutance (Stuart et al. 1998). 

 

3.4. Desert toads, estivation and oxidative stress 

 Spadefoot toads, Scaphiopus couchii, expend 9-10 months of every year 

estivating under the soil of the American southwest desert. During estivation, 

oxygen consumption is reduced to about 30%-20% of the normal metabolic 

rate. Principal fuel utilization in these conditions consists of lipid reserves and 

structural proteins (Seymour 1973; Hermes-Lima et al. 2001). Urea rises in the 

toad during the dormant months and provides colligative resistance to the loss 

of body water. This loss can reach 60% of total body water after several months 

(McClanahan 1967). 

 When the animal leaves the state of dormancy, oxygen uptake and 

consumption increase rapidly, which might accompanied by a higher rate of 

ROS generation. The examination of the antioxidants defenses and oxidative 

stress markers in tissues of toads showed how they respond to the broad 

variations in tissue oxygen levels that come with arousal from months of 

estivation. Antioxidant enzymes, GSH, GSSG, conjugated dienes and lipid 

hydroperoxides levels were measured in 2-month estivating (toads burrowed at 

21oC) and 10-day awakened toads (Grundy and Storey 1998). 
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 The authors observed that catalase activity increased in heart and liver (by 

1.4 and 1.7 fold) after awakening but decreased by 40% in kidney. SOD activity 

rose in kidney and heart (by 1.5 and 2.1 fold) after arousal but decreased in 

liver and muscle - by 50 and 30% (Grundy and Storey 1998). 

 Moreover, the activity of GPX-total (selenium plus non-selenium dependent 

GPx activity) increased after arousal in liver, heart and lung (by 1.7 to 2.3 fold) 

and selenium-GPx more than doubled in liver and gut but decreased by 50% in 

kidney. GR activity rose significantly after awakening in heart, kidney and liver. 

GST activity doubled in liver, heart and gut and increased 1.5 fold in lung and 

kidney after awakening. In addition, GSH-eq rose in skeletal muscle, liver and 

lung after arousal by 1.2 to 1.7 fold (Grundy and Storey 1998). 

 Overall, toad organs showed evidence that antioxidant capacity was 

increased after arousal (and therefore was diminished during estivation) ranging 

from only an upward adjustment of GSH-eq in muscle to an extensive 

restructuring in liver (increases in five enzymes and GSH-eq after arousal). 

 The lower antioxidant capacity in dormant toads might also be the cause 

for the increased GSSG/GSH ratio (1.2 to 3.5 fold higher) in all organs, except 

muscle, of estivating spadefoot toads. An increased GSSG/GSH ratio suggests 

a higher use of GSH for peroxide (organic or inorganic) detoxification during 

dormancy – which is an indication of physiological oxidative stress (Grundy and 

Storey 1998; Hermes-Lima et al. 2001). Such rise in GSSG/GSH was also 

observed in arousing Helix aspersa – see Figure 2. 

 Conjugated dienes and lipid hydroperoxides were higher in most organs of 

estivating toads than the control ones, suggesting accumulated oxidative 

damage to lipids during the dormant state (Grundy and Storey 1998). Levels of 

lipid peroxidation byproducts normally correlate positively with the rates of 

oxidative metabolism in various species (Adelman et al. 1988). Therefore, in a 

first glance, it would be expected a drop in lipid peroxidation levels in torpid 

spadefoot toads. However, the evidence clearly indicates oxidative stress in 

most toad organs during dormancy. This may be caused by the decreased 

levels of antioxidant defenses – enzymes and GSH. Toads may have to cope 

with oxidative damage during estivation. It is possible that repair systems are up 

regulated when normal metabolic rates resume – in arousal.  
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 In the green-striped burrowing frog (Cyclorana alboguttata), estivation for 6 

months prompted a 67% drop in the expression of mitochondrial SOD (SOD-2 

mRNA transcript) in the skeletal muscle (Hudson et al. 2006). On the other 

hand, gene expression of muscle catalase and GPx was kept constant during 

estivation. In addition, water-soluble and membrane-bound antioxidants from 

muscle were also unchanged in dormant and active frogs. The expression of 

UCP type-2, which is pointed as a possible way to diminish mitochondrial ROS 

production, was also maintained in the frog muscle (Hudson et al. 2006). The 

authors also normalized the antioxidant determinations to the animal´s 

metabolic rate, giving the interpretation that estivating Cyclorana alboguttata 

could actually present a relative increase in the antioxidant potential in muscle. 

One question not addressed by the authors is how frog muscle would cope with 

a potential rise in ROS formation upon arousal from dormancy (tissues other 

than muscle were not analyzed). 

 The reduction of ROS production in estivating amphibians is another 

possible mechanism that may minimize oxidative stress. During hibernation and 

hypoxia exposure, the proton conductance in the muscle of Rana temporaria 

frogs is maintained, but the lower mitochondrial activity reduces the rates of 

proton leak (St-Pierre et al. 2000). Similar results were found in mitochondria of 

Xenopus laevis and Bufos marinus (Brookes et al. 1998).  

 Moreover, the increase in UPC-2 expression in white adipose tissue and 

UCP-3 in muscle of hibernating arctic ground squirrels (Boyer et al. 1998) may 

mitigate any rise in mitochondrial ROS generation during thermogenic arousal. 

The investigation of UCPs in non-mammalian hibernators/estivators is still in its 

infancy and deserves a lot more attention. 

 

4. Conclusions  

 Estivation induced the response of preparation for oxidative stress in four 

different species of snails (Hermes-Lima and Storey 1995a; Ferreira et al. 2003; 

Ramos-Vasconcelos et al. 2005; Nowakowska et al. 2009). Among the 

enzymes involved in this process, selenium-GPx was observed to be a key 

player. The increase of selenium GPx activity was also reported in tissues of 

other animals under different situations of metabolic depression and/or low 
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oxygen availability. The list includes garter snakes and wood frogs during 

freezing-exposure, leopard frogs during severe dehydration or anoxia exposure, 

goldfish during anoxia (Hermes-Lima and Zenteno-Savin 2002), marine giant 

oysters, common carps, tilapia and hatchling painted turtles during hypoxia 

exposure (Cardoso 2005; David et al. 2005; Lushchak et al 2005; Storey 2006), 

during supercooling in a lizard (Voituron et al. 2006) and in hibernating bats 

Myotis lucifugus (Storey 2006) and 13-lined ground squirrels (Eddy and Storey 

2002; Page et al. 2009). Activation of selenium-GPx was also observed in snails 

Biomphalaria tenagophila and Helix aspersa under anoxia exposure (Ferreira et 

al. 2003; Welker 2009). Most of the works quoted above reported either organ-

specific increases in GPx activity or a rise in gene expression of specific GPx 

isoforms. 

 These observations make a strong body of evidence for a particular 

protective role of selenium-GPx – against peroxide-induced stress – in 

situations of wide changes in metabolic rate and oxygen availability in 

vertebrates and invertebrates. Moreover, it is intriging that the same enzyme 

(selenium-GPx) is useful for adaptation under different environmental extremes 

in animals that do not share recent evolutionary ancestors. It is possible that 

such adaptive role of GPx appeared in evolution before the origin of 

vertebrates. 

 On the other hand, estivating spadefoot toads presented diminished levels 

of antioxidant parameters in different organs and, at the same time, increased 

signs of oxidative stress (Grundy and Storey 1998). In the green-striped 

burrowing frogs, estivation had no effect in most determined antioxidant 

parameters in skeletal muscle, except for a drop in SOD-2 expression (Hudson 

et al. 2006). In both anurans, it seems that the antioxidant status is in 

accordance with the suppression of most metabolic processes, contributing for 

energy sparing. In any case, accumulated oxidative damage in tissues of 

estivating anurans (analyzed only in spadefoot toads - however it might as well 

occur in green-striped frogs) must be dealt with upon arousal. Indeed, in 

spadefoot toads there is a decrease in the levels of oxidative stress markers in 

10-day active animals (Grundy and Storey 1998). The study of repair 
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mechanisms – and how they are regulated - in estivating vertebrates is the logic 

next step for investigation. 
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Figures 

 

Figure 1. SOD-total and selenium-GPX activities in hepatopancreas of land 
snails Otala lactea during arousal from 1 month of estivation. Modified from 
Hermes-Lima and Storey (1995a). a: Significantly different from time zero, P < 
0.01; b: P < 0.05.  

 

 

 

Figure 2. Ratio of oxidized glutathione and glutathione equivalents 
(GSSG/GSH-eq) in hepatopancreas of land snails Helix aspersa during arousal 
from 20 days of winter-estivation. Modified from Ramos-Vasconcelos and 
Hermes-Lima (2003). a: Significantly different from time zero (P < 0.05). 
  



253  
 

 
ANEXO B – ARTIGO (TOLERÂNCIA À HIPÓXIA) 

 

A seguir, está uma sessão de um artigo de revisão sobre adaptações 

animais em reposta à hipóxia, a ser publicado na revista “Physiological and 

Biochemical Zoology”. Ele foi escrito como parte das atividades do doutorado. 

 

GORR, T.A.; ROHDE, B.; HU, J.; HERMES-LIMA, M.; WELKER, A.F.; 

TERWILLIGER, N.; WREN, J.F.; VINEY, M.; MORRIS, S.; NILSSON, G.E.; J., 

S.; GASSMANN, M. Hypoxia tolerance in animals: Biology and application. 

Physiol Bioch Zool, in press. 
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Oxidative stress in hypoxic/anoxic-tolerant species 

by Marcelo Hermes-Lima and Alexis F. Welker 

 
It is well known that 0.1-0.2% of oxygen consumed by animals is constantly converted into 

reactive oxygen species (ROS), which are involved in several cellular signaling pathways. 

When in excess, ROS can damage most biomolecules and are related to the pathogenesis of 

many human diseases. A well studied model for oxidative stress is ischemia and 

reperfusion. It was demonstrated in the late 1980´s that tissue failure caused by 

ischemia/reperfusion stress is associated with ROS overgeneration during the post-

ischemic reperfusion with subsequent oxidative stress. However, many animal species 

survive from hours to many weeks with very little or no oxygen (Hermes-Lima and 

Zenteno-Savin 2002). How do they cope with the potential dangers of reoxygenation-stress 

after hypoxia/anoxia exposure? 

 

1. The early studies 

The first suggestion that hypoxic/anoxic tolerant animals would have high levels of 

antioxidant defenses was proposed by Reischl (1986), a Brazilian biochemist, when 

working with hypoxia tolerance in turtles. He proposed that SH-rich hemoglobins would 

work as antioxidant defenses against a possible surge of ROS generation following tissue 

reoxygenation. Later, Rice and Cammack (1991) observed that ascorbate content in the 

brain of an anoxic-tolerant turtle remains high after several hours of tissue incubation, in 

the presence or absence of oxygen; whereas guinea pig brain slices presented a strong drop 

in ascorbate levels. Rice and coworkers (1995) also reported that brain ascorbate 

concentrations are higher (by 2-3 fold) in anoxic-tolerant vertebrate species when 

compared with anoxia-sensitive ones.  
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Hermes-Lima and Storey (1993) showed that 10 h anoxic-exposed garter snakes presented 

increased SOD activities (in muscle and liver) and GSH levels (in muscle) when compared 

with non-exposed animals. Moreover, exposure of garter snakes to 5h freezing caused an 

organ-specific increase in catalase and selenium glutathione peroxidase (Se-GPX) 

activities.  

 

2. Anoxia tolerance and antioxidants  

The alterations in antioxidant defenses were determined in several other animal groups 

under conditions of oxygen limitations. This was the case of goldfish and leopard frogs 

(Rana pipiens) under 8 and 30 h anoxia exposure, respectively; organ-specific rises in Se-

GPX and catalase activities were observed in both animals (Hermes-Lima and Zenteno-

Savin 2002). 

In turtles Trachemys scripta elegans, Willmore and Storey (1997a, 1997b) observed high 

constitutive activities of most antioxidant enzymes in various organs. In several cases, 20 h 

of anoxic submergence (at 5oC) induced a drop in enzyme activity. However, the 

remaining levels were considered high enough to provide protection against ROS 

generation upon reoxygenation. In a study with turtle hatchlings, samples of plasma, brain, 

and liver obtained 48 h after a 48 h-bout of hypoxia showed no changes in antioxidant 

capacity (as TEAC), as well as lipid peroxidation and protein carbonyl (Baker et al. 2007). 

On the other hand, in a study with seven species of hatchling turtles, anoxia (16 days) 

induced increases in hepatic catalase activity in five species (Dinkelacker et al. 2005).  

In land snails Helix aspersa, anoxia exposure for 5 h induced a 2-fold rise in foot Se-GPX 

activity (A.F. Welker, unpublished). Anoxia-induced increases in endogenous antioxidant 

defenses (enzymes or GSH) were also reported for other invertebrates, including the 

mollusks Biomphalaria tenagophila and Littorina littorea (Pannunzio and Storey 1998; 
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Ferreira et al. 2003), polychaete Heteromastus filiformis (Abele et al. 1998) and crabs 

Chasmagnathus granulata (de Oliveira et al. 2005).  

 

3. Hypoxia, freezing, and air exposure versus antioxidant defense 

Exposure to hypoxia also elicited increases in antioxidant enzymes in fish. This was the 

case of catalase and Se-GPX activities in the brain of carps (Lushchak et al. 2005) and 

liver Se-GPX activity in tilapia (Cardoso 2005). In the estuarine fish Leiostomus 

xanthurus, organ-specific increases in SOD activity were also observed under hypoxia 

(Cooper et al. 2002). In addition, hypoxia exposure for several days in Pacific oysters 

prompted increased GPX expression in gills and mantle (David et al. 2005). 

Constitutively high activities of antioxidant enzymes are also relevant for post-hypoxic 

stress in fish. Goldfish, for example, present levels of hepatic Se-GPX (0.3-0.5 U/mg 

protein) that are comparable with rodents. In Piaractus mesopotamicus, a fish of seasonally 

oxygen-poor waters, high constitutive GPX levels were observed in liver (Bastos et al. 

2007). 

In addition, freezing (in freeze-tolerant vertebrates) brings the danger of ROS 

overgeneration during thawing. Thus, survival should be connected with some kind of 

control over free radical metabolism. Freeze exposure for 24 h in the wood frog Rana 

sylvatica prompted significant increases in Se-GPX and total-GPX activities in different 

tissues (Joanisse and Storey 1996).  

A rise in gene expression of thioredoxin, GST and G6PDH in heart and γ-

glutamyltranspeptidase (γ-GT) activity in liver were also observed for wood frogs under 

freezing exposure (Hemmings and Storey 1996; Storey 2004). In addition, hatchlings of 

painted turtles also presented organ-specific increases in γ-GT activity and gene expression 

of GST, GPX and peroxiredoxin during freezing (Hemmings and Storey 2000; Storey 
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2006). The same responses in gene expression were also present in anoxic turtle hatchlings 

(Storey 2007). In the lizard Lacerta vivipara, freezing induced an increase in hepatic 

CuZn-SOD activity (Voituron et al. 2006).  

Air exposure is another situation that diminishes severely the oxygen availability to 

animals with aquatic respiration. Mussels Perna perna exposed to air during 4 h showed a 

rise in GST activity in the hepatopancreas (de Almeida et al. 2005). In the subantarctic 

crab Paralomis granulosa, air exposure induced tissue-specific increases in SOD, catalase 

and GST activities (Romero et al. 2007). A rise in muscle Se-GPX and catalase activity 

was also reported for Callinectes ornatus, a crab from intertidal zones, under 3 h of aerial 

exposure (Togni 2007). 

 

4. Oxidative stress during reoxygenation 

Another point that became relevant in these studies was the search for evidence of post-

hypoxic or post-anoxic oxidative stress. The first work to address that, on the freeze/thaw 

cycle of Rana sylvatica, did not find any evidence for oxidative stress (as TBARS or 

GSSG:GSH ratio) upon thawing (Joanisse and Storey 1996). One possible explanation was 

that authors made determinations only after 24 h of thawing. On the other hand, it is 

possible that the increased activities of Se-GPX and total-GPX during frog freeze exposure 

would have prevented any overwhelming signs of oxidative stress. The same was true for 

the case of aerial recovery in turtles, where determinations were made only 24 h after 

anoxia exposure ended (Willmore and Storey 1997a). In the case of post-anoxic 

reoxygenation in Rana pipiens, no changes in TBARS were observed in 0.5, 1.5 and 40 h 

of normoxic recovery (Hermes-Lima and Storey 1996). 

The first evidence for post-anoxic oxidative stress was reported by Lushchak et al. (2001) 

in goldfish, where lipid peroxidation was increased (by 2 fold) in liver after 1 h of 
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reoxygenation. The authors proposed that such oxidative stress was of physiological 

nature. Goldfish would have – hypothetically – even higher levels of lipid peroxidation 

products during reoxygenation if antioxidant defenses were not activated upon anoxia.  

Determination of oxidative stress markers are an indirect way to see whether ROS 

formation should be decreased/increased upon a cycle of low oxygenation followed by 

reoxygenation. The only clear-cut evidence that ROS production is increased upon post 

anoxic stress (in any hypoxic tolerant animal) was made very recently by Milton et al. 

(2007). They determined that hydroxyl radical (.OH) generation in the brain of turtles 

Trachemys scripta was at very low levels during anoxia. This was followed by a 

restoration of .OH formation upon reoxygenation. A reduction in ROS production was also 

reported in turtles Chrysemys picta when their cortical sheets were exposed to progressive 

hypoxia and anoxia (Pamenter et al. 2007). ROS generation returned to control levels upon 

reoxygenation. 

In various investigations, the absence of a massive increase in oxidative damage during 

reoxygenation was attributed to the pre-activation of endogenous antioxidant enzymes 

(while animals are under anoxia/hypoxia) and/or the presence of well developed 

antioxidant defense systems.  

 

5. Preparation for oxidative stress and the role of GPX 

The increase in the endogenous antioxidant capacity under low oxygen concentrations was 

coined “preparation for oxidative stress” (Hermes-Lima and Zenteno-Savin 2002). This 

biochemical adaptation is present in animal groups that share very distant evolutionary 

ancestors (Figure 1). Moreover, the built up of enzymatic antioxidant defenses under 

conditions of low metabolic rates (anoxia, hypoxia, freezing) is energetically costly. This 
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points out the key relevance of ROS management for the control of oxidative stress upon 

reoxygenation.  

Moreover, an activation of Se-GPX (activity or gene expression) was reported in various 

animals under low oxygen conditions (freezing, anoxia, hypoxia and air exposure), and in 

other forms of physiological stress related to changes in oxygen availability. This is the 

case of hibernation in bats and ground squirrels (Storey 2003), supercooling in lizards 

(Voituron et al. 2006) and estivation in gastropods (Ramos-Vasconcelos et al. 2005; 

Nowakowska et al. 2009). Therefore, it is tempting to propose that Se-GPX plays a crucial 

role in regulating the effects of ROS (as inducing oxidative stress or as cellular second 

messengers) during cycles of low and high oxygenation and metabolic rate. 

 

6. The role of individual antioxidant enzymes for the management of reoxygenation stress 

Even though studies point out that increased antioxidant defenses during anoxia/hypoxia 

would maintain intracellular levels of ROS in manageable levels upon reoxygenation, the 

role of each specific antioxidant defense has not been investigated until very recently. 

Observations by Cardoso (2005), reported in his PhD thesis, may shed some light in this 

direction.  

Cardoso (2005) injected the Nile tilapia with aminotriazole (ATZ), a catalase inhibitor 

(Bagnyukova et al. 2005), promoting a depletion in hepatic catalase activity. This 

suppression did not cause a relevant reorganization of other hepatic antioxidant defenses 

and markers of oxidative stress in normoxic tilapia. Saline- and ATZ-injected fish were 

exposed to 3 h hypoxia and to reoxygenation. Markers of oxidative stress and activities of 

antioxidant enzymes activities were determined in both groups. Hypoxia exposure resulted 

in a tendency for a rise in hepatic Se-GPX activity. At 30 min reoxygenation the 

GSSG:GSH ratio was increased by 1.3-fold in ATZ-injected fish in comparison with 
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saline-injected. Moreover, other markers of oxidative stress presented minor changes upon 

reoxygenation in both groups (Cardoso 2005). 

These results suggested that only a small-scale induction of post-hypoxic oxidative stress 

happened in tilapia liver with suppressed catalase activity. This indicated, at first glance, 

that tilapia catalase would be of minor relevance for protection against reoxygenation-

stress. However, we must remember that liver Se-GPX was activated upon hypoxia 

(Cardoso 2005). Thus, it may be of consideration that Se-GPX is playing a major role in 

regulating post-hypoxic oxidative stress – keeping it at a manageable level.  

The only way to prove that Se-GPX is indeed a major player in the antioxidant machinery 

in anoxic/hypoxic tolerant species would be by suppressing its activity. Unfortunately, this 

cannot be tackled by pharmacological means, since there is no specific Se-GPX inhibitor. 

Thus, future RNAi work needs to elicit this post-anoxic stress paradigm. 
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Figure 1 

 

 

 

 

Figure 1: Figure shows the animal groups where preparation for oxidative stress is an 
adaptation strategy for enduring freezing (F), hypoxia (H), anoxia (A) and air exposure 
(E). Other stress situations were preparation for oxidative stress may be involved – such as 
hibernation, estivation, diapause, supercooling and dehydration – are not listed.   
 
1: Hatchling turtles with increased liver catalase activity are: Chelydra serpentine, 
Trachemys scripta, Emydoidea blandingii, Chrysemys picta and Malaclemys terrapin. 
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ANEXO C – DADOS DE TILÁPIAS 

 

A seguir, estão alguns dos resultados de Cardoso (2005), considerados 

relevantes e abordados mais profundamente na discussão da presente tese. 

Para enriquecer/complementar os resultados de Cardoso (2005), foi feita a 

medição da atividade de SOD nas amostras de fígado armazenadas. Esta 

medição fez parte das atividades do presente doutorado. 
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Figura 1. Atividade de catalase no fígado de tilápias Oreochromis niloticus 
injetadas com salina ou ATZ (1mg/g de massa corporal), após três horas em 
hipóxia (N2) e após diferentes tempos de reoxigenação. 
Grupos de animais injetados com salina ou ATZ sem alguma letra em comum apresentam 
médias significativamente diferentes (p0,05). Colunas com uma linha sobreposta indicam que 
a média do grupo de animais injetados com salina difere significativamente do injetado com 
ATZ (p0,05). Cada grupo tem n = 5-6. Figura obtida e modificada de Cardoso (2005). 
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Figura 2. Atividade de Se-GPX no fígado de tilápias Oreochromis niloticus em 
diferentes condições. 
Controle – animais não tratados; ATZ 12h, ATZ 15h, ATZ 33h – animais submetidos à injeção 
de solução ATZ (1 mg/g; NaCl 0,9%) e mantidos em normóxia por diferentes tempos; ATZ N2 – 
animais submetidos à injeção de solução ATZ (1 mg/g; NaCl 0,9%) e mantidos em hipóxia por 
três horas. Grupos sem alguma letra em comum apresentam médias significativamente 
diferentes (p0,05). Figura obtida e modificada de Cardoso (2005). 
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Figura 3. Atividade de SOD no fígado de tilápias Oreochromis niloticus em 
diferentes condições.  
Informações adicionais estão na figura 2 deste anexo. 
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Figura 4. Atividade de GST no fígado de tilápias Oreochromis niloticus injetadas 
com salina ou ATZ, após três horas em hipóxia (N2) e após reoxigenação.  
Informações adicionais estão na figura 1 deste anexo. Cada grupo tem n = 5-6. Figura obtida e 
modificada de Cardoso (2005). 
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Figura 5. Razão de GSSG/eq-GSH no fígado de tilápias Oreochromis niloticus 
em diferentes condições.  
Informações adicionais estão na figura 2 deste anexo. Figura obtida e modificada de Cardoso 
(2005). 
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Figura 6. Razão de GSSG/eq-GSH no fígado de tilápias Oreochromis niloticus 
injetadas com salina ou ATZ, após três horas em hipóxia (N2) e após 
reoxigenação.  
Informações adicionais estão na figura 1 deste anexo. Cada grupo tem n = 5-6. Figura obtida e 
modificada de Cardoso (2005). 
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Figura 7. Concentração de proteínas carboniladas (nmol/mg de proteína) no 
fígado de tilápias Oreochromis niloticus em diferentes condições.  
Informações adicionais estão na figura 2 dete anexo. Cada grupo tem n = 6. (a’ e b’): peixes 
injetados com ATZ hipóxia diferem do controle (p = 0,081). Figura obtida e modificada de 
Cardoso (2005). 
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Figura 8. Concentração de proteínas carboniladas (nmol/mg de proteína) no 
fígado de tilápias Oreochromis niloticus injetadas com salina ou ATZ, após três 
horas em hipóxia (N2) e após reoxigenação.  
Informações adicionais estão na figura 1 deste anexo. Cada grupo tem n = 5-6. (-----):peixes 
injetados com ATZ e salina nos 30 minutos diferem entre si (p = 0,067). Figura obtida e 
modificada de Cardoso (2005). 
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Figura 9. Concentração de TBARS no fígado de tilápias Oreochromis niloticus 
injetadas com salina ou ATZ, após três horas em hipóxia (N2) e após 
reoxigenação.  
Informações adicionais estão na figura 1. Cada grupo tem n = 5-6. Figura obtida e modificada 
de Cardoso (2005). 
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ANEXO D – CAPÍTULO DE LIVRO (ESTRESSE OXIDATIVO) 

 

A seguir, está um capítulo de livro internacional sobre adaptações do 

sistema antioxidante de animais nos extremos ambientais, publicado em 2008. 

Ele foi escrito como parte das atividades do doutorado. 

 

WELKER, A.F.; RAMOS-VASCONCELOS, G.R.; PHILIPP, E.; HERMES-LIMA, 

M. Vida animal en ambientes extremos, papel de los radicales libres y los 

antioxidantes. In: KONIGSBERG FAINSTEIN, M. Radicales libres y estrés 

oxidativo. Aplicaciones médicas. México: Manual Moderno, 2008. 
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VVIIDDAA AANNIIMMAALL EENN LLOOSS
EEXXTTRREEMMOOSS AAMMBBIIEENNTTAALLEESS::  

PPAAPPEELL DDEE RRAADDIICCAALLEESS
LLIIBBRREESS YY AANNTTIIOOXXIIDDAANNTTEESS

Alexis F. Welker 
Gabriella R. Ramos-Vasconcelos 

Eva Philipp
Marcelo Hermes-Lima

❚ INTRODUCCIÓN

Algunas especies de animales viven en situaciones que serían sumamente extre-
mas para el ser humano, logran sobrevivir a periodos de baja o nula oferta de oxí-
geno, con temperaturas extremadamente bajas (incluyendo situaciones en las que
se da congelamiento de los líquidos corporales), de ausencia de alimentos e inclu-
so de agua. Estas condiciones alteran el metabolismo entero y provocan picos de
producción de especies reactivas de oxígeno (ERO) que, tal como fue abordado
en capítulos anteriores de este libro, pueden causar daños oxidativos. A pesar de
todo, existen decenas de especies de animales que resisten a esa exposición
aumentada las ERO, que ocurre en condiciones naturales y fisiológicas, a través
de un eficaz sistema antioxidante.

Esa capacidad extraordinaria es lograda a través de mecanismos bioquímicos y
fisiológicos adquiridos a lo largo del proceso evolutivo. Conocer dichos mecanis-
mos ayuda al hombre a entenderse mejor a sí mismo, a sus procesos patológicos
y a proponer tratamientos para algunas enfermedades.

Los animales oxidan nutrientes constantemente, produciendo coenzimas y co-
factores enzimáticos mitocondriales ricos en electrones. En la cadena respirato-
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ria, el oxígeno recibe los electrones y es convertido en agua; sin embargo una
pequeña porción del oxígeno (de 0.1 a 4%) no se convierte en agua, si no que es
transformado en ERO. Como fue explicado en el capítulo Hipoxia/repercusión,
cuando el tejido de un mamífero común es mantenido en bajas concentraciones de
oxígeno se da una acumulación de electrones en la cadena respiratoria, y cuando 
el oxígeno vuelve a estar disponible ocurre una superproducción de ERO. En las
células de los animales expuestos a este fenómeno, pueden ocurrir graves daños oxi-
dativos por la incapacidad del sistema antioxidante de funcionar adecuadamente.

❚ VIVIENDO SIN OXÍGENO

El incremento de la producción de ERO también se encuentra en animales some-
tidos a hhiippooxxiiaa  (concentraciones de oxígeno disminuidas) o aannooxxiiaa (0% de oxí-
geno), y posteriormente reoxigenados. Este es el caso de algunas ranas y tortugas
de América del Norte que hibernan bajo del agua durante meses. Con el conge-
lamiento de la superficie de los ríos y lagos, el ambiente acuático se vuelve hipó-
xico e incluso anóxico. En el caso de la rana pipiens, fue demostrado que este
animal puede vivir varios días en anoxia. Por otro lado, en ciertas tortugas, fue
observada una sobrevivencia de hasta 3 meses en anoxia. Uno de los secretos resi-
de en la capacidad de cambiar el metabolismo de oxidativo a fermentativo duran-
te la anoxia, así como reducir la tasa metabólica.

Existen otros ejemplos de animales que necesitan vivir en anoxia: peces de ríos
y lagos del Hemisferio Norte que se congelan en la superficie. Un ejemplo clási-
co es el pez Carassius auratus, de origen asiático, conocido popularmente en 
Brasil como goldfish o pez dorado; peces de lagos amazónicos que pueden per-
manecer en anoxia durante la noche (causado por el consumo nocturno de oxí-
geno por la flora y fauna); peces de ríos que pueden quedar periódicamente en
hipoxia; invertebrados de respiración branquial de regiones de intermarea y
estuarios (incluyendo poliquetos, gasterópodos y crustáceos) que son sujetos a la
baja de la marea y a la exposición al aire. Cuando los animales salen de esas con-
diciones, ocurre una abrupta reoxigenación, que puede resultar en una elevada
producción de ERO. Así, en un intento de comprender cómo se defienden esos
animales del estrés oxidativo, diversos trabajos han investigado los animales tole-
rantes a la anoxia e hipoxia.

Preparación para el estrés oxidativo

El primer estudio donde se investigó el sistema antioxidante específicamente en
respuesta a la anoxia fue realizado a principios de los años 90 por Marcelo Her-
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mes-Lima y Kenneth Storey, en la Carleton University, en Ottawa, con la serpien-
te Thamnophis sirtalis parietalis, encontrada en América del Norte y que resiste
48 horas sin oxígeno. Esta adaptación a la anoxia ha sido asociada, en términos
ecológicos, a la inundación de los invernaderos hacia el final del invierno. La
inducción de anoxia en laboratorio por 10 h (a 5ºC) provocó un incremento de
algunos parámetros antioxidantes, tales como la actividad de la enzima antioxi-
dante superóxido dismutasa (SOD) en el músculo esquelético y en el hígado, y
de la concentración del antioxidante no enzimático glutatión (GSH) en el múscu-
lo esquelético (figura 35-1)). Este primer resultado fue sorprendente, tomando en
cuenta que en ausencia de oxígeno no se esperaría un incremento en las defensas
antioxidantes justamente porque no se podrían formar ERO en esas condiciones.

En ese trabajo, publicado en 1993, se propuso que existiría una preparación
para el estrés oxidativo en estos animales. Esta hipótesis fue, en años subsiguien-
tes, confirmada también en otros animales que pasan por la situación de anoxia
y reoxigenación. Así, el incremento en la producción de antioxidantes endógenos
en anoxia sería una defensa anticipada a una superproducción de ERO durante
la reoxigenación. Los mecanismos moleculares que regulan los preparativos para
el estrés oxidativo siguen siendo un misterio al día de hoy.

En un segundo estudio, publicado en 1996, se mostró la respuesta antioxidan-
te del anfibio anuro Rana pipiens, luego de 30 horas en anoxia (a 5ºC). Se encon-
tró un incremento en la actividad de la catalasa (CAT) en el músculo esquelético
y en el corazón; así como de la enzima glutatión peroxidasa dependiente de sele-
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nio (GPX) en el cerebro y el corazón, y también de la glutatión-S-transferasa
(GST) en el cerebro. El único antioxidante que mostró una disminución fue la
concentración de glutatión total (GSH) en el cerebro. En estos anfibios fue veri-
ficado que, luego de 40 horas de recuperación aeróbica, la mayor parte de las
alteraciones en las defensas antioxidantes volvía a la normalidad.

Los trabajos antes discutidos confirman la hipótesis sugerida, en 1986, por el
investigador Evaldo Reischl, acerca de que los vertebrados pulmonados submari-
nos tolerantes a la hipoxia (y con bajas concentraciones musculares de mioglobi-
na), tenían algún tipo de sistema antioxidante que los protegía de las ERO
formado durante la reperfusión de la sangre oxigenada, al final de una inmersión
prolongada. Él observó en la tortuga Phrynops Hilarii, que permanece sumergi-
da durante períodos muy largos, una alta concentración de grupos sulfhidrilo pre-
sentes las hemoglobina de muchas de esas especies y postuló, en esa época, una
función antioxidante para esos sulfhidrilos, capacidad confirmada actualmente.

En invertebrados que viven periodos sin oxígeno, también fue demostrado un
incremento en el sistema de defensa antioxidante durante la anoxia. El cangrejo
Chasmagnathus granulata mantenido por 8 horas en anoxia (a 25ºC) presentó un
incremento de actividad de las enzimas catalasa y GST de las branquias posterio-
res. Por otro lado, se dio una reducción de la actividad de SOD en anoxia. En el
caso del poliqueto Heteromastus filiformis, tanto la hipoxia como la anoxia in-
crementaron la actividad de catalasa, sin cambios en la actividad de la SOD.

Otras adaptaciones antioxidantes

Las tortugas Trachemys scripta elegans, que logran permanecer entre 2 a 3 meses
sin respirar, presentaron en varios tejidos una reducción de la actividad de algu-
nas enzimas antioxidantes (SOD, GST y gamaglutamil transpeptidasa (γ-GT) en
el hígado; la CAT, el GSH y el GST en el corazón; la CAT, GPX y γ-GT en el
riñón; CAT y SOD en cerebro) y de la concentración de GSH total (hígado, cora-
zón y riñones) luego de 20 horas de estar sumergidas en agua desoxigenada (la
CAT hepática no se vio alterada en este estudio) (a 5ºC). Sin embargo, los inves-
tigadores descubrieron simultáneamente que la actividad antioxidante de estos
animales es mayor que la de otros animales ectodérmicos. Esta especie presentó
una reducción en los indicadores de estrés oxidativo durante la anoxia (peroxi-
dación lipídica). Otros trabajos mostraron que el cerebro de esas tortugas posee
una mayor concentración de ácido ascórbico que otros reptiles o anfibios intole-
rantes a la anoxia.

Se encontraron respuestas distintas en el gastrópodo marino Littorina littorea,
que en general presentó una reducción de la actividad de enzimas antioxidantes
en la glándula digestiva y en el músculo del pie luego de 6 días de exposición a
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la anoxia. En compensación, hubo un incremento en los niveles de GSH total.
Recientemente, ese mismo animal fue investigado y la anoxia provocó un incre-
mento en la expresión de la metalotioneína, que tiene propiedades antioxidan-
tes. Esa familia de proteínas se liga a metales, algunos de los cuales (como los
iones hierro y cobre) son cofactores para la producción de radicales libres. Un
incremento semejante fue encontrado en la síntesis de ferritina, una proteína que
se liga a iones hierro, importante en algunas reacciones formadoras de radicales
hidroxilo, como la reacción de Fenton.

Daños oxidativos en la reoxigenación

La producción de ERO resulta en daños a varias moléculas cuando el sistema
antioxidante no es lo suficientemente eficaz. Varios trabajos investigaron algunos
indicadores de este estrés oxidativo en animales sometidos a anoxia y/o hipoxia
y luego reoxigenados.

En el goldfish, luego de una hora de reoxigenación, hubo un incremento de
114% en los niveles de dienos conjugados (un producto de la peroxidación lipí-
dica) en el hígado, y luego de 14 horas, hubo un incremento de 75% en el cere-
bro. En cangrejos Chasmagnathus granulata mantenidos 8 horas en anoxia, la
reoxigenación por 40 minutos elevó los niveles de peroxidación lipídica (medido
en forma de TBARS), a pesar de la relativamente alta actividad de algunas enzi-
mas antioxidantes. Un incremento en los niveles de proteínas carboniladas (indi-
cadores de daños oxidativos en proteínas) fue observado también en el hígado de
tilapias (Oreochromis niloticus) en reoxigenación, luego de 3 horas bajo hipoxia;
en este caso no se observaron alteraciones en los niveles de TBARS.

En la Rana pipiens no se observó un incremento en los niveles hepáticos y
musculares de peroxidación lipídica (TBARS) luego de la reoxigenación, lo que
puede ser explicado por un eficiente sistema antioxidante. En el caso de la tortu-
ga Trachemys scripta elegans, se encontró una disminución de los niveles de
hidroperóxidos lipídicos en riñones y de TBARS en músculo esquelético luego de
24 horas de reoxigenación. En el gastrópodo marino Littorina littorea, luego de
una recuperación de 12 a 24 horas por una exposición prolongada de anoxia (6
días), hubo una disminución de los niveles de hidroperóxidos lipídicos.

Como se puede apreciar, no existe un patrón en los distintos trabajos realiza-
dos, lo que puede ser explicado por el hecho de que algunos exponen a los ani-
males a situaciones ante las cuales no se ven expuestos en la naturaleza, al menos
no comúnmente. Además, es posible que realmente se presente estrés oxidativo
fisiológico, y que las defensas antioxidantes tan sólo minimicen el daño oxidati-
vo. Lo más importante es que en todos los casos se presenta la sobrevivencia del
animal.©
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❚ INMERSIÓN E HIPOXIA

Varios vertebrados con respiración pulmonar viven gran parte del tiempo sumer-
gidos en el agua marina y/o dulce, como las tortugas, los cocodrilos, las focas, las
ballenas y los delfines, presentando algunas adaptaciones fisiológicas. La apnea
causada por la inmersión ocasiona una disminución en la concentración sanguí-
nea de O2 y un incremento del CO2, relacionados con cambios fisiológicos como
la vasoconstricción periférica y la disminución de la frecuencia cardiaca. Como
consecuencia, se presenta hipoxia en los tejidos de los animales que se sumergen
(excepto cerebro y arterias coronarias), e incluso anoxia, dependiendo del tiem-
po de inmersión. El regreso luego de una inmersión prolongada causa una abrup-
ta reperfusión de oxígeno a los tejidos, lo que, como fuera propuesto por R.
Elsner et al., en 1998, podría aumentar la generación de ERO y la oxidación de
componentes celulares. Semejante estrés oxidativo fisiológico de la inmersión
podría ser minimizado con un sistema antioxidante eficazmente evolucionado
para ello.

En trabajos recientes se compararon los sistemas antioxidantes en la sangre de
mamíferos que se sumergen constantemente contra los de mamíferos terrestres.
Los animales estudiados que se sumergen fueron: foca Mirounga leonina, mana-
tí del Caribe Trichechus manatus manatus, ballena Balaenoptera acutorostrata y
delfines Stenella clymene y Pontoporia blainvillei. Los mamíferos terrestres fue-
ron: mono Cebus apella, hurón Grison vittatus, mapache cangrejero Procyon
cancrivorus, oso hormiguero Tamandua tetradáctila y ciervo Ozotocerus bezoar-
ticus. Los autores encontraron una mayor actividad de las enzimas antioxidantes
en los animales que se sumergen, como SOD, GSH reductasa (GR) y GPx, así
como de GSH. Y confirmando esto, los mamífero acuáticos presentaron menores
niveles de TBARS en plasma.

Al investigar a la foca Phoca hispida (encontrada en las frías aguas del ártico),
el grupo de Tania Zenteno-Savin en La Paz BCS, México, descubrió que la pro-
teína llamada factor inducido por hipoxia-1 alfa (HIF-1α) presenta sólo peque-
ñas diferencias estructurales respecto de la proteína hallada en ratones. Esta
proteína se encuentra presente en altas concentraciones en los tejidos de focas, y
parece ser la responsable de inducir los cambios (activación de la transcripción
de mRNA y expresión de proteínas) que ayudan a proteger el proceso de isque-
mia/reperfusión asociado a la inmersión. La misma foca, al ser comparada con
cerdos (Sus scrofa), presentó una mayor tasa de producción de superóxido (cora-
zón, músculo e hígado) en condiciones de normoxia. Pero esta diferencia no
resulta en un incremento proporcional de daños oxidativos (a pesar de los incre-
mentados niveles de peroxidación lipídica) en tejidos. La inesperada producción
mayor de radicales libres y de TBARS en comparación con los cerdos aún se está
investigando. Resultados más recientes mostraron que esa foca (Phoca híspida)
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tiene una actividad relativamente más alta (respecto de los cerdos) de las enzi-
mas SOD, GPX y GST en corazón, catalasa en hígado, GPx en músculos y SOD
y GPX en pulmones. La GST hepática de las focas, responsable por la remoción
de productos de la peroxidación lipídica, presentó menor actividad que en los
cerdos. Esto podría estar siendo compensado por la alta tasa de CAT en el híga-
do, minimizando la formación de esos productos.

❚ SISTEMAS ANTIOXIDANTES Y DESHIDRATACIÓN SEVERA

La mayor parte de los animales no tolera grandes variaciones en el volumen de
agua corporal o en su osmolaridad. Tal es el caso de los seres humanos, que corren
un gran riesgo de muerte al perder un 10% de su peso total. No obstante, muchos
anfibios sobreviven a pérdidas de 25 a 60% de su agua corporal, sin verse perju-
dicados luego de la rehidratación. Los anuros del desierto pasan la mayor parte
del año estivando en agujeros, y pueden perder más de la mitad de su agua. En
el caso de los anuros de regiones templadas, la deshidratación del animal es pro-
vocada por vientos fríos y secos.

La deshidratación incrementa la viscosidad de la sangre, lo que reduce la ofer-
ta de oxígeno a los tejidos, ocasionándoles hipoxia. Durante la rehidratación, se
observa un rápido incremento del flujo sanguíneo que, como en el proceso de
isquemia/reperfusión, genera un incremento en la producción de ERO. Así, los
anfibios que viven en ambientes extremadamente secos (desiertos) también sir-
ven como modelo de investigación.

Para relacionar al sistema antioxidante con la deshidratación, se investigó al
anuro Rana pipiens, sometiéndolo a 92 horas de severa deshidratación (pérdida
de 50% del contenido de agua, a 5ºC). Se halló un incremento de la actividad de
las enzimas GPX hepática (74%) y CAT muscular (52%), pero también una
reducción de la actividad de SOD y GR musculares (34 a 35%). Esa modulación
del sistema antioxidante parece ser eficaz, dado que no fueron encontrados cam-
bios en los niveles de peroxidación lipídica (cuantificado en forma de TBARS),
tanto en el músculo como en hígado durante la deshidratación y la rehidratación.

Sistemas antioxidantes y congelamiento

Muchos animales (incluyendo insectos, moluscos, anfibios y reptiles) que viven
en regiones de clima frío del Hemisferio Norte son tolerantes al congelamien-
to en invierno, sobreviviendo por semanas, incluso con la mayor parte de su agua
corporal congelada y con bloqueo total de los latidos cardíacos y flujo sanguíneo.
Esto se logra a través de varias adaptaciones fisiológicas y bioquímicas, como:

Vida animal en los extremos ambientales... 523

konisberg-35.qxp  19/10/2007  08:16 a.m.  PÆgina 523



a) La presencia de compuestos que impiden la formación de cristales nocivos
de hielo (proteínas resistentes y altas concentraciones de glucosa o trealosa).

b) La utilización del metabolismo fermentativo en el estado congelado (ya que
no hay disponibilidad de oxígeno).

c) La depresión metabólica, que favorece una gran economía energética duran-
te el congelamiento.

En los animales que sobreviven a ese estrés, nunca ocurre congelamiento en el
interior de las células a lo largo de los días o semanas que pueden vivir en esta
condición de animación suspendida e isquemia total de los órganos.

El calentamiento del cuerpo de un animal congelado hace que el flujo sanguíneo
vuelva a ser normal (reperfusión), llevando oxígeno a los tejidos. ¿Sería esperable
entonces, de un modo similar al proceso de isquemia/reperfusión en mamíferos,
una elevada producción de ERO y estrés oxidativo en el descongelamiento? ¿Cuá-
les serían las adaptaciones del metabolismo de radicales libres de estos animales?

Estas preguntas se contestan con la idea antes planteada sobre la preparación
para el estrés oxidativo postulada, primeramente por Hermes-Lima y Storey en
1993, con los estudios sobre serpientes.

Otros estudios que confirman esta hipótesis se realizaron con la rana Rana syl-
vatica, que resiste durante días temperaturas por debajo de los –6ºC. Cuando se
expuso –2.5ºC por 24 se encontró un incremento de la actividad de la GPX en
varios tejidos distintos. Esta actividad volvió a la normalidad 24 horas después del
descongelamiento. A pesar de haber sido observada una reducción de la actividad
de SOD en algunos tejidos, no se verificó un incremento en los indicadores de
estrés oxidativo (peroxidación lipídica) durante el congelamiento y descongela-
miento. Lo que sugiere que el anfibio también utiliza los anticongelantes endó-
genos como defensa contra las ERO. Así mismo se han encontrado resultados
similares en invertebrados: gastrópodos e insectos.

❚ HIBERNACIÓN EN MAMÍFEROS Y ESTRÉS OXIDATIVO

Varias especies de mamíferos pequeños hibernan para sobrevivir cuando las tem-
peraturas ambientales son muy bajas y las fuentes de alimentos son escasas o
ausentes. La hibernación es un proceso estacional, caracterizado por largos pe-
ríodos de entumecimiento, en los que hay una reducción de la tasa metabólica de
hasta un 5% de lo que habría en un animal activo. Lo cual se refleja como una
caída de la temperatura corporal a valores cercanos a los 0ºC, una reducción de los
latidos cardíacos, así como de la respiración y de la perfusión sanguínea, y alteracio-
nes fisiológicas que ocasionan isquemia severa en los órganos. De esta manera, los
animales hibernantes logran economizar su energía para mantenerse vivos.
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Sin embargo, estos períodos de entumecimiento son interrumpidos periódica-
mente por el regreso del animal al estado eutérmico (36 a 37ºC). Este regreso
ocurre durante pocas horas, pero durante dicho período se da un incremento en
el consumo de oxígeno de 100 a 300 veces, lo que consecuentemente sirve como
un ccoommbbuussttiibbllee para la termogénesis, promoviendo el recalentamiento del ani-
mal. Considerando que la producción de ERO es directamente proporcional al
incremento de la presión parcial de oxígeno (pO2) y a la concentración de mito-
condrias funcionales presentes en el tejido, se asume que el potencial para la pro-
ducción de daños oxidativos durante la hibernación es una consecuencia de la
formación periódica de ERO durante los ciclos de hibernación y recalentamien-
to. Así, la relación entre hibernación y estrés oxidativo es principalmente una
consecuencia de las alteraciones fisiológicas que ocurren en la hibernación. Por lo
que se cree que los animales que hibernan tienen un buen sistema de defensa
antioxidante para reducir la acumulación de productos de daños oxidativos a lo
largo de varias semanas de entumecimiento.

Aunque es más o menos un consenso en la literatura que los animales se
encuentran en hipoxia durante la hibernación por causa de una reducción en el
ritmo cardiaco, estudios de la Dra. Drew mostraron que las ardillas del ártico
Spermophilus parryii (adaptadas a pasar por variaciones de temperatura corpo-
ral, entre 4 a 37ºC durante la hibernación) se encuentran, de hecho, a pO2 alta
durante la hibernación. Esto podría explicarse por la baja utilización del oxígeno
por los tejidos en depresión metabólica. Así mismo, se encontró un incremento
de 3 a 5 veces en las concentraciones plasmáticas del antioxidante ascorbato en
el período de hibernación de estas ardillas, mientras que durante el recalenta-
miento la concentración de ascorbato se reduce rápidamente, al tiempo que el
consumo de O2 aumenta. El pico de consumo de O2 también coincide con un
pequeño incremento de la concentración de ácido úrico en plasma. El ácido úrico
es un producto del metabolismo de las purinas, cuya formación es catalizada por
la enzima xantina oxidasa, la que también produce el radical superóxido. Por lo
tanto, el incremento del ácido úrico en plasma (al despertar de la hibernación) es
consistente con la producción de ERO vía xantina oxidasa.

Este mismo patrón de incremento en la concentración de ascorbato plasmáti-
co durante la hibernación se ve en ardillas de 13-líneas (Spermophilus tridecem-
lineatus). El ascorbato también aumenta su concentración durante la hibernación
de la ardilla Citellus citellus, así como la actividad de las enzimas SOD y GPX,
particularmente en el tejido adiposo marrón, donde la termogénesis es importan-
te durante este periodo.

En otro trabajo, Hannah Carey, de la Universidad de Winsconsin, examinó a lo
largo del año el equilibrio redox de GSH en la mucosa intestinal de ardillas de
13-líneas. Durante la hibernación, hay una reducción del 50% en la actividad 
de la enzima GR. La cantidad de GSH total fue menor en ardillas durante el des-
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pertar, y más alta en los animales durante el “recalentamiento”. La razón entre
GSH y GSSG, cuyos valores bajos indican estrés oxidativo, fue 5 veces menor en
animales que hibernan comparados con animales activos en el verano, un efecto
probablemente causado por el incremento de la concentración de GSSG en la
hibernación. La expresión de HSP70 en la mucosa intestinal fue mayor en ardillas
al inicio del entumecimiento y durante el recalentamiento, reflejando la inducción
de la respuesta al estrés. Los resultados sugieren que la hibernación en estas ardi-
llas está asociada a un cambio en el equilibrio redox del estado de la GSH.

En murciélagos Myotis lucifugus, se observó recientemente que hay un incre-
mento de una proteína de la familia de la tioredoxina peroxidasa en el corazón
de animales en hibernación cuando se los compara con animales eutérmicos.
Algunos marcadores de estrés oxidativo, también aumentan en el corazón y en el
músculo esquelético durante la hibernación, como la HSP 27 (incremento de 4.4
veces), aunque se dé una inhibición general de la traducción, como consecuencia
de la depresión metabólica.

❚ ESTIVACIÓN, ANTIOXIDANTES Y ESTRÉS OXIDATIVO

La estivación es un estado de entumecimiento que se da en los peces pulmona-
dos, algunos gasterópodos y anuros, principalmente en respuesta a la baja dispo-
nibilidad de agua en el ambiente. La tasa metabólica puede caer a niveles de un
30% o menos del metabolismo normal. En embriones del camarón Artemia, las
tasas metabólicas en determinados períodos son cercanas a cero.

La estivación puede ser interrumpida cuando se da un incremento de la hume-
dad en el ambiente, probando que los mecanismos de regulación metabólica que
controlan la depresión del metabolismo son rápidamente reversibles. En general,
el retorno incluye un rápido incremento de la tasa de ventilación y consumo de
oxígeno, momento en que se da la reoxigenación y posiblemente el estrés oxida-
tivo. Corroborando esta propuesta, se puede observar que en el proceso de tran-
sición entre estivación y despertar de los caracoles terrestres Helix aspersa y
Otala lactea se da un incremento en la peroxidación lipídica (determinada por
TBRS) de glándula digestiva. En O. lactea sometidas a estivación por 30 días se
da un incremento de la actividad de las enzimas antioxidantes SOD (64%), CAT
(62%) y GST (94%) en el músculo del pie, y de SOD y GPX en la glándula diges-
tiva, en relación con aquellos activos por 24 horas.

De modo similar, el caracol H. aspersa sometido a 20 días de estivación, pre-
senta un incremento de la actividad de GPX y de niveles GSH total en la glán-
dula digestiva, y de la actividad de GPX en el músculo del pie (comparado con
animales despiertos 24 horas antes). Luego de 15 minutos del despertar, se da un
incremento transitorio en la razón GSSG:GSH total, indicando un estrés oxida-
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tivo de naturaleza fisiológica. Los incrementos en la actividad de antioxidantes
endógenos en los caracoles B. tenagophila, H. aspersa y O. lactea en estivación
fueron considerados una preparación para el estrés oxidativo que parece darse en
el despertar de la estivación.

La modulación de la capacidad antioxidante durante la estivación también fue
observada en el sapo de espuela Scaphiopus couchii, animal característico de la
región sudoeste de EUA. Estos sapos estivan durante 9 a 10 meses al año, redu-
ciendo su tasa metabólica a un 20 a 30% de la del animal activo, y con una pér-
dida de aproximadamente un 60% del agua del cuerpo luego de seis meses en
estivación. Durante el despertar de la estivación, el sapo tiene un incremento
transitorio del consumo de O2. Así, es probable que una gran cantidad de ERO
sea producida en ese momento. Luego de 10 días de la salida de estivación en
estos sapos (comparados con animales en estivación por 2 meses a 21ºC), se
observa una mayor actividad de varias enzimas antioxidantes (p. ej.: GPX, GR,
GST y CAT en hígado). O sea, los sapos en estivación, al revés de lo verificado
en caracoles, presentaron una disminución de los niveles de enzimas antioxidan-
tes en varios tejidos.

Los autores observaron asimismo que la peroxidación lipídica se incrementó
entre un 27 y un 168% en casi todos los tejidos de los sapos en estivación, lo que
puede ser explicado por la reducida capacidad antioxidante bajo esas condicio-
nes. Tal vez esta menor capacidad antioxidante (en la estivación) ocurra como
respuesta a la reducción de la tasa metabólica, y el S. Couchii adopta como estra-
tegia adaptativa una tolerancia a los productos de peroxidación. Tal estrategia
podría ser como punto central el ahorro energético, al no realizar la detoxifica-
ción de productos aldehídicos (de la peroxidación lipídica) y no sintetizando o
degradando nuevas proteínas de función antioxidante.

❚ ESTACIONALIDAD DEL SISTEMA DE DEFENSA ANTIOXIDANTE

Los procesos de hibernación y estivación se encuentran asociados a las variables
estacionales, como, por ejemplo, cambios en la insolación y en la temperatura. Y
dado que se propone que la modulación del sistema de defensa antioxidante es
importante para la supervivencia de estos animales en ambientes extremos,
es importante analizar como influye la estacionalidad.

Las alteraciones estacionales en el sistema de defensa antioxidante ya han sido
descritas en la literatura. Las ardillas Citellus citellus, durante el invierno (época
en la cual hibernan) poseen menor actividad de las enzimas antioxidantes que las
encontradas en el verano (época de mayor actividad en estos animales). Del
mismo modo, el ácido ascórbico y el α-tocoferol son encontrados en menor con-
centración durante el periodo de invierno que durante el verano.

Vida animal en los extremos ambientales... 527
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Alteraciones estacionales fueron observadas también en el mejillón Perna
perna, conocido como mejillón azul. Un estudio del Brasil mostró que la mayor
actividad de las enzimas antioxidantes se encuentra en el verano. Un estudio
irlandés mostró en el mejillón azul, durante el invierno, una caída de los niveles
de defensa antioxidante en la glándula digestiva y en las branquias.

En otro estudio con el molusco Mytilus edulis, en Italia, se demostró la dismi-
nución de los niveles/actividades de las defensas antioxidantes en la glándula
digestiva durante el invierno (en comparación con las otras estaciones), acompa-
ñado por un incremento de TBARS.

El caracol terrestre Helix aspersa, una especie originaria de la región del medi-
terráneo capaz de estivar e hibernar, también presenta un comportamiento esta-
cional del sistema de defensa antioxidante. En un estudio desarrollado en Brasil,
en el período de julio a agosto (invierno) se dio un incremento en la actividad de
la GPx en la glándula digestiva y en el músculo del pie durante la estivación.

Pero durante el periodo de enero a marzo, la estivación provocó una caída en
la actividad de las enzimas catalasa y SOD (y un incremento de GPX) en la glán-
dula digestiva de H. aspersa, sin embargo, comparativamente con las actividades
de julio a agosto, todas las enzimas antioxidantes tuvieron una actividad basal
más elevada en enero a marzo.Así, durante este período, que corresponde al vera-
no en Brasil, estos caracoles presentan un potencial antioxidante mayor. En los
meses de julio a agosto, hubo un incremento transitorio en la concentración de
TBARS y GSSG durante el despertar (indicando un estrés oxidativo). Este incre-
mento no fue observado cuando los animales despertaban de la estivación en los
meses de enero a marzo.

Hasta los ratones presentan una variación en su sistema de defensa antioxidan-
te. Un estudio reciente analizó enzimas antioxidantes y daños oxidativos a lípidos
en grupos de ratones de distintas épocas del año. Los investigadores observa-
ron que durante el verano, las actividades de la GPX y CAT son mayores en co-
razón e hígado que en el resto del año. Los daños oxidativos a lípidos del corazón
fueron mayores durante la primavera que en otras épocas del año.

De modo general, la modulación del sistema de defensa antioxidante está rela-
cionada con variaciones de las condiciones ambientales, tales como temperatura,
humedad, presión atmosférica, mayor disponibilidad de alimentos, período
reproductivo e incluso ciclos circadianos.

❚ INVERTEBRADOS MARINOS QUE VIVEN EN EL FRÍO: 
RADICALES LIBRES Y ENVEJECIMIENTO

El proceso de envejecimiento se define como el deterioro progresivo de las célu-
las, tejidos y órganos, asociado con una disminución en la función fisiológica a lo
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largo del tiempo. El alto potencial de las ERO para ocasionar daño oxidativo llevó
a Denham Harman, en 1956, a sospechar que las ERO estaban involucrados en
el proceso de envejecimiento (véase capítulo ERO, envejecimiento y senescencia
celular). Puesto que gran parte de las ERO son producidos por las mitocondrias,
de allí que se crea que estos organelos juegan un rol protagónico en el envejeci-
miento. En ectotermos marinos, se ha encontrado un aumento en el periodo de
vida máxima esperada (MLSP, por sus siglas en inglés) en organismos que viven
permanentemente en ambientes fríos, en comparación con especies similares de
aguas más cálidas. Esto lleva a la pregunta de ¿Cómo la temperatura ambiental
influye en el proceso de envejecimiento en los ectotermos marinos? La tempera-
tura tiene un impacto en las tasas metabólicas y en la intensidad de formación de
ERO en especies ectotérmicas. Una menor tasa metabólica estándar (SMR, por
sus siglas en inglés) y una menor tasa de generación de ERO podrían, por tanto,
ser un factor primordial responsable de un MLSP más largo.

Comparando dos especies de almejas de ecotipos similares del Mar del Norte
y la Antártida, E. Philipp y colaboradores encontraron SMR aún más bajos, una
menor producción mitocondrial de ERO, una mayor capacidad antioxidante
(niveles de GSH y actividad de CAT) y una mejor conservación de la función
mitocondrial al pasar los años en una especie polar longeva (Laternula elliptica,
MLSP de 36 años) comparada con una especie de clima templado más efímera
(Mya arenaria, MLSP 13 años). Sin embargo, la temperatura parecería ser sólo
uno de los factores relacionado con la configuración del MLSP de la población
de una especie. La almeja de Islandia Arctica islandica llega a tener períodos de
vida de varias décadas (el registro más longevo es la casi increíble edad de 374
años), mientras que la Mya arenaria del Mar del Norte no alcanza nunca a pasar
los 20 años; sin embargo, la temperatura media del hábitat de ambas especies
difiere tan sólo en 5 a 10ºC. Actualmente se está investigado cómo la forma de
vida específica de las especies y las características ambientales del habitat de las
poblaciones (por ejemplo, alimentación, predadores) contribuyen a la modula-
ción de la fisiología animal en relación con la temperatura, incluyendo la for-
mación celular de ERO y capacidad antioxidante, influyendo así en el MLSP de
la población de una especie.

❚ INVESTIGACIONES REALIZADAS EN EL LABORATORIO DE LOS AUTORES

Como se ha descrito a lo largo de este capítulo, los autores son pioneros en este
campo de estudio. Además de lo antes mencionado, los autores son de los pocos
investigadores que han determinado la relación entre hibernación e indicadores
de daños oxidativos a proteínas o lípidos. Los experimentos se realizan con diver-
sas especies que viven en condiciones extremas. La adaptación del metabolismo
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de radicales libres se investiga también en invertebrados marinos de regiones
antárticas y templadas.

❚ CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES

Los animales que vivencian cambios constantes y abruptos en la oferta de oxíge-
no (y/o de la temperatura) presentan respuestas adaptativas (o de preparación) en
sus sistemas antioxidantes. Tales respuestas fueron descritas a lo largo del capítu-
lo, y corroboran la hipótesis de la “preparación para el estrés oxidativo”, en la cual
existe un incremento de la capacidad antioxidante de los tejidos antes de que haya
una elevada producción de radicales libres (seguido de daños oxidativos), tal como
se da en la reoxigenación, luego de un periodo de anoxia o hipoxia, bajo deshidra-
tación severa, congelamiento, en hibernación y estivación . El cuadro 35-1 es un
resumen de las observaciones experimentales que sustentan esta hipótesis.

La mejor adaptación antioxidante y menor producción de ERO en animales
polares se correlacionó con la vida más larga de los mismos. En este sentido, surge
la pregunta ¿Los animales tolerantes a la anoxia e hipoxia también controlan la
producción de ERO en la fase de reoxigenación? Resultados recientes, obtenidos
con mitocondrias aisladas de goldfish, apuntan hacia esta posibilidad.

Los mecanismos moleculares que regulan las respuestas antioxidantes de dis-
tintos animales en variadas condiciones extremas aún no se conocen. Por lo que
se vuelve importante, entonces, revelar los mecanismos de regulación del sistema
antioxidante, lo que permitirá entender mejor el proceso adaptativo de animales
que viven en extremos ambientales y, seguramente, ayudará a la comprensión y
tratamiento de enfermedades isquémicas que afectan al hombre.
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CCuuaaddrroo  11..  EEjjeemmppllooss  ddee  ccaammbbiiooss  eenn  llooss  ppaarráámmeettrrooss  aannttiiooxxiiddaanntteess  aassoocciiaaddooss  
aa  llaa  vviiddaa  aanniimmaall  eenn  ssiittuuaacciioonneess  aammbbiieennttaalleess  eexxttrreemmaass

AAnniimmaall EEssttrrééss  ffiissiioollóóggiiccoo EEjjeemmppllooss  ddee  aalltteerraacciióónn

Serpiente Thamnophis sirtalis Anoxia por 10 h (5ºC) ↑ SOD e GPX (*)
parietalis

Anfibio anuro Rana pipiens Anoxia por 30 h (5ºC) ↑ catalasa, Se-GPX e 
GST (*)

Tortugas Emydoidea blandingii, Anoxia por 16 días (4ºC) ↑ catalasa hepática (*)
Chrysemys picta, Malaclemys 
terrapin, Chelydra serpentina y
Trachemys scripta

Pez Carassius auratus Anoxia por 8 h ↑ catalasa, G6PDH y 
Se-GPX (*)

Continúa...
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AAnniimmaall EEssttrrééss  ffiissiioollóóggiiccoo EEjjeemmppllooss  ddee  aalltteerraacciióónn

Cangrejo Chasmagnathus Anoxia por 8 h ↑ catalasa y GST y ↓
granulata SOD (*)

Gastrópodo Biomphalaria 
tenagophila (un caracol de 
agua dulce) Anoxia por 24 h ↑ Se-GPX y ↓ catalasa 

(26 a 27ºC) (*)
Tortugas Trachemys scripta Anoxia por 20 h (5ºC) ↓↑ algunas enzimas

elegans antioxidantes
Alta actividad de 
enzimas y [GSH-eq]

Gastrópodo marino Littorina Anoxia ↓ algunas enzimas
littorea antioxidantes

-[GSH] en hepato-
páncreas y músculo 
del pie

↑ expresión de meta-
lotioneína y ferritina 
(*)

Tortuga Trachemys scripta Resistente a la Anoxia Alta [ascorbato] consti-
tutiva en cerebro

Pez carpa Cyprinus carpio Hipoxia por 5 h ↑ catalasa y GPX (*)
↓ protección antioxi-

dante en varios tejidos
Pez Leiostomus xanthurus Hipoxia por 12 h ↑ actividad de SOD (*)
Pez tilapia Oreochromis niloticus Hipoxia ↑ [Hsp70] en sangre,

cerebro y músculo
↑ Se-GPX hepática (3 h 

de hipoxia) (*)
Poliqueto Heteromastus filiformis Hipoxia ↑ catalasa (*)
Focas Phoca hispida, Mirounga Mamíferos que se Alta [GSH] o [GSH-

leonina, baleia Balaenoptera sumergen eq] constitutiva en
acutorostrata, golfinhos Stenella hemáceas
clymene, Pontoporia blainvillei Alta actividad de diver-
y manatí Trichechus manatus sas enzimas antioxi-
manatus dantes en hemáceas

Tortuga Phrynops Hilarii Hipoxia/sumersión Muchos agrupamientos 
sulfhidrilo en hemo-
globina

Anuro Rana pipiens Desidratación severa ↑ Se-GPX y catalasa y ↓
SOD y GR (*)

...continuación
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AAnniimmaall EEssttrrééss  ffiissiioollóóggiiccoo EEjjeemmppllooss  ddee  aalltteerraacciióónn

Anuro Rana sylvatica Congelamiento (24 h) ↑ GPX total y ↓ SOD 
(*)

Serpiente Thamnophis sirtalis Congelamiento (5 h) ↑ catalasa y Se-GPX (*)
parietalis

Gastrópode marinho Littorina Congelamiento ↑ expressión de metalo-
littorea tioneína (*)

Larva de insecto Eurosta solidaginis Congelamiento (24 h) ↑ catalasa (no desconge
lamento)

Ardillas Spermophilus parryii Hibernación ↑ [ascorbato] en plasma 
y fluido cerebroespi-
nal (*)

Ardilla Citellus citellus Hibernación ↑ algunas enzimas 
antioxidantes (*)

Ardilla Spermophilus Hibernación ↑ HSP70 ↓ [GSH-eq] y
tridecemlineatus ↓GR

↑ [ascorbato] en plasma 
y fluido cerebroespinal

Murciélago Myotis lucifugus Hibernación ↑ expresión de tiorredo-
xina peroxidasa (*)

Caracol terrestre Otala lactea Estivación (30 días) ↑ catalasa, Se-GPX,
SOD y GST (*)

Caracol terrestre Helix aspersa Estivación (20 días) ↑ Se-GPX y ↑[ GSH-
eq] y ↓ SOD (*)

Caracol acuático Biomphalaria Estivación (15 días) ↑ Se-GPX y ↓ SOD (*)
tenagophila 

Sapo Scaphiopus couchii Estivación ↑↓ enzimas en varios 
tejidos y ↓ [GSH]

G6PDH = glucosa-6-fosfato deshidrogenasa; GPX = glutatión peroxidasa; GPX total = GPX
dependiente + independiente de selenio; GR = glutatión redutasa; GSH = glutatión reducida;
GSH-eq = glutatión (GSH + GSSG); GST = glutatión-S-transferasa; Hsp70 = pr

...continuación
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