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RESUMO 

Muitos autores associam as doenças alcoólicas hepáticas às deficiências 

nutricionais. Por outro lado, trabalhos experimentais estabelecem que a 

hepatotoxidade alcoólica relaciona-se especialmente à geração de espécies reativas 

através do sistema microsomal que oxida etanol via citocromo 450, principalmente o 

CYP2E1. O CYP2E1 hepático tem a capacidade de ativar algumas drogas 

comumente utilizadas, como o acetaminofeno, em seus metabólitos mais tóxicos e 

promover carcinogênese. Além. disso, o metabolismo pelo CYP2E 1 resulta num 

aumento na produção de espécies reativas, com diminuição nos sistemas de defesa 

antioxidantes, estabelecendo o estresse oxidativo. Como a expressão do CYP2E 1 é 

muito influenciada por fatores nutricionais e hormonais, este trabalho descreve os 

efeitos do tratamento com etanol nos níveis de CYP2E1 e sua relação com alguns 

parâmetros pró- e antioxidantes, considerando três modelos experimentais 

diferentes. Ratos machos Sprague Dawley com cerca de três meses de idade 

receberam ad lib. ração Purina (Purina lnd., Brasil) e, separadamente, uma solução 

25 % etanol-20%sacarose durante 1, 2, 3 ou 4 semanas. Os grupos controles foram 

isocaloricamente pareados aos animais que consumiram etanol, ou receberam 

quantidades de sacarose equivalentes às calorias recebidas com o consumo de 

etanol. 18 h antes do sacrifício os animais foram mantidos em abstinência alcoólica, 

recebendo água e ração ou apenas água ad lib. Os resultados indicam que o 

consumo de etanol pode ser associado à estabilização do CYP2E1. No entanto, nas 

nossas condições experimentais, a presença da isoforma não está associada ao 

estresse oxidativo. Esses resultados indicam que as deficiências nutricionais, 

especialmente o baixo consumo de carboidratos, são fundamentais na potenciação 

do estresse oxidativo induzido pelo etanol. 
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ABSTRACT 

Many authors have attributed alcoholic liver disease to dietary deficiencies. On the 

other hand, experimental studies have established that alcohol hepatotoxicity is 

especially related to the generation of oxidant species through its microsomal 

metabolism via cytochrome P-450, mainly CYP2E1. Liver CYP2E1 has a high 

capacity to activate some commonly used drugs, such as acetaminophen, to their 

toxic metabolites, and to promote carcinogenesis. Moreover, metabolism by CYP2E1 

results in a significant reactive oxygen species (ROS) release, accompanied by the 

defense systems decrease against oxidative stress. Since the expression of CYP2E 1 

is very much influenced by hormonal and nutritional factors, this study describes the 

effects of ethanol treatment on CYP2E 1 levels and their relationship with some pro 

and antioxidant parameters considering three experimental models. Male Sprague

Dawley rats were fed ad. lib. for 1, 2, 3 or 4 weeks a commercial diet (Purina lnd., 

Brazil) plus a 25% ethanol-20% sucrose solution. Contrai groups were isocalorically 

pair-feed to the leading ethanol-consuming animais, or received isocaloric amounts of 

sucrose for pairing only ethanol calories. Eighteeh hours before sacrifica ethanol was 

withdrawal and animais had only free access to tap water or they were offered food 

and water ad. lib. Results have shown that ethanol administration was associated 

with CYP2E 1 stabilization although under our experimental condition it was not 

associated with any oxidative stress. These findings indicate that dietary deficiencies, 

especially low carbohydrate intake are crucial in the potentiation of the ethanol

induced oxidative stress. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

O álcool é uma das substâncias psicoativas mais consumidas pela sociedade. 

Apesar de aceito em situações como festas e comemorações, a ingestão de álcool 

está associada às conseqüências deste uso, tais como acidentes de trânsito ou de 

trabalho, hepatopatias e quadros de dependência. 

A biotransformação hepática de etanol é realizada por sistemas enzimáticos 

que usam cofatores comuns às vias do metabolismo intermediário de nutrientes e de 

substâncias endógenas. Dessa maneira, o etanol e os produtos derivados de sua 

oxidação podem provocar alterações metabólicas, as quais variam, entre outros 

fatores, com a dose ingerida, tipo e quantidade de elementos da dieta e período da 

ingestão alcoólica. 

1.2. ABSORÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO ETANOL 

O etanol é uma substância de baixo peso molecular e lipossolúvel, sendo 

rapidamente absorvido por difusão simples lipídica no estômago (20%) e no intestino 

delgado (80%). A concentração plasmática máxima é alcançada entre 30 e 90 

minutos após a sua ingestão (VAN THIEL, 1991; SCIVOLETTO & MALBERGIER, 

1996). 

A distribuição do etanol absorvido também é rápida, atingindo níveis teciduais 

semelhantes aos plasmáticos (VAN THIEL, 1991; SCIVOLETTO & MALBERGIER, 

1996). 

1.3. BIOTRANSFORMAÇÃO E EXCREÇÃO DO ETANOL 

O consumo excessivo e prolongado de etanol induz um grande número de 

alterações metabólicas levando a mudanças funcionais e estruturais em diversos 

tecidos do organismo, especialmente o fígado, órgão onde 90 a 98% do etanol é 

biotransformado. Apenas uma pequena quantidade é excretada, sem ser 

biotransformada, através da urina, respiração e suor. 

Diferente da maioria das substâncias, a taxa de oxidação do etanol segue 

uma cinética de ordem zero, ou seja, é relativamente constante ao longo do tempo e 
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independe de suas concentrações plasmáticas (SCIVOLETTO & MALBERGIER, 

1996). 

A velocidade de biotransformação do etanol no homem varia entre 50 e 180 

mg/kg/h, enquanto que em ratos, já foi encontrada uma velocidade duas a três vezes 

maior (COMPORTI, 1978; SCIVOLETTO & MALBERGIER, 1996). 

A principal via de biotransformação do etanol envolve a álcool desidrogenase 

(ADH) enzima citossólica que contém zinco e catalisa a conversão de etanol em 

acetaldeído: 

ADH 

Uma segunda enzima capaz de converter o etanol em acetaldeído é a 

catalase (CAT) que participa com no máximo 10% da biotransformação de etanol. No 

interior dos peroxissomos, o etanol é oxidado, com formação de acetaldeído, sendo 

necessária a presença de peróxido de hidrogênio (H202): 

CAT 

A produção de H202 pelo hepatócito é lenta, o que limita a atividade da CA T 

(SCIVOLETTO & MALBERGIER, 1996). Porém, HANDLER & THURMAN (1988, 

1990 e 1992) e THURMAN & HANDLER (1989) mostraram que existe formação de 

H20 2 em fígado de rato perfundido através da J3-oxidação peroxissomal de ácidos 

graxos, catalisada pela enzima acil CoA oxidase. Esses autores sugeriram que a 

CAT teria papel relevante na oxidação do etanol, podendo ser uma das principais 

rotas de biotransformação de etanol, durante o jejum. 

A terceira via de biotransformação do etanol envolve o sistema microsomal 

que oxida o etanol (MEOS) localizado no retículo endoplasmático liso: 

MEOS 

Em baixas concentrações de etanol, 0,2 a 2 mmol/L ou 1 a 1 O mg/dl, a ADH 

parece ser o principal sistema oxidante, enquanto o MEOS desempenharia papel 

importante em concentrações mais altas, 1 O a 15 mmol/L ou 50 a 80 mg/dl (LIEBER, 

1999). 

2 
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Ao contrário da ADH hepática que não é induzível em primatas e em muitas 

outras espécies de animais, o MEOS tem muitas propriedades em comum com 

outros sistemas que biotransformam xenobióticos, incluíndo a indução e utilização de 

uma isoenzima do citocromo P450 chamada de citocromo P450 2E1 ou CYP2E1 

(LIEBER, 1997). 

O acetaldeído resultante das três vias de biotransformação do etanol é 

oxidado a acetato através de uma reação catalisada pela acetaldeído desidrogenase 

(ALDH) mitocondrial: 

ALDH 

• 

O acetato resultante desta reação é posteriormente convertido em acetil-CoA, 

por ação de uma acil-CoA sintetase. Nesse ponto, a biotransformação de etanol 

confunde-se com o metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, que também 

originam acetil-CoA (SCIVOLETTO & MALBERGIER, 1996). 

A ADH e a ALDH apresentam polimorfismo genético. As variantes destas 

enzimas possuem propriedades catalíticas distintas e são encontradas em 

freqüências diferentes nos vários grupos étnicos, podendo ser responsáveis, em 

parte, pelas variações nas taxas de biotransformação observadas nos indivíduos. A 

deficiência de uma variante de ALDH está associada ao acúmulo progressivo de 

acetaldeído e, conseqüentemente, aos sintomas adversos observados após a 

ingestão de álcool (SCIVOLETTO & MALBERGIER, 1996). 

1.4. MODELOS EXPERIMENTAIS EM ALCOOLISMO 

Os modelos experimentais que utilizam animais são importantes para 

conseguir o diagnóstico, a prevenção e o tratamento de doenças. Entretanto, 

dependendo da complexidade da patologia, um modelo experimental único pode não 

ser adequado, como no caso do alcoolismo humano. 

De um modo geral, os ratos freqüentemente usados em modelos 

experimentais apresentam uma aversão natural ao etanol. Apesar dessa dificuldade, 

esses animais são utilizados no estudo do alcoolismo. Para vencer esse problema, 

foi introduzido por DeCARLI & LIEBER (1967) um método experimental onde o etanol 

era incorporado em uma dieta completamente líquida, contendo proteína na forma de 

3 
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caseína, lipídio, carboidrato e sais minerais, suplementada com metionina, cisteína e 

colina (DeCARLI & LIEBER, 1967). Após 24 dias com esse tratamento, os ratos 

apresentaram esteatose hepática. 

A dieta líquida proposta por DeCARLI & LIEBER (1967) apresentava pouca 

quantidade de carboidratos (11% das calorias totais ingeridas) e muito lipídio (35% 

das calorias totais) sendo considerada cetogênica. O modelo experimental de 

DeCARLI e LIEBER tem, portanto, duas variáveis importantes, o álcool e o 

desbalanço na relação carboidrato/lipídio. 

Para verificar se a proporção de macronutrientes seria importante no 

desenvolvimento ou prevenção da esteatose, PORTA e cols. ( 1967) conduziram 

vários experimentos e concluíram que quando as quantidades de proteína eram 

próximas às recomendadas, as altas proporções de lipídios em relação aos 

carboidratos permitiam o desenvolvimento de lesões hepáticas. 

NAKAJIMA e cols. (1992) demonstraram que o consumo de etanol associado 

a uma dieta pobre em carboidratos, semelhante à dieta líquida de DeCARLI e 

LIEBER, potencializava a peroxidação de lipídios, bem como, o acúmulo de 

triacilglicerol no fígado, propiciando o aparecimento de esteatose. 

Os ratos jovens que consumiram a dieta líquida de DeCARLI e LIEBER 

apresentaram uma velocidade de crescimento menor (1,86 - 3,05 g/dia) do que a 

esperada (6 - 8 g/dia). Essa redução no crescimento não pôde ser atribuída ao 

etanol uma vez que os animais controles, pareados isocaloricamente, também 

apresentaram um crescimento menor. Esse resultado foi associado a uma diminuição 

no consumo de calorias e de nutrientes importantes (RAO & LARKIN, 1997). 

Experimentos conduzidos por PORTA e cols. (PORTA & GOMEZ-DUMM, 

1968; GOMEZ e cols., 1968; KOCH e cols., 1968; PORTA e cols., 1969 e KOCH e 

cols., 1969) mostraram que os ratos preferem sabor adocicado, inclusive a sacarina 

que não tem valor calórico. Estes pesquisadores ofereceram aos animais uma 

solução 25% sacarose - 32% etanol (p/v) obtendo um alto consumo de etanol e de 

calorias totais, não impedindo o crescimento dos animais. 

Os modelos experimentais para alcoolismo crônico propostos por DeCARLI e 

LIEBER e por PORTA e cols. diferem principalmente na distribuição das calorias 

totais ingeridas pelos animais. Na dieta líquida de DeCARLI e LIEBER tem-se: 36% 

das calorias totais provenientes de etanol, 18% de proteínas, 35% de lipídios e 11 % 

de carboidratos. Na dieta proposta por PORTA e cols. as calorias totais estão 
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distribuídas da seguinte maneira: 37% de etanol, 7% de proteínas, 16% de lipídios e 

40% de carboidratos. 

Os resultados de PORTA e cais. (PORTA & GOMEZ-DUMM, 1968; GOMEZ e 

cais., 1968; KOCH e cais., 1968; PORTA e cais., 1969 e KOCH e cais., 1969) 

indicaram que a esteatose, a hepatite e a cirrose, hepatopatias comumente 

associadas ao alcoolismo, podiam ser evitadas através da administração de dietas 

apropriadas, principalmente utilizando-se a "super dietaD (KOCH e cais., 1969). Essa 

dieta apresentava níveis elevados de proteínas (50 g/100 g de dieta) e colina (1 

g/100 g de dieta). 

É comum encontrar na literatura referência ao aumento nos níveis de 

citocromo P450 associado ao consumo crônico de etanol (KOOP e cais. 1982; 

JOHANSSON e cais. 1988; EKSTRÔN & INGELMAN-SUNDBERG, 1989, LIEBER, 

1990, 1997 1999 e 2000). Contudo, a maioria dos trabalhos utiliza o modelo de 

alcoolismo em ratos proposto por DeCARLI e LIEBER, modelo experimental que 

apresenta desbalanço carboidrato/lipídio, já apresentado anteriormente. 

NAKAJIMA e cais. (1982) observaram que a proporção de carboidratos na 

dieta regulava a velocidade de biotransformação de oito hidrocarbonetos voláteis: 

benzeno, tolueno, estireno, clorofórmio, tetracloreto de carbono, 1,2-dicloroetano, 

1, 1-dicloroetileno e tricloroetileno. Essa conclusão foi obtida de experimentos 

utilizando duas dietas diferentes onde, em uma delas, o carboidrato era substituído 

por quantidades isocalóricas de proteínas ou lipídios (mantendo a ingestão das 

calorias totais constante) e, em outra, usavam quantidades variáveis de carboidratos. 

Os animais submetidos a um dia em jejum, ou a dieta que não possuía carboidratos, 

apresentaram maior atividade nas oxidases microsomais de função mista e aumento 

na suscetibilidade aos agentes hepatotóxicos. Resultados posteriores de NAKAJIMA 

e cais. ( 1992) indicaram que a baixa ingestão de carboidratos associada ao consumo 

de etanol potencializava o efeito hepatotóxico dessa substância por aumentar a 

peroxidação de lipídios. 

SATO e cols. (1983) e IKATSU e cais. (1991) mostraram que animais 

consumindo cronicamente etanol e uma dieta pobre em carboidratos ( dieta de 

DeCARLI e LIEBER) apresentavam um aumento na atividade das enzimas 

microsomais hepáticas de função mista e potencialização da hepatoxicidade induzida 

por tetracloreto de carbono. 
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Em 1991 e em 1992, YOO e cols. sugeriram que a alta proporção de lipídios e 

uma baixa quantidade de carboidratos na dieta, ou seja, uma dieta cetogênica, 

resultava em aumento nos níveis hepáticos de CYP2E1. Porém, ZANGAR & NOVAK 

(1997) utilizando cultura .de hepatócitos de ratos, mostraram que níveis intracelulares 

de ácidos graxos e de corpos cetônicos não regulavam a expressão de CYP2E 1. 

O CYP2E1 é o maior constituinte do MEOS (RAUCY e cols., 1993) e é 

induzido, não só por etanol, mas também por imidazol, acetona, pirazol e vários 

outros compostos (INGELMAN-SUNDBERG & JOHANSOON, 1984; JOHANSOON 

& INGELMAN-SUNDBERG, 1985 e JOHANSOON e cols., 1988) assim como por 

altas tensões de oxigênio (INGELMAN-SUNDBERG e cols., 1989) jejum e diabetes 

química experimental (YOO e cols., 1991 e 1992). 

Da mesma forma que BOVERIS e cols. (1983) e KOCH e cols. (1991), 

INGELMAN-SUNDBERG e cols. (1989) demonstraram que o aumento hepático de 

CYP2E 1 , observado após exposição de ratos à atmosfera de 95% de oxigênio, era 

acompanhado de maior consumo de oxigênio microsomal e aumento na peroxidação 

de lipídios induzida por NADPH, em ratos que ingeriram etanol de forma crônica. 

INGELMAN-SUNDBERG e cols. (1989) sugeriram que o CYP2E1 estaria 

constitutivamente na forma de "spin" de alta energia e seria reduzido por sua 

redutase, mesmo na ausência de substrato, gerando grandes quantidades de ânion 

superóxido (02•-) e de H202. 

1.5. ETANOL E FATORES NUTRICIONAIS 

Embora o etanol seja calórico (7, 1 kcal/g ou 29 kJ/g) a utilização dessas 

calorias pelo organismo é aparentemente ineficiente. Experimentos clínicos 

mostraram que a substituição de carboidratos e lipídios pelo álcool em indivíduos 

normais, levava à perda de peso (BUNOUT, 1999). Supõe-se que esta ineficiência 

na utilização das calorias provenientes do etanol deva-se à sua oxidação irreversível 

a acetaldeído, catalisada pelas enzimas microsomais hepáticas, especialmente o 

CYP2E1 (LANDS, 1993). Ao contrário da biotransformação usual do etanol pela ADH 

que poderia, pelo menos teoricamente, produzir 16 ATP/mol de etanol, o 

metabolismo através do MEOS pode resultar em perda de energia química, tanto no 

substrato como no cofator NADPH, sem nenhum efeito conhecido acoplado a síntese 
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de ATP, pois o NADPH pode ser oxidado diretamente pelo oxigênio (LANDS, 1993; 

BUNOUT, 1999). 

O consumo crônico de etanol também leva a deficiências específicas cujos 

efeitos são variados. A deficiência em vitaminas do complexo B pode resultar em 

encefalopatias, neuropatias periféricas e distúrbios cardíacos. A carência de vitamina 

A provoca alterações visuais e a deficiência em zinco está associada a mudanças no 

sistema imunológico (BUNOUT, 1999; LIEBER, 1999 e 2000). 

A hipoglicemia alcoólica é a alteração no metabolismo de carboidratos mais 

conhecida. No entanto, o consumo excessivo de etanol leva a intolerância a glicose 

por uma possível inibição na secreção de insulina (BUNOUT, 1999). 

Experimentos conduzidos em humanos mostram que o consumo de etanol 

está associado a um balanço negativo de nitrogênio, apesar de uma ingestão 

adequada de proteínas. Esse efeito do álcool persiste mesmo após uma semana de 

abstinência alcoólica (BUNOUT, 1999). 

O consumo de álcool inibe a lipólise e reduz os níveis de ácidos graxos livres. 

Por outro lado, a inibição do catabolismo de lipídios induzida pelo etanol está 

associada ao aumento nos níveis dos corpos cetônicos, provavelmente devido à 

conversão de acetato, derivado da oxidação do etanol, em acetoacetato e 13-

hidroxibutirato. Esse último tem sua quantidade aumentada porque a oxidação de 

etanol eleva a relação NADH/NAD+, favorecendo o acúmulo de metabólitos reduzidos 

(BUNOUT, 1999; LIEBER, 1999). 

Tem-se demonstrado que animais alimentados com ácidos graxos saturados 

são protegidos das doenças alcoólicas hepáticas. Por outro lado, o consumo de 

ácidos graxos poliinsaturados, especialmente o ácido linoleico, está associado ao 

aumento de toxicidade hepática. A hipótese aceita para essa observação seria que a 

indução do CYP2E1, determinada pelo etanol, estaria associada ao aumento na 

produção de espécies reativas de oxigênio (ERO) e à peroxidação de lipídios, 

quando as dietas são suplementadas com ácidos graxos poliinsaturados (BOUCHER 

e cols., 2000). 

O consumo de etanol altera o metabolismo de praticamente todos os 

nutrientes e as conseqüências dessas modificações podem ser importantes na 

gênese das doenças hepáticas. No entanto, a relação entre má nutrição e doença 
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alcoólica hepática não é clara, pois é difícil separar os efeitos nutricionais, daqueles 

do etanol per se. 

1.6. ESPÉCIES REATIVAS E ANTIOXIDANTES 

1.6.1. ESPÉCIES REATIVAS DEOXIG~NIO (ERO) E DE NITROG~NIO (ERN) 

Os elétrons ocupam regiões no espaço chamadas de orbitais. Cada orbital 

pode conter no máximo dois elétrons com "spins" em direções opostas. Um radical 

livre pode ser definido como qualquer espécie química capaz de existir 

independentemente, que contenha um ou mais elétrons não pareados ocupando 

orbitais atômicos ou moleculares. Em geral, estas espécies são instáveis, têm uma 

meia vida curta e reagem rapidamente com diversas macromoléculas, incluindo DNA, 

lipídios, proteínas e carboidratos (ABDALLA, 1996; HALLIWELL & GUTTERIDGE, 

1999). 

A vida aeróbia implica na produção de espécies reativas pois cerca de 1 a 3% 

do 0 2 inspirado levam à produção de espécies reativas de oxigênio (ERO). Estas 

espécies incluem o radical ânion superóxido (02•-) e o peróxido de hidrogênio (H20 2). 

O 02•- é produzido por outros sistemas biológicos, além da cadeia respiratória: pela 

ação de certas enzimas citossólicas (xantina oxidase e aldeído oxidase) e durante a 

autooxidação de pequenas moléculas, tais como tióis, flavinas, quinonas e 

catecolaminas (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). Mesmo sendo pouco reativa, 

esta espécie é capaz de inativar enzimas como a catalase (CAT) e a glutationa 

peroxidase (GPx) (FRIDOVICH, 1986). 

O H202 é produzido no organismo principalmente por dismutação do 0 2 -

espontânea ou catalisada pelas superóxido dismutases (SOO). Além da atividade da 

SOO, a monoamina oxidase, a urato oxidase e a D-aminoácido oxidase também 

produzem H202 (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). Outra contribuição importante 

para a produção de H20 2 no organismo é dada por fagócitos ativados, onde H20 2 é 

produzido pela dismutação não enzimática do 0 2-- produzido pela NADPH oxidase 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). Apesar de não ser uma espécie 

particularmente reativa, o H202 é capaz de inativar enzimas, principalmente pela 

oxidação de grupos tióis essenciais (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

Embora o 02-- e o H202 sejam chamados de ERO, eles não são espécies 

quimicamente muito reativas (HALLIWELL, 1997). No entanto, na presença de 
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metais de transição (especialmente ferro e cobre) produzem um radical livre muito 

mais reativo, o radical hidroxila C-OH) que pode atacar quase todas as biomoléculas 

presentes na célula (HALLIWELL, 1997). 

O ·oH é uma das espécies químicas mais reativas que se conhece pois tem a 

capacidade de abstrair átomos de hidrogênio de moléculas biológicas, modificando 

suas funções. A ligação oxigênio-oxigênio do H202 pode ser rompida pela adição de 

um elétron. A redução de H202 é feita por metais de transição, particularmente o íon 

ferroso. Este íon reduz H202 para formar ·oH e um ânion hidroxila, uma reação 

química observada por Fenton em 1894, que ocorre conforme o esquema abaixo 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999): 

Os equivalentes redutores para o H202 também podem vir do ot-, via reação 

de Haber Weiss (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999): 

Essa reação é cineticamente lenta. Deste modo o aumento de sua velocidade 

envolve, geralmente, um metal de transição, por exemplo o ferro, catalisando-a. 

02•- + Fe3
+ • 02 + Fe2

+ (Equação 2) 

Fe2
+ + H202 • Fe3

+ + OH" + ·oH (Equação 3) 

Somando-se as equações 2 e 3, chega-se a equação 1, chamada de equação 

de Haber-Weiss (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

Outra espécie reativa produzida pelo organismo é o óxido nítrico (NO.). Esta 

espécie reativa é um importante fator de relaxamento derivado do endotélio. Apesar 

de ser um radical livre, é uma espécie pouco reativa, apresenta uma química 

complexa, exercendo efeitos diretos e indiretos sobre as moléculas biológicas. Os 

efeitos diretos, que predominam em baixas concentrações de No• (< 1 µmol/L) 

incluem: (i) reações com complexos metálicos, resultando, entre outros efeitos, na 

inibição da CAT e dos citocromos c e P450, na ativação da guanilato ciclase e da 
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hemoxigenase e na oxidação da oxihemoglobina a metahemoglobina; (ii) reações 

com espécies radicalares, tais como radicais alcoxila e peroxila, onde o No· poderia 

ter um papel protetor, inibindo a peroxidação lipídica e apresentando um efeito 

inibitório sobre a ciclooxigenase, enzima do metabolismo do ácido araquidônico. Os 

efeitos indiretos do No• envolvem a formação de espécies reativas de nitrogênio 

(ERN) e tomam-se significantes em concentrações mais altas de No• {> 1 µmol/L). 

Para tanto, o No• reage primeiro com o 02 ou 02-, formando dióxido (NO2) e trióxido 

de nitrogênio (N2O3) no primeiro caso, ou peroxinitrito (ONNO-) no segundo. Os 

efeitos das ERN podem ser subdivididos em nitração (por exemplo, formação de 

nitrotirosina) oxidação (produzindo quebra de fita de DNA ou peroxidação lipídica) e 

nitrosilação (por exemplo, formação de nitrosamina e S-nitrosotiol) (WINK & 

MITCHELL, 1998). 

As espécies reativas são produzidas continuamente pelas células na cadeia 

transportadora de elétrons mitocondrial, após exposição à radiação UVA e UVB, no 

processo de fagocitose, na oxidação de catecolaminas, entre outros compostos e 

durante a biotransformação de xenobióticos que utilizam o sistema do citocromo 

P450 (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

1.6.2. CITOCROMO P450 

O termo citocromo P450 (cit. P450) engloba um grupo de hemeproteínas que 

quando reduzidas e complexadas com monóxido de carbono, exibem um pico de 

absorção em 450 nm (OMURA & SATO, 1964). 

Em eucariotos, o cit. P450 apresenta-se sob várias isoformas (GOEPTAR e 

cols., 1995). As diferentes isoformas de citocromo P450 variam entre os organismos, 

tecidos e células e podem ser afetadas por mecanismos de indução ou inibição. 

Cada família de gene de citocromo P450 (identificada por um número) é dividida em 

subfamílias (identificada por uma letra maiúscula) e os membros de cada subfamília 

são identificados por números (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

As várias isoformas do cit. P450 apresentam diferentes mecanismos de 

regulação que estão esquematicamente apresentados na figura 1: 
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Transcric;Ao gênlca • Processamento • Estabilização RNAm • Tradução • Estabilizaçao proteica 

u u u u u 
1A1 2C12 3A6 1A2 1A1 2H1 2E1 2E1 
1A2 209 4A1 2B1 2H2 3A1/2 
2B1 2E1 11A1 2B2 3A1/2 3A6 
2B2 2H1 11B1 2C12 3A6 
2C7 2H2 17 2E1 11A1 
2C11 3A1/2 21A1 

Figura 1: Diferentes mecanismos de regulação do citocromo P450 (adaptado 
de PORTER & COON, 1991). 

O controle da transcrição gênica é a principal forma de regulação da 

expressão do cit. P450. Mecanismos pós-transcrição incluem a estabilização do 

RNAm e a estabilização da proteína (PORTER & COON, 1991). 

Os citocromos P450 estão envolvidos na oxidação de vários substratos com 

gasto de 0 2• Um átomo de oxigênio entra na molécula do xenobiótico e o outro forma 

água, o que deu origem ao termo monooxigenase. O sistema monooxigenase 

dependente de cit. P450, também conhecido como oxidase de função mista, é o 

sistema mais importante da fase I da biotransformação de xenobióticos (GOEPTAR e 

cols., 1995). 

As reações catalisadas pelo sistema monooxigenase dependente de cit. P450 

são, em sua maioria, de oxidação com a conversão de substratos lipofílicos em 

produtos mais hidrofílicos. Além disso, o cit. P450 também pode utilizar peróxidos 

orgânicos como doadores de oxigênio a ser incorporado no substrato, tendo assim 

ação peroxidásica. Ainda, em condições de baixa pressão de oxigênio, o cit. P450 

pode, ao invés de oxidar o substrato, reduzi-lo, gerando uma espécie radicalar 

centrada em um átomo de carbono (GOEPTAR e cols., 1995). 

Como pode ser visto na figura 2, adaptada a partir de BELL & GUENGERICH 

( 1997) após a ligação do substrato no sítio ativo do citocromo P450 (fase 1) a forma 

férrica do cit. P450 recebe 1 elétron da NADPH-citocromo-P450 redutase (fase 2). As 

etapas 1a e 2a representam uma via onde Fe3
+ é reduzido a Fe2

+ na ausência de 

substrato e sugerem uma entrada posterior do substrato no ciclo catalítico. A forma 

ferrosa do heme liga então o 0 2 (fase 3) antes da entrada do segundo elétron (fase 

4). Embora esse segundo elétron venha da NADPH-citocromo-P450 redutase, o cit. 

bS é importante para a transferência de elétron para o cit. P450. Acredita-se que a 

entrada do oxigênio no substrato ocorra com a quebra de uma ligação C-H (fase 6) 
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seguida de um rápido rearranjo para a formação do produto (fase 7). A fase 8 é a 

liberação do produto do sítio ativo da enzima. 

- '4'\ 

®/ 
, 

FeOHl+R• 

Fe3+ \.:;J 
RH '~- . 1~"'--~ RH ífW/lll111141P · NLICIIII"' 

® - ~1 .. @ A~ ~;_.NA~-.. 1 n 

~ "Fe2• AH 1 

@\ fo.@ 1 
Fe()S+Aff 

H+, -ff:tO' © ~~-me 

1 

1 

1 
1 

Figura 2: Esquema geral das reações oxidativas catalisadas pelo citocromo 
P450. As fases estão indicadas no texto. RH: substrato; ROH: produto (BELL 
& GUENGERICH, 1997). 

O ferro do grupo prostético heme do cit. P450 está localizado no centro de um 

anel protoporfirínico, com o qual mantém quatro ligações. O ferro também apresenta 

uma quinta ligação com um resíduo de cisteína da apoproteína e uma sexta ligação 

com um grupo hidroxila de um resíduo de aminoácido ou com uma molécula de água. 

Este ferro existe no cit. P450 sob duas conformações, uma de alto "spin" (Fe3+ -

P450as) onde o ferro se encontra deslocado do plano delimitado pelo anel 

protoporfirínico e mais receptivo à transferência de elétron do NADPH, e outra de 

baixo "spin" (Fe3+-P450bs) a forma predominante do cit. P450 em repouso, onde o 

ferro se encontra alinhado com o anel protoporfirínico. Essas duas formas se 

alternam, dependendo da interação do cit. P450 com o substrato. Os substratos 

hidrofóbicos retiram a molécula de água da sexta ligação com o ferro, fazendo com 

que esse saia do plano do anel protoporfirínico, mudando de baixo "spin" para alto 
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"spin", facilitando a transferência de elétrons do NADPH; essa interação é descrita 

como sendo de tipo 1. Uma interação de tipo li atua de maneira contrária, fazendo 

com que a conformação Fe3+-P450as passe para Fe3+-P450bs (GOEPTAR e cols., 

1995). 

Durante a função monooxigenásica do citocromo P450 pode ocorrer o 

desacoplamento da reação, fazendo com que o 0 2, ao invés de ser utilizado na 

oxidação do substrato, seja reduzido a 02 ._ e/ou H2O2 e liberado da reação. Nesse 

caso, o cit. P450 atua como oxigênio redutase. Quando o 02 liga-se a Fe2+-P450, 

esse encontra-se na conformação de alto "spin". A ligação do 02 provoca uma 

alteração no equilíbrio de "spin" do Fe2+-P450, tornando-o de baixo "spin", enquanto 

o 0 2 torna-se uma espécie singlete (102). O 102, após receber a doação de um 

elétron do Fe2+-P450bs, toma-se 02._ enquanto o ferro passa para Fe2+-P450as, 

desacoplando a reação de oxidação do substrato. As isoformas induzíveis por 

fenobarbital (CYP2B) e por etanol (CYP2E1) exibem altas taxas de desacoplamento 

na ausência de seus substratos (GOEPTAR e cols., 1995). 

1.6.3. ANTIOXIDANTES 

Um antioxidante é qualquer susbtância que, quando presente em baixas 

concentrações comparadas àquelas de um substrato oxidável, atrasa ou evita a 

oxidação desse susbtrato (De ZWART e cols., 1999; HALLIWELL & GUTTERIDGE, 

1999). 

A defesa antioxidante inclui: (i) enzimas que removem ERO/ERN como a 

superóxido dismutase (SOO), a catalase (CAT) e a glutationa peroxidase (GPx); (ii) 

proteínas ligantes de metais de transição como a transferrina e a ceruloplasmina, 

ligantes de ferro e de cobre, respectivamente; (iii) proteínas que protegem 

biomoléculas contra dano por outros mecanismos, como por exemplo as proteínas de 

choque térmico e, (iv) substâncias de baixo peso molecular que seqüestram ERO e 

ERN. Entre elas tem-se: a glutationa, os tocoferóis, os carotenóides, o ácido 

ascórbico, entre outras (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 
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1.6.3.1. ANTIOXIDANTES ENZIMA TICOS 

A atividade da superóxido dismutase (SOD) é encontrada em todos os seres 

aeróbios e constitui um mecanismo de defesa contra a toxicidade do oxigênio. Três 

formas distintas de SOD foram identificadas incluindo a cobre-zinco (Cu,Zn) SOD 

descrita pela primeira vez por McCORD & FRIDOVICH (1969). As outras SOD são a 

manganês (Mn) SOD e a SOD que contém ferro (FeSOD) (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1999). 

O citoplasma das células e os fluidos extracelulares contêm a CuZnSOD. A 

MnSOD encontra-se na matriz mitocondrial e a FeSOD é encontrada em algumas 

bactérias e no cloroplasto de algumas plantas (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

A enzima SOD catalisa a dismutação do ânion superóxido (02._) em peróxido 

de hidrogênio (H202) e água (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999): 

A glutationa peroxidase (GPx) está presente em vários tecidos animais e 

geralmente não ocorre em plantas superiores e bactérias, embora já tenha sido 

detectada em algas e fungos (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

Nas células, cerca de 213 da atividade da GPx encontra-se no citoplasma e 

1/3 nas mitocôndrias (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

A GPx tem como substrato a glutationa reduzida (GSH) composto tiólico de 

baixo peso molecular encontrado em animais, plantas e algumas bactérias. A GPx 

catalisa a oxidação de GSH em glutationa oxidada (GSSG) utilizando H202 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999): 

Dois tipos diferentes de GPx foram encontrados em células animais, um 

dependente de selênio e outro, independente. A GPx dependente de selênio é 

específica para GSH como doador de hidrogênio, podendo, entretanto, aceitar, além 

do H202, outros hidroperóxidos como segundo substrato. A GPx independente de 

selênio está apta a reduzir qualquer hidroperóxido, exceto o H20 2 (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1999). 
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A GSSG produzida pela atividade da GPx é recuperada pelas células na sua 

forma reduzida, através da atividade da glutationa redutase, que utiliza o NADPH 

produzido na via das pentoses (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999): 

GSSG + NADPH + H+ • 2 GSH + NADP+ 

A catalase (CAT) é uma hemeproteína presente na maioria das células 

aeróbias sendo que em animais, encontra-se principalmente no fígado e nos 

eritrócitos (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

A CA T está presente principalmente nos peroxissomos onde o H20 2 é formado 

a partir de enzimas como D-aminoácido oxidase e urato oxidase (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1999). 

A CAT decompõe o H202, em água e oxigênio molecular (02) sendo 

considerada uma importante enzima antioxidante (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 

1999): 

Catalase-Fe(lll) + H202 • Composto 1 + H20 

Composto 1 + H202 • Catalase-Fe(lll) + H20 + 02 

2 H202 • 2 H20 + 02 

A quantidade de composto I formada depende da concentração de CAT e de 

H202 presente. A atividade da CAT pode ser inibida especificamente por aminotriazol 

que atua sobre o composto 1. Porém para que haja inibição, é necessária a presença 

de H202 (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

1.6.3.2. ANTIOXIDANTES NÃO ENZIMÁTICOS 

1.6.3.2.1. COMPOSTOS HIDROSSOLÚVEIS DE BAIXO PESO MOLECULAR 

1.6.3.2.1.1. GLUTATIONA (GSH) 

A GSH é um tripeptídeo sintetizado no citossol a partir dos aminoácidos ácido 

glutâmico, cisteína e glicina e está presente em todas as células eucarióticas 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 
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A glutationa existe nas formas reduzida (GSH) e oxidada (GSSG). A relação 

entre GSH/GSSG é mantida alta nas células normais, onde cerca de 90% da 

glutationa encontra-se na forma GSH (WHITE e cols., 1994). 

A GSH atua como cofator de várias enzimas, entre elas a GPx e, também, 

está envolvida em muitos outros processos metabólicos, incluindo a participação em 

diversos processos de detoxificação e no seqüestro de •oH e 10 2 (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1999). 

1.6.3.2.1.2. ACIDO ASCÓRBICO (VITAMINA C) 

O ácido ascórbico, ou vitamina C, foi por muitos anos conhecida como a 

vitamina que prevenia o homem contra o escorbuto. Essa atividade da vitamina C 

está relacionada ao seu papel como cofator necessário nas reações de hidroxilação 

envolvidas, por exemplo, na síntese do colágeno. Além desta, outras funções 

metabólicas do ácido ascórbico derivam do seu baixo potencial de redução, 

tomando-o um excelente antioxidante capaz de interagir com a maior parte das 

espécies reativas formadas nos sistemas biológicos, tais como: 02•-, ·oH, 102 e 

ácido hipocloroso (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

A ação antioxidante do ascorbato é importante, por exemplo, para regenerar o 

radical tocoferoxila a a-tocoferol. Dessa maneira, apesar de estar presente na fase 

aquosa tanto dos fluidos extra e intracelulares, o ácido ascórbico pode proteger 

indiretamente os lipídios de membranas (HALLIWELL, 1997). 

1.6.3.2.2. COMPOSTOS LIPOSSOLÚVEIS DE BAIXO PESO MOLECULAR 

1.6.3.2.2.1. TOCOFERÓIS (VITAMINA E) 

Os tocoferóis estão presentes na porção lipídica das membranas biológicas, 

sendo consenso o fato dessa molécula ser um potente antioxidante, protegendo os 

fosfolipídios das membranas contra a peroxidação de lipídios. 

Entre os tocoferóis, o a-tocoferol predomina nas membranas celulares sendo 

o antioxidante mais eficaz. O a-tocoferol reage com 02•- e seqüestra ·oH e 102, 

bloqueando o início da peroxidação lipídica. Entretanto, sua principal ação 

antioxidante nas membranas biológicas deve-se ao fato de interromper a fase de 

propagação da lipoperoxidação, doando um átomo de hidrogênio para os radicais 
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peroxila e alcoxila, formados na lipoperoxidação, rompendo a cadeia radicalar da 

peroxidação de lipídios (ABDALLA, 1996). 

O radical tocoferoxila é relativamente estável e, em circunstâncias normais, 

insuficientemente reativo para iniciar a peroxidação lipídica per se. Vários agentes 

redutores, incluindo, GSH, ácido ascórbico e ubiquinona podem reagir com o radical 

tocoferoxila e regenerá-lo (LIEBLER & BURR, 1992; URANO e cols., 1992). 

1.6.3.2.2.2. CAROTENÔIDES 

Os carotenóides são encontrados nos vegetais e são adquiridos pelo homem 

através da dieta. Alguns carotenóides, como o p-caroteno, têm atividade pró-vitamina 

A. Entretanto, os efeitos benéficos dos carotenóides são independetes da atividade 

pró-vitamina A. Pode-se citar que o licopeno e a zeaxantina não apresentam esta 

atividade, mas são antioxidantes importantes (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

Os carotenóides atuam como supressores de 10 2 e reagem diretamente com 

radicais peroxila formados durante a peroxidação lipídica (BURTON e cols., 1985). 

1.6.4. ESTRESSE OXIDATIVO: CONCEITO 

Apesar das ERO/ERN serem associadas à patofisiologia de um grande 

número de doenças que afetam o ser humano, tais como câncer, cardiopatias, 

doenças neurodegenerativas (Alzheimer e Parkinson) entre outras, as espécies 

reativas também participam de reações inflamatórias e em mecanismos de 

transdução de sinal, atuando como segundos mensageiros para manter diversas 

funções celulares. Portanto, o equilíbrio entre a formação e a remoção de espécies 

reativas no organismo deve ser regulado mantendo os processos metabólicos 

dependentes delas. O desequilíbrio entre a formação e a remoção das espécies 

reativas no organismo é conhecido como estresse oxidativo e gera um estado pró

oxidante favorecendo a ocorrência de lesões oxidativas, podendo resultar em morte 

celular (SIES, 1997; PALMER & PAULSON, 1997). 
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1.7. ETANOL E ESTRESSE OXIDATIVO 

Segundo LAUTERBURG e De QUAY (1992) os mecanismos que envolvem o 

aparecimento de patologias associadas ao etanol não são claros. As deficiências 

nutricionais, os fatores genéticos, a idade, as reações imunológicas e a toxicidade do 

acetaldeído são importantes mas não explicam todas as doenças alcoólicas 

hepáticas. As espécies reativas de oxigênio também devem estar presentes. 

A observação que a esteatose hepática induzida pelo tratamento àgudo de 

ratos com etanol poderia ser evitada com a administração de alguns antioxidantes 

levou Oi LUZIO & HARTMAN (1969) a sugerirem que o etanol poderia afetar o 

balanço antioxidante da célula hepática. Trabalhos posteriores sustentaram ou 

questionaram essa hipótese (COMPORTI, 1978; VIDELA & VALENZUELA, 1982; 

LIEBER, 1991; NORDMANN e cais., 1992; KOCH e cais., 1991 e 1994; AZZALIS e 

cais., 1992, 1994 e 1995; JUNQUEIRA e cais., 1993). 

Entretanto, esses resultados controversos não são surpreendentes se forem 

consideradas as diferentes condições experimentais usadas por vários 

pesquisadores, especialmente, o modelo experimental usado e a dieta fornecida aos 

animais. Como já apresentado anteriormente, o modelo mais utilizado para se 

estudar o alcoolismo crônico é o proposto por DeCARLI e LIEBER que apresenta 

duas variáveis, o etanol e o desbalanço carboidrato/lipído. 

VIDELA & FERNANDEZ (1988) demonstraram que a intoxicação aguda de 

ratos com etanol induzia um aumento na peroxidação de lipídios hepática 

evidenciada pelo aumento na produção de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (SRA T) e de dienos conjugados, ambos intermediários na 

lipoperoxidação e que, este processo induzido pelo etanol, era completamente inibido 

in vivo pela administração de cianidanol ou silimarina, flavonóides que são 

seqüestradores eficientes de espécies reativas. 

A administração aguda de etanol também está associada a um decréscimo 

nos níveis hepáticos de GSHT (VIDELA & VALENZUELA, 1982) enquanto que após 

consumo crônico os dados são conflitantes (MITCHELL e cais., 1991). A alteração na 

quantidade de GSH reduzida pode ser explicada pela biotransformação do etanol, 

gerando acetaldeído que poderia conjugar-se com GSH, enzimaticamente ou não, 

numa reação catalisada pela glutationa-S-transferase (MARCUS e cais., 1993). 

Concomitantemente, o aumento no níveis de lipoperoxidação relacionado à ingestão 
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de etanol leva a um aumento na concentração de hidroperóxidos que reagem com a 

GPx diminuíndo sua atividade. Em ambos os casos observa-se a depleção de GSH 

reduzida (MARCUS e cols., 1993). 

O etanol parece interferir com os outros sistemas antioxidantes como, induzir 

o decréscimo hepático nos níveis de a.-tocoferol e carotenóides (LEO e cols., 1993; 

LIEBER, 2000) e de vitamina A (SATO & LIEBER, 1981; LIEBER, 2000) e, alterar a 

atividade de enzimas como SOO, CAT e GPx (REINKE & McCAY, 1991). 

1.7.1. CARACTERIZAÇÃO DO CYP2E1 E SEU PAPEL NO ESTRESSE OXIDATIVO 

Desde o final da década de 60, início da década de 70, sabia-se que a 

ingestão prolongada de etanol estava associada à proliferação hepática de retículo 

endoplasmático liso em homens e em ratos (LIEBER & DeCARLI, 1968 e 1970). 

Como essa indução era acompanhada do aumento na atividade de várias enzimas 

microsomais detoxificantes, sugeriu-se que essa organela poderia ser o sítio de um 

sistema adaptado à oxidação do etanol, distinto da álcool desidrogenase e da 

catalase. Esse sistema foi inicialmente chamado por LIEBER & DeCARLI (1968) de 

sistema microsomal que oxida etanol, ou MEOS. 

Trabalhos conduzidos por LIEBER (LIEBER & DeCARLI, 1968 e 1970) e, 

principalmente, os experimentos de TESCHKE e cols. (1972 e 1976) foram 

fundamentais para caracterizar o MEOS. Segundo TESCHKE e cols. (1972 e 1976) o 

MEOS era distinto da álcool desidrogenase e da catalase e, dependente de 

citocromo P450 porque: (a) uma fração contendo citocromo P450, isolada de 

microsoma hepático, oxidava o etanol (inclusive na presença de pirazol, inibidor da 

álcool desidrogenase e de 3-amino-1,2,4-triazol e azida sódica, inibidores da 

catalase) ou butanol (que não é substrato da catalase-H2O2) e (b) a atividade deste 

sistema pôde ser reconstituída ín vítro usando-se NADPH-citocromo P450 redutase, 

fosfolipídios e citocromo P450 microsomal isolado de fígado de ratos. 

Após a caracterização do MEOS como uma via importante na 

biotransformação de etanol, os trabalhos da década de 80, mostraram a produção de 

ERO por este sistema. Muitos trabalhos foram realizados para verificar os 

mecanismos responsáveis pelo estresse oxidativo induzido pelo etanol no fígado. 

Grande parte desses trabalhos associavam o citocromo P450 induzido pelo etanol ao 

aumento de produção de ERO (INGELMAN-SUNDBERG & JOHANSSON, 1984; 
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EKSTRON & INGELMAN-SUNDBERG, 1989; INGELMAN-SUNDBERG e cols., 

1993; MORIMOTO e cols., 1993; ROSS e cols., 1995). 

A presença de radical hidroxila C-OH) foi detectada em microsoma de ratos 

(KLEIN e cols., 1983; WINSTON & CEDERBAUM 1983 a,b) e de coelhos 

(INGELMAN-SUNDBERG & JOHANSSON, 1984) tratados com etanol. 

CEDERBAUM e cols. (CEDERBAUM e cols., 1989; CEDERBAUM, 1991; 

DICKER & CEDERBAUM, 1992) sugeriram que como o retículo endoplasmático liso 

gerava ·oH na presença de metais de transição, esse radical reagiria com etanol 

para formar acetaldeído. Dessa maneira, a oxidação microsomal de etanol poderia 

ser, em parte, mediada por •oH. Esse fato indicava que o etanol também poderia ser 

visto como um potente seqüestrador de radical hidroxila. Após a ingestão crônica de 

etanol, estavam aumentados a geração microsomal de ·oH, a emissão de luz e a 

inativação de enzimas metabólicas por espécies reativas (DICKER & CEDERBAUM, 

1992). 

Publicações posteriores de CEDERBAUM e cols. (CLEJAN & CEDERBAUM, 

1992, KUKIELKA & CEDERBAUM, 1992, 1995a, 1995b e 1996) confirmaram a 

participação de espécies reativas capazes de gerarem ·oH na presença de metais 

de transição ou de ferritina (KUKIELKA & CEDERBAUM, 1996) produzidas pela 

principal isoforma do citocromo P450 induzida pelo etanol e maior componente do 

MEOS, o CYP2E1, contribuindo para o efeito hepatotóxico do etanol (RONIS e cols., 

1993). 

Estudos utilizando a técnica de "spin-trapping" EPR (ressonância 

eletroparamagnética) demonstraram que a administração aguda e crônica de etanol 

em ratos resultava na formação de radicais livres intermediários no fígado e em 

outros órgãos (REINKE & McCAY, 1991). KNETCH e cols. detectaram o radical 1-

hidroxietil (1990) dependente de superóxido e metais de transição (1993) na bilede 

camundongos de linhagem "deermice", animais deficientes em álcool desidrogenase, 

reforçando o papel do retículo endoplasmático na geração de espécies reativas, 

como inicialmente havia sido proposto por INGELMAN-SUNDBERG & JOHANSSON 

(1984). A presença do radical 1-hidroxietil, produzido pelo CYP2E1, também foi 

detectada em culturas de células hepáticas de ratos (CLOT e cols., 1997) e em 

pacientes alcoólicos (DUPONT e cols., 1998). 
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NAKAO e cais. (2000) detectaram a presença de radicais acetila e metila in 

vitro e in vivo produzidos a partir de acetaldeído, indicando que tais espécies 

poderiam também estar associadas não só a toxicidade do acetaldeído como pelo 

etanol, seu precursor biológico. 

Trabalhos da década de 80 e principalmente da década de 90 procuraram 

explicar os mecanismos de indução do CYP2E 1. Essa isoforma é preferencialmente 

induzida por etanol (WRIGHTON & STEVENS, 1992) mas também é induzida por 

outros xenobióticos como imidazol, acetona, pirazol e outros compostos 

(JOHANSSON & INGELMAN-SUNDBERG, 1985; JOHANSSON e cais., 1988; 

INGELMAN-SUNDBERG & JOHANSSON, 1984) e por vários estados 

fisiopatológicos como diabetes e jejum (VOO e cais., 1991 e 1992). 

A expressão de CYP2E1 na região centrolobular (zona 3) hepática em ratos é 

muito influenciada por hormônios e fatores nutricionais. Como já apresentado no item 

1.4, a relação carboidrato/lipídio parece ser importante para a indução de CYP2E 1. 

A ativação da transcrição do gene de CYP2E 1 foi observada após jejum 

prolongado (HONG e cais., 1987; JOHANSSON e cais., 1990; HU e cais., 1995) 

estando também relacionada a altas concentrações de etanol (BADGER e cais., 

1993; BADGER e cais., 1995; INGELMAN-SUNDBERG e cais., 1993). No entanto, a 

exposição aguda (3 dias) ao etanol, com alcoolemia próxima a 300 mg/dl, não 

aumentou os níveis de RNAm de CYP2E1 (HU e cais. , 1995) sugerindo que a 

ativação da transcrição gênica era um efeito indireto, relacionado às alterações 

hormonais e à menor ingestão de nutrientes (INGELMAN-SUNDBERG e cols., 1993; 

HU e cais., 1995). 

O maior nível de indução de CYP2E1 parece ser pós-traducional. Os 

substratos específicos de CYP2E 1 têm capacidade de protegê-lo da degradação. Na 

ausência de substratos, em ratos e em coelhos, ocorre fosforilação do CYP2E 1 

dependente de AMP cíclico (AMPc) o grupo heme é perdido e a isoenzima é 

rapidamente degradada por serina proteases localizadas no retículo endoplasmático. 

Essa degradação aumenta na presença de hormônios como glucagon e adrenalina 

que elevam os níveis de AMPc (INGELMAN-SUNDBERG e cais., 1993). 

Em linhagem de célula HepG2, modelo que expressa constitutivamente 

CYP2E1 humano, os substratos de CYP2E1 protegeriam-no da degradação 
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proteossômica ou do complexo ubiquitina pela mudança conformacional da isoforma 

(YANG & CEDERBAUM, 1997). 

A indução de CYP2E 1 poderia estar relacionada a patologias importantes em 

humanos uma vez que sua bioativação podem elevar a toxicidade de outros 

xenobióticos, incluindo contaminantes ambientais (RAUCY, 1995). Além disso, há 

indicativos na literatura do uso de hepatoprotetores cujas funções envolvem a 

inibição da expressão do CYP2E1 (CHOI e cols., 1996; JEONG e cols., 1996). 

O melhor entendimento sobre a atividade e o tempo de indução do CYP2E1, 

inclusive após a remoção do tratamento com etanol, na tentativa de se estabelecer o 

tempo em que essa isoforma permaneceria em atividade desacoplada, gerando 

espécies reativas de oxigênio, ajudaria a elucidar tanto o seu papel no aparecimento 

do estresse oxidativo, bem como a sua participação no desenvolvimento de lesões 

hepáticas associadas ao alcoolismo. 
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2. OBJETIVOS 

Considerando-se as controvérsias na literatura em relação ao papel da dietas, 

do etanol per se e ainda, o papel de CYP2E 1 como gerador de espécies reativas 

contribuindo para o estresse oxidativo, este trabalho propõe o estudo combinado da 

influência do jejum na estabilização de CYP2E 1 ao longo de quatro semanas de 

tratamento com etanol e sua possível participação em parâmetros que definem a 

situação de estresse oxidativo. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. REAGENTES 

Os seguintes reagentes foram obtidos de SIGMA Chemical Co. (Saint Louis, 

MO, EUA): albumina bovina sérica, azul de bromofenol, citocromo e, DTNB, DTT, 

EDTA, epinefrina, GSH, GSH-Rd, GSSG, NADH, NADPH, poliacrilamida, Ponceau 

S, SOS, t-BOOH, TCA, TEMED, timerosal, Tris-base, Tris-HCI, xantina e xantina 

oxidase. 

Os reagentes carbonato de sódio, cianeto de potássio, citrato de sódio, cloreto 

de magnésio, cloreto de potássio, cloreto de sódio, 4-cloro-1-naftol, ditionito de sódio, 

fosfato de potássio monobásico, fosfato de potássio dibásico, glicerol, glicina, H202, 

hidróxido de sódio, j3-mercaptoetanol, sulfato de cobre e tartarato de sódio e potássio 

foram adquiridos de MERCK (Darmstadt, Alemanha). 

Os solventes acetona, ácido clorídrico, ácido perclórico, butano!, etanol e 

metanol foram obtidos de MERCK (Darmstadt, Alemanha). 

Membranas de nitrocelulose, padrões de peso molecular, Tween 20 e o 

sistema ECL de revelação para "Western blot" foram adquiridos de AMERSHAM 

INTERNATIONAL (Buckinghamshire, Inglaterra). 

Os "kits" para dosagem de alanina amino-transferase e aspartato amino

transferase foram obtidos de SIGMA Chemical Co. (Saint Louis, MO, EUA). O "kit" 

para dosagem de corpos cetônicos foi adquirido de ROCHE DIAGNOSTICS 

(Basiléia, Suíça). 

O anticorpo primário policlonal "goat anti-rat CYP2E1" foi obtido de DAIICHI 

PURE CHEMICAL Co. (Tokyo, Japão). O anticorpo secundário "peroxidase

conjugated affinipure goat anti-rat" de JACKSON IMMUNORESEARCH 

LABORA TORIES lnc. 

A ração fornecida aos animais era Labina, ração para ratos e camundongos 

de PURINA DO BRASIL (Paulínia, SP, Brasil). 

O açúcar é da Companhia União dos Refinadores de Açúcar e Café. 
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3.2. EQUIPAMENTOS 

• Balança analítica Shimadzu Libror, modelo AEG-220 

• Balança semi-analítica Marte AM 5500 

• Balança semi-analítica Mettler, tipo H 15 

• Centrífuga Eppendorf 5415C 

• Centrífuga Sorvall RC2-B 

• Densitômetro a laser LKB ultrascan 

• Equipamento para eletroforese BIO-RAD, modelo Mini Protean 

• Equipamento de transferência semi-seca BIO-RAD 

• Espectrofotômetro Zeiss PM6 KS com registrador Servogor 21 O ou Drucker 

XP2 

• Espectrofotômetro Beckman DU7 400 

• Homogeneizador Potter-Elvehjem 

• Medidor de pH Metrohm Herisau, modelo E520 

• Ultracentrífuga Hitachi, modelo 70P-72 

3.3. ANIMAIS E GRUPOS DE EXPERIMENTAÇÃO 

Ratos machos de linhagem isogênica Sprague Dawley com cerca de três 

meses foram distribuídos em quatro grupos experimentais. 

O primeiro grupo consumiu Labina, ração para ratos e camundongos, ad 

libitum e, separadamente, uma mistura de 25% etanol - 20% sacarose (v/p) durante 

uma, duas, três ou quatro semanas. Animais controles foram isocaloricamente 

pareados aos tratados com etanol. 

Ao final do período de tratamento, os animais permaneceram 18 horas em 

abstinência alcoólica e em jejum, recebendo apenas água. Os ratos controles 

também foram mantidos apenas com água durante as 18 horas que antecederam o 

sacrifício. 

Os animais desse grupo experimental foram então denominados E 1, E2, E3 e 

E4, onde, E1, uma, E2, duas, E3, três e E4, quatro semanas de tratamento com 

etanol e 18 horas de abstinência alcoólica e jejum antes do sacrifício. Os respectivos 

controles passaram a ser denominados C 1, C2, C3, e C4. 
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O segundo grupo de animais também recebeu ração Labina ad líbítum e, 

separadamente, a mistura 25% etanol - 20% sacarose (v/p) por uma, duas, três ou 

quatro semanas. Animais controles foram isocaloricamente pareados aos tratados 

com etanol. 

Após o tratamento, os animais permanecerem 18 horas sem etanol, mas 

foram alimentados com ração e, separadamente, era fornecido água. Os ratos 

controles também receberam ração e água até o momento do sacrifício. 

Os animais pertencentes ao segundo grupo experimental foram denominados 

E5, E6, E7 e E8, onde, E5, uma, ES, duas, E7, três e E8, quatro semanas de 

tratamento com etanol e 18 horas de abstinência alcoólica, mas com ração, até o 

sacrifício. Os respectivos controles passaram a ser denominados C5, CS, C7, e C8. 

O terceiro grupo de ratos consumiu ração ad líbitum e, separadamente, a 

mistura 25% etanol - 20% sacarose (v/p) permanecendo quatro semanas com esse 

tratamento. Os animais controles do terceiro grupo experimental receberam as 

mesmas quantidades de ração consumidas pelos ratos tratados com etanol. Porém, 

as calorias adicionais do etanol foram substituídas por sacarose, açúcar este 

acrescido a água fornecida aos controles. 

Após as quatro semanas de tratamento com etanol, os ratos do terceiro grupo 

experimental foram divididos em dois subgrupos: um permaneceu 18 horas em 

abstinência alcoólica e em jejum até o sacrifício (grupo denominado E4sj) e o outro 

grupo também permaneceu 18 horas sem etanol, mas com ração até o sacrifício 

(animais denominados E4sa). Os respectivos controles foram denominados C4sj e 

C4sa. 

O quarto e último grupo experimental recebeu ração e água ad libítum durante 

uma, duas, três ou quatro semanas de tratamento. Esses animais foram 

denominados C9, C10, C11 e C12, onde C9, uma, C10, duas, C11, três e C12, 

quatro semanas de tratamento. 

Os animais foram mantidos em laboratório, em gaiolas contendo 3 ratos por 

caixa, a 22ºC, com ciclo de 12 horas claro - 12 horas escuro. 

O consumo da dieta e da mistura etanol - sacarose foi anotado duas vezes por 

semana e o peso dos animais foi obtido uma vez por semana. 

A ração Labina apresenta conteúdo calórico de 3, 1 kcal/g. 

O valor calórico da solução 25% etanol - 20% sacarose é de 2,2 kcal/mL. 
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3.4. COLETA DE SANGUE E PROCESSAMENTO DO FiGADO 

Ao final do período de tratamento, os animais foram sacrificados por 

deslocamento da coluna vertebral. 

Com a cavidade abdominal aberta, amostras de sangue foram retiradas da 

veia hepática, para a dosagem das enzimas AL T, AST e para detectar a presença de 

corpos cetônicos. 

Amostras de tecido hepático foram retiradas dos animais para a determinação 

de glutationa total (GSHT). 

O restante do fígado, perfundido in situ com salina resfriada (NaCI 0,9%) foi 

retirado do animal, pesado, colocado em solução KCI 140 mmol/L, fosfato de 

potássio 10 mmol/L, pH 7,0 e, reduzido a pequenos fragmentos com auxílio de 

tesoura. O sobrenadante da lavagem foi desprezado e o procedimento repetido. Os 

fragmentos foram então homogeneizados, em homogeneizador tipo Potter-Elvehjem, 

com três vezes o volume de seu peso, com solução de KCI 140 mmol/L, fosfato de 

potássio 1 o mmol/L, pH 7,0. A fração celular denominada homogenado ficou 

constituída pelo sobrenadante obtido após a centrifugação a 800 x g em centrífuga 

Sorvall RC2-B, refrigerada a 4ºC, durante 20 minutos, dos homogeneizados originais. 

O homogenado foi novamente centrifugado a 10.000 x g por 20 minutos, a 

4ºC. O sobrenadante obtido foi submetido a centrifugação em ultracentrífuga Hitachi 

a 105.000 x g, durante 60 minutos, a 4ºC. 

O "pellet" (fração microsomal) foi ressuspenso em KCI 140 mmol/L, fosfato de 

potássio 1 O mmol/L, pH 7,0 ou em tampão citrato de sódio O, 1 mol/L, pH 7,6 

contendo, KCI O, 1 mol/L, glicerol 30% (v/v) e ditiotreitol 1 mmol/L (meio li). 

O sobrenadante de 105.000 x g constituiu a fração citossólica. 

3.5. METODOLOGIA PARA AVALIAÇÃO DOS PARÂMETROS BIOQUiMICOS HEPÁTICOS 

3.5.1. Glutationa hepática total (GSHT) 

O método adotado para a determinação da concentração de glutationa total no 

fígado foi proposto por TIETZE (1969). Esse método baseia-se na reação de redução 
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contínua do DTNB em presença de glutationa oxidada, glutationa redutase e 

NADPH. 

Urna pequena porção de fígado foi homogeneizada em ácido perclórico 0,5 

rnol/L (diluição 1 :50, p/v). Esse hornogenado foi centrifugado em urna centrífuga 

Sorvall RC2-B refrigerada a 4ºC por 1 O minutos, a 3.020 x g. O sobrenadante foi 

neutralizado com KJPO4 1,75 rnol/L, até pH 7,0. 

Após centrifugação a 15.600 x g por 1 minuto, urna alíquota do sobrenadante 

foi adicionada ao meio de reação contendo tampão fostato de potássio O, 1 rnol/L, 

EDTA 1 rnrnol/L, pH 7,0, NADPH 240 µrnol/L e O, 12 U/rnl de glutationa redutase, 

quantidade capaz de converter toda glutationa presente em glutationa reduzida. 

Registrou-se espectrofornetricarnente o aumento da absorbância a 412 nrn, 

dado pela formação do TNB a 25ºC. Os resultados foram calculados em relação ao 

padrão de glutationa oxidada 1 O µrnol/L e expressos em 11rnoles de glutationa total 

por grama de fígado. 

3.5.2. Determinação da velocidade de produção microsomal de 0 2 •-

A velocidade de produção microsornal de 02•-, dependente de NADPH, foi 

medida pela variação de absorbância decorrente de oxidação, sensível a superóxido 

dismutase, da epinefrina a adrenocromo em 480 nrn (E = 0,004 µM-1
. cm-1

) a 30ºC, 

segundo McCORD & FRIDOVICH (1969), MISRA & FRIDOVICH (1972) e BOVERIS 

e cols. (1983). 

O meio de reação continha KCI 120 rnrnol/L, EDT A 1 mrnol/L, fosfato de 

potássio 30 rnrnol/L, pH 7,2, epinefrina 1 rnrnol/L, NADPH 100 µrnol/L e quantidade 

variadas de amostra (microsoma suspenso em KCI 140 mrnol/L, fosfato de potássio 

10 mrnol/L, pH 7,0). Os valores foram expressos em 11rnoles de adrenocrorno por mg 

de proteína rnicrosornal por minuto. 

3.5.3. Superóxido dismutase citossólica (SOO) (E.C. 1.15.1.1) 

Essa enzima antioxidante foi determinada segundo o método descrito por 

MISRA & FRIDOVICH (1972). O sistema gerador de ânion superóxido é a reação 

catalisada pela xantina oxidase, que ao catalisar a transformação de xantina em 
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ácido úrico, reduz o oxigênio molecular ao ânion superóxido. A reação é então 

aclopada à redução do citocromo c pelo ânion superóxido, medindo-se essa redução 

pelo aumento da absorbância em 550 nm, a 25ºC. 

A adição de SOO promove uma inibição na velocidade de redução do 

citocromo c, uma vez que essa enzima compete com o citocromo pelo ânion 

superóxido, dismutando-o a peróxido de hidrogênio. 

O meio de reação continha citocromo c 100 µmol/L, xantina 500 µmol/L, EOT A 

1 mmol/L, cianeto de potássio 200 µmol/L e tampão fosfato de potássio 50 mmol/L, 

pH 7,8. 

A xantina oxidase foi diluída em tampão fosfato de potássio 50 mmol/L, pH 7,8 

de modo a promover uma variação de absorbância de 0,030/min. 

Os resultados foram expressos em U de SOO por mg de proteína. Uma 

unidade de SOO (U) foi definida como a atividade de enzima que promove 50% de 

inibição na redução do citocromo c, por minuto, a 25ºC, em pH 7,8. 

3.5.4. Catalase (CAT) (E.C.1.11.1.6) 

A catalase promove a oxidação de peróxido de hidrogênio a H2O e 02. A 

técnica empregada para avaliação de sua atividade foi descrita por BEUTLER (1975) 

que quantifica a velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio pela enzima, 

através do decréscimo de absorbância a 230 nm (E= 0,071 mmol/L-1
. cm-1

) a 30ºC. 

O meio de reação continha peróxido de hidrogênio 1 O mmol/L e tampão Tris

HCI 1 mol/L, EOTA 5 mmol/L, pH 8,0. 

Os valores de atividade de catalase foram expressos em U por mg de 

proteína. Uma unidade (U) de catalase corresponde a atividade de enzima que 

hidrolisa 1 µmolde peróxido de hidrogênio por minuto, a 30 ºC, em pH 8,0. 

3.5.5. Glutationa peroxidase (GPx) (E.C.1.11.1.9) 

A atividade da glutationa peroxidase na fração citossólica foi medida pela 

técnica descrita por SIES e cais. (1979). O método baseia-se na medida do 

decréscimo de absorbância a 340 nm promovido durante a redução da glutationa 

oxidada, catalisada pela glutationa redutase, em presença de NAOPH. A velocidade 
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de oxidação de NADPH é proporcional à velocidade de produção de glutationa 

oxidada durante a reação entre glutationa reduzida e peróxido orgânico, catalisada 

pela glutationa peroxidase (e= 6,22 mM-1
. cm-1

) a 30ºC. 

O meio de reação continha GSH 1 mmol/L, glutationa redutase O, 1 U/ml, 

peróxido de ter-butila 0,5 mmol/L, NADPH 20 mmol/L, tampão fosfato de potássio O, 1 

mol/L EDTA 5 mmol/L pH 7,0 e quantidades variáveis de amostra. 

Os resultados foram expressos em U por mg de proteína. Uma unidade (U) de 

glutationa peroxidase corresponde a atividade de enzima que oxida 1 µmel de 

NADPH por minuto, a 30 ºC, em pH 7,0. 

3.5.6. Determinação da concentração de citocromo P450 (cit. P450) e do 

citocromo b5 (cit. b5) 

A fração microsomal, obtida após a centrifugação a 105.000 x g, ressuspensa 

em meio 11, foi usada para a determinação do conteúdo microsomal dos citocromos 

P450 e bS, seguindo a técnica descrita por OMURA & SATO (1964). 

O citocromo P450 foi determinado pelo seu espectro de absorção diferencial 

com monóxido de carbono, em 450 nm, após o tratamento do microsoma com 

ditionito de sódio, a temperatura ambiente, usando para os cálculos, coeficiente de 

extinção molar & = 91 mmol/L-1.cm·1
. 

O citocromo b5 foi determinado pelo seu espectro de absorção diferencial 

entre os comprimentos de onda 424 nm - 409 nm, após o tratamento do microsoma 

com ditionito de sódio a temperatura ambiente, usando-se para os cálculos, 

coeficiente de extinção molar & = 185 mmol/L-1.cm·1
. Os resultados foram expressos, 

em ambos os casos, em 11nmoles de citocromo por mg de proteína microsomal. 

3.5.7. Determinação da atividade da NADPH citocromo c redutase (NADPH-cit. 

c-Rd) (E.C. 1.6.2.4) 

A atividade da NADPH citocromo c redutase foi determinada medindo-se o 

aumento da absorbância decorrente da redução do citocromo e em 550 nm (& = 20,5 

mmol/L·1.cm·1
) a 30ºC, como descrito por WILLIAMS & KAMIN (1962). 
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O meio de reação continha NADPH O, 18 mmol/L, citocromo c O, 16 µmol/L, 

KCN 0,58 mmol/L, tampão fosfato de potássio 0,05 mol/L, pH 7,4 e quantidades 

variáveis de amostra. 

Os resultados foram expressos em U de mg de proteína. Uma unidade (U) de 

enzima foi definida como a atividade de enzima que catalisa a redução de 1 µmolde 

citocromo c por minuto, a 30ºC, em pH 7,4. 

3.5.8. Determinação da atividade da NADH citocromo e redutase (NADH-cit. c

Rd) (E.C. 1.6.2.2) 

A atividade da NADH citocromo c redutase foi determinada medindo-se o 

aumento da absorbância decorrente da redução do citocromo e em 550 nm (e= 20,5 

mmol/L"1.cm·1) a 30ºC, como descrito por STRITTMATTER (1967). 

O meio de reação continha NADH O, 125 mmol/L, citocromo c O, 16 µmol/L, 

KCN 0,58 mmol/L, tampão fosfato de potássio 0,05 mol/L, pH 7,4 e quantidades 

variáveis de amostra. 

Os resultados foram expressos em U de mg de proteína. Uma unidade (U) de 

enzima foi definida como a atividade de enzima que catalisa a redução de 1 µmol de 

citocromo e por minuto, a 30ºC, em pH 7,4. 

3.6. DETECÇÃO DE CYP2E1 

3.6.1. Eletroforese (SDS - PAGE) 

A utilização do anticorpo primário ("goat anti-rat CYP2E1 ") obtido de DAIICHI 

Pure Chemicals Co., permite a detecção qualitativa e quantitativa do CYP2E1, pois 

fornece uma quantidade conhecida dessa proteína (O, 1 µg) chamada de padrão de 

microsoma, obtida a partir de ratos tratados com acetona. 

Amostras de microsoma dos animais (30 µg de proteína) foram diluídas em 

tampão "Laemmli" (Tris-HCI 62 mmol/L, pH 6,8, contendo glicerol 10%, azul de 

bromofenol 0,001% e SOS 1%). Em seguida, as amostras e o padrão de microsoma 

foram aquecidos por 5 minutos a 1 00ºC e submetidos, juntamente com o padrão de 

peso molecular, ao SDS-PAGE, de acordo com o método de "Laemmli", com 

algumas pequenas modificações. 

... 1 
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O gel de empilhamento (2-3 cm) consistia de acrilamida 3%: N,N'-metileno bis 

acrilamida (Bis) 0,08% em Tris-HCI 125 mmol/L (pH 6,8) contendo persulfato de 

amônia 0,08%, SDS O, 1% e TEMED 0,05%. O gel de separação (10-12 cm) era 

composto de acrilamida 7,5%: Bis 0,02% em Tris-HCI 375 mmol/L (pH 8,8) contendo 

persulfato de amônia 0,042%, SDS O, 1% e TEMED 0,03%. 

A concentração do tampão de corrida era Tris-HCI 50 mmol/L, pH 8,3, 

contendo glicina 384 mmol/L e SDS 0,2%. As proteínas foram então empilhadas (10 

mA 100 V) e separadas (30 mA 100 V). 

3.6.2. Western blot 

Após as proteínas terem sido separadas utilizando-se a técnica de SDS

PAGE, as mesmas foram transferidas para uma membrana de nitrocelulose (0,45 

µm). SDS (0,01 %) foi adicionado ao tampão de transferência (Tris-HCI 25 mmol/L, 

pH 8,3, contendo glicina 192 mmol/L e metanol 20%) e as proteínas foram 

transferidas eletroforeticamente (40 V por uma hora). 

Ao final da transferência, a membrana foi incubada por 1 h e 30', em 

temperatura ambiente, com PBS contendo leite Molico 5%, para bloquear sítios 

inespecíficos. Após esse procedimento, a membrana foi lavada (3 x 15') em PBS 

com Tween 20 1%. A membrana de nitrocelulose foi incubada "over night", a 4ºC, na 

presença do anticorpo primário ("goat anti-rat CYP2E1") diluído 1 :500. 

A membrana foi novamente lavada (3 x 15' em PBS com Tween 20 1%) e o 

anticorpo primário foi localizado com um anticorpo secundário conjugado com 

peroxidase ("peroxidase-conjugated affinipure goat anti-rat") diluído 1: 5000 e 

incubado em temperatura ambiente por uma hora. 

Após a lavagem da nitrocelulose (3 x 15' em PBS com tween 20 1%) a 

atividade da peroxidase foi detectada incubando a membrana com 4-cloro-1-naftol 

(20 mmol/L) e peróxido de hidrogênio (0,03%) em PBS contendo Tween 20 (0,05%) 

e metanol (6%). A reação foi parada, lavando-se a membrana com água destilada. 

A membrana foi novamente bloqueada e exposta ao anticorpo secundário, 

como já descrito anteriormente e a atividade da peroxidase foi detectada novamente 

utilizando o sistema de revelação ECL, o qual tem propriedade de impressionar 

filmes autoradiográficos. 
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A revelação dos filmes autoradiográficos foi realizada na sala de revelação do 

Instituto do Coração do Hospital das Clínicas, São Paulo. 

3.7. DETERMINAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO DE PROTEINA 

A determinação da quantidade de proteína foi realizada segundo a técnica 

descrita por LOWRY (LA YNE, 1957). 

3.8. TRATAMENTO ESTATISTICO DOS RESULTADOS 

As quantidades de ração e de etanol consumidas e os pesos dos ratos estão 

expressos como média ± erro padrão da média e as diferenças significantes foram 

analisadas com One-Way ANOVA seguido pelo teste de Tukey (ZAR, 1996). 

Para a análise dos parâmetros bioquímicos hepáticos e do índice de estresse 

oxidativo obtidos foram utilizados testes não paramétricos, levando-se em 

consideração a natureza das variáveis estudadas ou, a variabilidade das medidas 

efetuadas. Foram aplicados os seguintes testes: 

1) Análise de variância por postos de Kruskal Wallis seguido do teste de 

Mann-Whitney para comparações múltiplas quando diferenças 

significantes foram detectadas. Os resultados estão expressos como a 

mediana dos dados obtidos, tendo os valores mínimos e máximos 

indicados em cada gráfico. 

2) Coeficiente de correlação de Spearman para analisar os resultados ao 

longo das quatro semanas de tratamento. 

Os resultados estão descritos, quando estatisticamente significantes, 

considerando-se as seguintes comparações: 

• Efeito do etanol: E 1 x C 1; E2 x C2; E3 x C3; E4 x C4; E5 x C5; E6 x C6; 

E7 x C7 e E8 x C8. 

• Efeito do jejum: E1 x E5; E2 x E6; E3 x E7; E4 x E8; C1 x C5; C2 x C6; 

C3 x C7 e C4 x C8. 

• Efeito tempo: E1 x E2 x E3 x E4; C1 x C2 x C3 x C4; E5 x E6 x E7 x E8 

e C5 x C6 x C7 x C8. 
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4. RESULTADOS 

4.1. CALORIAS SÔLIDAS E LIQUIDAS INGERIDAS 

As quantidades médias diárias de ração (g/dia) e de etanol (mUdia) 

consumidas pelos ratos durante as quatro semanas de tratamento podem ser 

observadas na tabela 1. Os dados nesta tabela estão organizados de modo a conter 

na primeira coluna o grupo experimental. Na segunda coluna, a média de ração 

consumida diariamente. A terceira coluna apresenta a média de calorias 

provenientes do consumo de ração. A quarta coluna mostra a média diária ingerida 

de solução 25% etanol - 20% sacarose. A quinta coluna indica a média calórica 

correspondentes ao consumo da solução etanol-sacarose. Na última coluna 

encontram-se as médias calóricas totais consumidas pelos animais nas diferentes 

semanas de tratamento. 

Observa-se na tabela 1 que os ratos dos grupos E1 a E8, E4s e C4s 

consumiram menos ração que os animai~ controles C 1 a C8 e C9 a C 12. No entanto, 

todos os ratos consumiram as mesmas quantidades de calorias totais. 
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Tabela 1 - Quantidade de ração (g/dia) e de solução 25% etanol - 20% sacarose 
(mUdia) e suas calorias correspondentes, consumidas durante as quatro 
semanas de tratamento pelos ratos. 

Grupos Ração (g/d) Caloria Etanol-sacarose (mUd) Caloria Calorias totais 
exoerimentais (kcal/d) {kcal/d) (kcal/d) 
E1 a E8ª 7,03 ± 1,64 21 ,79 ± 5,07 20,37 ± 7,90 44,83 ± 17,38 66,62 ± 16,74 
(n = 54) 
c1 a C8 º 21,49 ± 5,4ª 66,62 ± 16,74 66,62 ± 16,74 
(n = 54) 
C9a C12 e 18,36 ± 2,29 • 57,04 ± 7,21 57,04 ± 7,21 
(n = 12) 
E4s" 7,81 ± 2,89 b,c 24,21 ± 8,96 14,61 ± 2,34 32,13 ± 5,14 56,34 ± 9,89 
(n = 6) 
C4s • 7,81 ± 2,89 b,c 24,21 ± 8,96 8,03 ± 1,29 g de 32, 13 ± 5,14 56,34 ± 9,89 
(n =6) sacarose/dia 

Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C8 (ratos controles de E8); C9 (ratos que 
receberam ração ad. lib. por uma semana); C10 (ratos que receberam ração ad. lib. por duas 
semanas); C11 (ratos que receberam ração ad. lib. por três semanas); C12 (ratos que receberam 
ração ad. /ib. por quatro semanas); E4s (ratos que receberam etanol por quatro semanas) e C4s 
(ratos controles de E4s, onde somente as calorias provenientes da solução etanol-sacarose foram 
substituídas por sacarose). 
Os resultados são expressos como média e erro padrão da média para o número de animais (n). As 
diferenças significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras 
indicadas para cada grupo. 
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4.2. PESO DOS ANIMAIS 

Os pesos corpóreos (g) iniciais do ratos eram 224, 47 ± 22,34 g. Ao final do 

período experimental os pesos corpóreos (g) dos animais podem ser observados no 

gráfico 1. Pode-se observar que não houve diferença significante nos pesos 

corpóreos dos animais ao final do tratamento com etanol. 

Gráfico 1: Peso corpóreo dos animais (em g) ao final do tratamento. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); E5 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E? (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E?); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CB (ratos controles de EB); C9 (ratos que 
receberam ração ad. lib. por uma semana); C10 (ratos que receberam ração ad. lib. por duas 
semanas); C11 (ratos que receberam ração ad. lib. por três semanas); C12 (ratos que receberam 
ração ad. /ib. por quatro semanas); E4sj (ratos que receberam etanol por quatro semanas e mantidos 
18 h em abstinência alcoólica e em jejum); E4sa (ratos que receberam etanol por quatro semanas e 
mantidos 18 hem abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C4sj (ratos controles de E4sj, onde 
somente as calorias provenientes da solução etanol-sacarose foram substituídas por sacarose, 
mantidos 18 h antes do sacrifício em jejum) e C4sa (ratos controles de E4sa, onde somente as 
calorias provenientes da solução etanol-sacarose foram substituídas por sacarose, mantidos com 
ração até o sacrifício). 
Os resultados são expressos como média e erro padrão da média para o número de animais (n). 
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4.3. CYP2E1 

A figura 3 mostra a detecção de CYP2E 1 em animais submetidos ao 

tratamento com etanol por uma, duas, três ou quatro semanas. Dezoito horas antes 

do sacrifício, os ratos tratados com etanol e, seus respectivos controles, foram 

submetidos a um período de jejum, recebendo apenas água. Na seqüência da 

esquerda para a direita tem-se E1 (animais tratados com etanol por uma semana) e 

seu respectivo controle C1. E2 (ratos tratados com etanol por duas semanas) e seu 

controle C2. E3 (três semanas de tratamento com etanol) e seu controle C3. E4 

(quatro semanas com etanol) e seu grupo controle C4. 

Figura 3: 

P E1 C1 E2 C2 E3 C3 E4 C4 

Figura 3 - As amostras (30 µg de proteína microsomal) foram separadas em gel de poliacrilamida 
10% SOS e transferidas para membrana de nitrocelulose para imunodetecção com anticorpo anti
CYP2E 1 como descrito no procedimento experimental, item 3.6. E1 (ratos tratados com etanol por 
uma semana e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos 
controles de E1); E2 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com 
etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 
(ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C4 (ratos controles de E4). 

A figura 4 apresenta a detecção de CYP2E 1 em animais submetidos ao 

tratamento com etanol por uma, duas, três ou quatro semanas. Dezoito horas antes 

do sacrifício, os ratos tratados com etanol eram submetidos a abstinência alcoólica, 

mas continuavam recebendo água e ração, bem como seus respectivos controles. 

Na seqüência, da esquerda para a direita, tem-se: E5 (animais tratados com etanol 

por uma semana) e seu respectivo controle CS. E6 (ratos tratados com etanol por 

duas semanas) e seu controle C6. E7 (três semanas de tratamento com etanol) e 

seu controle C7. E8 (quatro semanas com etanol) e seu grupo controle C8. 
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Figura 4: 

p ES cs E6 C6 E? C? E8 C8 

Figura 4 - As amostras (30 µg de proteína microsomal) foram separadas em gel de poliacrilamida 
10% SOS e transferidas para membrana de nitrocelulose para imunodetecção com anticorpo anti
CYP2E1 como descrito no procedimento experimental, item 3.6. P (padrão microsomal); E5 (ratos 
tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C6 (ratos 
controles de E6); E? (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos controles de E?); E8 (ratos 
tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência 
alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 

Na figura 5 tem-se a detecção de CYP2E 1 em animais com ração ad. lib. por 

uma, duas, três ou quatro semanas. Também apresenta os resultados dos ratos 

submetidos ao tratamento com etanol durante quatro semanas. Dezoito horas antes 

do sacrifício, os ratos tratados com etanol eram submetidos a abstinência alcoólica, 

recebendo apenas água ou água e ração, bem como seus respectivos controles. 

Cabe lembrar que esses animais controles receberam as calorias equivalentes ao 

consumo de etanol na forma de sacarose. Na seqüência, da esquerda para a direita, 

tem-se: padrão microsomal, C9 (animais com ração ad. /íb. por uma semana). C10 

(animais com ração ad. lib. por duas semanas). C11 (animais com ração ad. lib. por 

três semanas). C12 (animais com ração ad. lib. por quatro semanas). E4sa (animais 

tratados com etanol durante quatro semanas e mantido 18 h antes do sacrifício com 

água e ração). E4sj (animais tratados com etanol durante quatro semanas e mantido 

18 h antes do sacrifício com apenas água). C4sa (animais controles do grupo E4sa, 

também mantidos 18 h antes do sacrifício com ração e água). C4sj (animais 

controles do grupo E4sj, mantidos 18 h antes do sacrifício com água). 
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Figura 5: 
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Figura 5 - As amostras (30 µg de proteína microsomal) foram separadas em gel de poliacrilamida 
10% SOS e transferidas para membrana de nitrocelulose para imunodetecção com anticorpo anti
CYP2E 1 como descrito no procedimento experimental, item 3.6. P (padrão microsomal); C9 (animais 
com ração ad. lib. por uma semana). C10 (animais com ração ad. lib. por duas semanas). C11 
(animais com ração ad. lib. por três semanas). C12 (animais com ração ad. lib. por quatro semanas). 
E4sj (animais tratados com etanol durante quatro semanas e mantido 18 h antes do sacrifício com 
apenas água). E4sa (animais tratados com etanol durante quatro semanas e mantido 18 h antes do 
sacrifício com água e ração). C4sj (animais controles do grupo E4sj, mantidos 18 h antes do 
sacrifício com água). C4sa (animais controles do grupo E4sa, também mantidos 18 h antes do 
sacrifício com ração e água). 

O gráfico 2 apresenta a quantidade de CYP2E 1 presente em 30 µg de 

proteína microsomal. 

Como pode ser visto no gráfico 2, os ratos tratados com etanol e mantidos em 

JeJum 18 h antes do sacrifício apresentaram níveis elevados de CYP2E1 desde a 

primeira semana de tratamento (E1 > C1, E2 > C2, E3 > C3 e E4 > C4). Porém, os 

animais tratados com etanol e não submetidos ao jejum apresentaram uma redução 

significante nos níveis de CYP2E1 após 18 h de abstinência alcoólica na primeira 

semana (ES < C5) e níveis aumentados de CYP2E1 na terceira e na quarta semana 

de tratamento (E7 > C7 e E8 > C8). 

Tanto os animais tratados com etanol como os controles apresentaram níveis 

aumentados de CYP2E1 na primeira e diminuídos na terceira semana de tratamento 

quando submetidos ao jejum de 18 h antes do sacrifício (E1 > E5, C1 > C5, E3 < E7 

e C3 < C7) (gráfico 2). Por outro lado, tanto os animais tratados com etanol como os 

controles submetidos ao jejum de 18 h antes do sacrifício apresentaram aumento na 

quantidade de CYP2E1 na quarta semana de tratamento (E4 > E8 e C4 > C8). 

Animais do grupo E4sj apresentaram níveis de CYP2E1 maiores que os E4sa, 

resultado semelhante ao obtido para os grupos E4 e E8 (E4sj > E4sa e E4 > E8). A 

quantidade de CYP2E1 também é maior nos ratos tratados com etanol do que nos 

controles, ou seja, E4sj > C4sj e E4sa > C4sa. No entanto, os animais controles C4sj 
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e C4sa não apresentaram diferença na quantidade de CYP2E1, diferindo dos níveis 

de CYP2E1 encontrados nos grupos C4 e C8 (C4 > C8). Cabe lembrar que os 

animais C4sj e C4sa receberam as mesmas quantidades de ração que os grupos 

E4sj e E4sa. Porém, as calorias adicionais provenientes do etanol forma substituídas 

por sacarose, acrescida à água fornecida aos animais. 

Animais controles que receberam ração ad. lib. apresentaram níveis de 

CYP2E 1 inferiores aos respectivos controles mantidos ou não em jejum 18 h antes 

do sacrifício (C 1 e CS > C9, C2 e C6 > C 1 o, C4 e C8 > C 12) exceto na terceira 

semana de tratamento onde os níveis de CYP2E1 foram semelhantes aos animais 

mantidos com ração até o sacrifício (C7 = C 11) ou mostraram-se elevados em 

relação aos mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício (C3 < C11) (gráfico 2). 

Os animais que consumiram etanol e que não foram mantidos 18 h em jejum 

antes do sacrifício apresentaram aumento de CYP2E 1 ao longo das quatro semanas 

de tratamento (ES x E6 x E7 x E8) (gráfico 2). Os demais grupos experimentais não 

apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas de tratamento. 
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Gráfico 2: Conteúdo de citocromo P4502E1 (CYP2E1) em µg presente em 30 µg 
da fração microsomal hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência 
alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1); E2 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoóHca e em jejum); C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e 
mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com etanol 
por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C4 (ratos controles de E4); E5 
(ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica , mas recebendo ração); 
C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência 
alcoólica, mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h 
antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por 
quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica , mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
C9 (animais com ração ad. Jib. por uma semana). C1 O (animais com ração ad. lib. por duas semanas). C11 (animais com ração 
ad. /ib . por três semanas). C12 (animais com ração ad. lib. por quatro semanas). E4sj (animais tratados com etanol durante 
quatro semanas e mantido 18 h antes do sacrifício com apenas água). E4sa (animais tratados com etanol durante quatro 
semanas e mantido 18 h antes do sacrifício com água e ração). C4sj (animais controles do grupo E4sj , mantidos 18 h antes do 
sacriflcio com água). C4sa (animais controles do grupo E4sa, também mantidos 18 h antes do sacrifício com ração e água). Os 
resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças significantes entre os grupos 
experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 X E2 X E3 X E4 = (p = 0,416) 

C1 x C2 x C3 x C4 = (p = 0,545) 

E5 x E6 x E7 x E8 = * (p = 0,017) 

C5 x cs x c1 x ca = (P = o, 195) 

C9 x C10 x C11 x C12 = (p = 0,207) 
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4.4. PARÃMETROS BIOQUiMICOS HEPÁTICOS 

4.4.1. PARÂMETROS MICROSOMAIS HEPÁTICOS 

Resultados 

O conteúdo microsomal de citocromo bS (cit. bS) e de citocromo P450 (cit. 

P450) podem ser observados nos gráficos 3 e 4, respectivamente. As atividades das 

enzimas NADH citocromo c redutase (NADH-cit.c-Rd) e NADPH citocromo c 

redutase (NADPH-cit.c-Rd) estão apresentados nos gráficos 5 e 6, respectivamente. 

A atividade molecular da enzima NADPH-cit.c-Rd é apresentada no gráfico 7. A 

velocidade de produção microsomal de 0 2 •- pode ser observada no gráfico 8. 

O gráfico 3 mostra que o consumo de etanol per se não modificou os níveis de 

cit. bS. 

Os ratos tratados com etanol e submetidos ao jejum de 18 h apresentaram 

níveis aumentados de cit. b5 em relação aos animais também tratados com etanol 

mas não mantidos em jejum na segunda semana de tratamento (E2 > E6) (gráfico 3). 

Entre os animais controles, os níveis de cit. bS foram maiores nos animais 

submetidos ao jejum em relação aos que receberam ração até o momento do 

sacrifício na quarta semana de tratamento (C4 > C8) (gráfico 3). 

Os animais que consumiram etanol e foram mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício apresentaram uma diminuição na quantidade de cit. bS ao longo das quatro 

semanas de tratamento (E1 x E2 x E3 x E4) (gráfico 3). Os demais grupos 

experimentais não apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas 

de tratamento. 

O gráfico 4 mostra que o etanol per se aumentou os níveis hepáticos de cit. 

P450 somente na terceira semana de tratamento em animais mantidos em jejum 18 h 

antes do sacrifício (E3 > C3). 

Os ratos tratados com etanol e mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício 

apresentaram níveis aumentados de cit. P450 em relação ao animais também 

tratados com etanol mas não submetidos ao jejum na primeira e na quarta semana 

de tratamento (E1 > ES e E4 > E8) (gráfico 4). Nos animais controles, o período de 

18 h em jejum pôde ser associado a níveis aumentados de cit. P450 na segunda 

semana de tratamento (C2 > C6). 

Os grupos experimentais não apresentaram diferença significante ao longo 

das quatro semanas de tratamento (gráfico 4 ). 
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Corno pode ser visto no gráfico 5, o etanol per se não modificou a atividade da 

NADH-cit. c-Rd, exceto pela diminuição na atividade dessa enzima na segunda 

semana de tratamento em animais mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício (E2 < 

C2). 

Tanto os animais tratados com etanol corno os controles apresentaram 

atividade diminuída da NADH-cit. c-Rd quando submetidos ao jejum de 18 h antes do 

sacrifício (gráfico 5). 

Os grupos experimentais não apresentaram diferença significante ao longo 

das quatro semanas de tratamento (gráfico 5). 

Pode-se observar no gráfico 6 que o consumo da solução etanol-sacarose 

diminuiu a atividade da NADPH-cit.c-Rd em ratos submetidos ao jejum de 18 h antes 

do sacrifício na terceira e na quarta semana de tratamento (E3 < C3 e E4 < C4) e, 

em ratos mantidos com ração, na terceira semana de tratamento (E7 < C7). 

Tanto os animais tratados com etanol corno os controles apresentaram 

atividade diminuída da NADPH-cit. c-Rd quando submetidos ao jejum de 18 h antes 

do sacrifício (gráfico 6). 

Os animais que consumiram etanol e foram mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício apresentaram urna diminuição na atividade NADPH-cit. c-Rd ao longo das 

quatro semanas de tratamento (E1 x E2 x E3 x E4) (gráfico 6). Os demais grupos 

experimentais não apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas 

de tratamento. 

O gráfico 7 mostra que a atividade molecular da NADPH-cit. c-Rd diminuiu na 

presença de etanol em animais mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício na 

terceira e na quarta semana de tratamento (E3 < C3 e E4 < C4) e em ratos mantidos 

com ração até o sacrifício na segunda e na terceira semana de tratamento (E6 < C6 

e E7 < C7). 

Tanto os animais tratados com etanol corno os controles apresentaram 

atividade molecular diminuída da NADPH-cit. c-Rd quando submetidos ao jejum de 

18 h antes do sacrifício (gráfico 7). 

Os animais que consumiram etanol e foram mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício apresentaram urna diminuição na atividade molecular da NADPH-cit. c-Rd 

ao longo das quatro semanas de tratamento (E1 x E2 x E3 x E4) (gráfico 7). Os 
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demais grupos experimentais não apresentaram diferença significante ao longo das 

quatro semanas de tratamento. 

O gráfico 8 mostra que a velocidade de produção microsomal de 0 2 •- foi 

menor em animais tratados com etanol e submetidos ao jejum de 18 h antes do 

sacrifício na primeira, na segunda e na terceira semana de tratamento (E 1 < C 1 ; E2 

< C2 e E3 < C3). 

Os ratos tratados com etanol e mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício 

apresentaram velocidade de produção microsomal de 0 2 •- diminuída em relação ao 

animais também tratados com etanol mas não submetidos ao jejum na segunda e na 

terceira semanas de tratamento (E2 < E6 e E3 < E7) (gráfico 8). Nos animais 

controles, o período de 18 h em jejum pôde ser associado a níveis aumentados na 

velocidade de produção microsomal de 0 2 •- na primeira semana de tratamento (C 1 > 

CS) e diminuídos na segunda semana de tratamento (C2 < C6). 

Os animais que consumiram etanol e foram mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício apresentaram uma diminuição na velocidade de produção microsomal de 

02•- ao longo das quatro semanas de tratamento (E1 x E2 x E3 x E4) (gráfico 8). Os 

demais grupos experimentais não apresentaram diferença significante ao longo das 

quatro semanas de tratamento. 
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Gráfico 3: Conteúdo de citocromo b5 (cit. b5) em 11mol/mg prot. na fração 
microsomal hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E? (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C? (ratos 
controles de E?); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 X E2 X E3 x E4 = -0,402* {p = 0,031) 

C1 x C2 x C3 x C4 = - 0,055 (p = 0,777) 

E5 x E6 x E7 x E8 = - 0,285 {p = O, 176) 

C5 x cs x c1 x ca = -o, 113 {p = o,599) 
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Gráfico 4: Conteúdo de citocromo P450 (cit. P450) em 11mol/mg prot. na fração 
microsomal hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E? (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C? (ratos 
controles de E?); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 x E2 x E3 x E4 = - O, 102 (p = 0,597) 

C1 x C2 x C3 x C4 = - 0,018 (p = 0,928) 

E5 x E6 X E7 x E8 = - O, 145 (p = 0,51 O) 

C5 x C6 x C7 x C8 = -0,042 (p = 0,858) 
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Gráfico 5: Atividade específica de NADH citocromo c redutase (NADH-cit. c-Rd) 
em U/mg prot. na fração microsomal hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E? (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C? (ratos 
controles de E?); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 x E2 x E3 x E4 = 0,222 (p = 0,247) 

C1 x C2 x C3 x C4 = 0,072 (p = 0,711) 

E5 x E6 x E7 x E8 = O, 102 (p = 0,634) 

cs x cs x c1 x ca = - o, 113 (p = o,599) 
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Gráfico 6: Atividade específica de NADPH citocromo c redutase (NADPH-cit. c
Rd) em U/mg prot. na fração microsomal hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E? (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 x E2 X E3 x E4 = - 0,515* (p = 0,004) 

C1 x C2 x C3 x C4 = 0,043 (p = 0,823) 

E5 X E6 x E7 x E8 = - O, 164 (p = 0,443) 

C5 x C6 x C7 x C8 = -0,054 (p = 0,803) 
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Gráfico 7: Atividade molecular de NADPH citocromo c redutase (NADPH-cit c
Rd) em U/11mol P450 na fração microsomal hepática. 

0,5 

0,45 

0,4 

0,35 

0,3 

0,25 

0,2 

0,15 

0,1 

0,05 

o 

r 

ctJ -UJ 

1 1 

r r ~ 
1 

.o (.) -e Q) 

.- C'\I N M 
(.) UJ (.) UJ 

e 

l 
1 ~ 

1 

g 

1 
r 

a 

ü5 
w 

d.l 
b 

r e 
1 r 

1 

iõ' <Õ E 
(.) UJ (O 

(.) 

t 
1 

e:: ,.._ 
UJ 

f,n 
1 

l 
1 

o ,.._ 
(.) 

g h 

e. Cf' 
C0 C0 
UJ (.) 

Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); E5 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E? (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C? (ratos 
controles de E?); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 X E2 X E3 X E4 = - 0,404* (p = 0,030) 

C1 x C2 x C3 x C4 = 0, 106 (p = 0,583) 

ES x E6 x E7 X E8 = - 0,206 (p = 0,346) 

cs x C6 x C7 x C8 = 0,010 (p = 0,965) 

u , '- · ,... 1 o T E e A 
IN3TlTUTO DE QUIMICA 
ijQtversldade de São Paaio 
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Gráfico 8: Velocidade de produção de 0 2•· em 11mol/mg prot./min. na fração 
microsomal hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 x E2 X E3 x E4 = - 0,456* (p = 0,013) 

C1 X C2 x C3 x C4 = -0,214 (p = 0,257) 

E5 x E6 x E7 x E8 = - 0,054 (p = 0,803) 

C5 x C6 x C7 x C8 = O, 172 (p = 0,421) 
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4.4.2. PARÃMETROS ANTIOXIDANTES HEPÁTICOS 

O conteúdo hepático de glutationa total (GSHT) e as atividades das enzimas 

glutationa peroxidase (GPx), catalase (CA T) e superóxido dismutase (SOO) estão 

apresentados nos gráficos 9, 10, 11 e 12, respectivamente. 

Pode-se observar no gráfico 9 que os animais tratados com etanol e 

submetidos ao jejum de 18 h antes do sacrifício apresentaram níveis hepáticos de 

GSHT menores do que seus respectivos controles apenas na primeira semana de 

tratamento (E1 < C1). Porém, não houve diferença significante, nesse mesmo 

período de tratamento, nos animais mantidos com ração até o momento do sacrifício 

(E5 = C5). 

Os ratos tratados com etanol e mantidos 18 h em jejum apresentaram maior 

quantidade de GSHT na segunda e na quarta semana de tratamento em relação ao 

animais também tratados com etanol mas que não ficaram em jejum (E2 > E6 e E4 > 

E8) (gráfico 9). O período de 18 hem jejum também modificou os níveis hepáticos de 

GSHT nos animais controles. Nota-se no gráfico 9 que a quantidade de GSHT é 

maior nos ratos submetidos ao jejum na primeira, na segunda e na quarta semana de 

tratamento (C1 > C5, C2 > C6 e C4 > C8). 

Os animais que consumiram etanol e foram mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício apresentaram um aumento na quantidade de GSHT ao longo das quatro 

semanas de tratamento (E1 x E2 x E3 x E4) (gráfico 9). Os demais grupos 

experimentais não apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas 

de tratamento. 

A atividade da enzima GPx pode ser observada no gráfico 1 O. Nota-se nesse 

gráfico que o tratamento com etanol per se não modificou a atividade da GPx. No 

entanto, os ratos tratados com etanol e submetidos ao jejum de 18 h apresentaram 

uma menor atividade da GPx em relação aos mantidos com ração até o sacrifício nas 

quatro semanas de tratamento (E1 < E5; E2 < E6; E3 < E7 e E4 < E8). Resultado 

semelhante também foi observado nos animais não tratados com etanol, mas 

submetidos a 18 h em jejum. Nesse grupo, a atividade da GPx foi menor do que nos 

ratos não submetidos ao jejum na primeira, na segunda e na terceira semana de 

tratamento (C1 < C5; C2 < C6 e C3 < C7). 

Os animais que consumiram etanol e mantidos com ração até o sacrifício 

apresentaram uma diminuição na atividade da GPx ao longo das quatro semanas de 
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tratamento (E5 x E6 x E7 x E8) (gráfico 1 O). Os demais grupos experimentais não 

apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas de tratamento. 

Pode-se observar no gráfico 11 que o consumo de etanol aumentou a 

atividade da enzima CAT na primeira semana de tratamento nos ratos submetidos ao 

jejum (E1 > C1) e na segunda semana de tratamento nos animais que receberam 

ração até o sacrifício (E6 > C6). 

Tanto nos animais tratados com etanol como nos controles a atividade da 

enzima CAT encontrou-se diminuída nos animais mantidos em jejum por 18 h (E1 < 

E5; E2 < E6; E3 < E7; E4 < E8; C1 < CS; C2 < C6; C3 < C7; C4 < C8) (gráfico 11). 

Os animais que consumiram etanol e foram mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício apresentaram uma diminuição na atividade da CA T ao longo das quatro 

semanas de tratamento (E1 x E2 x E3 x E4) (gráfico 11). Os demais grupos 

experimentais não apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas 

de tratamento. 

O consumo de etanol per se não modificou a atividade da SOO (gráfico 12). 

Observa-se no gráfico 12 que a atividade da SOO foi maior nos animais 

submetidos ao jejum e tratados com etanol na primeira, na segunda e na terceira 

semana de tratamento, em relação aos que receberam ração até o sacrifício (E1 > 

E5; E2 > E6 e E3 > E7). 

Nos ratos controles, mas submetidos ao jejum, a atividade da SOO foi maior 

na primeira, na segunda e na quarta semana de tratamento em relação aos animais 

não mantidos em jejum (C1 > CS; C2 > C6 e C4 > C8) (gráfico 12). 

Os grupos experimentais não apresentaram diferença significante ao longo 

das quatro semanas de tratamento (gráfico 12). 
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Gráfico 9: Conteúdo hepático de glutationa total (GSHT) em 11mol/g de fígado. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do sacrifício em 
abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1); E2 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos 
tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C4 (ratos controles de E4); E5 (ratos tratados com etanol por 
uma semana e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C5 (ratos 
controles de E5); E6 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em 
abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas 
semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E?); EB (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em 
abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças significantes 
entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 x E2 x E3 x E4 = 0,481* (p = 0,007) 

C1 x C2 x C3 x C4 = O, 143 (p = 0,451) 

E5 X E6 x E7 X E8 = 0,253 (p = 0,244) 

C5 x C6 x C7 x C8 = - 0,077 (p = 0,733) 
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Gráfico 10: Atividade da enzima glutationa peroxidase (GPx) em U/mg prot. na 
fração citossólica hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6. (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 X E2 x E3 x E4 = -O, 106 (p = 0,583) 

C1 x C2 x C3 x C4 = O, 199 (p = 0,293) 

E5 x E6 x E7 x E8 = - 0,501* (p = 0,013) 

cs x C6 x c1 x C8 = - o,388 (P = 0,061) 
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Gráfico 11: Atividade da enzima catalase (CA T) em U/mg prot. na fração 
citossólica hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); E5 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 X E2 X E3 X E4 = - 0,619* (p = 0,000) 

C1 x C2 x C3 x C4 = - O, 192 (p = 0,318) 

ES x E6 x E7 x E8 = -0,328 (p = 0,117) 

cs x cs x c1 x ca = - o,2s3 (p = 0,233) 
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Gráfico 12: Atividade da enzima superóxido dismutase (SOO) em U/mg prot. na 
fração citossólica hepática. 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E? (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 x E2 x E3 x E4 = -0,282 (p = 0,138) 

C1 x C2 x C3 x C4 = - 0,235 (p = 0,211) 

ES x E6 x E7 x E8 = -0,407 (p = 0,084) 

cs x cs x c1 x C8 = - o,244 (p = o,314) 
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4.5. ÍNDICE DE ESTRESSE OXIDATIVO 

A razão entre a velocidade de produção microsomal de 02-- e atividade de 

superóxido dismutase (O2--/SOD) (gráfico 13) fornece um índice que auxilia a 

avaliação do estresse oxidativo hepático estabelecido nos diversos grupos 

experimentais. 

As seguintes razões: (i) velocidade de produção microsomal de 02-- e 

conteúdo microsomal de cit. P450 (O2 ... /cit. P450) (gráfico 14); (ii) velocidade de 

produção microsomal de 02 ... e conteúdo microsomal de cit. P4502E1 (O2--/cit. 

P4502E1) (gráfico 15); (iii) velocidade de produção microsomal de 02-- e-atividade 

específica da NADPH citocromo c redutase (O2 ... /NADPH-cit. c-Rd) (gráfico 16); e, 

(iv) razão entre o conteúdo hepático de cit. P4502E 1 e a atividade específica da 

NADPH citocromo c redutase ( cit. P4502E 1 /NADPH-cit. c-Rd) (gráfico 17) permitem 

estabelecer a relação entre a produção microsomal de 0 2 ·- e quantidade de cit. P450 

e cit. P4502E 1, bem como determinar a eficiência da enzima NADPH-cit. c-Rd. 

O gráfico 13 mostra que o etanol pôde ser associado a uma diminuição na 

relação ot·1sO0 na terceira e na quarta semana de tratamento em animais 

submetidos ao jejum de 18 h antes do sacrifício (E3 < C3 e E4 < C4). 

Animais tratados com etanol e mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício 

apresentaram menor índice de estresse oxidativo do que os mantidos alimentados 

durante as quatro semanas de tratamento (E1 < ES, E2 < E6, E3 < E7 e E4 < E8) 

(gráfico 13). 

Ratos controles submetidos a 18 h em jejum apresentaram um menor índice 

de estresse oxidativo do que os animais alimentados na segunda semana de 

tratamento (C2 < C6) (gráfico 13). 

Os grupos experimentais não apresentaram diferença significante ao longo 

das quatro semanas de tratamento (gráfico 13). 

O gráfico 14 mostra que o etanol pôde ser associado a uma diminuição na 

razão O/-/cit. P450 na primeira e na terceira semana de tratamento em animais 

submetidos ao jejum de 18 h antes do sacrifício (E1 < C1 e E3 < C3). 

Animais tratados com etanol e mantidos em jejum de 18 h antes do sacrifício 

apresentaram uma razão menor do que os mantidos alimentados durante as quatro 

semanas de tratamento (E1 < ES, E2 < E6, E3 < E7 e E4 < E8) (gráfico 14). 
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Ratos controles submetidos a 18 h em jejum apresentaram uma razão menor 

do que os animais alimentados na segunda semana de tratamento (C2 < C6) (gráfico 

14). 

Os animais que consumiram etanol e foram mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício apresentaram uma diminuição na relação O2 ... /cit. P450 ao longo das quatro 

semanas de tratamento (E1 x E2 x E3 x E4) (gráfico 14). Os demais grupos 

experimentais não apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas 

de tratamento. 

Como pode ser visto no gráfico 15, o etanol per se diminuiu a relação O2·-1cit. 

P4502E 1 em animais mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício na pdmeira, na 

terceira e na quarta semana de tratamento (E1 < C1; E3 < C3 e E4 < C4). Da mesma 

maneira, os animais tratados com etanol e não submetidos ao jejum apresentaram 

uma redução significante na relação O2 ... /cit. P4502E1 na terceira e na quarta 

semana de tratamento (E7 < C7 e E8 < C8). 

Os animais tratados com etanol apresentaram diminuição na relação O2 ... /cit. 

P4502E1 na primeira e na quarta semana de tratamento quando submetidos ao jejum 

de 18 h antes do sacrifício (E1 < E5 e E4 < E8) (gráfico 15). No entanto, na terceira 

semana a relação 0 2 ·-icit. P4502E 1 foi maior nos animais mantidos em jejum 18 h 

antes do sacrifício (E3 > E7). 

Animais controles que receberam ração ad. lib. apresentaram relação O2·-Icit. 

P4502E 1 inferiores aos respectivos controles mantidos ou não em jejum 18 h antes 

do sacrifício (C1 e C5 > C9, C2 e C6 > C10, C3 e C7 > C11 e C4 e C8 > C12). 

Os animais que consumiram etanol e mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício apresentaram diminuição na relação O2 ... /cit. P4502E1 ao longo das quatro 

semanas de tratamento (E1 x E2 x E3 x E4) (gráfico 15). Os demais grupos 

experimentais não apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas 

de tratamento. 

Como pode ser visto no gráfico 16, o etanol per se não modificou a relação 

02•-/NADPH-cit. c-Rd. 

Os animais tratados com etanol apresentaram aumento na relação 02 ... 

/NADPH-cit. c-Rd na terceira semana de tratamento quando submetidos ao jejum de 

18 h antes do sacrifício (E3 > E7) (gráfico 16). 
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Em ratos controles submetidos a 18 h em jejum foi observado um aumento na 

relação 02 ... /NADPH-cit. c-Rd na primeira e na terceira semana de tratamento (C1 > 

CS e C3 > C7) (gráfico 16). 

Os grupos experimentais não apresentaram diferença significante ao longo 

das quatro semanas de tratamento (gráfico 16). 

O gráfico 17 mostra que o consumo de etanol pôde ser relacionado ao 

aumento na relação cit. P4502E 1 /NADPH-cit. c-Rd na terceira e na quarta semana 

de tratamento tanto em animais mantidos em jejum como nos alimentados até o 

momento do sacrifício (E3 > C3, E4 > C4, E7 > C7 e E8 > C8). 

Os animas tratados com etanol apresentaram um aumento na relação cit. 

P4502E 1 /NADPH-cit. c-Rd na primeira semana e na quarta semana de tratamento 

quando submetidos ao jejum de 18 h antes do sacrifício (E 1 > ES e E4 > EB) (gráfico 

17). 

Nos ratos controles submetidos ao jejum antes do sacrifício foi observado um 

aumento na relação cit. P4502E1/NADPH-cit. c-Rd na primeira, na segunda, na 

terceira e na quarta semana de tratamento (C1 > C5, C2 > C6, C3 > C7 e C4 > C8) 

(gráfico 17). 

Animais do grupo E4sj apresentaram aumento na relação cit. 

P4502E 1 /NADPH-cit. c-Rd quando comparados ao animais dos grupos C4sj e E4sa 

(E4sj > C4sj e E4sj > E4sa). Assim como E4sa > C4sa. No entanto, os animais 

controles C4sj e C4sa não apresentaram diferença significante na relação cit. 

P4502E1/NADPH-cit. c-Rd, mas C4 > C4sj (gráfico 17). 

Animais controles que receberam ração ad. lib. apresentaram um aumento na 

razão cit. P4502E1/NADPH-cit. c-Rd em relação aos respectivos controles mantidos 

ou não em jejum 18 h antes do sacrifício (C9 > C5, C1 O > C2 e C6, C11 > C3 e C7 e 

C12 > C8) exceto na primeira semana de tratamento onde a razão cit. 

P4502E 1 /NADPH-cit. c-Rd foi maior nos animais mantidos 18 h em jejum antes do 

sacrifício (C1 > C9) ou não houve diferença significante (C4 = C12) (gráfico 17). 

Os animais que consumiram etanol apresentaram aumento na razão cit. 

P4502E1/NADPH-cit. c-Rd ao longo das quatro semanas de tratamento (E1 X E2 x 

E3 x E4 e ES x E6 x E7 x EB) (gráfico 17). Os demais grupos experimentais não 

apresentaram diferença significante ao longo das quatro semanas de tratamento. 
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Gráfico 13: Relação velocidade de produção de 0 2•· e atividade de superóxido 
dismutase (02··1s00). 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); E5 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E?); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 X E2 X E3 X E4 = - 0,264 (p = O, 175) 

C1 x C2 x C3 x C4 = 0,20 (p = 0,915) 

E5 X E6 x E7 X E8 = 0,026 (p = 0,912) 

cs x C6 x C7 x C8 = 0,079 (p = 0,741) 

60 



Resultados 

Gráfico 14: Relação velocidade de produção de 0 2•· e conteúdo hepático de cit. 
P450 (O2•·Icit. P450). 
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Grupos experimentais: E 1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 X E2 X E3 X E4 = - 0,387* (p = 0,038) 

C1 x C2 x C3 x C4 = - 0,106 (p = 0,584) 

E5 x E6 x E7 X E8 = -0,101 (p = 0,647) 

C5 x C6 x C7 x C8 = 0,057 (p = 0,806) 
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Gráfico 15: Relação velocidade de produção de 0 2•· e conteúdo hepático de cit 
P4502E1 (O2•·1cit. P4502E1). 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do sacriflcio em abstinência 
alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1); E2 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do 
sacriflcio em abstinência alcoólica e em jejum); C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e 
mantidos 18 h anres do sacriflcio em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com etanol 
por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacriflcio em abstinência alcoólica e em jejum); C4 (ratos controles de E4); E5 
(ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do sacriflcio em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); 
C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacriflcio em abstinência 
alcoólica, mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h 
antes do sacriflcio em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por 
quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacriflcio em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e CS (ratos controles de ES). 
C9 (animais com ração ad. /ib. por uma semana). C10 (animais com ração ad. lib. por duas semanas). C11 (animais com ração 
ad. lib. por três semanas). C12 (animais com ração ad. lib. por quatro semanas). E4sj (animais tratados com etanol durante 
quatro semanas e mantido 18 h antes do sacriflcio com apenas água). E4sa (animais tratados com etanol durante quatro 
semanas e mantido 18 h antes do sacriflcio com água e ração). C4sj (animais controles do grupo E4sj, mantidos 18 h antes do 
sacriflcio com água). C4sa (animais controles do grupo E4sa, também mantidos 18 h antes do sacriflcio com ração e água). Os 
resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). P-J. diferenças significantes entre os grupos 
experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 X E2 X E3 X E4 = -0,713" (p = 0,006) 

C1 x C2 x C3 x C4 = (p = 0,271) 

ES x E6 x E? x E8 = (p = 0,894) 

cs x cs x e? x ce = (p = o,325) 

C9xC10xC11 xC12=(p=0,432) 
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Gráfico 16: Relação velocidade de produção de 02•· e atividade específica de 
NADPH citocromo e redutase (02.7NADPH-cit. c-Rd). 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1 ); E2 (ratos tratados com 
etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com 
etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); 
C4 (ratos controles de E4); ES (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); CS (ratos controles de ES); E6 (ratos 
tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, 
mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas 
e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos 
controles de E7); E8 (ratos tratados com etanol por quatro semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de E8). 
Os resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças 
significantes entre os grupos experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas 
para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E 1 x E2 x E3 x E4 = (p = 0,249) 

C1 x C2 x C3 x C4 = (p = 0,426) 

E5 x E6 x E7 x E8 = (p = 0,764) 

cs x C6 x C7 x ca = (p = o,946) 
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Gráfico 17: Relação conteúdo hepático de cit. P4502E1 e atividade específica 
de NADPH citocromo c redutase (cit. P4502E1/NADPH-cit. c-Rd). 
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Grupos experimentais: E1 (ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do sacriflcio em abstinência 
alcoólica e em jejum); C1 (ratos controles de E1); E2 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do 
sacrifício em abstinência alcoólica e em jejum); C2 (ratos controles de E2); E3 (ratos tratados com etanol por três semanas e 
mantidos 18 h antes do sacriflcio em abstinência alcoólica e em jejum); C3 (ratos controles de E3); E4 (ratos tratados com etanol 
por quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacriflcio em abstinência alcoólica e em jejum); C4 (ratos controles de E4); E5 
(ratos tratados com etanol por uma semana e mantidos 18 h antes do sacriffcio em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); 
C5 (ratos controles de E5); E6 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência 
alcoólica, mas recebendo ração); C6 (ratos controles de E6); E7 (ratos tratados com etanol por duas semanas e mantidos 18 h 
antes do sacriflcio em abstinência alcoólica, mas recebendo ração); C7 (ratos controles de E7); EB (ratos tratados com etanol por 
quatro semanas e mantidos 18 h antes do sacrifício em abstinência alcoólica, mas recebendo ração) e C8 (ratos controles de EB). 
C9 (animais com ração ad. lib. por uma semana). C1 O (animais com ração ad. Jib. por duas semanas). C11 (animais com ração 
ad. lib. por três semanas). C12 (animais com ração ad. lib. por quatro semanas). E4sj (animais tratados com etanol durante 
quatro semanas e mantido 18 h antes do sacriflcio com apenas água). E4sa (animais tratados com etanol durante quatro 
semanas e mantido 18 h antes do sacrifício com água e ração). C4sj (animais controles do grupo E4sj, mantidos 18 h antes do 
sacrifício com água). C4sa (animais controles do grupo E4sa, também mantidos 18 h antes do sacrifício com ração e égua). Os 
resultados são expressos como média e mediana para o número de animais (n). As diferenças significantes entre os grupos 
experimentais (p < 0,05) estão representadas pelas letras indicadas para cada grupo. 

Coeficiente de correlação de Spearman 

E1 x E2 x E3 x E4 = *(p = 0,023) 

C1 x C2 x C3 x C4 = (p = 0,365) 

ES x E6 X E7 x E8 = *(p = 0,007) 

cs x cs x c1 x ca = (p = o,454) 

C9xC10xC11 xC12=(p=0,856) 
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Discussão 

5. DISCUSSÃO 

5.1. 0 MODELO EXPERIMENTAL 

Desde a década de 40 (BEST e cols., 1949) muitos trabalhos mostram que as 

doenças alcoólicas hepáticas ocorrem se a dieta ingerida pelos animais for deficiente 

em nutrientes, principalmente, carboidratos e colina. 

A cirrose alcoólica hepática é induzida, experimentalmente, em ratos através 

de um regime alimentar inadequado em calorias e em fatores lipotrópicos (PORTA e 

cols., 1969). Ratos que consumiram uma dieta pobre em carboidratos e em colina 

por 12 meses apresentaram lesões hepáticas como fibrose e cirrose (BOSMA e 

cols., 1994). 

Os resultados obtidos por PORTA e cols. (1967, 1968, 1969 e 1972) 

revelaram que não há certeza se o etanol per se seja hepatotóxico uma vez que a 

utilização de uma dieta balanceada em carboidratos, lipídios e proteínas, e 

acompanhada de quantidades adequadas de vitaminas e fatores essenciais, evitava 

o aparecimento de doenças hepáticas comumente associadas ao alcoolismo como 

esteatose, hepatite e cirrose. 

Trabalhos de AZZALIS e cols. (1992, 1994 e 1995) corroboraram os dados 

obtidos por PORTA e cols. e por outros pesquisadores (DERR e cols., 1990, RAO & 

LARKIN, 1997, BUNOUT, 1999) pois mostraram que o uso de dieta balanceada 

evitava o estabelecimento de estresse oxidativo e de lesões hepáticas. 

Pelo exposto acima, o desenvolvimento de doenças hepáticas associadas ao 

alcoolismo necessita de um estado nutricional inadequado. A má nutrição pode ser 

resultado de um consumo inadequado de macro e/ou micronutrientes. 

Mesmo considerando-se o desbalanço nutricional promovido pela ingestão de 

álcool, aceita-se que o desenvolvimento de lesões hepáticas seja um efeito tóxico 

direto do etanol principalmente porque a maioria dos trabalhos sobre alcoolismo 

experimental utiliza a dieta líquida de DeCARLI e LIEBER. 

Como já mencionado anteriormente, a dieta líquida proposta por DeCARLI & 

LIEBER (1967) apresenta pouca quantidade de carboidratos (11%) e muito de 

lipídios (35%). O modelo experimental de DeCARLI e LIEBER tem, portanto, duas 

variáveis importantes, o álcool e o desbalanço na relação carboidrato/lipídio. Além de 
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propiciar o aparecimento de lesões associadas ao alcoolismo, esta dieta líquida 

modula a indução de CYP2E 1, como será discutido posteriormente. 

O modelo experimental adotado nesse trabalho não é perfeito pois também 

promove um menor consumo de nutrientes importantes para o crescimento dos 

animais mas, permite oferecer, separada e espontaneamente, a mistura 25% etanol-

20% sacarose e, a ração Labina (Purina do Brasil) não necessitando de intubação 

gástrica ou de outra técnica invasiva para a administração de etanol. O consumo da 

mistura etanol-sacarose propicia além da alta ingestão diária de etanol, um 

fornecimento adicional de carboidratos, mantendo alta a relação carboidrato/lipídio. 

As quantidades de lipídios (35%), carboidratos (50%), proteínas (15%), 

vitaminas e minerais presentes na ração Labina (Purina do Brasil) são consideradas 

adequadas tanto pela NRC-NAS (National Research Council of the National 

Academy of Science) como pelo AIN (Amaricam lnstitute of Nutrition) (REPORT AIN, 

1977). 

5.2. CALORIAS SÔLIDAS E LÍQUIDAS INGERIDAS 

As médias diárias de ração e da solução 25% etanol - 20% sacarose 

espontaneamente consumidas pelos ratos durante as quatro semanas de tratamento 

são apresentadas na tabela 1. Também encontram-se nesta tabela os valores 

calóricos correspondentes ao consumo de ração e da solução etanol-sacarose, 

assim como as calorias totais ingeridas pelos animais. 

Segundo dados fornecidos pela Purina do Brasil, é esperado um consumo 

diário de 20 g de ração Labina por ratos (Rattus norvegícus) machos adultos. Esta 

quantidade de ração irá fornecer 62 kcal diárias, necessárias para o crescimento, 

desenvolvimento e reprodução dos animais. 

A média diária de ração consumida pelos ratos controles dos grupos C1 a C8 

e C9 a C12 está dentro das quantidades recomendadas, ou seja, 21,49 ± 5,4 g e 

18,36 ± 2,29 g respectivamente. No entanto, os animais tratados com etanol 

ingeriram menos ração do que a quantidade necessária. Os ratos dos grupos E1 a 

E8 consumiram 7,03 ± 1,64 g de ração e o grupo E4s 7,81 ± 2,89 g, respectivamente 

65% e 61 % menos ração do que a recomendada. 
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Apesar de todos os ratos terem consumido diariamente as quantidades 

calóricas totais próximas às recomendadas, os animais tratados com etanol tiveram 

parte dessas calorias provenientes do consumo da solução etanol-sacarose. Os 

ratos dos grupos E 1 a E8 consumiram 67% de suas calorias totais provenientes da 

solução etanol-sacarose (44,83 kcal x 66,62 kcal). Os ratos do grupo E4s receberam 

57% de suas calorias totais provenientes da solução etanol-sacarose (32, 13 kcal x 

56,34 kcal). 

A quantidade de etanol (em g) diariamente consumida por kg de peso 

corpóreo para os animais dos grupos E1 a E8 é 18,49 ± 1,56 g/kg de peso corpóreo, 

quantidade equivalente a 28,54 ± 11,08 kcal das calorias totais ingeridas. Os ratos 

do grupo E4s ingeriram 14,69 ± 0,46 g de etanol/dia/kg de peso corpóreo, 

correspondendo a 20,45 ± 3,27 kcal das calorias totais ingeridas. Sendo assim, os 

animais tratados com etanol obtiveram cerca de 40% de suas calorias totais 

provenientes do etanol. 

A quantidade de etanol ingerida em g/dia/kg de peso corpóreo é igual ou maior 

quando comparada a muitos trabalhos sobre alcoolismo experimental em ratos, 

inclusive aqueles que utilizam a dieta líquida de DeCarli e Lieber, onde o consumo de 

etanol se encontra ao redor de 6-8 g/dia/kg (RAO & LARKIN, 1997) garantindo que 

os animais receberam diariamente uma alta ingestão de etanol. 

5.3. PESOS CORPÔREOS 

A análise do gráfico 1 indica que não houve diferença significante entre os 

pesos corpóreos dos animais ao final do tratamento com etanol. 

Apesar dos ratos controles apresentarem um peso corpóreo ligeiramente 

maior que os tratados com a solução etanol-sacarose, essa diferença não é 

significante. É provável que o tempo de duração do tratamento com etanol (máximo 

de 4 semanas) tenha sido insuficiente para o crescimento dos animais apresentar 

diferença significante. 

As calorias provenientes do etanol não são totalmente usadas para o 

crescimento e ganho de peso corpóreo. Supõe-se que essa ineficiência esteja 

relacionada à biotransformação hepática do etanol pelo CYP2E 1 , resultando em 
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perda de energia química tanto no substrato como no cofator NADPH, sem nenhum 

efeito conhecido acoplado à síntese de ATP (LANDS, 1993; FORSANDER, 1994). 

5.4. PARÃMETROS BIOQUiMICOS HEPATICOS 

5.4.1. CYP2E1 E PARÃMETROS PRÓ-OXIDANTES HEPATICOS 

REGULAÇÃO DA EXPRESSÃO DE CYP2E1 

A transcrição hepática do CYP2E 1 em ratos é ativada dentro do primeiro dia 

após o nascimento (LIEBER, 1999) sendo acompanhada por uma desmetilação de 

resíduos de citosina localizados na região 5' do gene. O CYP2E1 permanece estável 

durante toda a vida, mas pode ser induzido por vários substratos. Aliás, uma das 

características mais marcantes do CYP2E 1, diferindo-o das outras vias metabólicas 

que biotransformam o etanol, é a sua facilidade de indução, mostrada em várias 

espécies, inclusive no homem (TSUTSUMI e cais., 1989). 

O etanol e outros substratos (acetona, imidazol, 4-metilpirazol, pirazol, piridina 

e ácido araquidônico) atuam sobre o CYP2E1 estabilizando essa proteína (LIEBER, 

1999; SMITH e cais., 2000). No entanto, outros mecanismos parecem estar 

envolvidos na estabilização do CYP2E1. 

Embora a regulação da expressão do CYP2E1 possa ocorrer em vários 

níveis, incluíndo a transcrição gênica, a estabilização do RNAm pós-transcrição, a 

tradução e a estabilização da enzima pós tradução (SONG e cais., 1986; PORTER & 

COON, 1991; KOOP, 1992; ROBERTS e cols., 1995a,b; YANG & CEDERBAUM, 

1997; EMERY e cais., 1999; SMITH e cais., 2000) o maior nível de regulação de 

CYP2E 1, isolado de fígado de rato e de coelho, parece ser pós-tradução, mostrado 

pelo balanço entre a estabilização da enzima e a sua degradação (ROBERTS e 

cais., 1995a). 

O mecanismo de estabilização pós-tradução do CYP2E 1, também chamado 

de estabilização proteica, foi proposto porque: (i) o etanol e o pirazol evitam a rápida 

degradação dos níveis de CYP2E1 em culturas primárias de hepatócitos (ELIASSON 

e cais., 1988) e (ii) o tratamento com acetona prolonga o tempo de vida médio do 

CYP2E1 presente em fígado de rato, por eliminar o componente associado à fase 

rápida da degradação enzimática normal (SONG e cais., 1989). Em linhagem de 
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células HepG2 que expressam constitutivamente o CYP2E 1 a adição de etanol (2 a 

100 rnM) por 2 dias resultou no aumento do conteúdo de CYP2E 1, observado por 

"Western blot", enquanto que o "Nothern blot" não indicou aumento nos níveis de 

RNArn para o CYP2E1 (ELIASSON e cais., 1992). CARROCCIO e cais. (1994) 

também observaram resultados semelhantes. 

A presença de substrato manteria o conteúdo de CYP2E 1, urna vez que o 

complexo enzima-substrato parece proteger a isoforrna de urna rápida degradação 

por vias proteolíticas ainda não totalmente caracterizadas. Os fatores que 

determinam o "turnover" de CYP2E 1 e a natureza das proteases responsáveis pela 

sua degradação não são claros. Urna via sugerida envolve a fosforilação do CYP2E 1 

dependente de AMPc, seguida da perda do grupo herne e sua subseqüente 

degradação por serina proteases, presentes no retículo endoplasmático (ELIASSON 

e cols., 1992; ZHUKOVe cais., 1993). 

Outro mecanismo proposto para a proteólise de CYP2E 1 envolve a ubiquitina 

(ROBERTS e cols. 1995a). 

A maioria das proteínas que são degradadas no citossol são transferidas para 

grandes complexos de proteínas, denominados proteossornas, que estão presentes 

em muitas cópias espalhadas por toda a célula. Cada proteossorna consiste de um 

cilindro central formado a partir de 28 subunidades distintas, cujos sítios ativos 

acredita-se estarem voltados para a face interna da câmara. Cada extremidade do 

cilindro é bloqueada por um grande complexo proteico formado por pelo menos 1 O 

tipos de polipeptídeos, alguns dos quais hidrolisarn ATP. Acredita-se que esses 

bloqueadores proteicos selecionam as proteínas para destruição, ligando-se a elas e 

empurrando-as para dentro da câmara interna do cilindro onde múltiplas proteases 

degradam as proteínas a pequenos peptídeos que são posteriormente liberados 

(ALBERTS e cais., 1997). 

Os proteossornas atuam sobre proteínas que foram especialmente marcadas 

para destruição pela ligação covalente de urna pequena proteína denominada 

ubiquitina. A ubiquitina existe na célula em urna forma livre ou covalenternente ligada 

a proteínas. Diferentes vias proteolíticas, dependentes da ubiquitina, utilizam 

enzimas conjugadas a ubiquitina distintas, as quais são estruturalmente similares, 

associadas com subunidades de reconhecimento e que as direcionam às proteínas 

que carregam um sinal particular de degradação. A enzima conjugada adiciona a 

ubiquitina a um resíduo de lisina de urna proteína-alvo e, posteriormente, adiciona 
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uma série de ubiquitinas formando uma cadeia multi-ubiquitinada, acredita-se que 

seja reconhecida por uma proteína receptora específica no proteossoma (ALBERTS 

e cols., 1997). 

Experimentos in vitro e in vivo demonstrando o desaparecimento da banda 

referente ao CYP2E 1 no "Westem blot", tanto em ratos como em camundongos, este 

acompanhado pelo aparecimento de complexos ubiquitinados de pesos moleculares 

variando de 80 a 200 kDa, sugerem que as proteases dentro do citossol são 

responsáveis pela rápida degradação do CYP2E 1 (ROBERTS e cols., 1995; YANG & 

CEDERBAUM, 1997). 

Por outro lado, outros trabalhos enfatizam o papel dos níveis de RNAm na 

indução do CYP2E1. KUBOTA e cols. (1988) mostraram que o tratamento com 

etanol e pirazol aumenta a transcrição do CYP2E 1 em hamsters. O aumento na 

transcrição de CYP2E1 foi descrito em ratos tratados com etanol (INGELMAN

SUNDBERG e cols., 1988) e em pacientes alcoólicos sendo que estes também 

apresentaram níveis hepáticos aumentados de CYP2E1 (TSUTSUMI e cols., 1993). 

A indução hepática de CYP2E 1 durante o consumo crônico de etanol parece 

ser um processo dose-dependente e bifásico. A primeira fase da indução ocorre 

quando a concentração de etanol no sangue é menor do que 300 mg/dL e é 

caracterizada pelo aumento na quantidade de CYP2E1, sem alterar os níveis de 

RNAm. A segunda fase da indução ocorre quando a concentração de etanol no 

sangue é maior do que 300 mg/dL e está associada ao aumento na transcrição 

gênica e a quantidades de CYP2E 1 maiores do que na primeira fase (BADGER e 

cols., 1993). 

A indução de CYP2E1 é muito complexa pois além da indução do CYP2E1 

pelo etanol e outras substâncias químicas, sua regulação fisiológica também é 

interessante. Em animais adultos, o mecanismo principal de controle é pós

transcrição (PENG & COON, 1998) ao contrário do nascimento onde a ativação da 

transcrição começa lentamente e alcança o seu pico máximo poucos dias depois 

(UMENO e cols., 1988). 

A expressão de CYP2E 1 também é modificada em estados patofisiológicos 

tais como: jejum prolongado (HONG e cols. 1987; JOHANSSON e cols., 1988) 

diabetes espontânea ou induzida quimicamente (DONG e cols., 1988) e com o uso 

de dietas ricas em lipídios (RAUCY e cols., 1991 ). Em todas essas condições 
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observa-se aumento nos níveis de corpos cetônicos; a correlação entre este 

aumento e a expressão de CYP2E1 tem sido estudada (ZANGAR & NOVAK, 1997). 

Como outros compostos além do etanol (por exemplo, a acetona) também 

induzem o CYP2E 1 da mesma forma que a administração do etanol juntamente com 

dietas ricas em lipídios e, ambos podem ser associados a acetonemia, questiona-se 

se a indução do CYP2E 1 seria realmente mediada pelo etanol. É na tentativa de 

esclarecer parte desta dúvida que o presente trabalho foi realizado, tendo como 

ponto inicial explorar um modelo experimental que não utiliza a dieta líquida proposta 

por DeCarli e Lieber, encontrada na maioria dos trabalhos sobre alcoolismo. Como já 

discutido no item 5.1, a dieta líquida proposta por DeCARLI & LIEBER (1967) 

apresenta pouca quantidade de carboidratos (11%) e muito lipídio (35%). O modelo 

experimental de DeCarli e Lieber tem, portanto, duas variáveis importantes, o álcool 

e a presença de uma dieta cetogênica, que por si só já induziria a expressão de 

CYP2E1. 

Como pode ser observado nas figuras 3, 4 e 5 e no gráfico 2, o consumo de 

etanol promoveu, de fato, a indução de CYP2E1. No entanto, mesmo após a 

remoção do etanol (18 h em abstinência alcoólica) a isoforma permaneceu induzida, 

qualquer que fosse a fase do tempo de tratamento, no fígado dos animais 

submetidos ao jejum de 18 h antes do sacrifício e, após a terceira semana, nos 

animais não submetidos ao jejum. Esses resultados sugerem que a interação jejum

etanol permite manter a indução do CYP2E1 desde a primeira semana de 

tratamento, ressaltando que o estado nutricional do animal contribuiu para a 

manutenção dos níveis da proteína. 

O CYP2E1 apresenta uma meia-vida de 4 a 7 h, sendo considerado a 

isoforma mais instável de todos os citocromos P450 microsomais hepáticos 

(ROBERTS e cais. 1994 e 1995b; ZHUKOV & INGELMAN-SUNDBERG, 1999). É 

provável que nos animais não submetidos ao jejum, a remoção de CYP2E 1 tenha 

ocorrido mais rapidamente na primeira e na segunda semana de tratamento. Como o 

CYP2E 1 também está envolvido no metabolismo de precursores gliconeogênicos 

(CASAZZA e cols., 1984) a isoforma poderia estar estabilizada nos animais mantidos 

em jejum. Porém, os resultados apresentados no gráfico 2 diferem dos obtidos por 

ROBERTS e cols. (1994). Esses autores observaram a degradação de CYP2E1 

após 12 horas de abstinência alcoólica em ratos Sprague Dawley (200 - 250 g) 

tratados por 3 semanas com a dieta líquida de DeCarli e Lieber. Esse resultado 
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indica que o animal tratado com uma dieta cetogênica apresentaria um "tumover" 

proteico maior do que os alimentados com uma ração nutricionalmente adequada. 

Outra questão importante é o fato dos animais controles apresentarem uma 

diminuição na quantidade de CYP2E1 na terceira semana de tratamento. Esse 

resultado parece estar associado a uma mudança fisiológica no desenvolvimento do 

próprio animal pois mesmo recebendo ração ad lib., os valores de CYP2E 1 

encontram-se diminuídos na terceira semana, independentemente do tratamento. A 

escolha da terceira semana para o sacrifício dos animais pode ter influenciado a 

rápida remoção de CYP2E1 obtida por ROBERTS e cols. (1994) pois provavelmente 

a quantidade de CYP2E 1 encontrada nos animais controles já estivessem 

diminuídas. 

O gráfico 2 indica que os níveis hepáticos de CYP2E1 em animais tratados 

com etanol são maiores nos ratos mantidos em jejum 18 h até o momento do 

sacrifício especialmente na quarta semana de tratamento (E4 > E8). Esse resultado 

sugere que o período de jejum poderia estar associado a uma maior estabilização da 

isoforma. Como os níveis de CYP2E1 também estão elevados nos animais controles 

(C4 > C8) e essa indução é revertida pela presença de sacarose (C4sj = C4sa) 

pensou-se que poderia ser uma indução do CYP2E 1 pela presença de acetona ou de 

outros corpos cetônicos. Todavia, não foi detectado o aumento de corpos cetônicos 

no plasma de nenhum grupo experimental (dados não mostrados). 

Parte dos resultados observados no presente trabalho assemelha-se aos 

obtidos por LIEBER e cols. (1988) onde o consumo de quantidades moderadas de 

etanol (17,4% da energia total) permite a indução de CYP2E1 após 2 dias de 

tratamento, mesmo sem qualquer aumento detectável na acetonemia. Nós 

verificamos a indução de CYP2E1 na primeira semana de tratamento após consumo 

elevado de etanol (mais de 40% das calorias totais) sem que fosse observado o 

aumento na cetonemia (dados não mostrados) em animais mantidos 18 hem jejum 

até o sacrifício. ZANGAR & NOVAK (1997) também observaram que os níveis 

intracelulares de ácidos graxos e de corpos cetônicos não regulam a expressão de 

CYP2E1. 

É importante notar que a maior parte dos trabalhos onde se estabelece 

correlação entre ácidos graxos, corpos cetônicos e expressão de CYP2E1 utiliza a 

dieta líquida proposta por DeCarli e Lieber (LIEBER, 1999) ou dietas ricas em 
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lipídios, mantendo-se os animais 36 h (SOH e cols., 1996) 48 h (YUN e cols. 1992; 

MORIMOTO e cols., 1995) ou 72 hem jejum (RONIS e cols., 1998). 

Como já citado anteriormente, a presença de carboidrato (sacarose) reverte a 

indução de CYP2E 1, pelo menos nos animais controles, após 4 semanas de 

tratamento. Esse resultado sugere uma diferença no mecanismo de indução dado 

pelo jejum e/ou pela presença de acetona. É possível que a indução do CYP2E1 

durante o jejum seja mediada por mudanças hormonais. Conclusões semelhantes a 

essas foram propostas por outros pesquisadores (SONG e cols., 1986; 

JOHANSSON e cols., 1988; VOO e cols., 1991 e 1992). 

Pode-se esquematizar a relação entre CYP2E 1 e (i) a dieta líquida de DeCarli 

e Lieber e (ii) uma dieta nutricionalmente adequada, da seguinte maneira: 

Estabilização de CYP2El 
Dieta de DeCarli e Lieber: etanol + corpos cetônicos (acetona) 
Dieta Purina: etanol 

Remoção de CYP2E 1 após a retirada de etanol 
Dieta de DeCarli e Lieber: degradação proteica rápida 

necessidade de glicose(?) 
Dieta Purina: degradação proteica lenta em animais mantidos em 

jejum 18 h antes do sacrificio 
estabilização por outros fatores fisiológicos 
associados à presença de carboidratos 
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PARÂMETROS PRO-OXIDANTES HEPATICOS 

A biotransformação de etanol, após administração aguda ou crônica, envolve 

vários sistemas mas, de uma forma geral, em todos eles pode ocorrer aumento na 

produção de espécies reativas. 

No tratamento crônico, por exemplo, muitos trabalhos mostram que a indução 

do CYP2E1 é responsável pela oxidação do próprio etanol, assim como de outros 

xenobióticos de baixo peso molecular e, pelo metabolismo de compostos endógenos. 

No entanto muitos trabalhos indicam que CYP2E1 aumenta a produção de ERO pela 

fração microsomal hepática (INGELMAN-SUNDBERG & JOHANSSON, 1984; 

EKSTRÔN & INGELMAN-SUNDBERG, 1989; INGELMAN-SUNDBERG e cols., 

1993; MORIMOTO e cols., 1993; ROSS e cols., 1995; CLEJAN & CEDERBAUM, 

1992, KUKIELKA & CEDERBAUM, 1992, 1995a, 1995b e 1996). Além disso, 

KNETCH e cols. detectaram a presença do radical 1-hidroxietil (1990) dependente de 

superóxido e metais de transição (1993) na bile de camundongos de linhagem 

"deermice", animais deficientes em álcool desidrogenase, reforçando o papel do 

retículo endoplasmático na geração de espécies reativas, como inicialmente havia 

sido proposto por INGELMAN-SUNDBERG & JOHANSSON (1984). O radical 1-

hidroxietil, produzido pelo CYP2E1 , também foi detectado em culturas primárias de 

hepatócitos de ratos (CLOT e cols., 1997) e em pacientes alcoólicos (DUPONT e 

cols. , 1998). 

NAKAO e cols. (2000) observaram que o metabolismo de acetaldeído também 

gera espécies reativas in vivo e in vitro. Apesar de ser principalmente 

biotransformado pela aldeído desidrogenase hepática, o acetaldeído poderia ser 

substrato da aldeído oxidase, produzindo ânion superóxido (HALLIWELL & 

GUTTERIDGE, 1999). O acetaldeído também pode diminuir sistemas de reparo do 

DNA, inativar enzimas, entre outros efeitos (NIEMELA e cols., 1998; LIEBER, 2000). 

A literatura referente ao efeito do tratamento com etanol sobre os parâmetros 

determinantes de estresse oxidativo hepático é bastante controversa. Alguns dos 

nossos resultados divergem dos dados já encontrados por outros pesquisadores. É 

comum, por exemplo, encontrar na literatura referência ao aumento nos níveis de cit. 

P450, associado ao consumo de etanol (LIEBER, 1988, 1990 e 1999). Contudo, a 

maioria dos trabalhos que encontraram níveis elevados de cit. P450, utilizaram o 
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modelo de alcoolismo proposto por DeCarli e Lieber (LIEBER & DeCARLI, 1968 e 

1970) que apresenta (em kcalo/o): 18% de proteína, 35% de lipídio, 11% de 

carboidrato e 36% de etanol, sendo assim, uma dieta cetogênica, pobre em 

carboidratos e rica em lipídios. 

O uso de dietas ricas em lipídios e pobres em carboidratos, o caso da dieta 

DeCarli e Lieber, associado ao consumo crônico de etanol em ratos, induz o 

aparecimento de estresse oxidativo hepático desencadeado pela maior quantidade 

de CYP2E 1. No presente trabalho, apesar do consumo de etanol estar relacionado 

ao aumento nos níveis de CYP2E1, estes são menores do que aqueles encontrados 

nos trabalhos que utilizam a dieta líquida de DeCarli e Lieber; é possível que 

somente naquelas condições possa ser observado o concomitante efeito pró

oxidante do etanol. Uma vez que a ração Purina e o período de 18 h em jejum 

mostraram-se incapazes de aumentar a quantidade de corpos cetônicos ao ponto de 

induzir o CYP2E1, aos níveis observados nos modelos que utilizam a dieta líquida, 

não foi possível caracterizar o estresse oxidativo associado ao consumo de etanol. 

Estes resultados divergem dos obtidos por BOVERIS e cols. ( 1983) e por KOCH e 

cols. ( 1991) que, utilizando dietas e desenho experimental semelhante ao nosso, 

exceto pela diferença na linhagem dos ratos (Sprague Dawley x Wistar) encontraram 

aumentos nos níveis hepáticos de cit. P450, concomitante à geração elevada de 

ânion superóxido. 

Duas vias transportadoras de elétrons estão presentes no sistema microsomal 

hepático: um sistema dependente de NADH, constituído pela NADH cit. b5 redutase, 

citocromo b5 e ácido graxo desaturase e, um sistema dependente de NADPH 

formado pela NADPH cit. P450 redutase e pelo cit. P450 (YANG & CEDERBAUM, 

1996). O cit. b5 pode também participar da oxidação de xenobióticos dependente de 

NADPH, atuando como doador do segundo elétron para o cit. P450 na presença de 

metais de transição tais como ferro, catalisando a produção microsomal de uma 

grande variedade de espécies reativas potentes que iniciam a lipoperoxidação. 

Embora muitos estudos sobre a produção microsomal de espécies reativas de 

oxigênio utilizem NADPH como redutor microsomal, o NADH também é reativo e 

interage com o ferro e microsomas para catalisar a formação de ERO. De uma 

maneira geral, as reações dependentes de NADH são quantitativamente menores, 

semelhantes às reações dependentes de NADPH com relação a sua eficiência 

catalítica (YANG & CEDERBAUM, 1996). 
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Ainda que o tratamento com etanol possa ser associado ao aumento no níveis 

de CYP2E 1, não observamos um aumento significante no conteúdo total hepático de 

cit. b5 (gráfico 3) e de cit. P450 (gráfico 4), resultado também encontrado por 

BADGER e cols., 1993. No entanto, esses resultados diferem dos obtidos por 

BOVERIS e cols. (1983), JOHANSSON e cols.(1988) e por KOCH e cols. (1991). 

Além de não alterar as concentrações hepáticas de cit. b5 (gráfico 3) o 

consumo de etanol também não alterou a atividade específica de NADH citocromo c 

redutase (gráfico 5) exceto na segunda semana de tratamento em animais mantidos 

em jejum até o sacrifício. DICKER & CEDERBAUM (1992) também não observaram 

aumento significante na atividade da NADH citocromo b5 redutase após o consumo 

crônico de etanol, apesar do aumento na quantidade de cit. b5. O presente trabalho e 

o de DICKER & CEDERBAUM (1992) diferem no modelo experimental adotado, pois 

esse último utilizou a dieta líquida de DeCarli e Lieber, o que possibilitaria o aumento 

na expressão de cit. b5. No trabalho apresentado por DICKER & CEDERBAUM 

(1992) a adição de NADH à fração microsomal obtida de ratos tratados com etanol 

leva a um aumento na produção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico, bem 

como à geração aumentada de H2O2 e ·oH. Esta produção elevada de espécies 

reativas dependente de NADH foi atribuída ao aumento na quantidade de cit. b5 ou 

ao transporte ineficiente de elétrons pelo sistema microsomal. De qualquer maneira, 

os autores sugerem que o NADPH seria mais reativo do que o NADH (pelo menos na 

doação do primeiro elétron) elevando ainda mais a produção de ERO. 

A NADPH cit. P450 redutase é responsável pela transferência de elétrons do 

NADPH ao ferro hemínico do cit. P450 que, por sua vez, ativa o oxigênio a ser 

inserido no substrato. A proporção entre o número de moléculas de cit. P450 e de 

redutase presentes na membrana do retículo varia de célula para célula sendo, em 

geral, 1 :20 (mol:mol). Esta redutase demonstrou ser capaz de interagir com ferro 

quelado, catalisando processos de lipoperoxidação associados ao aumento da 

produção das ERO (GOEPTAR e cols., 1995). Sob esse ponto de vista ela assume 

grande importância quando se apresenta com maior atividade, em decorrência da 

presença de alguns xenobióticos na célula hepática (VIDELA e cols., 1990). O 

aumento na atividade da NADPH cit. P450 redutase foi relatado por KOCH e cols. 

(1991) e em ratos que receberam dietas líquidas e etanol (DAÍ e cais., 1993; YANG 

& CEDERBAUM, 1996). Os autores atribuíram à enzima e ao CYP2E1 papel 
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fundamental na patogênese da hepatopatia alcoólica, já que ambos são 

responsáveis pelo aumento na produção de ERO, dentre as quais o radical hidroxila, 

espécie capaz de iniciar a peroxidação de lipídios. 

Apesar de não haver modificação nas quantidades hepáticas do cit. P450 

(gráfico 4) parece que a atividade específica da enzima associada a esse citocromo, 

a NADPH citocromo c redutase (gráfico 6) assim como a atividade molecular da 

NADPH redutase (gráfico 7) decresce com o consumo prolongado de etanol em 

animais submetidos ao jejum, podendo sugerir um mecanismo de controle negativo à 

produção de espécies reativas. 

KOCH e cais. (1991) atribuíram à enzima NADPH redutase papel fundamental 

na patogênese da hepatopatia alcoólica, já que essa enzima é responsável pelo 

aumento na produção de espécies reativas, conforme discutido anteriormente. 

Uma das peculiariedades que diferencia o CYP2E 1 de outras isoenzimas é 

sua alta capacidade oxidásica mesmo na ausência de substrato (EKSTRÔN & 

INGELMAN-SUNDBERG, 1989). Esta capacidade resulta na produção de grande 

quantidade de ânion superóxido, H2O2 e •oH. ZHUKOV & INGELMAN-SUNDBERG 

(1999) mostraram que as ERO produzidas pelo sistema microsomal poderiam causar 

modificação proteica ao ponto de deixá-las mais suscetíveis à proteólise. Como sítio 

de produção destas espécies reativas, o CYP2E1 poderia estar mais exposto e ser 

um possível alvo de ação das ERO, onde a modificação oxidativa do CYP2E1 levaria 

à sua degradação. A incubação de microsomas obtidos de hepatomas com NADPH e 

DPI, um inibidor suicida de algumas flavinas oxidoredutases, incluindo a NADPH cit. 

P450 redutase, diminuiu a produção de H2O2 com concomitante inibição da NADPH 

cit. P450 redutase, estabilizando o CYP2E 1. Sendo assim, é provável que em nosso 

modelo experimental a menor produção de ERO seja responsável pela manutenção 

dos níveis de CYP2E1 mesmo após a remoção do etanol. 

BOVERIS e cais. (1983) observaram aumento na produção de ânion 

superóxido em ratos tratados com etanol, diferindo dos resultados apresentados na 

gráfico 8, onde o consumo de etanol está associado a uma diminuição significante na 

produção microsomal de ânion superóxido em animais mantidos em jejum 18 h antes 

do sacrifício. 

Além do trabalho de BOVERIS e cols. ( 1983) muitos trabalhos sobre 

alcoolismo experimental em ratos têm descrito o aumento na geração microsomal de 
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ânion superóxido (INGELMAN-SUNDBERG & JOHANSSON, 1984; YANG & 

CEDERBAUM, 1996) ou na produção de H2O2 (DICKER & CEDERBAUM, 1993). 

Todavia, todos eles correlacionam o aumento na geração microsomal de ERO com 

níveis elevados de cit. P450 e/ou, especificamente, de CYP2E1. Neste trabalho, 

como já discutido anteriormente, apesar de não encontramos um aumento 

significante nos níveis de cit. P450, o etanol promoveu a indução de CYP2E1. No 

entanto, a velocidade de produção microsomal de ânion superóxido é menor nos 

animais tratados com etanol e mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício, durante as 

primeiras três semanas de tratamento (gráfico 8), fato atribuído às diferenças das 

dietas utilizadas. 

De um modo geral, nossos dados indicam que apesar dos níveis de cit. P450 

não terem sido modificados de modo significante, houve alteração nos níveis de 

CYP2E1; esta mudança qualitativa do microsoma, entretanto, não se refletiu no 

conteúdo total de cit. P450. Essa modificação também não foi suficiente para 

aumentar as condições pró- em relação as antioxidantes, o que favoreceria uma 

condição de estresse oxidativo. 

Além disso, os animais mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício mostraram 

um fenômeno adaptativo ao tratamento com etanol diminuíndo, ao longo das quatro 

semanas de tratamento, a maioria dos parâmetros pró-oxidantes analisados: 

atividade específica (gráfico 5) e molecular (gráfico 6) da NADPH-cit. c-Rd e 

velocidade microsomal de produção de ânion superóxido (gráfico 8). A razão entre a 

velocidade de produção microsomal de 0/ .. e atividade de superóxido dismutase 

(O2 ... /SOD) (gráfico 13) também encontrou-se diminuída, bem como as seguintes 

razões: (i) velocidade de produção microsomal de 02·- e conteúdo microsomal de cit. 

P450 (O2•-Icit. P450) (gráfico 14) e, (ii) velocidade de produção microsomal de 02·- e 

conteúdo microsomal de cit. P4502E1 (O2·-1cit. P4502E1) (gráfico 15). A razão entre 

o conteúdo hepático de cit. P4502E 1 e a atividade específica da NADPH citocromo c 

redutase (cit. P4502E1/NADPH-cit. c-Rd) (gráfico 17) aumentou ao longo das quatro 

semanas de tratamento sugerindo que a atividade de NADPH-cit. c-Rd não esteve 

desacoplada. 

A diminuição, ao longo das quatro semanas de tratamento, na maioria dos 

parâmetros pró-oxidantes analisados justifica a diminuição também observada nos 
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parâmetros antioxidantes nos animais tratados com etanol e submetidos ao jejum de 

18 h. 

Cabe ressaltar que tanto os animais tratados com etanol, como os controles 

mantidos em jejum 18 h antes do sacrifício, apresentaram níveis diminuídos em 

quase todos os parâmetros analisados. Esses resultados sugerem uma mobilização 

proteica maior nos animais mantidos em jejum, uma vez que parte dos aminoácidos 

presentes nessas proteínas poderiam ser utilizados na gliconeogênese. 

Sendo assim, o presente trabalho deixa claro que a utilização de uma dieta 

nutricionalmente adequada influencia a atividade das enzimas microsomais de 

função mista, reforçando a hipótese que a indução/repressão do sistema que 

metaboliza xenobióticos depende da proporção dos nutrientes presentes na dieta ou 

mais especificamente, da presença de carboidratos. 

5.4.2. PARÂMETROS ANTIOXIDANTES HEPÁTICOS 

Com o aumento do estresse oxidativo, a defesa antioxidante dos organismos 

passa a ter um papel muito importante nos processos tóxicos causados pelo etanol. 

O estudo dos níveis de GSHT e das enzimas que atuam na defesa antioxidante 

poderia contribuir para esclarecer o papel das ERO nas lesões causadas pelo etanol. 

Nossos resultados mostram que o jejum de 18 h antes do sacrifício, está 

associado ao aumento nos níveis hepáticos de GSHT (gráfico 9) e na atividade da 

enzima SOO (gráfico 12). Por outro lado, observamos um decréscimo na atividade 

das enzimas GPx (gráfico 1 O) e CAT (gráfico 11 ). 

O fígado contém concentrações elevadas de CAT e de GPx. Enquanto a CAT 

é quase que totalmente encontrada nos peroxissomos, a GPx está presente 

principalmente no citossol e na matriz mítocondrial (cerca de 10% do total). A 

compartimentalização subcelular afeta os mecanismos de remoção de H202 in vivo. 

O H20 2 produzido pela glicolato oxidase e urato oxidase (enzimas peroxissomais) é 

removido pela catalase, enquanto que o H20 2 proveniente da mitocôndria, do retículo 

endoplasmático ou de enzimas citossólicas, como a CuZnSOD, reage com GPx. A 

capacidade da glutationa reagir com H20 2 depende da atividade da GPx e da 

glutationa redutase, da velocidade de produção de NADPH (a partir da via das 
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pentoses, por exemplo) e do conteúdo de GSH, o qual pode variar ao longo do dia 

(HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1999). 

A diminuição na atividade da GPx e da CAT durante o jejum indica uma menor 

capacidade de remoção de H202, uma vez que a atividade de SOO encontra-se 

aumentada. Como os níveis de GSHT estão aumentados nos animais mantidos 18 h 

em jejum antes do sacrifício, seria possível especular que a quantidade de NADPH 

presente no citossol seja insuficiente para manter a atividade da GPx, uma vez que 

em situação de jejum a via das pentoses estaria diminuída para que a glicose-6-

fosfato possa ser utilizada na gliconeogênese. Cabe citar que a CAT possui uma 

molécula de NADPH ligada em cada uma de suas quatro subunidades (HALLIWELL 

& GUTTERIDGE, 1999). Dessa maneira, níveis diminuídos de NADPH poderiam 

afetar tanto a atividade da CAT como da GPx. Portanto, o estado nutricional dos 

animais poderia ser importante para o estabelecimento do estresse oxidativo e, 

talvez, das lesões hepáticas associadas ao etanol. 

Esses resultados permitem uma nova abordagem no estudo da toxicidade do 

etanol pois mostram que os vários procedimentos experimentais utilizados em 

trabalhos sobre o alcoolismo poderiam ser responsáveis pelas diferentes respostas 

associadas ao etanol. 

Na primeira semana de tratamento com etanol os animais apresentaram um 

decréscimo nos níveis hepáticos de GSHT (gráfico 9) quando submetidos ao jejum 

de 18 h antes do sacrifício. Resultado semelhante é obtido quando há tratamento 

agudo com etanol, tendo sido observado um decréscimo significante no conteúdo 

hepático de GSHT, associado a um aumento na utilização de GSH e inibição na sua 

síntese (MORTON & MITCHELL, 1985; MITCHELL e cols., 1991). Concomitante à 

diminuição de GSHT, a atividade da glutationa-S-transferase apresentou-se 

diminuída após o tratamento agudo com etanol (MITCHELL e cols., 1991). 

O conteúdo hepático de GSH é determinado por um balanço entre a 

velocidade de sua síntese, regulada por "feed back" negativo e a velocidade de sua 

utilização {participação em reações de detoxificação, proteção contra espécies 

reativas e outras funções) e exportação. 

Três mecanismos gerais são propostos para explicar o decréscimo no 

conteúdo hepático de GSH após a administração aguda de etanol: (i) ligação de GSH 

ao acetaldeído produzido na biotransformação do etanol, (ii) oxidação de GSH pelos 
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lipoperóxidos produzidos pelo etanol e, (iii) ligação do acetaldeído a cisteína, 

precursora de GSH. 

O tratamento crônico de ratos com etanol tem indicado "tumover" elevado de 

GSH, uma vez que se observa aumento na atividade das enzimas y

glutamiltransferase, glutationa sintetase e y-glutamilcisteína sintetase, assim como, 

diminuição na atividade da GPx (MORTON & MITCHELL, 1985). Entretanto, dados 

conflitantes foram obtidos para a eliminação biliar de GSSG: não se alterava após o 

tratamento crônico de etanol (MORTON & MITCHELL, · 1985) ou apresentava-se 

elevada (SIES e cols., 1979). 

KRETSCHMAR e cols. (1992) após o tratamento crônico de ratos com etanol, 

observaram aumento na atividade da glutationa redutase, concomitante à ausência 

de modificação na atividade das enzimas glutationa sintetase e y-glutamilcisteína 

sintetase. Esses pesquisadores sugeriram que os dados obtidos refletiam a liberação 

de GSH pelo sinusóide hepático, decorrente de ação direta do etanol sobre os 

transportadores de GSH, localizados nos sinusóides. 

O nosso trabalho mostrou que após a primeira semana de tratamento houve 

um restabelecimento na quantidade hepática de GSHT, ou seja, o coeficiente de 

correlação de Spearman indica que a quantidade GSHT aumenta durante as quatro 

semanas de tratamento no animais tratados com etanol, mas mantidos em jejum 

antes do sacrifício (E1 a E4), onde, provavelmente, o efluxo hepático de GSH, 

estimulado por mecanismos oxidativos ou não, tenha determinado um aumento na 

sua síntese. 

Outra explicação plausível seria que o consumo de etanol associado ao jejum 

diminuiria a quantidade de a-tocoferol disponível dentro da célula e como observado 

por AZZALIS e cols. (1992, 1994 e 1995) KAWASE e cols. (1989) DiSIMPLICIO e 

cols. (1997) e GRATTAGLIANO e cols. (2000) a diminuição de a-tocoferol poderia 

levar ao aumento nos níveis de GSHT hepática, como um mecanismo adaptativo de 

proteção contra o estresse oxidativo provocado pelo etanol ou pelo jejum. 

Os nossos resultados mostraram que o tratamento com etanol não modificou 

a atividade das enzimas GPx (gráfico 1 O) e SOO (gráfico 12) Porém, a atividade da 

CA T (gráfico 11) encontrou-se aumentada na primeira semana de tratamento em 

animais submetidos ao jejum 18 h antes do sacrifício e na segunda semana em ratos 

mantidos com ração até o sacrifício. 
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A CA T é capaz de oxidar etanol in vivo na presença de um sistema gerador de 

H2O2. No entanto, em condições fisiológicas, a quantidade de H2O2 gerada seria 

insuficiente para permitir a biotransformação do etanol pela CAT (LIEBER, 2000). No 

entanto, HANOLER & THURMAN (1988) mostraram que a contribuição da CAT 

poderia ser maior se quantidades significantes de H2O2 fossem geradas pela p

oxidação de ácidos graxos nos peroxissomos. Sendo assim, pode ser que a CAT 

seja importante para a biotransformação hepática do etanol, diminuíndo a sua 

atividade com o tempo de tratamento nos animais mantidos em jejum de 18 h até o 

sacrifício. Outra explicação possível seria que a CAT, mas não a SOO, poderia 

exercer papel protetor contra a produção de H2O2 pelo CYP2E1 (SAKURAI & 

CEOERBAUM, 1998). 

A literatura apresenta dados conflitantes em relação às atividades das 

enzimas CAT, GPx e SOO em animais tratados com etanol, de maneira que nossos 

resultados diferem dos obtidos por outros pesquisadores. Segundo VIDELA & 

VALENZUELA (1983) as atividades aumentadas das enzimas SOO e GPx, após 

exposição crônica ao etanol, seriam mudanças adaptativas em resposta ao aumento 

e/ou exposição prolongada às ERO. 

HARATA e cols. (1983) observaram uma diminuição na atividade da SOO 

hepática, enquanto CAT e GPx permaneceram inalteradas após 4 semanas de 

administração de etanol. 

BOVERIS e cols. (1983) mostraram que o tratamanto crônico com etanol não 

modificou a atividade da SOO. O mesmo resultado também foi observado por 

HARKANY e cols. (1997). 

MORTON & MITCHELL (1985) observaram que o consumo crônico de etanol 

estava associado a um decréscimo na atividade da GPx, apesar de não haver 

diferença no consumo de selênio entre os animais tratados com etanol e os 

controles. Entretanto, os trabalhos de AZZALIS e cols. (1992, 1994 e 1995) e de 

JUNQUEIRA e cols. (1993) indicaram que ratos Wistar tratados com etanol por três 

meses e, consumindo dietas pobres em selênio, apresentaram diminuição na 

atividade da GPx 

FARBISZEWSKI e cols. (1991) observaram uma diminuição na atividade da 

SOO e CAT, enquanto a GPx permaneceu inalterada, após ingestão crônica de 

etanol. 
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Sem dúvida, os resultados conflitantes sobre os efeitos do etanol na atividade 

das enzimas antioxidantes GPx, CAT e SOO refletem as diferenças nos modelos 

experimentais utilizados, tais como: a escolha da dieta, espécie de animal utilizada, 

tempo de tratamento e período em jejum antes do sacrifício. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. O consumo de etanol está associado ao aumento na quantidade microsomal 

hepática de CYP2E 1, sem que se observe variação no conteúdo total de 

citocromo P450. 

2. A manutenção da indução de CYP2E 1 depende principalmente do estado 

nutricional do animal. 

3. Sob as condições experimentais utilizadas nesse trabalho, a presença de 

CYP2E 1 não está diretamente relacionada a um aumento nos parâmetros pró

oxidantes em relação aos antioxidantes; este fato, entretanto, não descarta a 

possibilidade dessa isoforma, permanecendo induzida após a remoção do etanol, 

poder contribuir para a lesão promovida por xenobióticos. 

4. O etanol per se apresenta menor capacidade pró-oxidante do que a descrita na 

literatura pois esses estudos, na sua maioria, utilizam a dieta líquida de DeCarli e 

Lieber que levam os níveis de CYP2E1 a valores muito superiores aos 

encontrados neste trabalho; permitindo observar a atividade oxidásica da 

isoforma. 
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