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RESUMO 
 

Fujiwara H. Resposta à insulina no músculo esquelético de ratos com apocinina. 
[dissertação (Mestrado em Fisiologia Humana)]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2012. 
 
Espécies reativas de oxigênio (EROs) controlam o metabolismo de glicose e a 
atividade da via de sinalização da insulina no músculo esquelético. Contudo, esse 
assunto ainda permanece controverso. Alguns autores defendem que as EROs 
antagonizam os efeitos da insulina, enquanto outros pesquisadores acreditam que 
estas moléculas são permissivas aos efeitos do hormônio. A apocinina (4-hidróxi-3-
metoxiacetofenona ou acetovanilona) é um antioxidante bem conhecido por inibir a 
ação da NADPH oxidase em fagócitos. Contudo, no presente estudo, verificamos 
que o tratamento com apocinina (10 mg/kg de peso por dia durante 5 dias, i.p.) 
causa aumento da produção de peróxido de hidrogênio no músculo sóleo de ratos 
Wistar machos de 100 g de peso corpóreo. Esse aumento na produção de EROs 
não causou estresse oxidativo, uma vez que o conteúdo de TBARS no músculo e 
concentrações dos marcadores de estresse oxidativo no plasma não foram 
elevados. Os efeitos desse tratamento com apocininia sobre o metabolismo de 
glicose em um modelo de resistência à insulina induzida por ácido palmítico foram 
então estudados. Os ratos foram tratados como descrito acima, anestesiados e seus 
músculos sóleos removidos para incubação por uma hora. O tratamento com 
apocinina aumentou a produção de peróxido de hidrogênio no músculo sóleo, devido 
à inibição da atividade da glutationa peroxidase, bem como oxidação mais elevada 
do ácido palmítico. O mesmo tratamento reverteu a resistência à insulina induzida 
pelo ácido palmítico, restabelecendo a captação de [3H]-2-desoxi-D-glicose e a [14C]-
glicogênio, através de via não dependente de Akt/PKB e AMPK. 

 
Palavras-chave: Músculo esquelético. Insulina. Apocinina. Espécies reativas de 
oxigênio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

ABSTRACT 
 

Fujiwara H. Insulin response in skeletal muscle of rats treated with apocynin. 
[Masters thesis (Human Physiology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, 
Universidade de São Paulo; 2012. 
 
Reactive oxygen species (ROS) control glucose metabolism and insulin signaling in 
skeletal muscle. However, this issue remains controversial. Yet some researchers 
postulate that ROS inhibit insulin signaling whereas others propose a permissive 
role. Apocynin (4-Hydroxy-3-methoxyacetophenone or acetovanillone) is a well-
known antioxidant agent that inhibits NADPH oxidase activity in phagocytic cells. 
However, in the present study, apocynin treatment (10 mg/kg b.w. per day during 5 
days) increased hydrogen peroxide production in soleus muscle from 100 g male 
Wistar rats. This increase did not cause oxidative stress as indicated by the content 
of muscle thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and plasma 
concentrations of oxidative stress markers. The effects of this treatment on glucose 
metabolism in an experimental model of palmitic acid-induced insulin resistance were 
then investigated. Rats were treated with apocynin, anesthetized and soleus muscles 
removed for 1 hr. incubation. The treatment increased hydrogen peroxide production 
in soleus muscle through glutathione peroxidase (GPX) activity inhibition and 
enhanced palmitic acid oxidation. Apocynin abolished palmitic acid-induced insulin 
resistance, restoring [3H]-2-deoxy-D-glucose uptake and [14C]-glycogen synthesis via 
an Akt/PKB and AMPK independent pathway.   
 
Keywords: Skeletal muscle. Insulin. Apocynin. Reactive oxygen species. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
  

ACC- acetil-CoA  carboxilase  

ACG- cAMP-dependent protein kinase (proteína quinases dependentes do 

monofosfato de adenosina cíclico) 

ADP- adenosine diphosphate (difosfato de adenosina) 

AG- ácido graxo 

AGE- advanced glycation end-products (produtos finais da glicação avançada) 

AICAR- 5-Aminoimidazole-4-carboxamide ribotide (5-aminoimidazol-4-carboxamida 

ribotídeo) 

AMP- adenodine monophosphate (monofosfato de adenosina) 

AMPK – adenosine monophosphate activated protein kinase (adenosina 

monofosfato ativada pela proteína quinase) 

AMPKK- AMPK kinase (AMPK quinase) 

ANOVA- análise de variância 

APS- ammonium persulphate (persulfato de amônio) 

AS160- Akt substrate of 160kDa (substrato de Akt de 160kDa, também conhecido 

como TBC1D4) 

ATF6 - activating transcription factor-6 (fator-6 de transcrição ativado) 

ATGL- adipose triglyceride lipase (lipase de triacilgliceróis do tecido adiposo)  

ATP- adenosine triphosphate (trifosfato de adenosina) 

CAP-  Cbl associated protein (Proteína Associada à Cbl) 

CaMK- calmodulin-dependent protein kinase (quinase dependente de calmodulina) 

CaMKK- CaMK kinase (CaMK quinase) 

cAMP- cyclic adenosine monophosphate (adenosina monofosfato cíclico) 

CoA- coenzima A 

CPT-I- carnitina palmitoil-transferase-I 

CuZnSOD- cobre-zinco SOD (citoplasmática) 

DAG- diacilglicerol 

DGAT- diacylglyceride acyltransferase (diacilglicerídeo aciltransferase) 

DMEM- Dulbelco's Modified Eagle Medium 

EDTA- Ethylenediaminetetraacetic acid 

EDL- extensor digital longo 

EPM- erro padrão da média 



    

 

 

ERK 1/2- extracellular-signal-regulated kinases 1/2 (quinases reguladas por sinal 

extracelular 1/2) 

EROs- espécies reativas de oxigênio 

FABPPM- plasma membrane fatty acid binding protein (proteína de membrana 

plasmática ligante de ácido graxo) 

FAT/CD36- fatty acid translocase (translocase de AG) 

FATP -fatty acid transport proteins (proteínas transportadoras de AGs) 

FeSOD- ferro SOD  

G6P- glicose-6-fosfataso 

GLUT4 - glucose transporter 4 (transportador de glicose-4)  

GPAT- glycerol-3-phosphate acetyltransferase (glicerol-3-fosfato acetiltransferase) 

GPX- glutationa peroxidase 

GSH- glutationa reduzida 

GSK3- glycogen syntase kinase 3 (glicogênio sintetase quinase 3) 

GSSG- glutationa oxidada 

GDP- guanidine diphosphate (difosfato de guanidina) 

Grb-2- growth receptor binding-2 (receptor ligante de crescimento-2) 

GTP- guanidine triphosphate (trifosfato de guanidina) 

HRP-  horseradish peroxidase (peroxidase de raiz forte) 

HSL- hormone sensitive lipase (lipase hormônio sensível) 

IKKβ- inhibitor kinase κβ (inibidor κβ quinase)  

IL-6- interleucina-6 

IRE1- inositol requiring enzyme 1  (enzima 1 dependente de inositol) 

IRS-  insulin receptor substrate (substrato do receptor de insulina) 

JNK- c-Jun N-terminal quinase  

LPS- lipopolissacarídeo  

MAGL- monoacylglycerol lipase (lipase de monoacilglicerol) 

MAPK- mitogen-activated protein kinase (proteína quinase ativada por mitógeno) 

MnSOD- manganês SOD (mitocondrial) 

MPO- mieloperoxidase 

NAC- N-acetilcisteína 

NADPH-  nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato reduzida 

NF-κβ-  Nuclear Factor κβ (fator nuclear κβ) 

NiSOD- níquel SOD 



    

 

 

p38 MAPK- p38 Mitogen-Activated Protein Kinase (p38 proteína quinase ativada por 

mitógeno)  

PBS- phosphate buffered saline (salina tamponada por fosfato) 

PDH- piruvato desidrogenase 

PDK-1- phosphoinositide-dependent protein kinase-1 (proteína quinase dependente 

de fosfoinositídeo-1) 

PERK - PKR-like eukaryotic initiation factor 2a kinase (PKR quinase) 

PFK- phosphofrutokinase (fosfofrutoquinase) 

PI-3,4,5-P3/PIP3- phosphatidilinositol-3,4,5-triphosphate (fosfatidilinositol -3,4,5-

trisfosfato) 

PI3K- phosphatidil inositol-3-kinase (fosfatidil-inositol-3-quinase) 

PKB/Akt- protein kinase B (proteína quinase B) 

PKC- protein kinase C (proteína quinase C) 

RAGE- receptor para AGE 

Ser- serina 

SOD- superóxido dismutase 

SHC- Src Homology Collagen 

TAG- triacilglicerol 

TBARS- thiobarbituric acid reactive species (espécies reativas com o ácido 

tiobarbitúrico) 

TBP- thiorredoxin binding protein (proteína ligante de tiorredoxina) 

TEMED- tetrametiletilenodiamino  

Thr- threonine (treonina) 

TLR-4 -Toll-Like Receptor-4  

TNF-α- Tumoral Necrosis Factor-α (fator de necrose tumoral α) 

TRIS- tris(hydroxymethyl)aminomethane (tris-hidroximetil-aminometano) 

TRX- tiorredoxina 

U. A.- unidades arbitrárias 

UCP- uncoupling proteins (proteínas desacopladoras) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Considerações Preliminares 

 

A apocinina é um antioxidante bem conhecido por inibir a ação do complexo 

nicotinamida adenina dinucleotídeo-fosfato reduzida (NADPH) oxidase em fagócitos. 

Contudo, alguns pesquisadores (Castor et al., 2010; Riganti et al., 2006) 

demonstraram que o tratamento com injeções diárias de apocinina pode aumentar a 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) em alguns tecidos, como o 

músculo esquelético. 

O efeito de EROs no metabolismo de glicose no músculo esquelético também é 

ainda controverso. Há autores indicando que o aumento da produção de EROs inibe 

o metabolismo de glicose e reduz os efeitos da insulina (Chambers et al., 2009). 

Outros autores, por sua vez, defendem o oposto: as EROs seriam permissivas à 

captação e metabolismo de glicose e potencializariam a ação da insulina (Loh et al., 

2009). 

O presente estudo teve como objetivos investigar os efeitos do tratamento com 

apocinina na produção de EROs no sóleo, bem como no metabolismo e captação de 

glicose no músculo esquelético. Foram investigadas as alterações no metabolismo 

de glicose e ácidos graxos e na resposta à insulina no músculo sóleo, assim como a 

produção de EROs, induzida pelo tratamento com apocinina durante 5 dias, na dose 

de 10 mg por quilograma de animal. Os resultados são importantes para 

compreender a participação do estresse oxidativo no controle do metabolismo do 

músculo esquelético.  

 

1.2 Espécies Reativas de Oxigênio 

 

As EROs são moléculas que apresentam alta reatividade com compostos 

orgânicos. Essas espécies podem ser: 1) radicalares, quando possuem um elétron 

spin desemparelhado na última camada e, por isso, são mais reativas, como o ânion 

radicalar superóxido (O2●
-) e o radical hidroxil (OH●); e 2) não radicalares, que não 

possuem elétron desemparelhado na última camada e, por isso, são mais estáveis, 

como o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o oxigênio molecular (O2). 
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As EROs regulam várias funções celulares e são importantes durante a ação 

da insulina no músculo esquelético, quando há aumento no influxo de cálcio 

mediado por peróxido de hidrogênio (Espinosa et al., 2008), na proliferação, 

contração muscular (Reid, 1992) e na regeneração muscular (Tidball, 2005). As 

EROs em excesso causam danos nas células por oxidação de fosfolipídios de 

membranas, proteínas, e DNA. É importante, portanto, a depuração do excesso de 

EROs produzidas. A concentração intracelular de EROs é controlada pelo equilíbrio 

entre a síntese e a degradação dessas moléculas. Em altas concentrações, as 

EROs (pelo excesso de produção ou insuficiência de depuração) levam à condição 

de estresse oxidativo.  

As células mantêm equilíbrio entre a síntese e a degradação das EROs através 

da ação de antioxidantes (Bloch-Damti, Bashan, 2005), as quais diminuem, 

previnem ou reparam danos causados por estas espécies em macromoléculas 

(Halliwell, Gutteridge, 2007). Há antioxidantes que convertem radicais livres e EROs 

em produtos menos reativos (Harris, 1992). Outros agentes antioxidantes são 

oxidados pelas EROs, reduzindo seu conteúdo na célula (Adachi et al., 2004; 

Ferreira, Reid, 2008), ou por outras moléculas anteriormente oxidadas, revertendo-

as à sua forma inicial reduzida, contribuindo para a redução de danos causados pela 

oxidação (Halliwell, Gutteridge, 2007).  

 

1.3 Produção de EROS no Músculo Esquelético 

 

As EROs participam de vários processos no músculo esquelético, como a  

sobrevivência celular, inflamação, diferenciação e regeneração, além da gênese e 

função das mitocôndrias (Barbieri, Sestili, 2011). As EROs ainda apresentam 

importância na contração das fibras musculares.  

Há três sistemas principais de produção de EROs no músculo esquelético: 

cadeia de transporte de elétrons na mitocôndria, o complexo nicotinamida adenina 

dinucleotídeo fosfato reduzida (NADPH) oxidase e o sistema xantina-xantina 

oxidase. 
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1.3.1 Produção de EROS na Mitocôndria 

 

As mitocôndrias são a principal fonte de EROs no músculo esquelético em 

repouso (Figura 1). As mitocôndrias obtêm elétrons a partir do NADH pelo complexo 

I e do succinato pelo complexo II. A ubiquinona faz a transferência destes elétrons 

para o complexo III, que reduz o complexo IV. Este, por sua vez, reduz o oxigênio 

molecular, ao mesmo tempo que captura prótons da matriz para o espaço 

intermembrana, formando moléculas de água (conforme revisado por Irrcher et al., 

2011). As mitocôndrias produzem o ânion radicalar superóxido pela redução 

incompleta do O2 com elétrons dos componentes iniciais e intermediários da cadeia 

de transporte de elétrons. Para Dikalov (2011), os complexos I e III são os principais 

sítios de produção de EROs em condições fisiológicas. As reações catalisadas pelas 

enzimas α-cetoglutarato desidrogenase (formação de NADH a partir da oxidação do 

α-cetoglutarato), acil-CoA desidrogenase (geração de elétrons a partir da oxidação 

de acil-CoA) e glicerol-3-fosfato desidrogenase (geração de elétrons a partir da 

oxidação de glicero-3-fosfato) são outras fontes de produção de superóxido na 

mitocôndria (Brand, 2010; St. Pierre et al., 2002; Starkov et al., 2009; Tahara et al., 

2009). Estima-se que 2 a 5 % do oxigênio consumido pelo ser humano é convertido 

a superóxido (Powers et al., 2011). Para outros autores (Barja, 1999; Boveris, 

Chance, 1973; Loschen et al., 1974; Muller et al., 2004), porém, os complexos I e III 

da mitocôndria são os principais locais de “vazamento” de elétrons devido aos sítios 

ferro-enxofre e semiquinona Q0, respectivamente (Muller et al., 2004). Uma porção 

do complexo III se situa em ambos os lados da membrana interna da mitocôndria, 

fazendo com que parte da produção de superóxido seja lançada no citoplasma. Uma 

fração do ânion radicalar superóxido produzido é dismutada pela atividade da 

superóxido dismutase a peróxido de hidrogênio, espécie menos reativa. As 

mitocôndrias possuem, ainda, as proteínas desacopladoras 2 e 3 (Uncoupling 

Protein 2/3 –UCP 2/3), cuja função é ainda controversa, mas atribui-se a elas o 

controle da produção de peróxido de hidrogênio e superóxido. As EROs produzidas 

pela mitocôndria causa a formação do 4-hidroxinonenal, através da peroxidação de 

ácidos graxos insaturados. Esta molécula causa a ativação das UCPs, as quais 

permitem a entrada de prótons na matriz mitocondrial, levando a atenuação da 

atividade da cadeia de transporte de elétrons mitocondrial (Brand, Esteves, 2005). 
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Conforme já mencionado, a mitocôndria é a principal fonte de produção de EROs no 

músculo esquelético no estado de repouso (Reid et al., 1992; Sahlin et al., 1992). 

Contudo, durante o exercício físico, outros sítios de produção de EROs tornam-se 

importantes (St. Pierre et al., 2002). 

 

Figura 1 - Representação esquemática da cadeia de transporte de elétrons e  
         produção de superóxido 

 

Cada complexo da cadeia de transporte de elétrons causa  redução do oxigênio molecular a 
superóxido, retirando elétrons pela oxidação de NADH a NAD

+
, da oxidação de succinato a fumarato 

e da oxidação da semiquinona (Q0). Tais oxidações geram gradiente de prótons para o espaço 
intermembrana mitocondrial. Esses prótons são, mais tarde, captados pelo complexo IV e usados 
para a formação de água ou peróxido de hidrogênio após reduções posteriores do superóxido.  
Fonte: Dikalov (2011). 

 

1.3.2 Complexo NADPH Oxidase 

 

O complexo NADPH oxidase (Lambeth, 2004) utiliza o NADPH como doador de 

elétrons para o oxigênio molecular, levando a formação de ânion superóxido. 

Existem cinco isoformas da NADPH oxidase, conhecidas também como NOX de 1 a 

5 (Bedard, Krause, 2007). A isoforma NOX2 é a mais abundante no músculo 

esquelético, sendo também capaz de oxidar NADH (Javesghani et al., 2002). O 

músculo esquelético do ser humano apresenta as isoformas NOX2 e NOX4 (Cheng 
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et al., 2001). A NOX2 apresenta duas subunidades integrais na membrana 

plasmática (gp91phox e p22phox) e três subunidades citossólicas reguladoras (p40phox, 

p47phox e p67phox)(Babior, 2000; Vignais, 2002). Além disso, a NOX2 pode ser 

regulada pela proteína G Rac (Booch, Diebold, 2002; Vignais, 2002). Li e Reid 

(2000) mostraram que o processo de ativação das NOXs no músculo esquelético é 

muito semelhante a de fagócitos. O complexo NADPH oxidase está presente no 

sarcolema, no retículo sarcoplasmático e túbulos das células musculares, O 

peróxido de hidrogênio é gerado via dismutação do superóxido produzido (Dikalov, 

2011). Há evidências de que o complexo NADPH oxidase é ativado pela via de 

sinalização de  receptores do tipo 1 de angiotensina II (Javesghani et al., 2002; Wei 

et al., 2006). Esses receptores de angiotensina ativam a proteína quinase C, 

fosforilando a subunidade p47phox da NADPH oxidase, ativando seu acoplamento às 

subunidades transmembrana (Dikalov, 2011). O mesmo receptor também pode ativar 

a c-Src, levando à ativação da proteína G Rac, possibilitando o acoplamento das 

subunidades da enzima (Figura 2). Há, ainda, cross-talking entre NADPH oxidase e 

mitocôndria conforme revisado por Dikalov (2011), onde canais de potássio 

mitocondriais dependentes de ATP podem ser ativados por peróxido e superóxido 

oriundos da NADPH oxidase. Por outro lado, o superóxido produzido na mitocôndria 

pode ativar a NADPH oxidase na membrana plasmática. 

 



20 

 

 

Figura 2 - Representação esquemática da ativação do complexo NADPH oxidase e  
      da produção de superóxido 

 

A formação de GTP permite o acoplamento das subunidades citossólicas às subunidas de membrana, 
ativando a NADPH oxidase. Com isso, esse complexo é oxidado à NADP

+
 e os elétrons gerados no 

processo são utilizados para a redução do oxigênio molecular a superóxido e, posteriormente, 
peróxido de hidrogênio.  
Fonte: Assari (2006). 

 

1.3.3 Sistema Xantina – Xantina Oxidase 

 

Outra fonte de EROs no músculo esquelético é a reação catalisada pela 

xantina oxidase (Figura 3), principalmente durante condições de hipóxia-

reoxigenação (Clanton et al., 1999). A atividade da xantina oxidase é muito elevada 

no citoplasma de células musculares de ratos, mas é muito baixa em células 

musculares humanas (Powers et al., 2011). A xantina oxidase é formada pela 

oxidação dos grupos tióis da xantina desidrogenase, ambas isoenzimas da xantina 

oxirredutase. No estado basal, há prevalência da atividade da xantina 

desidrogenase, porém, em situações como a de hipóxia-reperfusão, há maior 

formação de xantina oxidase. A xantina desidrogenase transfere elétrons liberados 

durante as oxidações da hipoxantina para o NAD+, gerando NADH (Gomez-Cabrera 

et al., 2009; Kayani et al., 2008). A xantina oxidase, contudo, catalisa a oxidação de 

hipoxantina em xantina e, posteriormente, a oxidação de xantina em ácido úrico. Os 

elétrons perdidos pela hipoxantina e pela xantina causam redução incompleta do 
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oxigênio molecular gerando superóxido (Gomez-Cabrera et al., 2009; Kayani et al., 

2008; Sachdev, Davies, 2008). O aumento da formação de hipoxantina ocorre em 

condições de hipóxia ou isquemia, aumentando a conversão de ATP em ADP, AMP, 

inosina e, finalmente, hipoxantina (Amaya et al., 1990; Nishino et al., 2005;  Nishino, 

Nishino, 1997; Rasmussen et al., 2000).    

 

Figura 3 - Representação esquemática da produção de superóxido através da   
        oxidação da hipoxantina a ácido úrico pela xantina oxidase. 

 

 
A xantina desidrogenase e a xantina oxidase causam oxidação da hipoxantina em xantina e depois 
em ácido úrico, diferindo apenas no aceptor final dos elétrons (NAD

+
 para xantina desidrogenase e 

oxigênio molecular para xantina oxidase). Situações de hipóxia-reperfusão favorecem a conversão do 
ATP a hipoxantina e da xantina desidrogenase para xantina oxidase, aumentando a produção de 
superóxido.  
Fonte: Sachdev, Davies (2008). 

 

1.4 Sistemas Antioxidantes no Músculo Esquelético 

 

São conhecidos três sistemas enzimáticos antioxidantes importantes no 

músculo esquelético: o sistema glutationa peroxidase/glutationa redutase, as 

isoformas da enzima superóxido dismutase e a enzima catalase.  
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1.4.1 Sistema Glutationa Peroxidase/Glutationa Redutase 

 

Entre os sistemas antioxidantes do tecido muscular destaca-se aquele 

composto pela glutationa (GSH), glutationa peroxidase (GPX) e glutationa redutase 

(GR). A GSH é um tripeptídeo formado pelas moléculas de cisteína, glutamina e 

glicina. Devido a presença do resíduo de cisteína, a GSH possui um grupo tiol em 

sua molécula que é facilmente oxidado por EROs ou moléculas anteriormente 

oxidadas. A GPX catalisa a oxidação de duas moléculas de glutationa reduzida 

(GSH) para uma molécula de glutationa oxidada (GSSG), formando uma ligação 

dissulfeto entre as duas moléculas de GSH, reduzindo o peróxido de hidrogênio à 

água pela transferência de elétrons da glutationa. A GR converte a molécula de 

GSSG em duas de GSH, oxidando NADPH em NADP+, com rompimento da ligação 

dissulfeto da GSSG e restauração dos os grupos tióis reduzidos do GSH, 

restabelecendo a capacidade antioxidante do sistema (Ferreira, Reid, 2008; Ji, 2007; 

Oktyabrsky, Smirnova, 2007) (Figura 4).  

 

Figura 4 - Reação de redução do peróxido de hidrogênio a água pela glutationa 
reduzida (GSH). 

 

 A glutationa peroxidase catalisa a redução de peróxido de hidrogênio a água através da oxidação de 
duas moléculas de GSH para uma de glutationa oxidada (GSSG). A glutationa redutase reduz uma 
molécula de GSSG para duas de GSH, através da oxidação de uma molécula de NADPH para 
NADP

+
.  

Fonte: Ferreira e Reid (2007-modificado) 
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1.4.2 Superóxido Dismutases (SOD) 

 

As enzimas SOD (Figura 5) apresentam atividades significativas no tecido 

muscular, catalisando a conversão do O2●
- em H2O2, oxidando o íon metálico 

complexado em sua composição para ceder elétrons ao superóxido (Turrens, 2003). 

As atividades dessas enzimas no músculo esquelético foram descritas por Ferreira e 

Reid (2008) e Turrens (2003). Há uma isoforma mitocondrial (MnSOD – que possui 

manganês complexado em sua estrutura) e outra citoplasmática (CuZnSOD –que 

possui cobre e zinco complexados em sua estrutura) da SOD. Há, ainda, a FeSOD 

(possui ferro em sua estrutura) que foi isolada de plantas e bactérias e a NiSOD 

(possui níquel em sua estrutura) e que foi isolada de organismos procariotos.  
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Figura 5 - Representação esquemática da atividade das superóxidos dismutases 
(SOD) mitocondrial (MnSOD) e citossólica (CuZnSOD). 

 
 

 
 
 
 
As isoformas da SOD promovem redução do superóxido a peróxido de hidrogênio por meio da 
oxidação dos íons metálicos complexados na enzima (cobre, manganês ou zinco, dependendo da 
isoforma).  
Fonte: Jackson (2009). 

 

1.4.3 Catalase 

 

A catalase converte duas moléculas de H2O2 em duas de H2O e uma de O2, 

mas apresenta baixa atividade na musculatura esquelética (Ferreira, Reid, 2008; 

Turrens, 2003)(Figura 6). A catalase possui um grupo HEME e, portanto, contém 

íons ferro III (Fe3+) complexados em sua molécula. A catalase reduz a primeira 

molécula de peróxido a água, formando um intermediário iônico radicalar através da 

oxidação do Fe3+ para Fe4+ pelo átomo de oxigênio retirado do peróxido. Em 

seguida, esse intermediário reage com outra molécula de peróxido de hidrogênio, 

formando água e oxigênio molecular, restaurando a enzima ao seu estado inicial. 
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Figura 6 - Reação de redução do peróxido de hidrogênio a água catalisada pela   
                 catalase 

  

 

 A enzima causa redução de uma molécula de peróxido de hidrogênio através da retirada de um 
átomo de oxigênio, que se complexa com a própria molécula. Em seguida, o átomo de oxigênio 
complexado na enzima reage com outra molécula de peróxido, promovendo uma segunda redução e 
a restauração da enzima ao seu estado inicial.  

Fonte: http://metallo.scripps.edu/promise/CATALASE.html (2012). 

 

1.4.4  Tiorredoxina 

 

As tiorredoxinas (TRX) são polipeptídeos que contêm dois resíduos de cisteína. 

Estes reduzem grupos dissulfetos a tióis, doando elétrons aos átomos de enxofres 

de cisteínas e de outros (poli) peptídeos como a glutationa. Existem duas isoformas: 

a TRX-1 (presente no citossol das células) e a TRX-2 (presente nas mitocôndrias). 

As TRXs são novamente reduzidas ao oxidarem moléculas de NADPH. A ação das 

TRX é regulada, principalmente, pela proteína ligante da tiorredoxina (thiorredoxin 

binding protein -TBP, também conhecida como Txnip ou VDUP-1), a qual se liga à 

TRX, impedindo sua ação (Yoshioka et al., 2006). 

Embora tenham sido melhor estudadas em músculo liso (Berndt et al., 2007; 

Yoshioka et al., 2006), Yoshihara et al. (2010) mostraram que a inibição da TBP-2 

causa aumento da sensibilidade à insulina no músculo esquelético. Os autores 

demostraram no mesmo estudo, ainda, que a superexpressão da TBP-2 aumenta a 

resistência à insulina no músculo esquelético. 

http://metallo.scripps.edu/promise/CATALASE.html
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1.5 Via de Sinalização à Insulina no Músculo esquelético 

 

As vias de sinalização à insulina no músculo esquelético foram revisadas por 

vários pesquisadores, entre eles Rowland et al.(2010) e Wu et al. (2010). O receptor 

transmembrana de insulina é formado por duas subunidades alfa e duas beta. A 

ligação do hormônio na subunidade alfa do receptor ativa a tirosina quinase da 

subunidade beta, causando autofosforilação do receptor. Uma vez fosforilado, 

substratos citossólicos ligam-se ao receptor e também são fosforilados, dentre eles o 

substrato do receptor de insulina (insulin receptor substrate –IRS). Existem quatro 

isoformas de IRS de 1 a 4 (Pearce et al., 2010; Turban, Hajduch, 2011), sendo o 

IRS-1 o principal substrato do receptor de insulina no músculo esquelético. O IRS-1 

fosforilado recruta a fosfatidil-inositol-3-quinase (PI3K) através da subunidade 

reguladora p85, levando à ativação da subunidade catalítica p110. PI3K catalisa a 

formação do fosfatidilinositol -3,4,5-trisfosfato (phosphatidilinositol-3,4,5-triphosphate 

-PI-3,4,5-P3; PIP3) na membrana plasmática. O PIP3 age como segundo 

mensageiro e ativa várias vias de sinalização, resultando na ativação de proteinas 

serina (Ser)/treonina (Thr) quinases, dentre elas a proteína quinase B (PKB, também 

conhecida como Akt), resultando na fosforilação de vários substratos dependentes 

da Akt. Essa quinase está envolvida em vários efeitos biológicos da insulina, dentre 

eles, a translocação do transportador de glicose-4 (glucose transporter 4 –GLUT4) 

de vesículas intracelulares para a membrana plasmática, permitindo a captação de 

glicose pelo tecido. A fosforilação da Akt também causa ativação de vias 

metabólicas, como a fosforilação da glicogênio sintetase quinase 3 (GSK3), ativando 

a síntese do glicogênio. As proteínas quinases C (PKC) atuam como contra-

reguladores da PI3K, diminuindo a translocação de GLUT4 mediada por insulina. 

Pertencem à família das proteína quinases dependentes do monofosfato de 

adenosina cíclico (cAMP-dependent protein kinase -ACG) e são ativadas por lípides, 

como o diacilglicerol (DAG) e as ceramidas.  Existem vários tipos de PKC: as 

convencionais (α, β1, β2 e γ), as enoveladas (δ, ε, η e θ), e as atípicas (ζ e λ/τ), 

conforme revisado por Pearce et al. (2010) e Turban, Hajduch (2011). As PKC 

atípicas são ativadas por ceramidas, enquanto as convencionais e enoveladas são 

ativadas por DAG. 
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A Akt apresenta três isoformas conhecidas: Akt1, Akt2 e Akt3.  A Akt2 é a mais 

frequente no músculo esquelético. A ativação requer translocação do citoplasma 

para a membrana plasmática. A Akt possui vários sítios regulatórios ativados por 

fosforilação. A fosforilação em Thr308 pela PI(3,4,5)P3 é mediada pela proteína 

quinase dependente de fosfoinositídeo-1 (phosphoinositide-dependent protein 

kinase-1 -PDK-1) e resulta na translocação da Akt para a membrana plasmática. 

Outro sítio regulador conhecido é a Ser473, presente no carbono terminal na porção 

hidrofóbica da Akt. Animais com nocaute para este sítio apresentam baixa 

translocação de GLUT4 para a membrana plasmática na presença de insulina. 

O GLUT4 contém 12 domínios transmembrana, conforme revisado por Huang, 

Czech (2007), e pertence à família de proteínas transportadoras de glicose através 

da membrana via difusão facilitada. O substrato de Akt de 160kDa (Akt substrate of 

160kDa -AS160, também conhecido como TBC1D4) é o intermediário entre os 

processos de ativação da Akt e a translocação do GLUT4 das vesículas 

intracelulares para a membrana plasmática. O AS160 está presente na superfície 

das vesículas que contém GLUT4, estando voltado ao citossol, ligado a uma Rab-

GTPase. A fosforilação da AS160 pela Akt causa a sua inativação e o fornecimento 

de GTP a Rab, permitindo a translocação do GLUT4 das vesículas para a membrana 

plasmática. Porém, o GLUT4 pode ser translocado para a membrana por vias 

independentes da insulina no músculo esquelético, como ocorre durante a 

contração. Nesse caso, a fosforilação do AS160 no músculo esquelético é mediada 

pela adenosina monofosfato ativada pela proteína quinase (AMPK). Contudo, 

mesmo ocorrendo inibições nas vias de Akt e AMPK, ainda pode haver alguma 

translocação do GLUT4 para a membrana  do músculo esquelético durante a 

contração muscular, sugerindo que outras vias estão envolvidas nesse processo  

(Huang,  Czech, 2007). 

A GSK3 é uma serina/treonina quinase que possui duas isoformas: alfa e beta, 

cujo peso varia entre de 51~53 kDa e 47 kDa, respectivamente. Animais nocaute 

para a isoforma alfa são viáveis, enquanto deleções da isoforma beta são letais 

(Henriksen, 2010). Como descrito anteriormente, a ativação/fosforilação da GSK3 é 

mediada pela Akt. Suas ações incluem a inibição da síntese de glicogênio e de 

proteínas, além da fosforilação em Ser332 do IRS-1 e Ser484 do IRS-2, inibindo, 

assim, a ação da insulina. Esse último efeito constitui um dos mecanismos de 
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resistência à insulina, uma vez que as fosforilações em serina fazem com que o IRS 

deixe de responder à ativação do receptor de insulina (Figura 7). 

 

Figura 7 - Representação esquemática da via de sinalização da insulina e 
translocação da proteína transportadora de glicose (GLUT-4) do citossol 
para a membrana plasmática 

 

A ligação da insulina ao seu receptor promove a autofosforilação das subunidades transmembranas, 
levando a fosforilações posteriores do substrato do receptor de insulina (IRS), proteína quinase B 
(Akt) e glicogênio sintase quinase 3 (GSK-3). Esses eventos levam à translocação do transportador 
de glicose (GLUT-4) para a membrana e à síntese de glicogênio.  
Fonte: Henriksen (2010). 

 

Outras vias de translocação da GLUT-4 através da sinalização de insulina 

envolvem a proteína associada à Cbl (Cbl associated protein- CAP) e a proteína 

quinase ativada por mitógeno (mitogen-activated protein kinase- MAPK), ambas 

revisadas por Hirabara et al. (2012). A via da CAP foi revisada por Baumann et 

al.(2000), Hu et al. (2003), Liu et al. (2002),  Liu et al. (2005), Mitra et al. (2004) e 

consiste no recrutamento da proteína substrato associada pelo receptor de insulina, 

após sua ativação. Esse recrutamento leva à fosforilação da Cbl e posterior 

recrutamento da CAP, causando a conversão de GDP-TC10 em GTP-TC10, que, por 

sua vez, irá causar a translocação de GLUT-4. A via da MAPK consiste na ativação 
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desta pela associação do receptor ligante de crescimento-2 (growth receptor binding-

2- Grb-2) com a Src Homology Collagen (Shc), após a ativação do receptor de 

insulina (Chardin et al., 1993; Egan et al., 1993; Skolnik et al., 1993). Esta ativação 

faz com que a MAPK fosforile a GSK3, permitindo a translocação de GLUT-4, mas a 

participação desta via na captação de glicose é pequena (Nystrom, Quon, 1999). 

 

1.6 Efeito das EROS na Via de Sinalização à Insulina 

 

1.6.1 Efeitos das EROS na Inibição da Via de Sinalização à Insulina 

 

Há evidências de que as EROs causam ou estão associadas à resistência à 

insulina (Bonnefont-Rousselot, 2002; Chambers et al., 2009; Yu, 1994). As EROs 

são produzidas em situações de inflamação pela via de sinalização do receptor do 

fator de necrose tumoral beta ou interleucina-6 (Hotamisligil, 2006), através da 

ativação da NADPH oxidase, via angiotensina 2 (Henriksen et al., 2011), ou na 

mitocôndria por ação de ácidos graxos saturados, em especial do ácido palmítico 

(Hotamisligil, 2006; Kraegen, Cooney, 2008; Silveira et al., 2008) (Figura 8). Os 

principais mecanismos de inução de resistência à ação da insulina induzido por 

EROs são: ativação de serina quinases, estresse de retículo endoplasmático, 

associação com efeitos dos ácidos graxos (AGs), vias de sinalização inflamatória 

(TNF-α e TLR-4) e hiperglicemia. 
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Figura 8 - Representação esquemática das principais fontes de produção de EROs 
no músculo esquelético e as vias por elas ativadas levando à resistência à 
insulina 

 

 As espécies reativas de oxigênio podem se produzidas através do complexo NADPH oxidase 
(diretamente, ou ativada pelo receptor tipo 1 de angiotensina II –AT1R) ou por disfunções 
mitocondriais (por excesso de glicose ou por ácidos graxos saturados). As EROs produzidas podem 
ativar as serinas quinases (JNK - c-Jun N-terminal quinase-, IKKβ -inibidor κβ quinase, GSK-3 -
glicogênio sintase quinase-3- e p38 MAPK -p38 proteína quinase ativada por mitógeno) diretamente 
ou indiretamente (através de estresse de retículo ou vias inflamatórias).  
Fonte:  Henriksen et al. (2011). 

 

1.6.1.1 Ativação de Serina Quinases 

 

As EROs causam resistência à insulina pela ativação do inibidor κβ quinase 

(IKKβ) e/ou c-Jun N-terminal quinase (JNK), as quais fosforilam o receptor de 

insulina e o IRS em serina, tornando a célula menos responsiva à insulina (Aguirre et 

al., 2002; Hotamisligil et al.,1996; Paz et al., 1997;  Tobar et al., 2011). A JNK possui 

duas isoformas (JNK1 e JNK2) que estão ligadas ao ganho excessivo de peso 

corporal, sendo fortemente relacionada à obesidade (Boden et al., 2008; Gregor et 

al., 2009; Sourris et al., 2009; Vallerie, Hotamisligil, 2010) e diabete melito tipo 2 

(Waeber et al., 2000). A inibição direta (animais nocaute para JNK1) ou indireta (Heat 

Shock Protein 70) da JNK aumenta a sensibilidade do músculo esquelético à insulina 

(Chung et al., 2008; Leng et al., 2004; Morino et al., 2008; Sabino et al., 2010).  

A IKKβ é outra serina quinase ativada por EROs e estresse de retículo 
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endoplasmático (Henriksen et al., 2011; Solinas, Karin, 2010). Ela ativa a Iκβ que, 

por sua vez, ativa o fator nuclear κβ (Nuclear Factor κβ –NF-κβ) (Hacker, Karin, 

2006) aumentando a produção de TNF-α e interleucina-6 (IL-6), ambas citocinas 

estão associadas com a resistência à insulina. A ligação entre as EROs e a ativação 

de  IKKβ, contudo, ainda não está totalmente elucidada. 

 

1.6.1.2 Estresse de Retículo Endoplasmático 

 

O estresse de retículo endoplasmático ocorre devido ao acúmulo de lipídios no 

interior das células ou excesso de glicose, levando à produção de proteínas 

malformadas (unfolded protein). Estas são eliminadas via resposta contra proteínas 

malformadas (unfolded protein response -UPR), que consiste na ativação de três 

vias: do fator-6 de transcrição ativado (activating transcription factor-6 -ATF6), da 

enzima 1 dependente de inositol (inositol requiring enzyme 1 -IRE1) e do fator 

eucariótico de iniciação semelhante à PKR quinase (PKR-like eukaryotic initiation 

factor 2a kinase -PERK). Os três fatores são mantidos inativos por uma chaperona. 

Quando ocorre a geração de proteínas malformadas, a chaperona é removida, 

iniciando a ativação dessas vias. As três vias levam à ativação de respostas 

inflamatórias; todas ativam NF-κβ, causando inflamação. As vias da ATF6 e da 

PERK também levam à ativação de serina quinases (JNK e IKKβ) (Hotamisligil, 

2010). As vias descritas visam a preservação de integridade celular. Contudo, 

situações como obesidade e hiperglicemia levam à saturação das vias, podendo 

causar resistência à insulina ou mesmo morte celular por apoptose. 

Hotamisligil (2006) demonstrou em revisão que as EROs desencadeiam 

estresse de retículo endoplasmático no músculo esquelético. Contudo, Rieusset et 

al. (2012) mostraram que a contribuição do estresse de retículo na geração de 

resistência à insulina no músculo esquelético é muito pequena, sendo esta mais 

importante no fígado e tecido adiposo. 

 

1.6.1.3 Efeito dos Ácidos Graxos Saturados Sobre a Produção de EROS 

 

Os ácidos graxos provocam aumento da produção de EROs através do 

desacoplamento mitocondrial (Silveira et al., 2008), levando à formação de peróxido 
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de hidrogênio e íon radical superóxido. O ácido palmítico (Boden, 2011) também 

causa resistência à ação de insulina através de outros mecanismos, como descrito 

por Randle et al. (1963). Esses autores propuseram que o aumento da oxidação de 

ácidos graxos livres causa inibição da oxidação e captação de glicose. Ácidos 

graxos livres causam aumento de DAG e ceramidas no músculo esquelético, 

ativando as PKCs (Boden, 2011). Estas causam fosforilação em serina em IRS1 e 2, 

diminuindo sua atividade e levando à resistência a ação da insulina.  

 

1.6.1.4 Vias de Sinalização da Resposta Inflamatória: TNF-α E TLR-4 

 

O fator de necrose tumoral α (Tumoral Necrosis Factor-α –TNF-α) também 

causa ativação direta da JNK via receptor (Hotamisligil, 2006), além de aumentar a 

produção de EROs (Houstis et al., 2006). O TNF-α é um mediador pró-inflamatório 

com importância na diferenciação e na regeneração do músculo esquelético (Reid, 

Moylan 2012). O TNF-α também está relacionado à fraqueza muscular e os seus 

efeitos podem ser mimetizados pelas EROs (Andrade et al., 1998; Reid, Moylan, 

2012). Os ácidos graxos livres também ativam o NF-κβ, causando aumento de TNF-

α e interleucina-6 (IL-6), ambas causadoras de resistência à ação da insulina. 

Existem, ainda, evidências de que a ativação da IKKβ e da NF-κβ pelos AGs é 

intermediada pelo Toll-Like Receptor-4 (TLR-4) (Frisard et al., 2010). O ácido 

palmítico e outros AGs saturados mimetizam o efeito do lipopolissacarídeo (LPS) e 

através do TLR-4, ativando o NF-κβ e causando resistência à insulina (Gupta et al., 

2012 ; Schaeffler et al., 2008). 

 

1.6.1.5 Hiperglicemia 

 

Há três mecanismos propostos para explicar o estresse oxidativo gerado por 

hiperglicemia (Brownlee, 2001; Rolo, Palmeira 2006). O primeiro consiste na 

ativação da enzima aldose redutase, que reduz grupos carbonil, utilizando NADPH e 

NADH como doadores de elétrons. A aldose redutase polimeriza a glicose em 

polióis. Em uma situação de hiperglicemia, a atividade da enzima é exacerbada, 

levando a maior geração de EROs e depleção de GSH. O segundo mecanismo 

proposto consiste na síntese de AGEs, derivados da reação entre glicose e 
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aminoácidos, onde o aldeído da glicose reage com o grupo amina do aminoácido, 

formando a imina. Os AGEs sofrem rearranjos moleculares e formam glioxal, 

metilglioxal e 3-desoxiglicosona. As espécies geradas reagem com outras proteínas 

intracelulares, formando novas iminas, que aumentam a produção de EROs (via 

receptor para AGE -RAGE) ou alteram a integridade da célula, modificando a função 

das proteínas.  A hiperglicemia intracelular também pode gerar danos à mitocôndria 

ou ativar a NADPH oxidase via aumento de diacilgliceróis e, consequentemente, de 

PKC, causando estresse oxidativo. A contribuição destas vias para a geração de 

estresse oxidativo no músculo esquelético, contudo, ainda não foi elucidada, visto 

que tais vias foram propostas em leucócitos, fibroblastos e células de vasos 

sanguíneos. 

 

1.6.2 Evidência de que as EROS são Permissivas à Captação de Glicose 

 

Em oposição aos efeitos descritos acima, as EROs podem ativar o 

consumo/captação de glicose pelo músculo esquelético (Merry, McConell, 2011). 

Situações como o exercício físico e a proliferação/diferenciação de células 

musculares causam aumento na captação de glicose e no conteúdo de EROs. 

Sandström et al. (2006) demonstraram que a administração de N-acetilcisteína (um 

antioxidante) causa inibição da captação de glicose no músculo esquelético durante 

a contração, evidenciando que as EROs têm importância na regulação glicêmica. A 

representação desses mecanismos está na Figura 10. As principais vias de 

permissividade à captação de glicose são: AMPK, p38 MPK, depleção de GSH, 

associação com canais de cálcio e assocuação entre EROs e espécies reativas de 

nitrogênio. 
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Figura 10 - Representação esquemática das vias ativadas por EROs, levando ao 
aumento da translocação do GLUT4 do citossol para a membrana 
plasmática. 

 
Note que estas vias são independentes da ativação por insulina . As contrações musculares levam à 
produção de EROs ou de espécies reativas de nitrogênio. Estas espécies ativam vias independentes 
de insulina que translocam o transportador de glicose (GLUT-4) como AMPK, CaMK e p38-MAPK.   
Fonte: Merry e McConell (2009). 

  

1.6.2.1 AMPK 

 

O H2O2 causa fosforilação da AMPK (Choi et al., 2001) em vários tecidos, 

inclusive no músculo esquelético, aumentando a captação de glicose por indução da 

translocação do GLUT-4 através de vias independentes de insulina (Jessen, 

Goodyear, 2005; Katz, 2006; Winder, Hardie, 1999). As vias de formação de AMPK 

são ativadas pelo aumento na conversão de ATP a AMP. A AMP ativa 

alostericamente a AMPK quinase (AMPK kinase -AMPKK). Por outro lado, o excesso 

de ATP inibe a ativação da AMPKK. Como a AMPK causa aumento da 

disponibilidade de glicose no interior das células, alguns autores acreditam que a 

ativação da AMPK é uma via para proteger as células contra a depleção de ATP 

(Davies et al., 1995;  Hardie et al., 1999: Hawley et al., 1995). 
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1.6.2.2 p38 MAPK 

 

O H2O2 também ativa a via da p38 proteína quinase ativada por mitógeno (p38 

Mitogen-Activated Protein Kinase -p38 MAPK) no músculo esquelético (Chambers et 

al., 2009; Diamond-Stanic et al., 2011; Kim et al., 2006). Kim et al. (2006) 

demonstraram que a geração de peróxido de hidrogênio leva à fosforilação da p38-

MAPK e que esta é acompanhada de aumento na captação de glicose. Existem 

quatro isoformas conhecidas da p38-MAPK -α, β, γ e δ. O músculo esquelético 

expressa primariamente as isoformas β e δ (Stein et al., 1997; Wang et al., 1997).  

Henriksen et al. (2011) mostraram que a fosforilação da p38 MAPK também pode 

levar à ativação da JNK e IKKβ, causando fosforilação em serina no receptor de 

insulina e em IRS. Essas observações são sugestivas de que as diferentes 

isoformas da p38-MAPK podem ter funções distintas. 

 

1.6.2.3 Inibição da GPX/Depleção de GSH 

 

Loh et al. (2009) mostraram que a deleção da GPX aumenta a fosforilação da 

AKT no músculo sóleo de camundongos. Além disso, McClung et al. (2004) 

observaram que a superexpressão de GPX causa resistência à ação de insulina e 

obesidade. O tratamento com N-acetilcisteína (NAC), um aminoácido doador de 

cisteína e redutor do GSSG para GSH, causa resistência ao efeito da insulina em 

músculo esquelético via inibição da AMPK (Sandström et al., 2006). 

 

1.6.2.4 Canais de Cálcio 

 

São ainda mencionadas relações entre as vias de captação de glicose 

dependentes de cálcio e EROs. As quinases dependentes de calmodulina 

(calmodulin-dependent protein kinase -CaMK) podem ser ativadas por EROs, 

conforme Erickson e Anderson (2008) demonstraram em músculo cardíaco. No 

músculo esquelético (Jensen et al., 2007; Wright et al., 2004), a CaMK II tem função 

importante na captação de glicose durante a contração, sendo capaz de induzir a 

translocação de GLUT4 após sofrer fosforilação pela CaMK quinase (CaMK kinase -

CaMKK) (Katz, 2007). O influxo de cálcio durante contrações musculares também 
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ativa as ATPases, levando ao aumento da VO2 e da produção de superóxido e 

peróxido de hidrogênio, causando ativação da AMPK (Katz, 2007) e translocação do 

GLUT4 independente da insulina.  

 

1.6.2.5 Relações entre EROS e Espécies Reativas de Nitrogênio 

 

Alguns autores demonstraram que a contração muscular ativa a óxido nítrico 

sintase, aumentando a concentração de óxido nítrico e esta,por sua vez, a 

concentração de GMPc, causando translocação do GLUT-4 (McConell, Kingwell, 

2006; Merry et al., 2010). Troy e McConell (2011) demonstraram que inibidores da 

síntese de óxido nítrico e de peroxinitrito (produto oriundo da reação entre EROs e 

óxido nítrico) inibem o aumento da captação de glicose no músculo esquelético 

durante a contração.  

 

1.7 Metabolismo de Ácidos Graxos no Músculo Esquelético 

 

O músculo esquelético utiliza preferencialmente os ácidos graxos (AGs) quando 

estes se encontram em maior abundância em relação aos carboidratos, ou em 

certas condições onde o tecido necessita economizar glicose, como no exercício 

leve e moderado (Hawley et al., 2006; Spriet, 2002). A oxidação AGs fornece cerca 

de 10 vezes mais energia que a glicose – 38 kJ g-1 contra 4,2 kJ g-1 (Newsholme, 

Start, 1973). Os AGs utilizados pelo músculo esquelético durante a contração 

muscular provêm do tecido adiposo e dos triacilgliceróis musculares (Kiens et al., 

1999; Newsholme, Start, 1973). O uso dos AGs em detrimento aos carboidratos 

permite manter a concentração de glicose no plasma. 

Randle et al. (1967) demonstraram que concentrações plasmáticas elevadas de 

AGs causam o aumento da oxidação destes nos músculos cardíaco e esquelético e 

também diminuição da oxidação de glicose nestes mesmos tecidos. Tais efeitos 

foram acompanhados de elevação da concentração plasmática de acetil-coenzima-A 

(acetil-CoA) decorrente da oxidação dos AGs. Esse aumento na produção de acetil-

CoA é acompanhado de aumento nas concentrações de citrato e da G6P. A acetil-

CoA inibe a atividade do complexo piruvato desidrogenase (pyruvate 

dehydrogenase-PDH) através da fosforilação da enzima PDH quinase e o citrato 
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reduz a atividade da fosofofrutoquinase (phosphofructokinase-PFK). A inibição da 

PFK causa aumento da concentração de glicose-6-fosfato (G6P), inibindo a 

atividade da hexoquinase, enzima responsável pelo primeiro passo da via glicolítica. 

Outros pesquisadores demonstraram que a inibição da captação de glicose 

pelos AGs deve-se a outros mecanismos, como inibição de translocação de GLUT-4, 

fosforilação de glicose (hexoquinase), glicogenólise (glicogênio fosforilase), fluxo 

glicolítico (fosfofrutoquinase), razão acetil CoA/CoA (piruvato desidrogenase) e razão 

ATP/ADP mitocondrial (Arkinstall et al., 2004; Hawley et al., 2006; Spriet, 2002). 

O acúmulo de diacilglicerol (DAG), acil-CoA e ceramidas no músculo 

esquelético causam inibição da sinalização da Akt e ativação de transportadores de 

ácidos graxos. Os ácidos graxos são transportados para o interior das células 

através de três proteínas (O'Neill et al., 2012): a proteína ligante de ácido graxo de 

membrana plasmática (plasma membrane fatty acid binding protein-FABPPM) de 40 

kDa, localizada na camada externa da membrana celular (Isola et al., 1995; 

Schwieterman et al.,1988; Stremmel et al., 1985), a família das proteínas 

transportadoras de AGs 1~6 (fatty acid transport proteins FATP 1~6)  de 60 kDa, 

possuindo pelo menos seis domínios transmembranas (Gimeno et al., 2003; Hirsch 

et al., 1998; Schaffer, Lodish, 1994) e a translocase de AG (fatty acid translocase), 

FAT/CD36,  de 88 kDa, altamente glicosilada e possui pelo menos dois domínios 

transmembrana (Abumrad et al., 1993). Destas proteínas, a FAT/CD36 é a mais 

importante na translocação dos ácidos graxos (Nickerson et al., 2009). Além disso, 

em estudos com contração muscular aguda (Bonen et al., 2000), ou  crônica de 

baixa frequência (Koonen et al., 2004) e desnervação (Koonen et al., 2004), foi 

mostrado que os FAT/CD36 são translocados de reservatórios intracelulares para a 

membrana plasmática (Bonen et al., 2004; Holloway et al., 2008).  

A translocação das proteínas transportadoras de ácidos graxos é ativada por 

AMPK, conforme estudos realizados com 5-aminoimidazol-4-carboxamida ribotídeo 

(5-aminoimidazole-4-carboxamide ribotide-AICAR) (Chabowski et al., 2005; Luiken et 

al., 2003). No entanto, outros mecanismos também estão envolvidos. Turcotte et al. 

(2005) demonstraram que a inibição das quinases reguladas por sinal extracelular 

1/2 (extracellular-signal-regulated kinases 1/2 -ERK 1/2) impede a translocação das 

FAT/CD36 durante a contração muscular. Abbott et al. (2009) verificaram que 

inibidores da CaMKII e da CaMKK também causam redução do transporte de AGs. 
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Os mesmos autores mostraram, ainda, que a cafeína causa aumento da captação 

de AGs pelos tecidos e concluíram que a concentração de Ca2+ está envolvido com 

o transporte de AGs. De fato, o Ca2+ intracelular causa ativação da AMPK. 

A glicerol-3-fosfato acetiltransferase (glycerol-3-phosphate acetyltransferase-

GPAT) e a diacilglicerídeo aciltransferase (diacylglyceride acyltransferase-DGAT) são 

as principais enzimas responsáveis pela esterificação de AGs com os gliceróis, 

formando os triacilgliceróis (TAGs). Existem duas isoformas da GPAT, sendo uma 

mitocondrial (mtGPAT) e outra localizada no retículo endoplasmático (GPAT 

microssomal) A mtGPAT é responsável por 90% da atividade no músculo esquelético 

e por 50% no fígado. A GPAT microssomal é responsável por 85% da atividade de 

esterificação de AGs no tecido adiposo branco, sendo sua atividade inibida por 

AICAR (Park et al., 2002) e pela leptina (Wendel et al., 2010). No entanto, o mesmo 

efeito não é observado no músculo esquelético quando a AMPK é ativada por 

exercício físico e jejum (Park et al., 2002; Ruderman et al., 2003; Watt et al., 2004). 

As principais enzimas envolvidas na lipólise são: a lipase de triacilglicerideo 

adiposa (adipose triglyceride lípase-ATGL), a lipase hormônio-sensível (hormone 

sensitive lípase-HSL) e a lipase monoacilglicerol (monoacylglycerol lipase-MAGL). A 

lipólise é mediada pela sinalização do cAMP, induzida por catecolaminas e pela 

subsequente ativação da PKA. A atividade da ATGL é acentuada pelo exercício físico 

(Alsted et al., 2009; Yao-Borengasser et al., 2011), mas a participação da AMPK na 

ativação desta enzima é pequena, uma vez que os músculos de animais knockout 

para ATGL não entram em fadiga prematura quando contraídos ex vivo (Huijsman et 

al., 2009). Os animais deficientes em ATGL apresentam baixa resistência à ação da 

insulina quando alimentados com dieta hiperlipídica, embora apresentem acúmulo 

de TAGs (Hoy et al., 2011). Tais efeitos, contudo, não são observados no músculo 

esquelético. A HSL é ativada por catecolaminas via PKA (Anthonsen et al., 1998) e 

esta ativação é contra-regulada pela AMPK (Garton et al., 1989; Roepstorff et al., 

2004), bem como ativadores farmacológicos, como AICAR (Corton et al., 1994; 

Sullivan et al., 1994; Watt et al., 2004), metformina e tiazolidina (Bourron et al., 2010; 

Grisouard et al., 2011; Ren et al., 2006) e adipocinas (Qiao et al., 2011; Wedellova et 

al., 2011), enquanto IL-6 favorece a ativação (Mattacks, Pond, 1999; van Hall et al., 

2003; Watt et al., 2005). Abbot et al. (2012) demonstraram que a ativação da 

AMPKα2 causa aumento na oxidação basal de AGs, embora esta ativação não 
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tenha nenhum efeito na captação destes ácidos. 

A acetil-CoA carboxilase (ACC) catalisa a formação do acetil-CoA em malonil-

CoA, que inibe a atividade da carnitina palmitoil transferase-I (CPT-I). A regulação da 

ACC depende da ação da insulina que desfosforila e ativa a ACC (Witters et al., 

1988), enquanto a AMPK fosforila e inibe da ACC (Carling et al., 1989). Desta forma, 

a inibição de ACC favorece a oxidação dos AGs pelos tecidos. São conhecidas duas 

isoformas da ACC: 1) a ACC1 localizada no citossol e participa da síntese de novo 

de AGs a partir do malonil-CoA, sendo mais abundante no tecido adiposo; 2)a ACC2, 

localizada da mitocôndria, que inibe a oxidação dos AGs pela mitocôndria (Glund et 

al., 2012). Vários autores demonstraram que a deleção ou inibição do gene para a 

ACC2 não causa a inibição da oxidação de AGs (Abu-Elheiga et al., 2001; Hoehn et 

al., 2010; Olson et al., 2010). Porém, o uso de inibidores farmacológicos provoca tal 

efeito. Acredita-se que a ACC2 esteja ligada à CPT-I, enzima que controla a 

translocação dos ácidos graxos citossólicos para a mitocôndria, favorecendo a  β-

oxidação (O'Neill et al., 2012). 

 

1.8 Apocinina 

 

Há substâncias externas ao organismo com propriedades antioxidantes, sendo 

que muitas são utilizadas para fins farmacológicos. Ácido alfa-linolênico e vitamina E 

melhoram a capacitação de glicose pelo músculo esquelético, porém, a vitamina C 

não altera a glicemia de jejum em animais diabéticos (Meier et al., 2012; Wright, 

Sutherland, 2008). 

A apocinina (4-hidróxi-3-metoxiacetofenona ou acetovanilona) foi identificada 

de raízes da planta Picrorhiza kurroa, nativa das montanhas da Índia, Nepal, Tibet e 

Paquistão, em 1971. Esse composto tem peso molecular de 166,17 e adquire 

aspecto acúleo quando cristalizada com água. Possui odor suave de baunilha e 

ponto de fusão de 115 °C. (Hougee et al., 2006; Luchtefeld et al., 2008; Stefanska, 

Pawliczak, 2008). Esta droga é utilizada no tratamento de aterosclerose (Meyer et 

al., 2000) e na prevenção de lesões pulmonares causadas por isquemia seguida de 

reperfusão (Dodd-o et al., 2000). 

A apocinina inibe a atividade da NADPH oxidase ao impedir o acoplamento da 

subunidade p47phox da enzima, após sofrer dimerização pela mieloperoxidase (Stolk 
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et al., 1994) (Figuras 11 e 12). A apocinina também tem efeito direto sobre as EROs 

através de ação sequestrante/scavenger (Heumüller et al., 2008) (Figura 13). A 

apocinina atua como um agente seqüestrador de radicais livres no endotélio quando 

na presença da mieloperoxidade e, no entanto, não diminui a produção de EROs em 

células não-fagocíticas, conforme descrito por Vejrazka et al. (2004). Nesses casos, 

há o efeito inverso: maior produção de EROs. 

 

 

Figura 11 - Reação de dimerização da apocinina para diapocinina 

 

 

Fonte:  Stefanska e Pawliczak (2009).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

 

 

Figura 12 - Representação esquemática da inibição do complexo NADPH oxidase 

pela apocinina dimerizada 

 

 

O dímero da apocinina impede o acoplamento da subunidade p47
phox

 às subunidades 
transmembrana, impedindo sua ativação.  
Fonte: Stefanska e Pawliczak (2009). 
 
 

Figura 13 - Mecanismo de ação sequestradora/scavenger de uma molécula de 

catecol. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Foi demonstrado que uma molécula de apocinina age diretamente como antioxidante. Uma molécula 
de catecol apresenta várias estruturas de ressonância, o que lhe confere estabilidade após o 
sequestro de elétrons desemparelhados e espécies radicalares.  
Fonte: Heumüller et al. (2008). 

 

A apocinina causa depleção da GSH e aumento da GSSG, além de oxidação 

de grupos tióis, causando estresse oxidativo (Castor et al., 2010; Riganti et al., 2006) 

(Figura 14). Galati et al. (2002) mostraram que moléculas estruturalmente 
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semelhantes à apocinina (fenóis) causam oxidação de GSH para GSSG e 

consequente geração de ânion radical superóxido e peróxido de hidrogênio.   

 

Figura 14 - Representação esquemática do efeito pró-oxidante da apocinina –
depleção da glutationa reduzida (GSH). 

 

 

A apocinina aumenta a oxidação da glutationa reduzida (GSH) para glutationa oxidada (GSSG) após 
sofrer oxidação pela mieloperoxidase (MPO). Posteriormente, a apocinina pode ser reduzida pela 
NADH e NADPH e restaurada, permitindo novas oxidações. 
Fonte: Castor et al. (2010). 

 

Em nossos experimentos, o tratamento de ratos com apocinina (dose de 10 

mg/kg de peso corpóreo por dia, durante 5 dias), como descrito por Saito et al., 

(2007), aumentou a produção de EROs em músculo sóleo incubado, avaliado pelo 

ensaio de AMPLEX. Os músculos sóleos de ratos tratados com  a apocinina 

produziu cerca de 3 vezes mais EROs em comparação com o controle tratado 

apenas com o diluente (PBS). Em função desses dados, decidiu-se avaliar os efeitos 

do tratamento com apocinina no estresse oxidativo, no metabolismo de ácidos 

graxos e glicose e na resposta à insulina no músculo esquelético.  
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2 JUSTIFICATIVA  

 

Há evidências de que antioxidantes melhoram a resposta à insulina. Em 

experimentos preliminares foi demonstrado que a apocinina melhora a resposta à 

insulina na resistência induzida por ácido palmítico.  A apocinina, considerada como 

um agente antioxidante, causou aumento do conteúdo de EROs no músculo 

esquelético e este foi acompanhado de elevação a sensibilidade à ação da insulina. 

Dessa forma, estudou-se a apocinina como fármaco com  potencial para ser utilizado 

no tratamento de resistência à insulina. 
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3 OBJETIVOS 

 

Avaliar no músculo esquelético (sóleo) de ratos tratados com apocinina na dose 

de 10 mg/kg de peso corpóreo, durante 5 dias, o estresse oxidativo, metabolismo de 

glicose e ácidos graxos e a resistência à insulina induzida por palmitato. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Tratamento com Apocinina na Produção de Peróxido de Hidrogênio em 

Células Musculares Cultivadas 

 

Foi realizada cultura primária de células musculares de ratos como descrito por 

Hirabara et al. (2006) e Lynge et al. (2001). Os músculos sóleo, gastrocnêmio e 

quadríceps foram dissecados de ratos machos Wistar pesando cerca de 120 g e 

cortados em pedaços pequenos para digestão com 2% de colagenase tipo II, 0,25% 

de tripsina e 0,1% de DNAse e isolamento dos mioblastos. As células foram 

semeadas em placas de 6 poços (240.000 células por poço) e mantidas em meio 

DMEM Dulbelco's Modified Eagle Médium) contendo 1% de penicilina, 10% de soro 

fetal bovino e 10% de soro de cavalo por 2-3 dias. Após este período, os mioblastos 

foram diferenciados em células musculares no mesmo meio contendo 1% de 

penicilina e 10% de soro de cavalo por 4-5 dias. Durante esse período, as células 

receberam apocinina nas seguintes concentrações: 100 µM, 500 µM, 1 mM e 10 

mM. Um grupo que não recebeu apocinina foi usado como controle. No quinto dia, 

as células foram lavadas em PBS e incubadas em meio DMEM sem soro e com 

glicose e albumina sérica bovina durante alguns segundos. As células foram 

incubadas com a sonda AMPLEX Ultra Red® (Molecular Probes, Eugene, Oregon, 

EUA) durante uma hora a 37 ºC. Ao término desta, uma alíquota de 20 µL de meio 

foi retirada e a fluorescência foi mensurada em fluorímetro RF-1051 (Shimadzu, 

Kyoto, Japão) a 530 nm de excitação e 590 nm de emissão, para a determinação do 

conteúdo de EROs. 

Para verificar se o tratamento com apocinina era tóxico às células, culturas de 

células foram fotografadas no quinto dia de tratamento. Estas células foram 

comparadas com o controle antes do primeiro dia de tratamento. Para as fotos, foi 

utilizado microscópio confocal (Zeiss Axiovert 100M Confocal Laser Scanning 

Microscope, Standort Göttingen, Alemanha). 

 

4.2 Animais Utilizados nos Estudos In Vivo 

 

Ratos machos da linhagem Wistar pesando em média 100 g foram utilizados. 
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Os animais foram fornecidos pelo Biotério “Lor Cury” do Departamento de Fisiologia 

e Biofisica do  Instituto de Ciências Biomédicas da USP. Os ratos foram divididos em 

dois grupos: tratado (que recebeu injeção de apocinina) e controle (que recebeu 

injeção contendo apenas PBS). Os animais foram mantidos em biotério de 

experimentação com ciclo claro-escuro controlado de 12/12 horas, na temperatura 

de 23 °C, e ventilação controlada. Os animais receberam alimentação e água ad 

libitum. 

 

4.3 Tratamento dos Ratos com Apocinina 

 

A dose de apocinina injetada por via intraperitonial foi de 10 mg/kg de peso 

corpóreo, diariamente, durante 5 dias, conforme descrito por Saito et al. (2007). A 

apocinina foi diluída em PBS. Os animais foram anestesiados com cloridrato de 

quetamina e xilazina (2:1 – 1 μL por grama de peso corpóreo). As injeções foram 

aplicadas pela manhã por volta das 8 h, sendo que no dia do sacrifício, a ultima dose 

foi administrada 5h antes da realização do experimento. Para os ensaios de 

determinação de EROs (Amplex UltraRed), catalase e TBARS,  os músculos sóleo e 

extensor digital longo (EDL) foram utilizados. Os animais foram mantidos em jejum 

por 4 h antes do sacrifício por deslocamento cervical e tiveram os músculos sóleo e 

EDL das patas posteriores retirados para incubação. 

 

4.4 Isolamento e Incubação dos músculos sóleo e EDL  

 

Os músculos extraídos de ambos os grupos foram incubados, conforme 

Challiss et al. (1983), Crettaz et al. (1980) e Hirabara et al. (2003), em frascos com 

tampão Krebs-Ringer contendo 5,6 mM de glicose, 1 % de albumina,  pH 7,4, sob 

gaseificação com uma mistura de 95% O2 e 5% CO2 e agitação contínua (100 rpm) 

em banho-maria a 37 ºC. Os músculos foram fixados pelos tendões em grampos de 

aço inoxidável.  

 

4.5 Ensaio da Oxidação da Sonda Amplex UltraRed® 

 

Método descrito por Guarino et al. (2007) e Zhou et al. (1997), modificado por 
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Pinheiro (2008), foi utilizado. O Amplex UltraRed é o nome comercial da molécula N-

acetil-3,7-diidrofenoxazina (N-acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazine) que reage 

equimolarmente com o peróxido de hidrogênio, formando o composto fluorescente 

resorufina. Esta reação é catalisada pela peroxidase (Figura 15). Rhee et al. (2010) 

reportam, em revisão, que este método é muito sensível, capaz de detectar 

concentrações muito baixas de peróxido de hidrogênio (na ordem de 50 nM) e a 

sonda reage de forma muito específica com o peróxido de hidrogênio, evitando 

falsos positivos. Os músculos sóleos foram incubados conforme descrito na seção 

4.4, porém, com a adição da sonda Amplex Ultra Red® (50 µM) e peroxidase (0,1 

U/mL). A incubação foi realizada durante uma hora a 37 ºC e, ao término desta, foi 

retirada uma alíquota de 20 µL do meio e a leitura de fluorescência foi realizada em 

fluorímetro RF-1051 (Shimadzu, Kyoto, Japão), a 530 nm de excitação e 590 nm de 

emissão. 

 

Figura 15 - Reação da sonda Amplex UltraRed com o peróxido de hidrogênio 

 

 

 

Formanação do composto fluorescente resorufina, reação catalisada pela horseradish peroxidase 
(HRP -peroxidase de raíz forte). A reação entre sonda e peróxido é equimolar.  
Fonte: Rhee et al. (2010). 

 

4.6 Determinação do Conteúdo de TBARS (Thiobarbituric Acid Reactive 

Substances – Substâncias Reativas do Ácido Tiobarbitúrico) 

 

O conteúdo de TBARS foi determinado conforme descrito por Buege et al. 
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(1978) e Draper et al. (1993). Os tecidos foram processados com uma tesoura em 

solução contendo 5 mL de ácido tricloroacético a 30%. Para cada 1 g de músculo, 

adicionou-se 15 μL de hidroxitolueno butilado a 29,5 mM (diluído em álcool etílico 

absoluto). A solução obtida foi aquecida até a ebulição durante 30 minutos. A seguir, 

a solução foi centrifugada e misturada com ácido tiobarbitúrico a 0,73% na 

proporção 1:1. Por fim, a mistura obtida foi lida em espectrofotômetro SpectraMax 

Plus (Molecular Devices, Sunnyvale, Califónia, Estados Unidos)  a 535 nm. 

 

4.7 Determinação da Atividade da Catalase 

 

Para a determinação da atividade de catalase (Aebi, 1984), os músculos sóleo 

e EDL foram homogeneizados em tampão fosfato. O homogenato foi centrifugado a 

13.000 rpm durante 20 minutos e recolheu-se o sobrenadante, descartando-se o 

precipitado. Em seguida, coletou-se uma alíquota de 5 μL do sobrenadante, 

adicionou-se 340 μL da solução de peróxido de hidrogênio (0,34 mL de H2O2 a 30% 

diluído em 99,66 mL de tampão fosfato) e completou-se com 650 μL  de tampão 

fosfato. 

Realizou-se a leitura em espectrofotômetro durante 3 minutos a 240 nm. 

Calculou-se a diferença do valor lido no primeiro minuto pelo valor do terceiro minuto 

para determinação da catalase. 

 

4.8 Determinação da Atividade da Glutationa Peroxidase (GPX)  

 

Para a determinação da atividade da GPX (Mannervik, 1985; Wendel, 1981), 

procedeu-se com os músculos sóleo e EDL foram processados como descrito na 

seção 4.7 para catalase. 

Em uma placa de 96 poços, adicionou-se em cada um, 100 μL de tampão 

fosfato 100 mM, 10 μL de amostra (no caso de músculo sóleo, acrescentou-se 5μL 

de amostra e 5 μL de tampão fosfato), 20 μL de solução de glutationa redutase (500 

U diluídas em 1,1 mL de água) e 20 μL de solução de GSH (7,4 mg diluídos em 2,4 

mL de água). Incubou-se as amostras a 37 ºC durante 10 min. Adicionou-se 20 μL da 

solução de NADPH e incubou-se à 37 ºC, durante 3 min, no escuro. Acrescentou-se, 

então, 20 μL da solução de t-butil e realizou-se leitura cinética a cada 30 segundos, 
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durante 6 minutos, a 340 nm. 

 

4.9 Atividade da Superóxido Dismutase Total (SOD) 

 

Para a determinação da atividade da SOD (McCord, Fridovich, 1969; Sambrook 

et al., 1989), procedeu-se com os músculos sóleo e EDL foram processados como 

descrito na seção 4.7 para catalase. 

Preparou–se a solução de xantina (3,8 mg de xantina e 2 mg de hidróxido de 

sódio dissolvidos em 50 mL de água), a solução de citocromo C (12,4 mg de 

citocromo C e 1,8 mg de EDTA dissolvidos em 50 mL de tampão fosfato) e uma outra 

de xantina oxidase (0,2 U/mL de xantina oxidase e1,8 mg de EDTA, dissolvidos em 

50 mL de água). As soluções de xantina e de citocromo C foram misturadas na 

proporção de 1 para 10. Em uma placa de 96 poços, adicionou-se em cada um, 185 

μL da solução de xantina e citocromo C, 10 μL da solução de xantina oxidase e 5 μL 

de amostra. Foi realizada leitura cinética em espectrofotômetro a 550 nm e 25 ºC. 

 

4.10 Concentração de Glutationa Oxidada e Reduzida 

 

Amostras de plasma foram obtidas dos ratos através de decapitação. O sangue 

foi coletado em tubos heparinizados e estes foram centrifugados a 1.300 rpm, 

durante 10 minutos, à 4 °C. Coletou-se o sobrenadante (plasma) em microtubos de 

500 μL. 

As concnetrações de GSH e GSSG foram mensuradas através do método 

descrito por Rahman et al. (2006). A concentração de GSH foi avaliado em 

espectrofotômetro a 412 nm após reação com ditionitrobenzeno (DTNB). Em 

seguida, o GSSG contido na amostra foi reduzido a GSH através da reação com 

NADPH catalisada por glutationa redutase (GR). Realizou-se nova reação com 

DTNB e nova leitura espectrofotométrica. Para obtenção dos valores de 

concentração de GSSG, subtraiu-se o valor da primeira leitura da segunda. 

Para o cálculo do poder redutor, foi utilizado a seguinte equação, uma vez que 

a oxidação de GSH para GSSG ocorre na proporção de 2:1: 
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4.11 Concentração de Ácido Úrico Plasmático 

 

Amostras de plasma foram obtidas conforme descrito na seção 4.10. A 

concentração de ácido úrico foi mensurado através do método descrito por Trivedi et 

al. (1976). Foi utilizado o kit Bio-Clin Quibasa (Belo Horizonte, Brasil). Peróxido de 

hidrogênio produzido a partir do ácido úrico na presence de uricase (formando 

alantoína) reage com o para-hidroxibenzoato, formando um composto rosado que 

absorve luz no comprimento de onda de 505 nm. 

 

4.12 Concentração de Ferro Plasmático 

 

Amostras de plasma foram obtidas conforme descrito na seção 4.10. A 

concentração de ferro foi determinada através do método descrito por Carter (1971) 

e Goodwin et al. (1966), utilizando um kit Doles-Bioquímica (Brasil). O método é 

baseado na detecção de ferrozina, que absorve luz a 560 nm. Os íons ferro são 

liberados da transferrina plasmática através do reagente FerrozineW® (0,36 M de 

cloreto de hidroxilamina, 0,10 M de glicina, 14 mM de tiosemicarbazida e 0,50 mM 

de octilfenolpolietoxietanol, pH 2,2). 

 

4.13 Captação de [3H]-2-Desoxi-D-Glicose e Síntese de [14C] Glicogênio 

 

Os ensaios de captação de glicose, e síntese de glicogênio foram realizados 

conforme descrito por Challiss et al. (1986), Espinal et al. (1983) e Hirabara et al. 

(2003). 

Os músculos foram pré-incubados conforme descrito no item 6.3, durante 4 h 

na presença ou ausência de 400 µM de ácido palmítico. Na concentração, o ácido 

palmítico causa evidente resistência à ação da insulina.  As incubações foram 

realizadas no mesmo tampão, mas na presença de 0,3 µCi/mL de [14C]-D-glicose 



51 

 

 

(para o ensaio de síntese de [14C] glicogênio) ou 0,3 µCi/mL de [3H]-2-desoxi-D-

glicose (para o ensaio de captação de glicose) e tratados ou não com insulina (nas 

doses de 7 mM, durante 1 hora). Os músculos foram digeridos em solução 1 M de 

hidróxido de potássio, à 70º C. A alíquota de 100 μL do homogenato foi usada para 

avaliar a captação da [3H]-2-desoxi-D-glicose. Para o ensaio de síntese do [14C] 

glicogênio, adicionou-se ácido etílico absoluto previamente resfriado em nitrogênio 

líquido para precipitação do glicogênio. Este, em seguida, foi centrifugado a 2.000 

rpm por 20 minutos. Em seguida, descartou-se a fração alcoólica, ressuspendeu-se 

o glicogênio em água destilada e separou-se uma alíquota de 100 μL para leitura. A 

leitura dos resultados foi obtida no contador beta modelo Tricarb 2100TR (Hewlet 

Packard®, Meriden, EUA).  

 

4.14 Preparação da Solução de Ácido Palmítico e Albumina 

 

O ácido palmítico foi solubilizado inicialmente em álcool etílico absoluto na 

concentração final de 80 mM. A solução obtida foi misturada lentamente albumina 

(1%) em tampão Krebs contendo albumina (1%), sob agitação. A concentração final 

de ácido palmítico no meio de incubação foi de 400 μM. 

 

4.15 Oxidação do [U-14C]-Ácido Palmítico 

 

Foi avaliada conforme descrito por Leighton et al. (1985) modificado, utilizando-

se [14C]-palmitato. Os músculos foram incubados como no item 4.13 e tratados com 

0,2 µCi/mL de [14C]-palmitato. Um flaconete contendo uma tira de papel de filtro 

imerso em 400 µL de feniletilamina em metanol (1:1) também foi adicionado nos 

frascos. Após a incubação, os músculos foram pesados. O papel contido nos 

flaconetes foi analisado em contador beta (Challiss et al.,1986; Espinal et al.,1983) 

Tricarb 2100TR (Hewlet Packard®, Meriden, EUA) e expressa por grama de 

músculo, obtendo-se, assim, o valor da oxidação do palmitato por grama de tecido. 

 

 

 

4.16 Análise da Expressão Proteica por Western Blotting 
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Para análise da expressão de proteínas, foi utilizado o método descrito por 

Towbin et al. (1979). Os músculos foram pesados e homogeneizados em tampão de 

extração, contendo 5 mL de TRIS base (pH= 7,5), 2,5 mL de EDTA 0,2 M, 5 mL de 

dodecil sulfato de sódio (SDS) 10%, 0,225 g de pirofosfato de sódio, 0,21 g de 

fluoreto de sódio, 0,0945 g de ortovanadato de sódio, 0,018 g de 

fenilmetanosulfonilfluoreto (phenylmethanesulfonylfluoride- PMSF) e 500 µL de 

aprotinina 0,01 mg/mL. Então, completou-se o volume com água desionizada para 

50 mL. Para cada miligrama de músculo, utilizou-se 10 μL de tampão para 

homogenização. Após homogenização, as amostras foram centrifugadas a 13.000 

rpm, durante 20 minutos, 4 °C, e o sobrenadante foi coletado. Realizou-se 

quantificação de proteína pelo método de Bradford (descrito no item 4.19) com uma 

alíquota de 10 μL do sobrenadante. 

Em seguida, adicionou-se tampão Laemmlli (2 mL de azul de bromofenol 0,1%, 

1 mL de fosfato de sódio 1 M, 10 mL de glicerol, 2 g de SDS e água desionizada 

suficiente para 20 mL de amostra) em cada amostra (o equivalente a 25% do volume 

da amostra) e ditiotreitol (DTT –0,15g para cada 1 mL de amostra). Após a adição, 

cada amostra foi homogeneizada e incubada durante 5 minutos à  100 ͦ C. 

Após a incubação, preparou-se o gel a 10% para eletroforese -1,9 mL de água 

desionizada, 2 mL de acrilamida 30%, 1,3 mL de TRIS pH 8,8, 0,05 mL de SDS 10%, 

0,05 mL de persulfato de amônio (ammonium persulphate -APS) a 10% e 0,002 mL 

de solução de tetrametiletilenodiamino (TEMED). Para o empacotamento das 

proteínas (stacking), foi perparado gel com 0,68 mL de acrilamida 30%, 0,17 mL de 

TRIS 1,0 M (pH=6,8), 0,13 mL de SDS a 10%, 0,01 mL de APS a 10% e 0,001 mL de 

solução de TEMED. 

Em cada poço no gel de stacking, foi colocado o equivalente a 60 μg de 

proteína. Em seguida, adicionou-se tampão de corrida (48,45 g de TRIS 

aminometano, 228 g de glicina, 5,35 g de EDTA, 8 g de SDS e água suficiente para 

2 L de solução -esta solução foi diluída 4x em água antes do uso) e realizou-se a 

eletroforese a 30 V por uma hora (para o stacking) e depois a 90 V durante cerca de 

4 horas para a separação das proteínas. Foi utilizado o padrão Precision Plus 

Protein Kaleidoscope Standards, 500 μL (Bio-Rad Laboratories Inc., Hercules, 

California, EUA). 
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Realizou-se, então, a transferência das proteínas do gel a uma membrana de 

nitrocelulose a 100 V, durante uma hora, em tampão de transferência (6,05 g de 

TRIS aminometano, 28,82 g de glicina, 400 mL de metanol e água desionizada 

suficiente para 2 L). A qualidade da transferência foi avaliado utilizando-se solução 

de Ponceau. Em seguida, a membrana foi lavada 3 vezes durante 10 minutos cada, 

com 8 mL de solução basal (10 mL de TRIS aminometano 1 M, 30 mL de solução de 

cloreto de sódio 5 M, 500 μL de Tween 20 e água destilada suficiente para 1 L , pH 

7,6). 

Após as lavagens, a membrana foi incubada durante 1 h à temperatura 

ambiente com 10 mL de solução bloqueadora (10 mL de solução basal e 0,5 g de 

leite em pó). A membrana foi novamente lavada 3 vezes com 8 mL de solução basal 

e, em seguida, foi incubada por cerca de 12 h com anticorpo (Phospho-Akt (Ser473) 

(193H12) rabbit monoclonal antibody, Cell Signaling, Danvers, Massachusetts, EUA -

1 μL de anticorpo diluído para cada 1000 μL de solução basal em 3 g de albunina 

sérica bovina). A incubação foi realizada a 4 Cͦ sob agitação. 

Após a incubação, a membrana foi lavada novamente com solução basal (3 

vezes) e incubada com anticorpo secundário (Anti-rabbit IgG, HRP-linked Antibody, 

Cell Signaling, Danvers, Massachusetts, EUA), 2  μL em 5 mL de solução basal 

contendo 50 mg de leite. A incubação foi realizada durante 1 h sob agitação em 

temperatura ambiente. 

Após isso com anticorpo secundário, a membrana foi novamente lavada mais 

três vezes com solução basal e incubada com Amersham ECL™ Advance Western 

Blotting Detection Kit (GE Healthcare, Fairfield, Connecticut, EUA). Após a 

incubação, foi exposto um filme fotossensível sobre a membrana, utilizando-se o 

cassete radiológico. Após a exposição (cujo tempo variou entre 1 minuto e 1 hora), o 

filme foi revelado de forma convencional. As imagens foram digitalizadas em scanner 

para posterior análise quantitativa das bandas obtidas através do programa ImageJ  

(NIH, EUA). 

Após a revelação, a membrana foi lavada com mais 8 mL de solução basal, e 

com 10 mL de solução de stripping Restore Western Blot Stripping Buffer (Thermo 

Scientific, Waltham, Massachusetts, EUA) para remoção dos anticorpos primários e 

secundários. Em seguida, a membrana foi lavada mais três vezes com 8 mL de 

solução basal durante 10 minutos, bloqueada com solução bloqueadora durante 1 
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hora, lavada mais três vezes com 8 mL de solução basal e depois incubada com 

anticorpo Akt (Akt Antibody, Cell Signaling, Danvers, Massachusetts, EUA -1 μL de 

anticorpo diluído para cada 1000 μL de solução basal em 3 g de albunina sérica 

bovina). Após novas lavagens, incubação com anticorpo secundário e revelação, a 

membrana foi novamente lavada com solução para stripping, lavada e incubada com 

anticorpo constitutivo (GAPDH). A proteína constitutiva (GAPDH) foi escolhida 

porque o tratamento com insulina não altera a expressão desta (Figura 16). Foram 

preparadas novas membranas para incubação com anticorpos anti-pAMPK e depois 

anti-AMPK total (Cell Signaling). 

 

Figura 16 - Conteúdo da GAPDH. 
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Os valores estão apresentados como média ± EPM de 5 incubações. Para a análise estatística foi 
utilizada one-way ANOVA.  
 

4.17 Determinação de Proteínas pelo Método de Bradford 

 

Os resultados obtidos nos ensaios de TBARS, glutationa peroxidase e catalase 

foram expressos por miligrama de proteínas, determinada pelo método descrito por 

Bradford (1976). 

Tomou-se uma alíquota de 1 μL do sobrenadante obtido da centrifugação dos 

músculos processados e diluiu-se esta em 19 μL de água. Adicionou-se a esta 

solução 980 μL de solução de Bradford. Como padrão, foi utilizada uma solução de 
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albumina (1 mg/mL). O volume final de cada solução padrão foi de 20 μL e 

adicionou-se 980 μL da solução de Bradford. Como branco, foi utilizada água 

nanopura. As soluções obtidas foram incubadas no escuro durante 5 minutos. 

Tomou-se uma alíquota de 200 μL de cada solução e realizou-se leitura a 595 nm 

em espectrofotômetro (SpectraMax Plus, Molecular Devices, Sunnyvale, Califórnia, 

Estados Unidos). 

 

4.18 Análise Estatística 

 

Os resultados foam analisados utilizando o teste t de Student quando 

comparados dois grupos ou one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey quando 

comparados três ou mais grupos, através do programa GraphPad Prism 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

 

5 RESULTADOS 

 

5.1 Produção de EROs em Células Musculares Cultivadas 

 

A produção de peróxido de hidrogênio em cultura de células satélites de 

músculo esquelético mostrou-se diminuído em concentrações de apocinina a partir 

de 1 mM (Figura 17). Os valores .estão expressos em fluorescência (em unidades 

arbitrárias) por número de células e apresentados como média ± erro padrão da 

média (EPM). 

 

Figura 17 - Produção de peróxido de hidrogênio em cultura de células satélites de    
         músculo esquelético, avaliado pelo método Amplex Ultra Red®. 

 

 

Os valores estão apresentados como média ± EPM de 12 ensaios. Para a análise estatística, foi 
utilizado o método de one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey. 

 

As células tratadas e os controles (antes do tratamento e após 5 dias de 

tratamento) não mostraram qualquer alteração morfológica. Assim, o tratamento com 

apocinina não foi citotóxico mesmo em concentrações elevadas (Figuras 17a a 17f). 
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Figura 18 - Fotografias das culturas das células satélites 

 

 

Fotografias das culturas das células satélites diferenciadas antes (Figura 18a) e após (Figuras 18b a 
18f) o tratamento. As células tratadas aparentemente não apresentaram diferenças morfológicas em 
relação às células tratadas com PBS. 

 

5.2 Avaliação da Produção de EROs em Músculos Sóleo e EDL 

 

A produção de peróxido de hidrogênio mostrou-se aumentada em 38% nos 

músculos sóleos dos animais tratados em relação aos controles (Figura 19). Os 

valores estão expressos como fluorescência (em unidades arbitrárias) dividida por 

tempo (em minutos) e massa do tecido (em miligramas). Nos EDL não houve 

alteração significativa (Figura 20). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18a: Controle 24h 
após diferenciação 

Figura 18c: apocinina 
100 μM após 5 dias de 
tratamento 

Figura 18d: Apocinina 500 μM 

após 5 dias de tratamento 

Figura 18e: Apocinina 1 mM 

após 5 dias de tratamento 

Figura 18f: Apocinina 10 mM 

após 5 dias de tratamento 

Figura 18b:Controle  após 
5 dias de tratamento 
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Figura 19 - Produção de peróxido de hidrogênio pelo músculo sóleo. 
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Avaliação pelo método Amplex Ultra Red
®
. Os valores estão apresentados como média ± EPM de 7 

animais para o grupo controle e 13 para o grupo tratado. Para a análise estatística, foi utilizado o teste 
t de Student. 
 
 

Figura 20 - Produção de peróxido de hidrogênio pelo músculo EDL. 
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Avaliação pelo método Amplex Ultra Red
®
. Os valores estão apresentados como média ± EPM de 5 

animais para o controle e 5 para o tratado. Para a análise estatística, foi utilizado o teste t de Student.  

 

5.3 Conteúdo de TBARS 

 

O conteúdo de TBARS foi diminuído no músculo sóleo (Figura 21). Os valores 

obtidos estão expressos em absorbância por miligrama de proteína. No EDL, não 

houve diferença entre animais controles e tratados (Figura 22). O conteúdo de 

TBARS não foi aumentado em ambos os músculos pelo tratamento, indicando que o 
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aumento da produção de EROs não caracterizou uma situação de estresse 

oxidativo.  

 

Figura 21 - Conteúdo de TBARS no músculo sóleo 
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Os valores do tratado estão apresentados como média± EPM de 7 animais controle e 12 tratados. 
Para a análise estatística, foi utilizado o teste t de Student. 

 

Figura 22 - Conteúdo de TBARS no músculo EDL. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 10 animais para o controle e 11 para o tratado. 
Para a análise estatística, foi utilizado o teste t de Student. 
 

5.4 Atividade da Catalase 

 

A atividade da catalase nos músculos sóleos e EDL não foi diferente entre 

animais controles e tratados com apocinina (Figuras 23 e 24).  Os valores estão 

expressos em μMol por massa de proteína (em miligramas) e tempo (em minutos).  
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Figura 23 - Atividade da catalase no músculo sóleo. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 10 animais controle 9 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 
 

 

Figura 24 - Atividade da catalase no músculo EDL. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 10 animais controle e 9 tratados. Para a 
análise estatística, foi utilizado o teste t de Student. 
 
 

5.5 Atividade da Glutationa Peroxidase  

 

O tratamento com apocinina causou diminuição da atividade da GPX no 

músculo sóleo (Figura 25). Os valores expressos em  μmol por massa de proteína 

(em miligramas) e por tempo (em minutos). No EDL tratamento não causou 

alteração (Figura 26).  

 



61 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Atividade da GPX no músculo sóleo. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM 8 animais controle e 9 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 

 

Figura 26 - Atividade da GPX no músculo EDL. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM 10 animais controle e 11 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 
 

 

5.6 Atividade da Superóxido Dismutase Total 

 

A atividade da SOD nos músculos sóleos não foi diferente entre animais 

controles e tratados com apocinina (Figuras 27).  Os valores obtidos estão 

expressos em absorção por massa de proteína (em miligramas) por segundo. Para o 

EDL, o tratamento causou o aumento na atividade da SOD (Figura 28).  
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Figura 27- Atividade da SOD total no músculo sóleo. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 4 animais controle e 4 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 

 
 
 
Figura 28 - Atividade da SOD total no músculo EDL.  
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 6 animais controle e 6 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student.  
 
 

5.7 Concentração de Glutationa Reduzida e Oxidada 

 

A concentração plasmática de GSH e GSSH, bem como o poder redutor, não 

foram diferentes entre animais controles e tratados com apocinina (Figuras 29, 30 e 

31).  Os valores obtidos da concentração plasmática de GSH e GSSH estão 
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expressos em mM, enquanto o poder redutor está expresso em unidades arbitrárias 

(U.A.). 

Figura 29 - Concentração plasmática de GSH. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 5 animais controle e 5 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 

 

 

 

 

Figura 30 - Concentração plasmática de GSSG. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 5 animais controle e 5 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 
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Figura 31 - Poder redutor plasmático. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 5 animais controle e 5 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 
 
 

5.8 Concentração de Ácido Úrico 

 

A concentração plasmática de ácido úrico não foi diferente entre animais 

controles e tratados com apocinina (Figura 32).  Os valores obtidos do conteúdo 

plasmático de ácido úrico estão expressos em mg/dL.  

 

Figura 32 - Concentração de ácido úrico plasmático. 
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 5 animais controle e 5 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 
 
 
 
 

5.9 Concentração de Ferro Plasmático 

 

A concentração plasmática de ferro não foi diferente entre animais controles e 
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tratados com apocinina (Figura 33).  Os valores obtidos do conteúdo plasmático de 

ferro estão expressos em μM.  

 

Figura 33 - Concentração de ferro no plasma.  
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Os valores estão apresentados como média± EPM de 5 animais controle e 5 tratados. Para a análise 
estatística, foi utilizado o teste t de Student. 

 

5.10 Captação da [3H]-2-Desoxi-D-Glicose 

 

O tratamento com apocinina reverteu a resistência à insulina induzida pelo 

ácido palmítico na captação de [3H]-2-desoxi-D-glicose (Figura 34). O grupo controle 

tratado com insulina apresentou aumento na captação de [3H]-2-desoxi-D-glicose em 

78% em relação ao grupo controle. O tratamento com ácido palmítico reduziu o 

efeito da insulina em 31%. A administração com apocinina, contudo, aboliu a ação 

do ácido palmítico na resposta à insulina, causando incremento de 51% em relação 

ao controle com ácido palmítico e insulina e incremento de 87% com relação ao 

grupo controle sem insulina e sem palmitato. Os achados estão expressos em 

valores relativos à média do controle sem insulina e sem palmitato. 
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Figura 34 - Captação de [3H]-2-desoxi-D-glicose pelo músculo sóleo 
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P+=tratado com ácido palmítico, P-=sem tratamento com ácido palmítico, I+= tratado com insulina, I-
=sem tratamento com insulina. Valores foram normalizados pela média do controle (P-/I-). Os valores 
estão apresentados como média± EPM de pelo menos 6 incubações. Para a análise estatística, foi 
utilizada one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey.  

 

5.11 Síntese de [14C] Glicogênio a Partir da [14C]-D-Glicose 

 

O tratamento com a apocinina reverteu os efeitos do ácido palmítico na 

síntese de glicogênio no músculo sóleo (Figura 35). O tratamento com insulina no 

controle aumentou a síntese de glicogênio em 114%. O tratamento com ácido 

palmítico reduziu a ação da insulina em 39%. O tratamento com apocinina, contudo, 

aboliu a ação do ácido palmítico na respsota à insulina, causando incremento de 

65% em relação ao grupo controle com palmitato e insulina e de 112% em relação 

ao controle sem palmitato e sem insulina. Os resultados estão expressos em valores 

relativos à média do controle sem insulina e sem palmitato. 
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Figura 35 - Síntese de [14C] glicogênio a partir da [14C] glicose no músculo sóleo. 
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P+=tratado com ácido palmítico, P-=sem tratamento com ácido palmítico, I+= tratado com insulina, I-
=sem tratamento com insulina. Os valores foram normalizados pela média do controle (P-/I-). Os 
valores estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 8 incubações. Para a análise 
estatística foi utilizada one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey.  

 

5.12 Oxidação do [U-14C]-Ácido Palmítico 

 

O tratamento com apocinina causou aumento da oxidação de [U-14C]-

palmitato pelo músculo sóleo (Figura 36). O tratamento com apocinina aumentou em 

127% a oxidação do AG em relação ao controle sem insulina e AG não radioativo. A 

insulina causou diminuição da oxidação ou não teve efeito na oxidação do AG 

radioativo. As diminuições da oxidação nos músculos tratados com AG não 

radioativo se devem, provavelmente, à competição do AG  marcado com o não 

marcado. 
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Figura 36 - Oxidação de [U-14C]-palmitato no músculo sóleo. 
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Os valores estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 8 incubações. Para a análise 
estatística foi utilizada one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey .  

 

5.13 Análise do Conteúdo Proteico por Western Blotting 

 

O tratamento com apocinina não alterou a fosforilação da Akt. A insulina 

causou aumento da fosforilação da Akt tanto em animais controle quanto tratados 

(Figura 37). A normalização da Akt total pela proteína constitutiva (GAPDH) mostrou 

que não houve alteração da Akt total pelo tratamento (Figura 38). 
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Figura 37 - Conteúdo da pAkt em relação à Akt total. 

 

 

Os valores estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 4 incubações. Para a análise 
estatística foi utilizada one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey.  

 
 

Figura 38 - Conteúdo da Akt total em relação a proteína constitutiva (GAPDH) 

 

Os valores estão apresentados como média ± EPM de 5 incubações. Para a análise estatística foi 
utilizada one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey.  

 

A fosforilação da AMPK foi aumentada pelo tratamento com  apocinina e 

insulina em relação ao controle sem insulina em cerca de 120% (Figura 39). A 

normalização da AMPK total pela proteína constitutiva (GAPDH) mostrou que não 

houve alteração da AMPK total pelo tratamento (Figura 40). 
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Figura 39 - Conteúdo da pAMPK em relação à AMPK total. 

 

Os valores estão apresentados como média ± EPM de 3 incubações. Para a análise estatística foi 
utilizada one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey.   

 

Figura 40 - Conteúdo da AMPK em relação ao GAPDH. 

 

Os valores estão apresentados como média ± EPM de pelo menos 3 incubações. Para a análise 
estatística foi utilizada one-way ANOVA seguido do pós-teste Tukey.  
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Produção de EROs 

 

O tratamento com apocinina em cultura de células satélite causou diminuição 

da produção de EROs em concentrações a partir de 1 mM, o que corrobora com os 

trabalhos realizados em fagócitos (Stolk et al., 1994) e músculo diafragmático 

(McClung et al., 2009). O tratamento com o mesmo antioxidante, quando realizado in 

vivo, no entanto, resultou em efeito contrário no sóleo, causando aumento da 

produção de EROs. A ausência de efeitos do tratamento no EDL é sugestivo de que 

a ação pró-oxidante da apocinina envolve mecanismo mitocondrial, uma vez que o 

músculo EDL é rico em fibras brancas ou glicolíticas. Fibras musculares brancas 

apresentam menor conteúdo de mitocôndrias que as fibras vermelhas ou oxidativas. 

O músculo sóleo é rico em fibras vermelhas. 

A discrepância observada entre os resultados obtidos em cultura e in vivo pode 

ser explicada pelo fato de que a apocinina possui ação sequestradora de EROs 

quando colocada em contato direto com estas (Heumüller et al., 2008). Outra 

possibilidade é de que quando as células satélites são diferenciadas em cultura, 

apresentam baixo conteúdo mitocondrial com semelhanças às fibras glicolíticas 

(Pinheiro et al., 2010). 

O resultado observado no ensaio do conteúdo de TBARS é sugestivo que o 

aumento de EROs causado pelo tratamento com apocinina in vivo não foi suficiente 

para causar efeitos deletérios à integridade dos tecidos musculares e geração de 

produtos de peroxidação lipídica. Além disso, nos ensaios realizados no plasma dos 

animais (concentração de GSH, GSSG, ferro e ácido úrico), o tratamento com 

apocinina não causou efeitos sistêmicos. Assim, o aumento na produção de EROs 

não causou estresse oxidativo. Provavelmente, o tratamento com apocinina causa 

burst de EROs, semelhante ao que ocorre durante, por exemplo, a contração 

muscular e, portanto, mimetizam o efeito deste. 

Poucos autores (Castor et al., 2010; Riganti et al., 2006) consideram a 

apocinina um agente pró-oxidante. Castor et al. (2010) mostraram que a apocinina 

causa depleção do conteúdo de glutationa reduzida. Experimentos reportados no 

presente estudo são indicativos de que uma diminuição da atividade da GPX 
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contribui para o aumento de EROs observado. Com a inibição da atividade da GPX, 

a glutationa reduzida não pode oxidar-se novamente, gerando glutationa oxidase e, 

dessa forma, não há redução do peróxido de hidrogênio. A apocinina não alterou a 

atividade da catalase e da SOD. É possível ter havido, de fato, a inibição de NADPH 

oxidase, uma vez que o sistema GPX/GR necessita da oxidação da NADPH para 

NADP+ para que a GSSG seja novamente reduzida a GSH. Em cultura, contudo, é 

pouco provável que isso tenha ocorrido, uma vez que a atividade da NADPH oxidase 

em células cultivadas, tanto linhagens primárias quanto imortalizadas, é baixo 

(Hutchinson et al., 2007). 

O aumento na oxidação do [U-14C]-palmitato leva-nos a especular que o 

tratamento com apocinina poderia elevar a produção de EROs através da maior 

oxidação deste metabólito. A oxidação de AG sabidamente aumenta a produção de 

EROs (conforme revisado por Boden, 2011; Silveira et al., 2008). Como essa 

oxidação ocorre na mitocôndria, esse efeito não foi observado em cultura de células 

nem no EDL, que possui menor conteúdo mitocondrial. 

Muitos pesquisadores (Inoue et al., 2012; Yokota et al., 2009) observaram 

diminuição na produção de EROs no músculo esquelético. Contudo, não 

consideraram a importância da via de administração da apocinina, oferecendo-a aos 

animais por via oral ou misturando-a na água de beber, tornando-a suscetível aos 

efeitos da acidez estomacal ou metabolização pelo fígado (chamado de efeito de 

primeira passagem) após a absorção no intestino. Quando administrada por via 

parenteral, contudo, a droga não fica suscetível ao efeito de primeira passagem. 

Possivelmente, estes autores obtiveram resultados diferentes aos do presente 

estudo devido a metabolização da droga no estômago ou no fígado. 

 

6.2 Efeitos da Apocinina na Captação e Metabolismo de Glicose 

 

O mecanismo pelo qual o aumento na produção de EROs causado pelo 

tratamento com apocinina reverteu a resistência à insulina ainda não está elucidada. 

A maior parte dos trabalhos que associam o aumento da produção de EROs a 

elevação na captação de glicose pelo músculo esquelético (Merry, McConnell, 2011) 

mostra que as EROs ativam vias de translocação do GLUT-4 independente da 

ligação da insulina ao seu receptor, incluindo as vias da AMPK, p-38/MAPK, 
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calmodulina e associação entre EROs e espécies reativas de nitrogênio. Todas estas 

vias são ativadas quando ocorre a contração muscular durante o exercício físico. 

O único estudo em que o aumento da produção de EROs foi associado com a 

elevação da sensibilidade à insulina foi publicado por Loh et al. (2009). Neste 

trabalho, foi demonstrado que camundongos knockout para GPX apresentam 

aumento da sensibilidade à insulina (fosforilação da Akt e GSK-3 foi mais intensa 

que os animais background) e maior conteúdo de peróxido de hidrogênio. Estes 

animais, quando tratados com NAC, apresentaram menor sensibilidade aos efeitos 

do hormônio, mostrando que o aumento da disponibilidade de glutationa reduzida 

causa resistência à insulina. Corroborando com esses dados, Sandström et al. 

(2006) demonstraram que o tratamento com NAC diminui a captação de 2[3H]-

desoxiglicose no músculo em contração. O fato da apocinina ter inibido a atividade 

da GPX no músculo sóleo e estes animais terem apresentado reversão da 

resistência à insulina induzida por palmitato corrobora com os resultados obtidos por 

Loh et al. (2009). 

Nos trabalhos em que as EROs reduziram os efeitos da insulina no músculo 

esquelético, verificou-se que estas espécies causam ativação de serina quinases 

(JNK, IKK, GSK3-β) direta ou indiretamente, tornando o receptor menos responsivo 

ao hormônio. Essa proposição, contudo, está descartada no presente estudo porque 

em nossos experimentos observou-se que o músculo do animal tratado com 

apocinina apresenta resposta à insulina semelhante ao controle na presença e na 

ausência do ácido palmítico. Além disso, a fosforilação da Akt não foi alterada no 

músculo do animal tratado com apocinina, mesmo frente ao aumento da produção 

de EROs.   

Outro aspecto que deve ser considerado é o fato da inibição da NADPH 

oxidase ter efeitos permissivos à ação da insulina. Há forte relação entre 

angiotensina II e a ativação da NADPH oxidase em músculo esquelético (Henriksen 

et al., 2011; Ogihara et al., 2002). A ativação do receptor do tipo 1 para angiotensina 

II causa resistência à insulina, bem como inibição da fosforilação de Akt e GSK-3β. 

Wei et al. (2006) demonstraram que a inibição da angiotensina II diminui a ativação 

da NADPH oxidase, causando reversão da resistência à insulina. 

As evidências até agora obtidas são sugestivas de que a apocinina interfere no 

sistema antioxidante GSH/GSSG, causando, assim, aumento no conteúdo de EROs 
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sem levar a um quadro de estresse oxidativo. Essa condição metabólica previne a 

resistência à insulina induzida por palmitato. 

 

6.3 Efeitos da Apocinina no Metabolismo de Ácidos graxos 

 

A apocinina causou aumento da oxidação de [U-14C]-palmitato. Este resultado 

não está de acordo com os estudos realizados por outros autores. A ativação da 

AMPKα1 causa inibição da ACC2, aumentando a translocação e oxidação de AGs 

na mitocôndria. Choi et al. (2001) demonstraram que o aumento do conteúdo de 

EROs ativa a AMPK. Os próprios ácidos graxos ativam a AMPK, uma vez que a 

resistência à insulina induzida por esses metabólitos causa diminuição da produção 

de ATP devido ao menor aporte e metabolismo de glicose nas células musculares, 

causando elevação da síntese de AMPKK no tecido. Dessa forma, na presença de 

AMPK o músculo apresenta aumento da translocação dos FATs, possibilitando maior 

captação de AGs pelo tecido, como foi revisado por O'Neill et al. (2012). Os 

resultados obtidos são indicativos de que o tratamento com AGs não ativam a 

AMPK. 
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7 CONCLUSÕES 

 

1. O tratamento com apocinina não causou aumento de EROs em cultura de 

células satélite provavelmente por ação sequestradora do composto. 

2. O tratamento com apocinina (1 mg administrado em animais de 100 g, via 

intraperitoneal, uma vez por dia durante 5 dias) causou aumento da produção 

de EROs em músculo sóleo (fibra oxidativa), mas não em EDL (fibra branca). 

O aumento do conteúdo de EROs deve-se, pelo menos parcialmente, à 

diminuição da atividade da GPX. Esse aumento de EROs, contudo, não foi 

suficiente para causar estresse oxidativo. 

3. O tratamento com apocinina (1 mg administrado em animais de 100 g, via 

intraperitoneal, uma vez por dia durante 5 dias) reverte a resistência à insulina 

induzida por ácido palmítico no músculo sóleo, conforme avaliado pelo ensaio 

de captação de 2-[3H]-desoxiglicose e síntese de [14C]-glicogênio. 

4. O tratamento com apocinina aumentou a oxidação do [U-14C]-palmitato, 

porém esse efeito  foi independente de AMPK. 

5. O tratamento com apocinina não teve influência nas vias de captação de 

glicose dependentes (Akt) e nem nas independentes (AMPK) de insulina. 
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