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RESUMO

Dietas hiperlipídicas levam ao aumento na geração de espécies reativas de oxigênio (EROS).
Os polifenóis das uvas parecem reduzir os níveis de EROS e restaurar o equilíbrio redox,
favorecendo a homeostase do sistema antioxidante enzimático, não enzimático e os níveis
relativos dos genes p53 e ATM. Objetivo: Investigar os efeitos de bebidas ricas em polifenóis
na atividade antioxidante enzimática, não-enzimática e nos níveis relativos de RNAm dos
genes p53 e ATM em animais alimentados com uma dieta hiperlipídica. Metodologia: Ratas
Wistar adultas foram divididas em cinco grupos (n=10): Grupo controle (GC) - dieta controle
(4% de lipídio); Grupo hiperlipídico (GH) - dieta com 20% de lipídio; Grupo Suco de uva
Tinto Integral (GSUTI) - 15 ml/dia de suco de uva + dieta rica em lipídio; Vinho tinto (GVT)
- 10 ml/dia de vinho tinto + dieta rica em lipídio; Grupo Solução de Resveratrol (GSR) - 15
ml/dia de solução de resveratrol a 20% + dieta rica em lipídio. Após oito semanas, foram
realizadas as eutanásias, o plasma foi submetido à avaliação da atividade antioxidante e
amostras de tecido muscular esquelético e adiposo foram coletados e submetidos à análise de
RT-qPCR. A atividade de SOD foi avaliada medindo-se a inibição da auto-oxidação de
adrenalina, CAT pela taxa de redução em peróxido de hidrogênio e GPx monitorando a
oxidação de NADPH. A atividade antioxidante não enzimática foi avaliada pelo método
ORAC e DDPH no plasma dos animais. Concentração de fenólicos totais foi realizada através
do método Folin-ciocalteau, conteúdo de trans-resveratrol por cromatografia líquida de alta
eficiência e atividade antioxidante foi realizada por DPPH e ORAC em todas as bebidas.
Resultados: GC e GSUTI apresentaram a menor atividade de GPx, apontando para um
possível efeito protetor do suco de uva contra os efeitos da dieta hiperlipídica (p<0,05). GVT
aumentou a atividade de CAT e GPx (p<0,05). A atividade de SOD e a atividade antioxidante
não-enzimática foram semelhantes em todos os grupos. Quanto a p53, no tecido muscular, os
níveis relativos de RNAm foram mais altos nos grupos GSUTI e GVT, e não no grupo SR,
como esperado (p<0,001). No tecido adiposo, GSUTI apresentou os maiores níveis relativos
de RNAm de p53 dentre todos os grupos (p<0,001). Os níveis relativos de ATM foram
maiores no grupo GH, tanto no tecido adiposo quanto no tecido muscular (p<0,001). No
tecido adiposo, bebidas ricas em polifenóis diminuíram os níveis relativos de RNAm de ATM
quando comparados ao GH (p<0,001). No tecido muscular, GVT apresentou os menores
níveis relativos de RNAm de ATM quando comparado ao GH (p<0,01).
Conclusão: Neste modelo experimental, quanto à atividade enzimática antioxidante, o suco de
uva mostrou ser o mais eficaz para minimizar os efeitos deletérios de uma dieta rica em
gordura. Resveratrol não apresentou nenhum benefício adicional e o vinho tinto
possivelmente apresenta efeito prejudicial devido a presença de etanol na bebida.
Adicionalmente, o suco de uva e o vinho tinto revelaram-se os mais eficazes para aumentar os
níveis relativos de RNAm de p53, possivelmente devido a um conjunto de compostos
bioativos que atuam sinérgicamente. No entanto, dietas com alto teor de gordura, apesar de
não alterar os níveis de p53, são capazes de aumentar os níveis relativos de RNAm de ATM,
que são normalizados pelo consumo de polifenóis, principalmente no tecido adiposo.
Palavras-chave: Polifenóis, estresse oxidativo, SOD. CAT. GPx. p53. ATM.
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ABSTRACT

High fat diets lead to increased generation of reactive oxygen species (ROS). Grape
polyphenols appear to reduce ROS levels and restore redox balance, favoring non-enzymatic
and enzymatic antioxidant system homeostasis and p53 and ATM relative levels. Objetive:
The aim of this study was to investigate the antioxidant properties of polyphenol-rich
beverages in the enzymatic and non-enzymatic antioxidant activity and the relative mRNA
levels of the p53 and ATM genes in animals fed a high fat diet. Methods: Adult Wistar rats
were divided into five groups (n=10): Control group (CG) - control diet (4% lipid);
Hyperlipid group (HF) – diet with 20% lipid; Group Grape Juice (GJ) - grape juice (15
ml/day) + high-fat diet; Red wine (RW) - red wine (10 ml/day) + high-fat diet; Group
Resveratrol Solution (RS) – 15 ml/day of 20% resveratrol solution + high-fat diet. Eight
weeks after euthanasia, the plasma was submitted to the evaluation of antioxidant activity and
samples of skeletal and adipose tissues were submitted RT-qPCR analysis. SOD activity was
assessed by measuring the inhibition of adrenaline auto-oxidation, CAT by the rate of
reduction in hydrogen peroxide and GPx, monitoring the oxidation of NADPH. The nonenzymatic antioxidant activity was evaluated by the ORAC and DDPH method in animals´
plasma.Concentration of total phenolics was performed through Folin-ciocalteau method,
trans-resveratrol content by high performance liquid chromatography and antioxidant activity
was performed by DPPH in all beverages. Results: CG and GJ showed the lowest GPx
activity, indicating a possible protective effect of grape juice against the effects of a high fat
diet (p<0,05). GJ increased CAT activity when compared to RS (p<0,05). SOD activity and
non-enzymatic antioxidant activity were similar in all groups. Regarding p53 and ATM genes,
in muscle tissue, relative p53 mRNA levels were higher in the GJ and RW groups, and not in
the RS group, as expected (p<0,001), when compared to HF group. In adipose tissue, GJ
showed the highest relative levels of p53 mRNA (p<0,001) among all groups. The relative
levels of ATM were higher in the HF group, both in adipose tissue and muscle tissue (p
<0,001). In adipose tissue, polyphenol-rich beverages decreased the relative levels of ATM
mRNA when compared to GHF (p<0,001). In muscle tissue, only the GJ group had lower
relative levels of ATM mRNA when compared to HF (p <0,01).
Conclusion: In this experimental model, in antioxidant enzymatic activity, grape juice was the
most effective to minimize the deleterious effects of a high fat diet. Resveratrol did not
showed any aditional benefit and red wine possibly shows a detrimental effect due to ethanol
content. In addition, grape juice and red wine have proven to be the most effective in
increasing relative p53 mRNA levels, possibly due to a set of bioactive compounds that acts
synergistically. However, high fat diets, although it did not alter p53 levels, are able to
increase the relative levels of ATM mRNA, which are normalized by the consumption of
polyphenols, mainly in adipose tissue.
Keywords: polyphenols. Oxidative stress. SOD. CAT. GPx. p53. ATM.
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1 INTRODUÇÃO

A dieta desempenha um papel importante na manutenção da saúde humana e na
progressão de estados patológicos (PEREIRA et al., 2014; CARÚS, et al., 2014). O aumento
na prevalência de doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) no Brasil está relacionada à
mudança do padrão alimentar tradicional, com redução na disponibilidade domiciliar de
alimentos básicos como arroz, feijão, frutas e legumes e aumento no consumo de alimentos
ultraprocessados, ricos em gorduras saturadas, gorduras trans e açúcares simples (IBGE,
2010).
A geração de radicais livres constitui um processo contínuo e fisiológico,
desempenhando funções biológicas importantes, como sinalização celular e defesa contra
micro-organismos. Entretanto, o desequilíbrio entre os sistemas pró-oxidantes e antioxidantes,
com predomínio da ação pró-oxidante, resulta no chamado estresse oxidativo (RINDLER et
al., 2013; BARBOSA et al., 2010). Para limitar as concentrações intracelulares de espécies
reativas de oxigênio (EROS) e controlar a ocorrência de eventuais danos, as células
apresentam um importante sistema de defesa enzimático composto por enzimas antioxidantes
endógenas, como a glutationa peroxidase (GPx), superóxido dismutase (SOD) e a catalase
(CAT) (ROVER JUNIOR et al., 2011). Além deste, existe também o sistema de defesa nãoenzimático, exógeno, que inclui, especialmente, os compostos antioxidantes de origem
dietética como algumas vitaminas hidro e lipossolúveis e compostos bioativos, como
flavonóides (BARBOSA et al., 2010).
Acredita-se que uma exposição permanente a dietas ricas em gorduras saturadas está
associada ao desenvolvimento da obesidade, resistência à insulina, diabetes melitus tipo 2 e
doenças cardiovasculares. Propõe-se que a ligação entre dietas hiperlipídicas e o
desenvolvimento de certas doenças seja mediado por um desequilíbrio oxidativo em prol do
aumento da produção de EROS, tais como peróxido de hidrogênio e radical hidroxila
(FRANÇA et al., 2013). Ademais, os níveis séricos de enzimas antioxidantes também se
encontram aumentados, em virtude de uma resposta compensatória para manter a homeostase
(TSAI et al., 2004).
Adicionalmente, alterações na homeostase redox podem levar a danos no ácido
desoxirribonucleico (DNA), podendo ocasionar mudanças fenotípicas, transformação celular
e apoptose, apresentando impacto fisiológico importante (FRANÇA et al., 2013). Dessa
forma, a quantificação de enzimas antioxidantes endógenas pode indicar uma possível
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correlação entre a atividade do sistema antioxidante celular e o aumento dos níveis de danos
no DNA (FRANÇA et al., 2013; ROVER JUNIOR et al., 2011; RAHAL et al., 2014).
A exposição constante das células ao estresse oxidativo, como acontece na vigência
de uma dieta hiperlipídica, implica em mutações, translocações e deleções nas bases de DNA,
podendo levar, inclusive, a estados pré-mutagênicos (OZAKI; NAKAGAWARA, 2011).
Nesse contexto, o fator de transcrição p53 e a proteína quinase ataxia-telangiectasia mutada
(ATM) desempenham um papel crucial na integridade do genoma, de forma que alterações na
expressão dos genes que codificam essas proteínas podem contribuir para a instabilidade
genômica (OZAKI; NAKAGAWARA, 2011). Em resposta a altos níveis de estresse
oxidativo e/ou lesões no DNA, a ATM fosforila o fator de transcrição p53, ativando-o e
induzindo as células à parada de ciclo celular, reparo a eventuais danos de DNA, autofagia,
senescência e/ou apoptose (LEE et al., 2014; ZHAN et al., 2010; LIU; XU, 2011; DITCH;
PAUL, 2012).
Dessa forma, a modulação do estresse oxidativo torna-se um importante alvoterapêutico para manutenção da saúde humana. Bebidas derivadas de uva, como vinho tinto e
suco de uva tinto integral, apresentam uma complexa gama de compostos fenólicos, como
antocianidinas, resveratrol e quercetina, conhecidos não só por seu importante efeito
antioxidante, atuando na prevenção de reações oxidativas e na formação de radicais livres,
mas também por suas propriedades anti-proliferativas e anti-inflamatórias, afetando de forma
positiva diversos processos celulares (POLSJAK, 2011).
Assim, espera-se que a utilização de substâncias protetoras antioxidantes, como as
bebidas derivadas da uva, possam atuar como coadjuvantes na modulação do estresse
oxidativo, protegendo o código genético de possíveis mutações, deleções, senescência e/ou
eventos apoptóticos, garantindo a estabilidade genômica e, a longo prazo, promovendo
aumento da longevidade.

16

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 DIETA HIPERLIPÍCA E SUAS REPERCUSSÕES NA SAÚDE

O consumo de uma dieta ocidental, caracterizada por uma alta ingestão de gordura
saturada e açúcares simples, está associado com diversas doenças como obesidade, síndrome
metabólica, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Ao avaliar o consumo alimentar da
população brasileira, observa-se importante diminuição do consumo de frutas, hortaliças e
cereais, associado a maior disponibilidade de alimentos ricos em quilocalorias e maior oferta
de alimentos industrializados de alta palatabilidade e baixa qualidade nutricional, ricos em
gorduras saturadas, trans ou açúcares simples, levando ao ganho de peso e aparecimento de
DCNT, como a obesidade (IBGE, 2010). Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), 50,8% da população adulta brasileira encontra-se acima do peso ideal,
sendo que destes, 17,5% encontram-se obesos (IBGE, 2010). Adicionalmente, segundo a
pesquisa Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito
Telefônico (VIGITEL), a obesidade e suas complicações são responsáveis por 72,4% dos
óbitos dos brasileiros (BRASIL, 2016a). Assim, a mudança do padrão dietético da população
observado nas últimas décadas apresenta-se como o principal causador da epidemia da
obesidade observada no país (IBGE, 2010).
Estudos

experimentais

associam

o

consumo

de dietas

hiperlipídicas

ao

desenvolvimento de obesidade e aumento do estresse oxidativo (CHENG et al., 2017). A
cronicidade do consumo excessivo deste macronutriente tem sido relacionada à hiperfagia,
hiperinsulinemia, hiperlipidemia, hiperglicemia, esteatose hepática, alteração da microbiota
intestinal e aumento no número e tamanho de células adiposas (LEI et al., 2007; CHENG et
al., 2017). Dietas com alto teor lipídico modificam a expressão hipotalâmica de
neuropeptídeos relacionadas ao comportamento alimentar, como a Pró-opiomelanocortina
(POMC), proteína Agouti (AgRp) e neuropeptídeo Y (NPY), levando a maior busca por
alimentos. Adicionalmente, animais tratados com este padrão dietético aumentaram a
expressão do fator de transcrição do receptor ativado por proliferadores de peroxissomas γ
(PPARγ), que controla a diferenciação adipocitária, o metabolismo lipídico e sensibilidade à
insulina (BRAY et al., 2010; FUNATO et al., 2011; REYNOLS et al., 2015).
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Também em humanos, dietas hiperlipídicas podem levar ao aumento da geração de
EROS e disfunção mitocondrial, com subsequente aumento da produção de radicais livres e
citocinas inflamatórias, levando ao desenvolvimento da resistência a insulina, obesidade e do
diabetes tipo 2. Assim, observa-se uma correlação positiva entre índice de massa corporal
(IMC) aumentado e aumento das concentrações plasmáticas de biomarcadores envolvidos no
dano oxidativo como os marcadores de peroxidação lipídica e produtos de carbonilação
protéica (YUZEFOVYCH et al., 2013; LAY et al., 2014).
Neste contexto de dietas hiperlipídicas, as gorduras trans, produzidas a partir da
hidrogenação parcial de óleos vegetais e facilmente encontradas em produtos industrializados,
são apontadas como as mais nocivas aos humanos, estando diretamente ligadas a alterações
cardiometabólicas, glicêmicas e insulinêmicas, além de aumentar marcadores inflamatórios e
favorecer disfunções endoteliais. Quando consumidas de maneira regular, associam-se
positivamente ao ganho de peso, doenças cardiovasculares e diabetes (SOUZA et al., 2015;
GARSHICK et al., 2014)
Adicionalmente, alguns estudos demonstram que, possivelmente, em longo prazo, o
aumento expressivo no consumo de ultraprocessados, carnes vermelhas e demais produtos
animais ricos em gordura saturada poderiam favorecer o aparecimento de alterações
metabólicas. Corroborando com estes achados, dietas com alto teor de gorduras saturadas e/ou
trans não são indicadas pelo atual Guia Alimentar para População Brasileira publicado em
2014. Por outro lado, é válido lembrar que padrões dietéticos baseados no consumo de
gordura mono e poliinsaturadas, carnes magras, além de legumes e hortaliças, como a dieta
mediterrânea, são excelentes para prevenção de doenças e melhor eficiência metabólica, uma
vez que, dentre outros benefícios, diminuem marcadores de estresse oxidativo (HU;
BAZZANO, 2014; SASLOW et al., 2014; NAUDE et al., 2014).

2.2 ESTRESSE OXIDATIVO E DEFESA ANTIOXIDANTE

2.2.1 O oxigênio, os radicais livres e o estresse oxidativo

As moléculas de oxigênio (O2) são as maiores promotoras de reações nas células
vivas. Estima-se que de 0,15% a 2% do O2 sejam reduzidos de forma univalente, formando
espécies altamente reativas, denominadas espécies reativas de oxigênio (EROS). As EROS
são produzidas nas células eucarióticas como consequência do metabolismo celular e são
contrabalanceadas por mecanismos de defesa antioxidante (LAY et al., 2014).
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Estas espécies químicas que possuem grande instabilidade elétrica e grande
capacidade reativa. Portanto, tendem a captar elétrons para seu equilíbrio eletrônico através de
reações químicas com as moléculas do meio. Como resultado destas reações químicas, pode
haver alteração de moléculas biologicamente importantes (ácidos nucléicos, proteínas e
lipídios de membrana), levando a danos celulares ou teciduais, relacionando-se ao
desenvolvimento de diversas doenças (LAY et al., 2014). Devido a esta característica, são
denominados “oxidantes” e estão relacionadas na tabela abaixo (Tabela 1)
Tabela 1: Caracterização das principais Espécies Reativas de Oxigênio in vivo
INTERMEDIÁRIO
COMENTÁRIO
MEIA-VIDA
SÍTIOS DE
FORMAÇAO
Radical superóxido
(O2•-)

Formado a partir da
redução parcial do
oxigênio molecular
por 1 elétron

Decomposição enzimática na
velocidade aproximada de 5x
105 M-1 sec-1 em pH 7,0

Reações de autoxidação
envolvendo flavoproteínas
e ciclos redox

Peróxido de hidrogênio
(H2O2)

Formado a partir da
redução parcial do
oxigênio molecular por 2
elétrons

Decomposição enzimática

Vias catalisadas por
oxidases e pela superóxido
dismutase

Radical hidroxil
(OH-)

Formado a partir da
redução do
oxigênio molecular
por 1 elétron por 3 elétrons
nas reações de Fenton e
Haber-Weiss
catalisada por metais

10 -9 segundos

Locais adjacentes à
formação de ânion
superóxido/peróxido de
hidrogênio na presença de
metais, principalmente
ferro; produto de reação do
óxido nítrico com o radical
superóxido

Radical alcoxil
(RO-)

Radical orgânico centrado
no oxigênio

10 -6 segundos

Intermediário na
peroxidação de lipídios de
membrana

Radical peroxil
(ROOH)

Formado a partir de
hidroperóxidos orgânicos

7 segundos

Intermediário na
peroxidação de
lipídios de membrana

Oxigênio molecular
Simpleto
(1O2 )

Primeiro estado excitado
do Oxigênio Molecular
com nível de energia de
22kcal/mol acima do
estado fundamental ou
oxigênio tripleto (3O2 )

10 -5 segundos

Sem sítios metabólicos
definidos

Fonte: Ribeiro et al. (2005).

As fontes mitocondriais de EROS são provenientes da cadeia transportadora de
elétrons e das reações mediadas pelas enzimas oxidantes, como ciclo-oxigenases, xantina
oxidase e subtipos de fosfato de dinucleotídeo de adenina (NADPH oxidase). Além da
mitocôndria, outras organelas também estão envolvidas na produção de radicais livres como o
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retículo endoplasmático, lisossomos e endosomos. Além das enzimas, alguns metais pesados
(ferro, cádmio e chumbo, por exemplo) e substâncias tóxicas como acroleína, poluentes
ambientais, xenobióticos e irradiação ultravioleta induzem a superprodução de EROS
(NAVARRO-YEPES et al., 2014).
Desta forma, a formação de EROS pelo organismo em condições normais é inevitável,
pois são necessários no processo de respiração celular que ocorre nas mitocôndrias, a fim de
gerar Adenosina Trifosfato (ATP). Adicionalmente, as EROS são importantes em processos
como fertilização do óvulo, mecanismos de sinalização e modulação da proliferação celular,
expressão gênica e, quando produzidos por células imunológicas, como neutrófilos e
macrófagos, apresentam efeito importante na sinalização celular contra patógenos, sendo
essenciais para resposta adequada do sistema imunológico. Porém, a produção excessiva pode
conduzir a danos oxidativos (POLSJAK, 2011).
À vista disto, o estresse oxidativo é o desequilíbrio entre a produção excessiva de
EROS e a capacidade dos sistemas biológicos de transformar os intermediários reativos e/ou
repararem os danos consequentes que podem afetar todos os componentes celulares, como
proteínas, lipídios e ácidos nucléicos (POLSJAK, 2011). Sob condições normais, os níveis
intracelulares de EROS são mantidos baixos devido a atividade dos sistemas antioxidantes
enzimáticos e não-enzimáticos que participam da homeostase in vivo (RAHAL et al., 2014;
LAY et al., 2014).
Cabe salientar que pesquisas recentes relatam que tratamentos que reduzam o
estresse oxidativo melhoram significativamente alterações metabólicas como resistência à
insulina e esteatose hepática, mostrando a importância de uma dieta balanceada e rica em
componentes antioxidantes facilmente encontrados em frutas e hortaliças. Dessa forma, os
polifenóis, sendo um componente dietético, são excelentes candidatos para terapias
adjuvantes nos distúrbios de origem metabólica. Porém, para que estes polifenóis consigam
desempenhar seus diversos papéis, é necessário que os mesmos sejam consumidos
diariamente e que os mesmos estejam biodisponíveis para o organismo (LAY et al., 2014).

2.2.2 Diferença nos tipos de defesa antioxidante

Antioxidantes são compostos que podem retardar ou inibir a oxidação de lipídios ou
outras moléculas, evitando o início ou propagação das reações em cadeia de oxidação
(POLSJAK, 2011).
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O sistema de defesa antioxidante enzimático tem como função inibir e/ou reduzir
danos mediados por radicais livres. O mesmo é divido em sistema de defesa antioxidante
enzimático e não-enzimático, sendo o primeiro composto por enzimas endógenas
antioxidantes como catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e superóxido dismutase
(SOD) e, o segundo, composto por grande variedade de substâncias antioxidantes
provenientes da dieta e/ou suplementação. Este sistema reage com diversos radicais livres,
como o peróxido de hidrogênio, superóxido, oxigênio Singleto, radical hidroxil, óxido nítrico
e nitroso (POLSJAK, 2011).

2.2.2.1 Sistema antioxidante não-enzimático

Os principais componentes do sistema antioxidante não-enzimático são:
 Vitaminas lipossolúveis (vitamina A, E, D e K)
 Vitaminas hidrossolúveis (vitamina C e vitaminas do complexo B)
 Oligoelementos (zinco, cobre, selênio, magnésio, por exemplo)
 Compostos fenólicos

Existe, ainda, uma série de outros antioxidantes não enzimáticos que participam da
defesa contra as espécies reativas do oxigênio nos sistemas biológicos como a ubiquinona, a
ceruloplasmina e o ácido úrico (POLSJAK, 2011).
Diversos estudos têm demonstrado que o consumo de substâncias antioxidantes na
dieta pode produzir uma ação protetora efetiva contra os processos oxidativos que
naturalmente ocorrem no organismo. Neste contexto, podemos inserir o consumo das uvas e
seus derivados. O vinho, por exemplo, apresenta grande concentração de compostos fenólicos
que exibem importante atividade antioxidante devido a seu elevado potencial redox, levando,
dessa forma, a eliminação de radicais livres, prevenção de reações oxidativas, inibição da
peroxidação lipídica, redução da formação de peróxido de hidrogênio e proteção contra danos
de DNA, reduzindo o estresse oxidativo e lentificando o processo de envelhecimento (LIANG
et al., 2014).
Vale ressaltar que, usualmente, os estudos que se referem à ação de compostos
antioxidantes limitam-se à avaliação de nutrientes e/ou alimentos isolados, em detrimento da
consideração dos padrões dietéticos. Tal fato consiste em relevante limitação metodológica,
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uma vez que não se considera a interação entre os vários nutrientes e alimentos que podem
atuar em sinergia na proteção contra os danos oxidativos às células e aos tecidos (BARBOSA
et al., 2010).

2.2.2.2 Sistema antioxidante Enzimático

As principais enzimas antioxidantes que atuam nos organismos superiores são a
Superóxido Dismutase, a Catalase e a Glutationa Peroxidase. Estas agem por mecanismos de
prevenção, impedindo e/ou controlando a formação de EROS (BARBOSA et al., 2010).
A SOD tem a função de redução do radical superóxido em peróxido de hidrogênio
(H2O2), que atua como um segundo mensageiro devido a sua baixa reatividade e a sua
capacidade de se difundir através das membranas (NAVARRO-YEPES et al., 2014;
WEYDERT; CULLEN, 2010).
Existem três isoformas principais de SOD: a que contém zinco e cobre, chamada de
CuZnSOD ou SOD1, localizada na membrana interna da mitocôndria, núcleo e citosol; a
MnSOD ou SOD2, dependente de manganês, localizada na matriz mitocondrial e a SOD
extracelular ou SOD3, que também utiliza cobre e zinco como cofatores catalíticos e está
ancorada na superfície celular (NAVARRO-YEPES et al., 2014). Esta última encontra-se em
tecidos específicos como pulmão, coração, linfa, plasma e fluido cérebro-espinhal
(WEYDERT; CULLEN, 2010).
A SOD1 responde por, aproximadamente, 90% da atividade total da SOD em células
eucarióticas. Apesar da sua maior distribuição no citosol, uma pequena fração encontra-se em
organelas celulares como lisossomos e peroxissomos. Estudos mais recentes ainda apontam a
presença da SOD1 no espaço intermembranar da mitocôndria. Acredita-se que tal localização
seja importante por conferir proteção adicional à mitocôndria contra EROS, além de evitar
que radicais superóxidos escapem da organela (NAVARRO-YEPES et al., 2014; WEYDERT;
CULLEN, 2010).
A GPx é uma selenoproteína com papel crucial em processos de detoxificação e
proteção celular contra danos oxidativos e necessita de cofatores e enzimas secundárias para
seu funcionamento adequado. A GPx pode ser encontrada no citosol e matriz mitocondrial e
sua ação depende da manutenção do ciclo redox da glutationa, por meio do controle da
relação entre glutationa reduzida (GSH) e oxidada (GSSG). Adicionalmente, apresenta grande
atividade em órgãos como fígado, coração e pulmão. Até a presente data, existem oito
isoformas de GPx identificadas, sendo a GPx1 a enzima encontrada em maior abundância em
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todos os tecidos, além de ser a principal responsável pela remoção do peróxido de hidrogênio
(WEYDERT; CULLEN, 2010).
A CAT é uma oxirredutase encontrada no peroxissoma e citoplasma, que apresenta
um grupamento heme e é capaz de fazer a conversão de altas concentrações de H2O2 em água
e oxigênio, diminuindo o risco da formação do radical hidroxil, através da Reação de Fenton.
Adicionalmente, a catalase vincula-se a um segundo cofator, o NAD(P)H, localizado próximo
da superfície estrutural da catalase, estando relacionado à proteção desta enzima contra danos
oxidativos (CALDERÓN et al., 2006; RIBEIRO et al., 2005). A CAT apresenta alto peso
molecular e está presente, principalmente, nos rins, no fígado e em eritrócitos. Os nutrientes
mais importantes para seu funcionamento são o ferro e os tocoferóis. Adicionalmente,
apresenta-se também como uma peroxidase, conseguindo oxidar pequenas cadeias de álcoois,
incluído o etanol, e outros substratos (RIBEIRO et al., 2005; CALDERÓN et al., 2006;).
Postula-se que a menor atividade de enzimas antioxidantes esteja relacionada
diretamente ao envelhecimento, uma vez que o organismo estaria menos apto a eliminar
grandes quantidades de radicais livres. Por outro lado, o aumento na atividade das mesmas
enzimas poderia acelerar a formação de peróxido de hidrogênio, promovendo o dano
oxidativo. Assim, fica clara a importância da manutenção do perfeito equilíbrio entre as
enzimas antioxidantes, com o propósito de promover a manutenção da integralidade celular
(POLSJAK, 2011).

2.3 O PAPEL DOS GENES NA MODULAÇÃO DO ESTRESSE OXIDATIVO

O estresse oxidativo é um potente indutor da proteína p53, também conhecida como
“guardiã do genoma”. Esta é um fator de transcrição que controla a expressão de genes que
afetam diversos processos celulares importantes, incluindo proliferação, reparo do DNA,
morte celular programada (apoptose) e autofagia (REED; QUELLE; HARTLEY, 2015). Em
resposta a altos níveis de estresse ou dano no DNA, a proteína p53 induz a apoptose e
senescência através da superregulação de genes apoptóticos, prevenindo a passagem do DNA
lesionado para “células-filhas”, mantendo a estabilidade genômica. Além disso, a p53 ativa a
transcrição de diversos genes envolvidos na modulação do estresse, como glutationa
peroxidase e a Sestrin, um família de enzimas ativadas pela p53 que atuam no controle do
estresse oxidativo e resposta a dano de DNA, levando a proteção da célula contra danos
produzidos pelos radicais livres (PAN et al., 2012; RODRIGUEZ et al., 2012; BASSIOUNY
et al., 2011).
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Outro importante fator envolvido na estabilidade genômica é a proteína quinase
ataxia-telangiectasia

mutada

(ATM).

Esta

proteína

é

ativada

pelo

complexo

Mre11/Rad50/Nbs1 (MRN) quando há quebra da dupla fita de DNA, orquestrando uma
sinalização em cascata que inicia a resposta ao DNA danificado (GUO et al., 2010).
Entretanto, descobertas recentes sugerem que esta também atua como um sensor redox de
oxigênio que controla os níveis de espécies reativas, podendo ser ativada mesmo sem haver
danos ao DNA, participando de um conjunto diversificado de vias de sinalização envolvidas
na regulação metabólica e câncer (DITCH; PAUL, 2011). Adicionalmente, na ausência da
ATM, células de mamíferos apresentam níveis significativamente mais elevados de EROS,
sugerindo que pode haver alvos específicos da ATM que regulem os sistemas antioxidantes
(GUO et al., 2010).
Por vezes, a ATM e a p53, trabalham juntas. A ATM regula o ciclo celular na fase de
G1/S, através da fosforilação da p53 na serina-15. Adicionalmente, a ativação da ATM
também poderia induzir a senêscencia e apoptose celular, também pela fosforilação da p53. É
importante ressaltar que o funcionamento orquestrado da p53/ATM é fundamental para
homeostase metabólica e redox, estando relacionado a eventos como a prevenção do câncer,
por exemplo (DITCH; PAUL, 2011).
É sabido que dietas com alto teor de lipídios (>35% de lipídios totais e >7% de
gordura saturada), como as dietas rotineiramente adotadas pela população de países
desenvolvidos e em desenvolvimento, podem levar a aumento na produção de radicais livres.
Uma vez que tanto a ATM quanto a p53 respondem a altos níveis de EROs e/ou radicais
livres, dietas com este padrão poderiam alterar a expressão e/ou ativação das mesmas. Dessa
forma, é visto na literatura, em modelos experimentais conduzidos por 8 ou 16 semanas, com
20 a 40% de lipídios totais, há a aumento da expressão e ativação tanto de ATM quanto da
p53 (SHIMIZU et al., 2012; HOMAYOUNFAR et al., 2015; HATANAKA et al., 2017).
Dessa forma, o equilíbrio oxidante/antioxidante é um alvo atrativo para intervenções
terapêuticas. Estudos in vitro e in vivo, utilizando polifenóis como o resveratrol, catequinas e
antocianidinas, diminuíram o estresse oxidativo e, consequentemente, levaram a modulação
da inflamação, do estresse oxidativo e homeostase metabólica, prevenindo e tratando DCNT
(LUDOVICI et al., 2011). Adicionalmente, em modelos animais, o tratamento com
antocianidinas e resveratrol, em doses altas, conseguiu diminuir o estresse oxidativo, evitando
a ativação da ATM e a consequente fosforilação da p53, o que contribuiu para a preservação
da integridade do genoma a longo prazo (GUO et al., 2010; DITCH; PAUL, 2011).
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2.4 POLIFENÓIS – COMPOSTOS BIOATIVOS ENCONTRADO NAS UVAS

O interesse de pesquisadores em compostos fenólicos, ou polifenóis, deve-se à sua
grande abundância na dieta humana, ao reconhecimento das propriedades dessas substâncias,
e ao provável papel na prevenção de várias doenças. Os polifenóis apresentam estrutura
caracterizada por uma ou mais hidroxilas ligadas a um anel aromático, formando os fenóis.
Estes constituem os fitoquímicos mais abundantes na natureza, encontrados em alimentos
como frutas, hortaliças e sementes. Nos vegetais, estes conferem proteção contra radiação
ultravioleta, determinam a cor das flores, atraem polinizadores e agem como protetores de
tecidos vegetais em caso de ataque de patógenos ou dano oxidativo (GEORGIEV et al.,
2014).
Os compostos fenólicos são conhecidos por sua capacidade antioxidante e a relação
entre o teor de fenólicos totais e a capacidade antioxidante do fruto é direta, ou seja, frutas
com teores mais altos de polifenóis geralmente apresentam capacidade antioxidante mais
elevada (KATALINÍC et al., 2010).
De acordo com seu esqueleto de carbono, os polifenóis podem ser divididos em
compostos flavonóides e compostos não flavonóides (estilbenos) (KATALINÍC et al., 2010).
Mas, segundo o número de anéis de fenol que apresentam em sua estrutura e os elementos
estruturais que ligam estes anéis uns aos outros são classificados em: ácidos fenólicos, taninos
(hidrolisáveis e condensados), cumarinas, flavonoides e estilbenos (KARAKAYA, 2004),
ilustrado na Figura 1.
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Figura 1: Organograma dos fitoquímicos.

Fonte: Adaptado de Karakaya (2004)

Nos alimentos, os fenólicos contribuem para o flavor, o amargor, a adstringência, a
cor, o odor e a estabilidade oxidativa (FLAMINI et al., 2013). Nas uvas, os compostos
fenólicos estão localizados principalmente na casca e nas sementes. Os flavonóides são os
principais grupos de compostos fenólicos solúveis em uvas, bem como os principais
contribuintes das atividades biológicas dos produtos derivados desta fruta (XIA et al., 2010).
As principais classes de flavonóides encontrados nas uvas são as antocianidinas,
proantocianidinas, dihidroflavonóis, flavonóis e catequinas. Entretanto, as concentrações
destes compostos nos diversos produtos derivados da uva sofrem ação do tipo de solo, do tipo
de cultivo e da variedade da uva (FLAMINI et al., 2013).
No suco de uva, diversas etapas do processamento podem interferir na quantidade
total de seus compostos fenólicos, dentre elas a extração, o tempo de contato entre o suco e as
partes sólidas da uva (casca e sementes), prensagem, tratamentos térmicos e enzimáticos,
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adição de dióxido de enxofre e/ou ácido tartárico (MALACRIDA; MOTTA, 2005;
MALACRIDA; MOTTA, 2006). Já no vinho, a difusão dos compostos fenólicos a partir da
casca da uva para o mosto se inicia com o esmagamento e se prolonga até o processo de
prensagem. Essa difusão irá depender de diversos fatores, tais como o teor de dióxido de
enxofre, a temperatura durante a vinificação, o teor alcoólico, o tempo de maceração, as
variedades de uva utilizadas, dentre outros. Outro ponto importante é a forma de cultivo: no
cultivo orgânico, sem o uso de agrotóxicos, a uva apresentará uma quantidade maior de
polifenóis, podendo atingir três vezes mais do que quando comparado aos produtos de cultivo
tradicional (TROIAN et al., 2016).
Estudos têm apontado para as propriedades antioxidantes e para o papel primordial
na eliminação de radicais livres dos compostos fenólicos, sendo considerados poderosos
antioxidantes, além de serem doadores de hidrogênios, prevenirem a peroxidação lipídica e
atuarem como quelantes de íons metálicos. Além disso, os polifenóis possuem capacidade de
regular positivamente múltiplas enzimas antioxidantes (LAY et al., 2014; RAHAL et al.,
2014). Estes exercem, ainda, efeitos adicionais ou sinergéticos em uma ou mais vias de
sinalização e transcrição, incluindo aquelas mediadas pelo fator de transcrição nuclear kappa
B (NF-kB), proteína kinase ativada (AMPK), receptor ativado por proliferador de
peroxissomaγ (PPAR γ) e Co-ativador 1-alfa do receptor ativado por proliferador de
peroxissoma (PGC- 1α) (LAY et al., 2014).
Entretanto, é primordial perceber que o uso de antioxidantes sintéticos não é uma
alternativa ao consumo regular de frutas e hortaliças. Cabe ressaltar que a combinação dos
compostos biativos presentes em frutas e vegetais agem sinergicamente, intensificando a
defesa contra os radicais livres. Adicionalmente, antioxidantes exógenos como suplementos
de vitaminas e minerais podem ter sua absorção reduzida devido à necessidade de
transportadores específicos e, em altas doses, podem ser convertidos em substâncias próoxidantes (por exemplo, ascorbil e tocoferil) (POLSJAK, 2011).
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2.4.1 Resveratrol, o polifenol presente na uva, e seu efeito sobre o DNA e estresse
Oxidativo

O aumento na expectativa de vida da população tem levado profissionais da área da
saúde à busca de novos compostos bioativos capazes não só de evitar comorbidades, mas
também de promover a saúde. Dentre os compostos fenólicos presentes na uva e seus
derivados, destaca-se um estilbeno, o resveratrol, que existe nas formas isoméricas, cis, trans
e glicosiladas, sendo a forma trans biologicamente ativa (BRASIL, 2014b). Esse composto é
conhecido por sua capacidade antioxidante, antiinflamatória e cardioprotetora, podendo,
inclusive, exercer atividades importantes no retardo do envelhecimento, mimetizando alguns
dos efeitos da restrição calórica (AMERICAN HEART ASSOCIATION, 2006; CARTER, et
al., 2014).
Nos alimentos, o resveratrol é encontrado, por exemplo, no amendoim e feijões, mas
especialmente nas uvas (Vitis vinifera e Vitis labrusca), sendo o seu consumo proveniente do
fruto, suco e/ou derivados. Na uva, o resveratrol é sintetizado na casca como resposta ao
estresse causado pelo ataque fúngico (Botrytis cinerea, Plasmopora vitcula), dano mecânico
ou exposição à radiação ultravioleta (ANDRADE, et al., 2014). Assim, o resveratrol pode ser
encontrado tanto no vinho quanto no suco de uva. Entretanto, a concentração do resveratrol
nas duas bebidas varia consideravelmente de acordo com tipo de processamento empregado na
elaboração das bebidas bem como as variáveis relacionadas ao clima, solo, temperatura , dentre

outros. No suco de uva, o método de prensagem no processo de produção do suco tem grande
efeito sobre a formação de resveratrol. Porém, a maior influência é do cultivo do fruto
(TROIAN et al., 2016).
Já as cápsulas de resveratrol, comumente vendidas pela indústria de suplementos,
apresentam maior biodisponibilidade do resveratrol que as bebidas derivadas da uva, já que
são comercializadas em doses altas, de maneira isolada e na forma biologicamente ativa
(trans-resveratrol) (TROIAN et al., 2016).
Diversos estudos epidemiológicos têm apontado associação positiva entre o consumo
de alimentos e bebidas ricas em polifenóis e a prevenção de doenças. O consumo de suco de
uva integral e vinho tinto mostraram-se eficazes em alguns estudos, inibindo a oxidação
lipídica e diminuindo o desenvolvimento da placa de ateroma, além de atuar na melhora da
função endotelial, vasodilatação, redução de agregação plaquetária, citocinas inflamatórias e
pressão arterial Adicionalmente, a literatura comenta que estes agem não só como um potente
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antioxidante, mas também favorecem a expressão e atividade de enzimas endógenas, como
GPx e SOD, resultando em uma importante atenuação do estresse oxidativo. (LEE et al.,
2014; PARK et al., 2012; CSISZAR, 2011).
Adicionalmente, animais submetidos a dietas ricas em lipídios e tratados com
resveratrol ou bebidas contendo resveratrol, apresentaram efeito protetor contra o ganho de
peso e acúmulo de gordura visceral, melhorando a resposta glicêmica, diminuindo os níveis
de interleucina-6, favorecendo o equilíbrio do perfil lipídico e modulando os marcadores de
peroxidação lipídica (BEDÊ et al., 2016; VANG et al., 2011).
Ainda, alguns pesquisadores sugerem que o resveratrol tenha, dentre seus possíveis
alvos terapêuticos, a ATM e a p53. Uma vez que este composto é capaz de modular o estresse
oxidativo, conseqüentemente consegue atuar na regulação da expressão da p53 e ATM,
evitando os processos de senescência e apoptose, retardando ou impedindo o envelhecimento
ou morte celular prematura (HORI et al., 2013; RENAULT et al., 2014; ATHAR et al., 2009).

29

3 JUSTIFICATIVA

Sabe-se que a alimentação da população ocidental apresenta-se rica em ácidos graxos
saturados e que uma dieta hiperlipídica está diretamente relacionada ao aumento do estresse
oxidativo, favorecendo e/ou precipitando o desenvolvimento de DCNT.
Adicionalmente, o consumo de suco de uva e de vinho tinto vem sendo associado à
prevenção e ao tratamento de diversas doenças, principalmente devido à ação de seus
compostos fenólicos. Ao mesmo tempo, a indústria farmacêutica tem estimulado o uso de
cápsulas de resveratrol de forma isolada, enfatizando seus benefícios na saúde. No entanto,
cabe ainda identificar sob quais aspectos fatores dietéticos e a suplementação isolada de
resveratrol são capazes de amenizar os danos causados pela ingestão de uma dieta
hiperlipídica e se, de fato, conseguem atuar sob a concentração de enzimas antioxidantes e na
modulação de níveis relativos de RNAm de p53 e ATM, ambos relacionados com o reparo de
danos oxidativos ao DNA.
Assim, este estudo visa contribuir para a prática clínica do nutricionista, oferecendo
novas possíveis condutas terapêuticas, visando à manutenção do equilíbrio redox do
indivíduo, contribuindo para a prevenção de DCNT e mostrando-se como coadjuvante na
promoção do envelhecimento saudável da população.
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4 OBJETIVOS

4.1 GERAL

Avaliar os efeitos do consumo de suco de uva tinto integral, vinho tinto e/ou solução
de resveratrol associados a uma dieta hiperlipídica nas concentrações plasmáticas de enzimas
antioxidantes e nos níveis relativos de RNAm dos genes da p53 e ATM em ratas saudáveis.
Adicionalmente, determinar a concentração de polifenóis nas bebidas e avaliar sua capacidade
antioxidante.

4.2 ESPECÍFICOS

i.

Avaliar a variação do peso corporal e o consumo alimentar dos animais

ii.

Determinar as concentrações plasmáticas da enzima catalase (CAT), glutationa
peroxidase (GPx) e superóxido desmutase (SOD)

iii.

Avaliar os níveis relativos de RNAm dos gene da p53 e ATM no músculo esquelético
e no tecido adiposo;

iv.

Correlacionar as concentrações plasmáticas das variáveis enzimáticas com os níveis
relativos de mRNA da p53 e ATM.

v.

Determinar a concentração de polifenóis e resveratrol no suco de uva tinto integral,
vinho tinto e solução de resveratrol

vi.

Determinar a capacidade antioxidante do suco de uva tinto integral, vinho tinto e
solução de resveratrol.
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5 METODOLOGIA

5.1 COMITÊ DE ÉTICA

O presente projeto foi submetido ao Comitê de ética responsável por pesquisas em
animais de laboratório da Universidade Federal Fluminense (UFF) e aprovado sob o protocolo
número 473/12. Todos os animais foram manipulados de acordo com os princípios éticos
adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA) / Sociedade Brasileira
de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL).

5.2 LOCAL E POPULAÇÃO DO ESTUDO

O presente trabalho foi desenvolvido no Laboratório de Nutrição Experimental do
Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro da
Universidade Federal Fluminense (LabNE-UFF).
Foram utilizados 50 Rattus novergicus Wistar albino, fêmeas, adultas (90 dias),
provenientes do LabNE-UFF. Os animais foram mantidos em ambiente com temperatura
controlada (24ºC +/- 2ºC) e iluminação adequada (ciclo claro e escuro de 12 em 12 horas).
O experimento teve duração de oito semanas. Ao final deste período, os animais
foram sacrificados em câmara de CO₂ e suas carcaças foram embaladas em sacos plásticos e
congeladas (a -70ºC) até o seu recolhimento pela empresa especializada em retirada de
material hospitalar.

5.3 FORMAÇÃO DOS GRUPOS

Para a formação dos grupos, os animais foram separados de forma randomizada.
Posterior a esta etapa, as massas corporais dos animais foram aferidas e seus valores foram
analisados em software estatístico, aplicando análise de variância (ANOVA) e pós-teste
(Tukey) para verificação da homogeneidade do peso corporal dos grupos (em relação à massa
inicial).
A partir daí, os animais foram divididos em cinco grupos (n=10/grupo), da seguinte
forma:
1) Grupo Controle (GC): recebeu água filtrada e ração à base de caseína balanceada em livre
demanda. A ração controle foi elaborada de acordo com as recomendações da American
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Institute of Nutrition - AIN 93M.
2) Grupo Hiperlipídico (GH): recebeu água filtrada e ração hiperlipídica (20%) em livre
demanda.
3) Grupo Suco de Uva Tinto Integral (GSUTI): recebeu suco de uva tinto integral
(15mL/dia), água filtrada e ração hiperlipídica (20%) em livre demanda.
4) Grupo Vinho Tinto (GVT): recebeu vinho tinto (10mL/dia), água filtrada e ração
hiperlipídica (20%) em livre demanda.
5) Grupo Solução de Resveratrol (GSR): recebeu solução de resveratrol (15mL/dia), água
filtrada e ração hiperlipídica (20%) em livre demanda.

Para determinação das quantidades de vinho tinto (VT) utilizadas no experimento,
foi realizada uma revisão da literatura onde pode ser observado que os valores usuais de VT
utilizados em demais estudos experimentais eram de 5 a 20 mL de vinho/dia. Desta forma, foi
estabelecido um valor mediano de VT a ser utilizado no presente estudo, sendo este 10 ml de
vinho ao dia. Considerando a concentração de polifenóis totais do VT que é relatada pela
literatura (MALACRIDA; MOTTA, 2005; SAUTTER et al., 2005; OLIVEIRA et al., 2009),
foi determinado o volume de SUTI ofertado diariamente, a fim de assemelhar a quantidade
dos polifenóis nas duas bebidas. Já para a SR, foi realizada uma busca no mercado acerca das
doses usuais de resveratrol (20-500 mg) que são vendidas em cápsulas para humanos e foi
utilizada a menor concentração.

5.4 RAÇÕES E BEBIDAS OFERTADAS

5.4.1 Rações Controle e Hiperlipídica

As rações Controle e Hiperlipídica que foram ofertadas aos animais durante o
experimento foram preparadas no LabNE-UFF por integrantes da pesquisa.
Os ingredientes foram, primeiramente, pesados em balança eletrônica da marca
FILIZOLA® (de precisão 0,5g). Após a pesagem, os mesmos foram colocados em uma
batedeira industrial (SEMCOHOBART®) para obtenção de uma massa homogênea e
consistente. A partir da massa, as rações foram moldadas manualmente em forma cilíndrica
(pellets) e colocadas em estufa ventilada da marca Espectru® a 65°C por 24 horas para
desidratação. Após este processo, foi feito o resfriamento dos pellets em temperatura
ambiente e as rações foram conservadas sob refrigeração (10°C) em refrigerador Eletrolux®.
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A Tabelas 1, 2 e 3 apresentam respectivamente os ingredientes para a formulação das
rações, e a composição química das rações Hiperlipídica e Controle.

Tabela 1: Ingredientes utilizados para formulação das rações controle e hiperlipídica
ofertadas no experimento (g/100g ração)
INGREDIENTES

RAÇÃO CONTROLE

RAÇÃO HIPERLIPÍDICA

Caseína*

14,0

14,0

Amido

62,1

46,07

Óleo de soja

4,0

-

Banha de porco

-

20

Celulose

5,0

5,0

¹Mix vitaminas

1,0

1,0

²Mix minerais

3,5

3,5

B-colina

0,25

0,25

L-cistina

0,18

0,18

Açúcar

10,0

10,0

Total

100

100

Legenda: (*) % de proteína da caseína = 92,5% proteína/100g caseína; (1) Mix de vitaminas (mg/Kg dieta):
palmitato de retinol 2,4, colecalciferol 0,025, bissulfito sódico de benadiona 0,8, biotina 0,22, cianocobalamina
0,01, riboflavina 6,6, hidrocloreto de tiamina 6,6 e acetato de tocoferol 100; (2) Mix de minerais (g/Kg dieta):
sulfato de cobre 0,1, molibdato de amônio 0,026, iodato de sódio 0,0003, cromato de potássio 0,028, sulfato de
zinco 0,091, hidrogenofosfato de cálcio 0,145, sulfato de ferro amoniacado 2,338, sulfato de magnésio 3,37,
sulfato de manganês 1,125, cloreto de sódio 4, carbonato de cálcio 9,89 e diidrogenofosfato de potássio 14,75.
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Tabela 2: Composição de ácidos graxos da banha de porco
ÁCIDO GRAXO
BANHA
Total de saturados

39,82

Cáprico (10:0)

0,16

Láurico (12:0)

0,19

Mirístico (14:0)

1,59

Palmítico (16:0)

22,40

Esteárico (18:0)

15,27

Araquídico (20:0)

0,20

Bêenico (22:0)

Traços

Total de insaturados

60,18

Palmitoléico (16:1)

4,35

Oléico (18:1)

40,83

Linoléico (18:2)

12,43

Linolênico (18:3)

2,56

Fonte: Adaptado de Fonseca e Gutierrez, 1974.
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Tabela 3: Composição química das rações controle e hiperlipídica utilizadas no experimento
RAÇÃO CONTROLE
RAÇÃO HIPERLIPÍDICA

kcal/100g ração

%/100g ração

kcal/100g ração

Carboidrato

%/100g
ração
77,1

288,4

61,07

224,28

Proteína

12,95

51,8

12,95

51,8

Lipídeo

4

36

20

180

Total

94,05

376,2

94,02

456,08

Legenda: (kcal) quilocaloricas.

5.4.2 Bebidas: água, suco de uva tinto integral, vinho tinto e solução de resveratrol

A água ofertada foi filtrada e obtida no LabNE-UFF. O suco de uva tinto integral e o
vinho tinto Cabernet Sauvignon (tipo da uva: Vitis vinífera) foram adquiridos no comércio
local. Os sucos e o vinho foram comprados de uma única vez, sendo todos da mesma marca e
mesmo lote. A solução de resveratrol foi preparada no LabNE-UFF por membros do estudo,
utilizando-se uma cápsula de 20 mg de transresveratrol + 20 g de açúcar e 500 ml de água,
segundo formulação descrita no Quadro 1. Todas as bebidas foram protegidas da luz
utilizando-se papel alumínio para envolver as mamadeiras, evitando-se assim possível
oxidação dos compostos presentes nas bebidas.
As informações nutricionais do suco de uva tinto integral, do vinho tinto e da solução
de resveratrol utilizados estão descritas no Quadro 1:
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Quadro 1: Informação nutricional do suco de uva tinto integral, do vinho tinto e da solução
de resveratrol utilizados no experimento (em 100mL)
SUCO DE UVA TINTO
VINHO TINTO*
SOLUÇÃO DE
INTEGRAL*
RESVERATROL**
Carboidrato (g)

15

2,9

5,2

Proteína (g)

-

traços

-

Lipídeo (g)

-

-

-

Álcool (g)

-

10,6

-

Valor energético

60

85,8

20,8

(kcal)
Legenda: (*) Informações nutricionais obtidas no rótulo da bebida; (**) Dados obtidos por cromatografia
líquida de alta eficiência em análise realizada pelo grupo de pesquisa no local do experimento.
Fonte: Rótulos do suco de uva tinto integral Aurora®, do vinho tinto Góes Tempos® e da cápsula de resveratrol
utilizados no experimento.
Fonte: A autora

5.5 CUIDADO DOS ANIMAIS

5.5.1 Controle do peso corporal, ração e bebidas ofertadas

Os animais foram pesados, semanalmente, em balança eletrônica da marca Filizola®
(de precisão 0,5g). As gaiolas eram individuais e a troca das mesmas foi feita no mínimo uma
vez por semana, ou quantas vezes foram necessárias.
De segunda a sexta-feira, as bebidas eram ofertadas através de mamadeiras
individuais, utilizando-se uma proveta graduada. Dessa forma, foi ofertada somente água para
GC e GH e água + SUTI, VT e SR para os grupos que sofreram intervenção. Adicionalmente,
também foi realizado o controle do consumo das bebidas ofertadas (resto-ingestão).
O consumo de ração foi estimado através da pesagem da oferta e sobra de ração por
meio de balança eletrônica da marca Filizola® (de precisão 0,5g), semanalmente. Às sextasfeiras, bebidas e rações eram ofertadas em quantidade calculada para três dias (sexta, sábado e
domingo) e o controle das sobras era feito na segunda-feira de semana seguinte.
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Todos os dados de peso corporal e dos consumos de ração e líquidos foram
registrados em planilhas individuais durante os dias de cuidado, até o fim do experimento.
Com o registro dos dados foi possível verificar a variação de peso dos animais ao
longo do experimento e estimar o consumo médio de ração e das bebidas de cada grupo
estudado.

5.6 COLETA DE AMOSTRAS

Ao final do experimento, todos os animais foram submetidos ao procedimento de
esfregaço vaginal para identificação da fase do ciclo estral. Esta determinação foi necessária
para que todos os animais estivessem no mesmo momento fisiológico e, assim, não houvesse
interferência hormonal em futuras análises. Após esta análise, as ratas que estavam na fase
“estro” do ciclo, foram separadas e mantidas em jejum para posterior sacrifício.
Após jejum de seis horas (6h), os animais foram devidamente anestesiados com
injeção intraperitoneal (cloridrato de xilazina associado com ketamina – solução 1:1) na
dosagem de 0,1 mL/200g de peso corporal. Foi feita, então, a coleta de uma amostra de
sangue por punção cardíaca e os animais que não foram a óbito por este procedimento foram
sacrificados em câmara de CO2.
Alíquotas de sangue foram coletadas e transferidas para tubos vacutainer com e sem
anticoagulante, sofrendo suave agitação. Após este processo, o sangue foi centrifugado a 3000
rpm, durante 20 minutos, para obtenção do plasma e soro, respectivamente, e alíquotas foram
separadas em microtubos e armazenadas (-700C) para análises bioquímicas.
Ainda durante o sacrifício, todos os animais foram submetidos ao procedimento de
laparotomia mediana. O corte foi feito utilizando instrumentos cirúrgicos previamente lavados
e higienizados com álcool 70%.

5.6.1. Coleta dos tecidos adiposo e muscular esquelético

A partir da laparotomia mediana, foi retirado o tecido adiposo e o músculo
esquelético de cada animal. O tecido adiposo foi proveniente da região abdominal do animal e
o músculo esquelético foi retirado da perna direita de cada animal.
A massa dos referentes tecidos foi imediatamente verificada, sendo o registro e a
apresentação deste dado feito em massa absoluta do tecido (em gramas). Para análise da
expressão gênica foram seguidos protocolos padronizados para extração do RNA total e RT-
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qPCR de acordo com o manual fornecido pelo fabricante do kit para preparação do cDNA e
reação em cadeia da polimerase (ProMega®, USA).
A escolha dos tecidos a serem utilizados deveu-se às suas diferentes características
fisiológicas. O tecido muscular expressa mais genes p53 e ATM e apresenta várias maneiras
de controlar o estresse oxidativo. Por outro lado, o tecido adiposo apresenta menor expressão
dos fatores supracitados (CRUZAT et al., 2007)
5.7 ANÁLISES DAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES

5.7.1 Catalase (CAT)

A atividade da catalase foi mensurada no plasma dos animais segundo o método
descrito por Aebi (1984). Para realização do ensaio, 3 µL de plasma foi adicionado a placa de
96 poços de baixa absorbância em monocata. Em seguida, foram adicionados 97 µL de um
Mix (tampão fosfato 0,1 M e pH 7,3 com peróxido de hidrogênio 30%) e homoegeneizados.
A mistura foi imediatamente lida a 240 nm durante 60 segundos com intervalo de 30
segundos. A atividade enzimática da CAT foi expressa em U/mg de proteína (Aebi, 1984).

5.7.2 Glutationa Peroxidase (GPx)

A determinação da atividade da Glutationa Peroxidase (GPX) foi feita a partir da
taxa de decaimento da NADPH, determinada por espectofotômetro (340nm), baseando-se na
metodologia de Flohé e Gunzler, 1984.
O preparo dos reagentes foi realizado conforme descrito abaixo:

Preparo dos reagentes:
 Tampão Fosfato (700 µl/amostra)
 Gutationa Reductase (GR): para cada 10 ml do Tampão, foi utilizado 50 µl de GR
 Glutationa Reduzida (GSH): para cada 10 ml de H2O destilada, utilizou-se 30 µg de
GSH
 NADPH [1,5 mM]: 100 µl/amostra
 Azida sódica [1 mM]: 25 µl/amostra
 H2O2 30%: 100 µl/amostra
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Posteriormente, foi ajustado o volume necessário de cada reagente para o total de
amostras e, após, foi feito um mix contendo tampão fosfato + glutationa reductase +
glutationa reduzida + ázida sódica. Também foi feito um branco no começo do grupo
contendo 700 µl do mix + 100 µl de tampão fosfato + 100 µl de NADPH + 100µl H2O2.
As amostras (100 µL) foram pré-incubadas por 10 minutos, colocadas no
espectrofotômetro e foi adicionado 100 µL de NADPH. O decaimento foi monitorado por 3
minutos.
Após, foi adicionado 100 µL de H2O2 e, novamente, as amostras foram lidas por 5
minutos, registrando o decaimento a cada 10 segundos (λ = 340 nm; t = 300 s; Δt = 10 s). Os
resultados foram expressos em K/gHb/s.

- Mix (700 µl)

Incubado por 10 min

- Amostra (100 µL)
- NADPH (100 µL)
- H2O2 (100 µL)

5.7.3 Superóxido Dismutase (SOD)

O plasma dos animais tratados foi utilizado nesse ensaio, baseando-se na
metodologia descrita por Bannister e Calabrese (Bannister e Calabrese, 1987). A atividade
enzimática da SOD foi estimada através da inibição da auto-oxidação da adrenalina. Para
tanto 3, 5 ou 7 µL da amostra foram homogeneizadas em tampão glicina (50 mM, pH 10,2).
Em seguida, 2 µL de catalase (2,4 mg/mL) foram adicionados, seguidos de 4 µL de epinefrina
(2 µM; com HCl). A mistura foi homogeneizada em placa de 96 poços em monocata e lida a
480 nm durante 180 segundos com intervalos de 10 segundos. A atividade enzimática da SOD
foi expressa em U/mg de proteína.

5.8 REAÇÃO QUANTITATIVA EM CADEIA DA POLIMERASE EM TEMPO REAL
(RT-qPCR)
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5.8.1 Extração de RNA total

Os fragmentos de tecidos armazenados em microtubos com reagente TRIzol® (trizol,
Invitrogen, USA) foram macerados e centrifugados (12.000 rpm, 4°C, 10 minutos). O
sobrenadante foi transferido para outros tubos, adicionado clorofórmio, misturados e
centrifugados (12.000 rpm, 4°C, 10 minutos). A fase aquosa foi transferida para outros tubos
e adicionado isopropanol. Após incubação em temperatuda ambiente por 15 minutos, as
amostras foram misturadas e centrifugadas (12.000 rpm, 4°C, 10 minutos), o sobrenadante foi
descartado, e o precipitado foi lavado com solução de etanol-DEPC (80% etanol, DEPC
0,1%) e centrifugado novamente nas mesmas condições. Sobrenadantes foram retirados e o
RNA total foi reconstituído em solução de água–DEPC (0,1%) e armazenados em freezer -80
°C até o momento da síntese de DNA complementar (cDNA) (LIVAK & SCHMITTGEN,
2001).

5.8.2 Síntese de cDNA

Para a síntese do DNA complementar (cDNA) utilizou-se o kit de síntese de cDNA
two-step (Promega, EUA). 4 µg de RNA foram transcritos de modo reverso em cDNA usando
a transcriptase reversa GoScript™ (Promega, EUA), de acordo com o protocolo do fabricante,
utilizando um total de 20 µl de reação. A reação quantitativa da cadeia de polimerase em
tempo real (RT-qPCR) foi realizada utilizando 5 mL de GoTaq qPCR Master Mix (Promega)
para um volume final de 10 µL contendo 50 ng de cDNA. Para a determinação da quantidade
relativa inicial de cDNA, as amostras foram amplificadas com primers dos genes: p53, ataxia
talangiectasia mutada (ATM) e desidrogenase do gliceraldeído-3-fosfato (GAPDH). As
reações ocorreram no equipamento da Applied Biosystems 7500 RT-qPCR (Applied
Biosystems, EUA).
As misturas foram inicialmente desnaturados a 94°C durante 10 min. A PCR
consistia de 40 ciclos com as seguintes condições: desnaturação a 94°C durante 30s,
emparelhamento a 60°C durante 30s, e um período de extensão a 72°C durante 30s. As
análises das curvas de melt foram realizadas para todos os genes e especificidade, bem como
integridade dos produtos de PCR foram confirmados pela presença de um único pico. A
expressão relativa foi normalizada pelos níveis de RNAm do gene de referência (GAPDH) e
utilizando ratos não expostos como grupo de controle. Os valores duplicados de CT foram
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analisados no Microsoft Excel (Microsoft), utilizando o método comparativo de CT (2-ΔΔCT)
método (LIVAK & SCHMITTGEN, 2001).

5.9 CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DAS BEBIDAS OFERTADAS: SUCO DE UVA
TINTO INTEGRAL, VINHO TINTO E SOLUÇÃO DE RESVERATROL
5.9.1 Compostos fenólicos totais por Folin-ciocalteau
A determinação de compostos fenólicos totais foi feita no SUTI e no VT. Foi
considerado que o conteúdo total de polifenóis na SR corresponde à concentração do
resveratrol na solução, pois esta bebida era composta apenas por cápsula de resveratrol,
açúcar e água. A concentração de resveratrol está descrita no item 5.9.2 a seguir.
O conteúdo de compostos fenólicos foi realizado no SUTI e no VT foi determinado
pelo método colorimétrico de Folin-Ciocalteau descrito por Singleton; Orthofer; LamuelaRaventos (1999). O reagente Folin-Ciocalteau é uma solução complexa de íons poliméricos
formados a partir de heteropoliácidos. Esse reagente oxida os fenolatos, reduzindo os ácidos a
um complexo azul (MELO, 2010).
Para a técnica, foram preparadas as soluções de extração de acetona a 70%, Folin
Ciocalteu diluído a 10%, Carbonato de sódio a 7,5%, e solução de diluição do padrão acetona
aquosa a 7%.
Para obtenção do extrato bruto foram diluídos 2g de cada amostra em solução de
acetona a 70%. A solução sofreu agitação magnética por 30 minutos e foi filtrada em papel de
filtro quantitativo. O filtrado foi diluído em 10mL de água destilada e foi depositado em tubos
de ensaio: 0,5mL para o branco da amostra e 0,5mL desta solução e para cada leitura
adicionando 2,5mL de Solução de Folin-Ciocalteau a 10%. Os tubos sofreram agitação em
vortex e foram deixados à temperatura ambiente por 2 minutos Foram adicionados 2,0mL de
Solução de carbonato de sódio a 7,5%, para agitação em vortex e banho-maria à 50ºC por 15
minutos. Para interromper a reação, os tubos foram colocados em banho de gelo, mantendo o
intervalo de tempo inicial. As leituras de absorbância foram feitas em espectrofotômetro
(Bioespectro SP 220®) a λ de 760nm, logo em seguida. Para a leitura do extrato uma alíquota
de 2mL do extrato bruto a 7% de acetona foi passada em cartucho Oasis HLB e lavada 2x
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com 2mL de água destilada. O filtrado foi recolhido, o volume final foi anotado e o
procedimento para leitura foi repetido.
Uma curva padrão de ácido gálico foi determinada a partir de uma solução de 5,0 mg de ácido
gálico e 20mL de Solução padrão de acetona aquosa a 7%, avolumando-se a 50mL. A curva
foi determinada nas concentrações de 0, 20, 40, 60 80 e 100mg/L de ácido gálico. Após
análises, a concentração de fenólicos totais foi expressa em mg EAG L-1 (miligramas de
equivalente de ácido gálico por litro).

5.9.2 Conteúdo de trans-resveratrol por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)
O resveratrol pode ser encontrado na forma dos isômeros trans- e cis-, mas diversos
estudos indicam que o trans-resveratrol é a forma termodinamicamente mais estável e
bioativa na natureza, sendo a configuração química natural do composto que, quando exposto
à luz, pode ser convertido à cis-resveratrol (MELZOCH et al., 2000; STIVALA et al., 2001;
LANZILLI et al., 2012). Com isso, os métodos desenvolvidos para a detecção do resveratrol
são geralmente escolhidos para analisar sua forma trans.
Para análise da concentração de trans-resveratrol nas amostras do SUTI, do VT e da
SR foi utilizada a técnica de CLAE, após extração, conforme descrito por Malovaná et al.
(2001).
Todas as análises cromatográficas foram realizadas protegendo-se as amostras e o
padrão da exposição aos raios UV com intuito de evitar a isomerização do composto estudado
(todo o material de análise foi embalado em papel alumínio e devidamente tampado). O
padrão permaneceu em temperatura controlada de -20ºC.
O padrão do trans-resveratrol (Sigma-Aldrich®) foi utilizado para a construção da
curva de calibração nas seguintes concentrações: 0,016; 0,04; 0,8; 1,6; 4; 10; 20; 40; 60; 80 e
100mg/L. Cada concentração foi injetada em duplicata seguindo as condições cromatográficas
utilizadas para o teste descrito por Malovaná et al. (2001). O tempo de retenção para o padrão
de trans- resveratrol foi de 25 minutos.
Após extração, as amostras foram analisadas em triplicata, sendo injetadas no
sistema de CLAE, com eluição por gradiente. Foi utilizado o cromatógrafo líquido de alta
eficiência integrado LC-20AT (Shimadzu®), composto de três bombas, processador central
CBM-20A e misturador de gradiente a alta-pressão SIL-20AC. Utilizou-se coluna C18
Shimpack VP-ODS (Shimadzu®) de 5μ (4.6 x 250 mm) e pré-coluna C18 Shimpack GVP-
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ODS 5μ (4.6 x 10 mm) de mesmo fabricante para separação, e detector de arranjo de diodos
SPD-M20A para identificação e quantificação das substâncias. O loop utilizado foi de 20μL.
O sistema de solventes usado foi composto de (A) metanol - ácido acético – água
(10/2/88) (v v v) e (B) metanol- ácido acético - água ( 0 2 ) (v v v). Os compostos foram
eluídos com gradiente de tr s estágios lineares partindo de 100 a 5

de A em 15 minutos ,

de 85 a 50% após mais 10 minutos e de 50 a 30% após mais 9 minutos com uma vazão total
de 1.2 mL.min-1. A pressão do sistema foi mantida em torno de 12 atmosferas.
A detecção espectrofotométrica foi efetuada na região do UV, e a quantificação foi
efetuada a 306 nm no tempo de eluição de 25 minutos. A concentração de trans-resveratrol
foi expressa em mg/L (miligramas por litro).

5.9.3 Avaliação da capacidade antioxidante das bebidas ricas em polifenóis e do plasma
por DPPH (2,2 difenil-1-picrilhidrazil)

A capacidade antioxidante das bebidas foi avaliada utilizando-se o método do
sequestro de radicais livres do DPPH (2,2 difenil-1-picrilhidrazil), que se baseia em um ensaio
fotométrico onde o radical livre DPPH, que apresenta coloração roxa intensa em solução
alcoólica, se reduz em presença de moléculas antioxidantes, formando o 2,2 difenil-1picrilhidrazil.
O método utilizado foi adaptado de Almeida et al., (2006). Foi preparada uma
solução DPPH de concentração 0,1μM. Para o preparo do branco do DPPH, foram misturados
100μL de DPPH com 00μL de etanol, e para o preparo das amostras foram adicionados
00μL da solução de DPPH em 100μL de cada amostra de bebida. Em seguida, para limpar as
amostras foi utilizada centrífuga refrigerada (Sigma® 4K15) por 2 minutos a 5100rpm a 4ºC.
As leituras foram realizadas a 517nm no espectrofotômetro (Bioespectro® SP 220), sendo
realizada uma leitura imediata e uma segunda leitura após 30 minutos. A partir das
absorbâncias obtidas, a atividade antioxidante foi calculada utilizando a fórmula descrita
abaixo, sendo expressa pela porcentagem de sequestro de radicais livres DPPH (%SRL).

%SRL = 100 – ((Ab Amostra – Ab Branco)) x 100
Ab Branco

Legenda: absorbância da amostra (Ab amostra), absorbância do branco (Ab branco), sequestro de radicais
livres de DPPH (%SRL), 2,2 difenil-1-picrilhidrazil (DPPH).
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5.9.4 Avaliação da capacidade antioxidante das bebidas ricas em polifenóis e do plasma
por Capacidade de Absorção dos Radicais Oxigenados (ORAC)

O ensaio ORAC foi realizado de acordo com o método descrito por Zuleta et al.
(2009). Este método mede a capacidade do antioxidante em sequestrar radicais peroxil que
são gerados por uma fonte radicalar, AAPH (2,2`-azobis(2-amidinopropano) dihidroclorado),
a 37°C. O radical peroxil, gerado pela reação do AAPH com oxigênio atmosférico, reage com
o indicador fluorescente para formar um produto não fluorescente. As soluções de
fluoresceína, o padrão Trolox e a solução de Dicloridrato de 2,2 Azobis (2metilpropionamida) (AAPH) foram preparados no dia da análise. Em uma microplaca preta de
96 poços foram adicionados 80µL da solução PBS para controle, 20µL da solução PBS para
branco, 20μL do padrão Trolox, diluída em oito concentrações diferentes (2,5, 5, 7,5, 10,
12,5, 15, 17,5 e 20 µg/mL) e 20µL da amostra, diluída em sete concentrações diferentes (33,3,
50, 100, 142,85, 200, 500 e 1000). O padrão Trolox e as amostras foram adicionados de
maneira crescente de concentração e em triplicata. Em seguida foram adicionados 120μL da
solução de fluoresceína, a placa então foi incubada no leitor de microplaca – fluorímetro
marca FluoStar OPTMA, modelo BMG LABTECH, em agitação, por dez minutos à 37ºC, em
seguida foi adicionado 60μL da solução de AAPH a todos os poços, com exceção do
controle. Posteriormente, a placa foi incubada novamente e o método lançado. A leitura da
fluorescência usada foi 485/520nm e o tempo de análise foi de 1 hora e 40 minutos. Os
resultados foram expressos em μmol Trolox g do extrato.
5.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA DOS DADOS

Os dados são apresentados a partir de estatística descritiva como média e desvio
padrão. Análises de comparação de médias dentro do próprio grupo (antes versus depois)
foram realizadas a partir da utilização do teste t-student pareado. Para análises de comparação
de médias entre os grupos foi utilizada análise de variância (ANOVA one-way) e Duncan
como pós-teste. A correlação de Pearson foi utilizada para verificar possível associação entre
as variáveis estudadas. A suposição de normalidade (distribuição Gaussiana) dos dados foi
verificada por meio dos testes de Kolmogorov-Smirnov, para embasar a utilização dos
métodos estatísticos descritos acima. Para tais análises foi utilizado o software GraphPad
InStat versão 3.1, ano 2009, e aceito nível de significância de p < 0,05.
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6 RESULTADOS

6.1 CONCENTRAÇÃO DE POLIFENÓIS TOTAIS, TRANS-RESVERATROL E
CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DAS BEBIDAS UTILIZADAS NO EXPERIMENTO

6.1.1 Compostos fenólicos totais por Folin-Ciocalteau

De acordo com os dados obtidos, a SR (117,44±0,245) apresentou maior
concentração de fenólicos totais em relação às demais bebidas (p<0,05). O VT (2,58±0,004)
apresentou valores intermediários e o SUTI (1,09± 0,022) foi a bebida com menor (p<0,05)
concentração de polifenóis totais.
Para a determinação dos compostos fenólicos foi feita uma curva padrão do ácido gálico
(Figura 2) e os resultados obtidos estão na Figura 3.

Figura 2: Curva analítica do padrão de ácido gálico

Legenda: Absorbância (Abs); Miligramas por litro (mg/L).
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Figura 3: Concentração de polifenóis totais nas bebidas (suco de uva tinto integral, vinho
tinto e solução de resveratrol) ofertadas aos animais (em mg EAG L-1)

Legenda: Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos;
vinho Tinto (VT); Suco de uva tinto integral (SU); solução de resveratrol (SR); miligramas de equivalentes
de ácido gálico por litro (mg EAG L-1 x 104)

6.1.2 Conteúdo de trans-resveratrol por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE)

A curva padrão do trans-resvertarol e os cromatogramas obtidos por CLAE estão,
respectivamente, nas Figuras 4, 5 e 6. Já os resultados obtidos da concentração de transresveratrol nas bebidas estão descritos na Figura 9.

Figura 4: Cromatograma com a eluição do padrão de trans-resveratrol
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Figura 5: Cromatograma com a eluição do trans-resveratrol no vinho tinto

Figura 6: Cromatograma com a eluição do trans-resveratrol no suco de uva tinto
integral

Figura 7: Cromatograma com a eluição do trans-resveratrol na solução de
resveratrol

48

Figura 8: Concentração média de trans-resveratrol nas diferentes bebidas ofertadas (em
mg/L)

Legenda: Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,0001);
Vinho Tinto (VT); Suco de uva tinto integral (SUTI); Solução de resveratrol (SR).

Os resultados obtidos da concentração de trans-resveratrol nas bebidas estão
descritos na Figura 8. A concentração de resveratrol no SUTI (3,81±0,033) foi
significativamente menor do que no VT (13,23±2,62) e na SR (15,32±0,02), que foram
semelhantes entre si.

6.1.3 Capacidade antioxidante

Os resultados da análise da capacidade antioxidante das bebidas estão descritos na
Tabela 5. A atividade antioxidante foi significativamente maior na SR do que no SUTI e VT.
Tabela 5: Atividade antioxidante das bebidas ofertadas pelos métodos DPPH e ORAC
SUTI
VT
SR
a
a
62,07±8,51
73,74±18,18
112,46x105 ± 62,34
DPPH (micromol/g)
ORAC (µmol trolox/g)

7,5 x 10

6a

8,7x10

6b

x105b
9,3x106c

Legenda: Suco de uva integral (SUTI); Vinho tinto (VT), Solução de resveratrol (SR). Letras diferentes
representam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,05).
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6.2 CUIDADO COM OS ANIMAIS

6.2.1 Peso corporal

Com relação ao peso corporal, todos os grupos se mostraram homogêneos no início.
No final do experimento, os animais que receberam dieta hiperlipídica apresentaram maior
peso corporal (p<0,05).
A Tabela 6 apresenta os resultados referentes ao peso corporal dos animais (peso
inicial, peso final e variação de peso corporal), nos diferentes grupos estudados.

Tabela 6: Avaliação do peso corporal inicial (g), peso corporal final (g) e da variação de peso
corporal nos diferentes grupos estudados
p valor
GC
GH
GVT
GSUTI
GSR
Peso corporal
inicial (g)
Peso corporal
final (g)
Variação de
peso corporal
(g)

173,2±30,3

205,4±26,99

220,8±21,37 210,4±30,19

226,4±20,88a 270,4±28,43b

277±15,43b

53,36±18,49

71,25±26,41 49,75±19,13

80,0±24,29

267,6±17,0b

211,8±7,46

0,0629

278,0±16,83b

0,042

66,2±21,47

0,2858

Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto integral (GSUTI), Grupo
Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR). Letras diferentes representam diferenças estatisticamente
significativas entre os grupos (p<0,05);

6.2.2 Consumo de ração, água e bebidas ricas em polifenóis
O consumo de ração (g/dia), o consumo de água (mL/dia) e o valor energético total
consumido diariamente (kcal/dia) não apresentaram diferença estatística entre os grupos.
Quanto ao consumo de trans-resveratrol e polifenóis, o grupo resveratrol foi o que
consumiu as maiores quantidades dos mesmos.
Os dados de consumo de bebidas (água, VT, SUTI e SR) e de consumo de ração
(controle e hiperlipídica) estão apresentados na Tabela 7.
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Tabela 7: Consumo de ração (g /dia), consumo de bebidas (mL/dia), consumo de
resveratrol(mg/dia) e de polifenóis (mg EAG/ dia) dos diferentes grupos, ao final do estudo
p valor
GC
GH
GVT
GSUTI
GSR
Consumo de
ração (g/dia)

11,86±0,48 12,36±1,22

13,29±1,38

11,89±1,41

12,56±1,11

0,5029

Consumo de
água
(mL/dia)

17,15±3,42 13,41±3,06

11,45±3,18

12,61±3,08

12,34±2,10

0,1393

Consumo
energético da
ração
(Kcal/dia)

48,24±5,31

57,7±6,29

60,62±6,29

57,5±14,05

57,28±5,07

0,2266

Consumo de
bebidas ricas
em polifenóis
(ml/dia)

-

-

4,90±0,78a

11,55±2,11b

14,42±0,42c

<0,001

Consumo de
transresveratrol
(mg/dia)

-

-

0,066±0,0262a 0,038±0,0049a

1,532±0,0003b

<0,0001

Consumo de
polifenóis (mg
EAG/dia)

-

-

0,0129±0,45a

0,0163±3,24a

1,761±36,74b

<0,042

Consumo
energético
total
(Kcal/dia)

48,24±5,31

57,7±6,29

61,03±3,23

58,4±5,06

58,08±2,04

0,2640

Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto integral (GSUTI), Grupo
Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)
Letras diferentes representam diferenças estatisticamente significativas entre os grupos (p<0,05);

6.2.3 Concentração plasmática de enzimas antioxidantes

A atividade de CAT no grupo GH (5,40±1,85 U/mg de proteína), GSUTI (4,11±1,39
U/ mg de proteína) e GSR (2,86±1,49 U/mg de proteína) foram semelhantes ao CG
(2,40±1,27 U/mg de proteína), como pode ser observado na Figura 9. Entretanto, foi
observada diferença estatística ao comparar o grupo VT (6,82±1,5 U/mg de proteína) com GC
e GSR (p<0,05). Dessa forma, sugere-se que o vinho tinto aumente a necessidade de CAT
para que haja possível neutralização de EROS possivelmente devido à presença de álcool na
bebida.
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Embora não tenha havido diferença significativa na atividade CAT entre animais que
receberam uma dieta rica em gordura ou controle, demonstrou-se que esta dieta, associada a
bebidas ricas em polifenóis, aumentou a atividade enzimática em 71% em GSUTI, 19% em
GSR, 125% em GH e 184% em GVT quando comparado ao CG. Além disso, a atividade
CAT aumentou 137% após exposição ao vinho tinto quando comparada à solução de
resveratrol.
Figura 9: Atividade plasmática de CAT

*

Atividade de CAT
(U/mg de proteína)
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†
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G
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Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto integral
(GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)
* quando p<0,05 quando comparado ao GC.
† quando p<0,05 quando comparado a GSR.

A atividade de SOD é demonstrada na Figura 10. Todos os grupos apresentaram
atividade de SOD similar (CG 9.01±2.96; GH 11.00±2.59; GSUTI 10.23±1.63; GVT
10.34±2.89; GSR 9.19±1.07 U/mg de proteína).
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Figura 10: Atividade plasmática de SOD
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Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto
integral (GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)

A atividade de glutationa peroxidase é mostrada na Figura 11. A GPx foi a única
enzima que demonstrou diferença entre os grupos GC e GH. GSUTI (63,20±12,8 U/mg de
proteína) foi o único grupo que apresentou atividade enzimática similar a GC (25,36± 14,21
U/mg de proteína), evidenciando que o suco de uva foi efetivo no controle do estresse
oxidativo mediado por uma dieta rica em lipídios.
Nos demais grupos, houve um aumento na atividade de GPx, possivelmente
demonstrando uma maior necessidade desta enzima na neutralização de EROS a partir da
dieta com alto teor de gordura (117,34±15,21 U/mg de proteína), vinho tinto (165,00±20,04
U/mg de proteína) e/ou solução de resveratrol (225,57±24,42 U/mg de proteína) (p<0,0001).
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Figura 11: Atividade plasmática de GPx
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Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto
integral (GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)
* p< 0,05 quando comparado ao GC.
¨ p<0,05 quando comparado ao grupo GSUTI.
† p<0,05 quando comparado ao grupo GH

6.2.4 Avaliação de atividade antioxidante plasmática por DPPH e ORAC:

Utilizando-se o método DPPH, não houve diferença estatística na atividade
antioxidante plasmática de animais tratados com dieta rica em gordura ou dieta rica em
gordura associada a bebidas ricas em polifenóis quando comparadas ao grupo controle (CG
59,29±4,00; GH 56,24±10,26; GSUTI 46,37±17,57; GVT 62,52±12,43; SR 68,66±4,07 %),
conforme observado na Figura 12.
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Figura 12: Atividade plasmática antioxidante pelo método DPPH

Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto
integral (GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)

A avaliação pelo método ORAC apresentou o mesmo resultado da avaliação pelo
método DPPH: a intervenção com bebidas e/ou dieta rica em lipídios não alterou a atividade
antioxidante plasmática dos animas (GC 4,5x107 ± 4,5x107; GH 4,4x107 ± 2x107; GSUTI
4,6x107 ± 4,9x107; GVT 5,5x107 ± 1,0x107; GSR 5,5x107 ± 1,2x107 μmolET g).

Figura 13: Atividade plasmática antioxidante pelo método ORAC
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Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto integral
(GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)
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Foram observadas correlações entre as atividades das enzimas CAT/GPx (r=0,47, p=
0,029) e ORAC/GPx no GH (r=0,9823, p=0,0177)). Não foram observadas outras
associações.

6.2.5 Níveis relativos de RNAm dos genes ATM e p53 no tecido muscular esquelético e
adiposo

No tecido muscular, o grupo hiperlipídico apresentou os maiores níveis relativos de
RNAm de ATM quando comparado ao CG (p<0,001). Entre os grupos tratados com bebidas
ricas em polifenóis, somente o grupo VT apresentou-se diferente do GH, apresentando
menores níveis relativos de RNAm de ATM (p<0,01) (Figura 14). Da mesma forma, no
tecido adiposo, GH também apresentou maiores níveis relativos de RNAm de ATM (p
<0,001) quando comparados ao CG. Adicionalmente, o tratamento com bebidas ricas em
polifenóis (SR, SUTI e VT) normalizou os níveis de RNAm de ATM (p <0,001) (Figura 15).
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Figura 14: Níveis relativos de RNAm do gene ATM no tecido muscular

Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto
integral (GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)
* p<0,05 quando comparado ao GC;
† p<0,05 quando comparado ao grupo GH

Figura 15: Níveis relativos de RNAm do gene ATM no tecido adiposo

1.5

*
1.0

0.5
†

†

†

SR
G

VT
G

G

SU
TI

H
G

C

0.0

G

Níveis relativos de RNAm de ATM

56

Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto
integral (GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)
* p<0,05 quando comparado ao GC;
† p<0,05 quando comparado ao grupo GH.

No tecido muscular, quando comparados ao GC, os maiores níveis relativos de
RNAm de p53 foram encontrados no GSUTI (p<0,001), seguido do GVT (p<0,01) (Figura
16). Entretanto, não houve diferença no grupo que recebeu solução de resveratrol quando
comparado ao GH e GC, diferente do esperado (Figura 16). Adicionalmente, o GSUTI
também apresentou maiores níveis relativos de p53 quando comparado ao grupo que recebeu
dieta hiperlipídica (p<0,05).
No tecido adiposo, GSUTI apresentou a maior expressão de RNAm de p53 quando
comparado aos grupos GC, GSR e GH (p<0,001). No entanto, GVT apresentou maior
expressão em relação a GSR e GC (p<0,05), porém inferior ao GSUTI (p<0,01). Tais
resultados evidenciam que o suco de uva e o vinho tinto parecem apresentar efeito mais
positivo no aumento dos níveis de p53 do que a suplementação isolada de resveratrol,
possivelmente devido aos diversos compostos fenólicos presentes nas bebidas (Figura 17).
Foram observadas correlações entre os níveis relativos de RNAm de p53 e ATM
somente no grupo controle (r = 0,493, p = 0,020). Não foram observadas outras correlações
com as demais variáveis apresentadas.
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Figura 16: Níveis relativos de RNAm do gene p53 no tecido muscular

Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto
integral (GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)
*p<0,05 quando comparado ao GC;
† p<0,05 quando comparado ao grupo GH
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Figura 17: Níveis relativos de RNAm do gene p53 no tecido adiposo

Legenda: Grupo Controle (GC); Grupo Hiperlipídico (GH); Grupo Suco de uva tinto
integral (GSUTI), Grupo Vinho tinto (GVT); Grupo Resveratrol (GSR)
* p<0,05 quando comparado ao GC
† p<0,05 quando comparado ao GH
¥ p<0,05 quando comparado ao SUTI
# p<0,05 quando comparado ao GSR
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7 DISCUSSÃO

A uva e seus subprodutos apresentam diversos compostos fenólicos, como o
resveratrol, com propriedades funcionais capazes de atuar positivamente na saúde do
indivíduo (SAUTTER et al., 2005; ROMERO-PÉREZ et al., 1999; GIEHL et al., 2007).
Partindo do princípio de que o resveratrol atua como um dos principais compostos bioativos
desses alimentos, cabe salientar que sua concentração varia de acordo com o tipo de fonte
consumida (ROMERO-PÉREZ et al., 1999). Além dos alimentos, a indústria farmacêutica
disponibiliza cápsulas de resveratrol em doses que variam de 20 a 500 mg no mercado. No
presente trabalho, as concentrações de trans-resveratrol e polifenóis totais observadas,
respectivamente, no SUTI (0,381 mg/L; 1,091 mg EAG L-1 ) e VT (1,323 mg/L; 2589,4 mg
EAG L-1) estão em consonância com a literatura, onde as concentrações de resveratrol em
sucos de uva do Brasil apresentam valores entre 0,19 e 0,90 mg/L e no vinho tinto as
concentrações apresentam-se em torno de 0,82 e 5,75 mg/L (SAUTTER et al., 2005;
ROMERO-PÉREZ et al., 1999). Já a concentrações de polifenóis totais variam de 240-5084
mg EAG L-1 para sucos de uva (MALACRIDA; MOTTA, 2005; SAUTTER et al., 2005) e de
1014- 3718 mg EAG L-1 para vinhos tintos do Brasil (OLIVEIRA et al., 2009; ROESLER et
al., 2007 ). Na solução de resveratrol utilizada no estudo, as concentrações de resveratrol e
polifenóis totais encontradas foram de 1,532 mg/L e 117.440,00 mg EAG L-1,
respectivamente.
É sabido que o teor de polifenóis nas bebidas pode ser influenciado por diversos
fatores. Ainda, o conteúdo de fenólicos no suco difere de acordo com a variedade da uva,
maturação da fruta, regiões e práticas de cultivo das mesmas (MELLO, 2012; MALACRIDA
et al., 2006). A concentração de fenólicos no suco de uva é influenciada pelo tipo de extração
e procedimentos empregados na produção do suco e pelas reações que ocorrem durante o seu
armazenamento. Já com relação ao VT, dependendo da variedade e maturidade da uva, de seu
cultivo, das técnicas de fabricação e das condições gerais do plantio (clima e solo), assim
como da incidência de luz solar e de pragas, a quantidade de polifenóis pode variar
(FRANKEL et al., 1998; MELLO, 2012). Tais fatos justificam a grande variabilidade
encontrada nos diferentes estudos com suco de uva e vinho tinto no Brasil.
A capacidade antioxidante das bebidas ofertadas foi avaliada pelo método de
sequestro de radicais livres DPPH e ORAC. A solução de resveratrol apresentou maior
capacidade antioxidante que as demais bebidas analisadas (SUTI e VT). Tal resultado era
esperado uma vez que as cápsulas de resveratrol continham alta concentração de trans-
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resveratrol, ofertado de forma isolada. Ao avaliarmos alimentos é importante lembrar que
apesar do SUTI e VT apresentarem uma composição extremamente complexa de compostos
bioativos e que tais compostos não se apresentam isolados e nem concentrações tão altas
quanto em suplementos. Resultados semelhantes foram encontrados por Mello, 2012,
Machado, 2007 e YIlmas e Toledo, 2006 ao avaliar o suco de uva e vinho tinto usando
metodologia semelhante.
Com relação ao consumo alimentar dos animais, ao longo do experimento, não foi
observado diferença entre o consumo de água e de ração, apesar das dietas serem ofertadas de
forma ad libitum, mostrando que as dietas manipuladas foram bem aceitas pelos animais e que
o consumo de ração diário apresentou-se dentro do relatado pela literatura (CHEN et al.,
2017; SOLTIS et al., 2017). O consumo do SUTI e da SR foi maior do que o consumo de VT.
Entretanto, apesar da diferença encontrada no consumo das bebidas, todos os grupos
apresentaram consumo energético semelhante. Tal fato pode ser explicado pela adição de
açúcar para o preparo da SR. Já o suco de uva, naturalmente, já apresenta quantidade
importante de frutose e, o vinho tinto, apresenta o conteúdo alcoólico.
As doses das bebidas consumidas estão em consonância com o que tem sido visto na
literatura científica. Doses usualmente utilizadas de vinho e suco de uva tinto integral variam
de 5 a 20 ml/dia (BUCHNER et al., 2014; INGLÉS et al., 2014; MENG et al., 2014). Já as
doses utilizadas de resveratrol apresentam variação importante, sendo encontradas doses
desde 1 mg/dia até doses mais elevadas como 1.2g de resveratrol/dia por animal (ANDRÉ et
al., 2017; KONG et al., 2015; GU et al., 2016; SCOTT et al., 2015)
Ao analisar o consumo de polifenóis totais das bebidas, pode-se observar que o
consumo de trans-resveratrol e de fenólicos totais apresentou-se semelhante nos animais que
receberam SUTI e VT, porém o consumo foi maior nos animais que receberam SR, como
esperado.
É importante ressaltar a relevância do consumo desses compostos com importante
atividade antioxidante como possíveis protetores celulares contra danos oxidativos
ocasionados pelo modelo de dieta usado no presente estudo (hiperlipídica) e usualmente
consumida pela população de países desenvolvidos e em desenvolvimento.
De acordo com as recomendações da AIN-93M (REEVES et al., 1993), o consumo
diário de lipídios para ratos adultos deve ser de 4%. O modelo dietético adotado neste estudo
foi uma dieta contendo 20% de lipídios totais, sendo essa concentração cinco vezes maior que
a recomendada caracterizando, portanto, uma dieta hiperlipídica.
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Ao analisar o ganho de peso dos animais, alguns estudos, em ratos, associam a
ingestão de dieta hiperlipídica (20-50% de lipídios totais) ao maior ganho de peso (BORBA et
al., 2011; RINDLER et al., 2013), embora não haja maior ingestão calórica, corroborando
com os resultado encontrados. Os pesquisadores comentam que o cerne do problema seria a
inflamação de baixo grau associada à disfunção mitocondrial com possível prejuízo na
oxidação de ácidos graxos. Segundo alguns estudos, os três fatores anteriormente citados
relacionam-se de forma direta a resistência a insulina, levando, a longo prazo, ao
desenvolvimento da obesidade e diabetes (YUZEFOVYCH et al., 2013; LAY et al., 2014;).
Outros fatores que podem estar relacionados ao sobrepeso/obesidade em animais
ingerindo dietas ricas em gorduras podem ser, além da falha no ajuste da oxidação de lipídeos
provenientes da dieta, o aumento da atividade da lipase lipoproteica no tecido adiposo, a
desregulação do neuropeptídeo Y e o aumento da grelina, envolvidos nos mecanismos de
fome e saciedade, e aumento da liberação de citocinas inflamatórias, como Interleucina 6 e
fator de necrose tumoral pelo tecido adiposo, favorecendo a adipogênese e alterando a
sinalização de insulina (HARIRI; THIBAULT, 2010; BAILE et al., 2011).
Entretanto, atualmente, sabe-se que nem todas as gorduras são obesogênicas e, o
perfil do ácido graxo dietético, não só a quantidade de energia ofertada a partir da gordura, é
uma variável importante no desenvolvimento de obesidade induzida pela dieta (HARIRI;
THIBAULT, 2010).
Em modelos animais, já está bem estabelecida a associação do consumo da dieta
hiperlipídica ao aumento do estresse oxidativo, à peroxidação lipídica e à inflamação (SELVI
et al., 2015; GHEN et al., 2017). Um dos mecanismos usados para equilibrar a produção de
espécies reativas de oxigênio (EROS) é o provavel aumento da expressão e atividade de
enzimas antioxidantes como a SOD, CAT e GPx. Esse aumento é um mecanismo natural de
proteção contra o estresse oxidativo, protegendo macromoléculas como DNA, lipídios e
proteínas, enquanto os compostos antioxidantes presentes nos alimentos (sistema não
enzimático), atuam sinergicamente a essas enzimas, potencializando a proteção contra os
efeitos nocivos das EROS (VARGAS-ROBLES et al., 2016).
Alguns relatos na literatura mostraram uma atividade aumentada de enzimas
antioxidantes quando há um aumento de gorduras saturadas da dieta. Rindler et al. (2013),
utilizando uma dieta com 60% de lipídios totais e, Selvi et al. (2015), utilizando dieta com
teor de 50% de lipídios saturados, demonstraram em seus trabalhos aumento nas
concentrações e atividade das enzimas CAT e GPx. Dietas com alto teor de gordura
aumentam a oxidação de ácidos graxos para a produção de energia. Além disso, as
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mitocôndrias produzem mais H2O2 quando oxidam ácidos graxos que o piruvato derivado da
glicólise (SELVI et al., 2015).
No entanto, no presente estudo, não foi observado modificação na atividade das
enzimas SOD e CAT entre os grupos controle e aqueles que receberam dieta hiperlipídica e
bebidas ricas em polifenóis (SR, VT E SU), a exceção da atividade de CAT no grupo VT,
devido à presença do etanol. Deve-se notar que neste estudo foram utilizados 20% de gordura
de porco para preparo da dieta. Nos demais estudos encontrados na literatura foram utilizados
quantidades mais elevadas de lipídios totais (40-70%). Possivelmente, esses modelos
dietéticos fornecem um ambiente mais pró-oxidativo e rico em EROS, justificando um
aumento expressivo na atividade SOD e CAT (CHEN et al., 2017, SELVI et al., 2015;
RINDLER et al., 2013).
Contudo, pode-se observar que a atividade da GPx foi afetada pela alta ingestão de
lipídios, apresentando maior atividade nos grupos que receberam dieta hiperlipídica. Buchner
et al., 2014, utilizando dieta com 59% de lipídios, observou maior atividade de GPx nos
grupos tratados do que no grupo controle, corroborando com os resultados do presente estudo,
onde os grupos que receberam dieta hiperlipídica apresentaram maior atividade enzimática de
GPx do que o controle. Sekine et al. (2011), demonstrou em seu trabalho que as dietas
hiperlipídicas aumentam a expressão de genes relacionados ao metabolismo da glutationa.
Além disso, o maior aumento na atividade da GPx torna a célula mais adaptada para tolerar
altas concentrações de O2 e H2O2 (SEKINE et al., 2011; LIU et al., 2014).
No presente estudo, foi observada correlação positiva entre a atividade antioxidante
(ORAC) e a atividade da GPx no grupo hiperlipídico, o que pode demonstrar que os sistemas
enzimáticos e não enzimáticos são recrutados para neutralizar e/ou minimizar os danos
mediados pela dieta utilizada, uma vez que a GPx está fortemente associada à peroxidação
lipídica, conforme relatado anteriormente (RINDLER et al., 2013; BUCHNER et al., 2014).
Avaliando as atividades de CAT e GPx, a correlação entre essas enzimas encontrada
neste estudo corroboram com o encontrado na literatura. A sinergia dessas enzimas é crucial
para o equilíbrio redox no ambiente celular. Ambas as enzimas atuam de forma conjunta,
apresentando função semelhante: converter H2O2 em H2O e O2. No entanto, GPx é aquela
com maior especificidade quando se trata de peroxidação lipídica como demonstrado por
Rindler et al. (2013) e Sekine et al. (2011).
Em se tratando dos níveis relativos de RNAm de ATM e p53, os animais alimentados
com dieta contendo 20% de lipídios totais apresentaram maiores níveis relativos de RNAm de
ATM. Corroborando com este estudo, Daugherity et al., 2012, mostrou, em um modelo
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experimental similar usando 18% de lipídios totais durante 8 semanas, uma elevação dos
níveis de RNAm de ATM no tecido hepático e comentou que a expressão e ativação do ATM
desempenham um papel importante na resposta celular devido aos níveis de EROS. Assim, é
evidente que dietas com alto teor de gordura, como as que são comumente consumidas em
países desenvolvidos e em desenvolvimento, proporcionam um ambiente pró-oxidativo no
organismo.
Entretanto, a dieta adotada no presente estudo não levou a nenhuma alteração nos
níveis relativos de RNAm de p53 no tecido adiposo ou muscular. Outros estudos que
utilizaram um modelo obesogênico (40% ou mais de lipídios totais), durante 8 a 16 semanas,
encontraram uma correlação positiva entre dietas hiperlipídicas e níveis relativos de RNAm
de p53. Possivelmente, isso pode ser explicado pelo maior teor de lipídios da dieta utilizada,
elevando a maior produção de EROS e, consequentemente, alterando os níveis relativos do
fator de transcrição (SHIMIZU et al., 2012; HOMAYOUNFAR et al., 2015; HATANAKA et
al., 2017).
Ao analisar o efeito do consumo da dieta hiperlipídica associada ao consumo de
bebidas ricas em polifenóis (SUTI, VT E SR), alguns estudos experimentais sugerem que o
tratamento com resveratrol ou alimentos/bebidas ricos em polifenóis, como suco de uva e
vinho tinto, favoreçam a atividade enzimática de SOD, CAT e GPx (INGLÉS et al., 2014;
MENG et al., 2014). No entanto, no presente estudo, não foram observadas alterações na
atividade enzimática de SOD em grupos que receberam bebidas ricas em polifenóis. Diferente
do esperado, nenhuma diferença na atividade SOD foi notada no grupo VT quando
comparado aos demais. Corroborando com estes achados, um estudo em humanos que
associou uma dieta rica em gorduras (45% de lipídios totais) ao consumo de vinho, não
encontrou nenhuma variação na atividade SOD (RENZO et al., 2014). Outro estudo com 80
animais submetidos ao tratamento com etanol, água, vinho e vinho não alcoólico também não
apresentou alterações na atividade desta enzima (RODRIGO et al., 2002).
Entretanto, em se tratando da CAT, os resultados foram distintos: houve maior
concentração enzimática somente no grupo que recebeu vinho tinto. O consumo de etanol
levou a um importante aumento percentual da atividade CAT em relação aos demais.
Semelhante às nossas descobertas, o estudo experimental de Rodrigo et al. (2002), com 80
animais e bebidas ricas em polifenóis (vinho, suco de uva tinto integral e vinho sem álcool)
também encontrou aumento na atividade da CAT em grupos que tiveram consumo crônico de
álcool. Dessa forma, deve-se observar, além do modelo dietético utilizado, a presença de
etanol na bebida, pode ser considerado um potente indutor do estresse oxidativo (BARBOSA
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et al., 2010; DONOHUE & THOMES, 2014). Ainda que o vinho apresente boa quantidade de
resveratrol e fenólicos totais, tais concentrações não foram suficientes para diminuir o estresse
oxidativo mediado pelo consumo crônico de álcool e pela modelo dietético adotado.
Corroborando com os resultados acima mencionados, a atividade de GPx no grupo
VT foi maior do que nos grupos controle, suco de uva tinto integral e hiperlipídico. Como foi
mencionado anteriormente, o etanol e o elevado teor de gordura saturada da dieta atuam como
pró-oxidantes, possivelmente levando a uma alta produção hepática de EROS (DAS &
VASUDEVAN, 2009). Estudos anteriores mencionaram que o citocromo P450, a NADPH
redutase e a NADPH oxidase estão envolvidos neste processo, devido à indutibilidade dessas
enzimas após o consumo crônico de bebidas alcoólicas, alterando o estado redox e recrutando
maiores quantidades de GPx para manter o equilíbrio oxidativo ( PIRES et al., 2011;
DEMORI et al., 2006; DAS et al., 2009).
Assim, os profissionais da área de saúde devem sempre estar atentos ao fato que o
vinho tinto, apesar de ser fonte de polifenóis, incluindo resveratrol, apresenta etanol. Devido a
seu efeito pró-oxidativo, o etanol e seu principal metabólito, o acetaldeído, podem alterar os
efeitos protetores dos polifenóis (BARBOSA et al., 2010). Adicionalmente, estudos
experimentais que conjugam bebidas alcoólicas (fermentados e destilados) com dietas ricas
em gordura mostram um aumento significativo na produção de radicais livres e H2O2
mitocondrial, associando-se positivamente com o aumento da peroxidação lipídica e
conseqüente alteração da atividade enzimática (MACEDO et al., 2013; MELO et al., 2015;
DEMORI et al., 2006).
Ao avaliarmos o efeito do SUTI na atividade enzimática, somente a GPx demostrou
alterações positivas ao conjugarmos esta bebida com a dieta hiperlipídica. O grupo SUTI
apresentou atividade de GPx similar ao GC, apontando para um possível efeito protetor do
suco de uva contra a produção de EROS induzida pelo consumo da dieta. Tal resultado
apresenta-se de acordo com outros estudos que relataram um melhor controle do estresse
oxidativo devido a maior atividade de GPx, após a ingestão de suco de uva (TOALDO et al.,
2016; MELO et al., 2015). A possível explicação para este resultado positivo pode estar
relacionada à presença de uma matriz complexa de polifenóis encontrados no suco de uva,
que incluem proantocianidinas, ácido ellagico, kampferol, miricetina, quercetina, malvidina,
peonidina, cianidina e catequina e resveratrol que atuam em sinergia, ampliando a resposta na
manutenção de homeostase redox (MELO et al., 2015).
Já a suplementação com resveratrol, embora pareça ser uma promessa no controle do
estresse oxidativo, neste modelo experimental, não apresentou nenhum benefício adicional.
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Observando as atividades de CAT e SOD, não houve diferenças entre os grupos CG
e SR. No entanto, ao avaliar a atividade de GPx, o grupo SR apresentou a maior atividade
quando comparado aos demais grupos. Tal resultado pode ser explicado por dois motivos: ao
utilizar doses altas e isoladas de resveratrol, maiores concentrações de EROS podem ser
formados devido a uma possível atividade pró-oxidante deste estilbeno. Adicionalmente,
como demonstrado em estudos anteriores por BROWN et al., 2009 e MUKHERJEE et al.,
2010, doses elevadas de resveratrol podem levar a maior expressão de genes relacionados ao
metabolismo da glutationa devido a alteração da equilíbrio redox.
Vale observar que diferentes fontes de nutrientes, como os antioxidantes naturais
presentes em bebidas ricas em polifenóis, não devem necessariamente afetar todas as
atividades enzimáticas do sistema redox. As enzimas antioxidantes respondem de forma
independente a diferentes radicais e não se pode esperar resposta semelhante dentre elas
(MARINELI et al., 2015).
Em suma, analisando a atividade antioxidante relacionada ao sistema enzimático, no
modelo experimental adotado por este estudo, o resveratrol não demonstrou nenhum efeito ou
benefício adicional, o vinho pode atuar como um prooxidante devido ao teor de etanol e o
suco de uva parece minimizar os efeitos oxidantes de uma dieta rica em gordura.
Ao analisar o sistema não enzimático - que é constituído por uma grande variedade
de substâncias antioxidantes de origem endógena ou dietética - o uso de bebidas ricas em
polifenóis e a mega dose de resveratrol não parecem influenciar a atividade antioxidante não
enzimática avaliada pelo método DPPH e ORAC, embora tenham influência na atividade de
CAT e GPx. Deve notar-se que os polifenóis, neste modelo experimental, atuam no sistema
enzimático, mas sem alterações no sistema não enzimático avaliado.
Como já mencionado, uma das classes mais comuns de constituintes presentes no
reino vegetal são os polifenóis. Estudos anteriores in vitro: usando células cancerígenas de
mama, cólon, próstata e outros tecidos apontaram a importância dos polifenóis na superregulação dos níveis relativos da proteína p53 (ETIENNE-SELLOUM et al., 2013; COSTA et
al., 2017; TAKUR; GUPTA; GUPTA, 2012). Estes compostos têm sido amplamente
utilizados em estudos como potentes antioxidantes e protetores celulares e, estudos préclínicos, apresentam resultados semelhantes aos estudos in vitro: animais que receberam
polifenóis de chás, sucos ou extratos apresentaram maior expressão de RNAm de p53, de
forma dose e tempo dependente (GU, 2013; COSTA et al., 2017; TAKUR; GUPTA; GUPTA,
2012).
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No presente estudo, o tratamento com suco de uva foi o que mais aumentou os níveis
relativos de RNAm de p53, seguido do vinho tinto, em ambos os tecidos. Corroborando com
este estudo, Dolara et al. (2005), utilizando dieta rica em gordura (50% de lipídios totais) e
vinho tinto e Roy et al. (2005), utilizando extrato de semente de uva (GSE) em culturas
celulares, descobriram que os animais tratados com vinho e GSE aumentam a expressão de
p53 com um aumento concomitante na fosforilação de p53. Os mesmos resultados em p53
foram observados por Chang et al. (2015), utilizando extrato de amora nas células musculares
e por Gu et al. (2013), usando polifenóis de chá verde em um modelo de câncer de pulmão.
No entanto, o suplemento de resveratrol por si só não causa nenhum efeito nos níveis
relativos de p53, neste modelo experimental. Possivelmente, os resultados positivos
encontrados nos grupos SUTI e VT, e não no grupo SR, podem ser explicados pela matriz
complexa de polifenóis presentes no suco de uva e vinho tinto (LIANG, 2014). Assim,
espera-se que uma maior expressão de p53 em grupos tratados com suco de uva e vinho tinto,
traga benefícios no controle do estresse oxidativo e, possivelmente, a longo prazo, promoção
da estabilidade genômica.
É importante notar que a proteína p53 tem dois efeitos importantes e opostos: em
baixos níveis de estresse e danos ao DNA, como aqueles que ocorrem naturalmente na vida
diária, a proteína p53 atua diminuindo os níveis de EROS e promovendo o reparo e
sobrevivência celular. Em condições altamente estressantes, graves e crônicas, como
processos oncológicos, a proteína p53 atua induzindo a apoptose. Assim, a classificação de
"bom" ou "ruim", e a dicotomia entre promover a sobrevivência celular ou a apoptose
depende do ambiente, do tipo celular e de outros fatores contribuintes (VOUSDEN & LANE,
2007; MIKHED et al., 2015).
Por outro lado, os níveis relativos de ATM mostraram resultados opostos quando
comparados aos níveis de p53. A utilização de uma dieta rica em lipídios levou a aumento
significativo dos níveis de ATM. Já o tratamento com bebidas ricas em polifenóis normalizou
a expressão de ATM no tecido adiposo, deixando os níveis relativos de mRNA de ATM
semelhantes aos GC. No tecido muscular, apenas o vinho tinto conseguiu normalizar os níveis
de ATM. Diferentes resultados foram observados por Lee et al. (2014), que não encontrou
alteração na expressão, nos níveis relativos e/ou na ativação de ATM em fibroblastos
humanos normais tratados com resveratrol em condições oxidantes.
Uma vez que as maiores concentrações de ATM estão envolvidas em altos níveis de
estresse oxidativo (GUO et al., 2014; BARZILAI et al., 2002), a normalização na expressão
de ATM modulada pelo consumo de polifenóis pode ter um efeito positivo no metabolismo
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celular, protegendo contra os efeitos deletérios do consumo de grandes quantidades de
gordura (DAUGHERITY et al., 2012). Assim, a troca de uma dieta rica em gorduras para uma
dieta rica em vegetais e frutas e, conseqüentemente, maior conteúdo de polifenóis, pode
apresentar um importante fator modulador do estresse oxidativo, evitando o desenvolvimento
de doenças e aumentando a longevidade. Como mencionado acima, os polifenóis apresentam
grande propriedade antioxidante, modulando a produção de EROS, controlando o estresse
oxidativo e atuando como um modulador chave nas vias de sinalização celular, em uma
variedade de culturas celulares e sistemas in vivo (ITO et al., 2004; RELIENE et al., 2007;
LEE et al., 2014)

É sabido que a correlação entre a expressão de p53 e ATM é crucial para a
manutenção do ciclo celular e da estabilidade genômica. Como demonstrado em estudos
anteriores (ETIENNE-SELLOUM et al., 2013; KUBOTA et al., 2014; ZHANG et al., 2010),
as proteínas ATM e p53 funcionam juntas e as alterações na correlação de p53/ATM parecem
estar relacionadas a uma maior probabilidade de desenvolvimento de câncer a longo prazo.
Neste estudo, encontrou-se uma correlação positiva entre a expressão de p53 e ATM no GC
mas nenhuma correlação foi encontrada nos demais grupos. Lavin et al. (2015), descreveu que
a ATM fosforila inúmeras proteínas-alvo envolvidas na estabilidade do genoma.
Possivelmente, uma dieta com 20% de gordura pode ter alterado algum ponto da cascata de
sinalização e, outras vias, ao invés da via p53, podem ter sido fosforiladas, justificando o fato
de que, embora houvesse um aumento nos níveis de RNAm de ATM, não houve um
consequente aumento dos níveis relativos de mRNA de p53 nos outros grupos.
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8 CONCLUSÃO

O modelo dietético utilizado neste estudo levou a maior ganho de peso nos animais,
além de aumentar a atividade enzimática de GPx e os níveis relativos de RNAm de ATM,
porém sem afetar os níveis relativos de RNAm de p53.
Ao conjugar este padrão dietético ao consumo de vinho ou solução de resveratrol,
observou-se aumento de duas enzimas antioxidantes (CAT e GPx). O grupo que recebeu suco
de uva foi o único que normalizou a atividade das enzimas antioxidantes, apontando para uma
possível proteção frente aos efeitos deletérios de uma dieta hiperlipídica.
Quanto aos níveis relativos de RNAm de ATM e p53, a dieta hiperlipídica apresenta
resultados distintos: os níveis relativos de ATM são aumentados pelo padrão dietético
utilizado, porém este não alterou os níveis relativos de p53. Os desfechos do uso de vinho
tinto e suco de uva sob os níveis relativos de RNAm de ATM e p53 também são opostos, uma
vez que o vinho tinto e o suco de uva aumentam os níveis de p53, porém diminuem os níveis
de ATM em ambos os tecidos, possivelmente devido a um conjunto de compostos bioativos
que atuam sinergicamente. Espera-se que o aumento da p53, aliado a normalização dos níveis
de ATM, favoreçam a estabilidade genômica, levando, a longo prazo, a um possível aumento
na longevidade. Já a solução de resveratrol não demonstrou nenhum benefício adicional sobre
os níveis relativos dos genes estudados, a exceção dos níveis de RNA de ATM no tecido
adiposo.
Assim, conclui-se que, neste modelo experimental, o uso do suco de uva, por
conseguir modular a atividade de GPx ao mesmo tempo que aumenta os níveis de RNA de
p53 e normaliza os níveis de ATM, ao invés de vinho e/ou suplementos, pode representar
uma alternativa mais confiável, viável, segura e eficaz em abordagens nutricionais e
terapêuticas.
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10.3 ANEXO C – SEGUNDO ARTIGO SUBMETIDO À NUTRICIÓN HOSPITALARIA

EFFECT OF RICH POLYPHENOLS BEVERAGES ON mRNA LEVELS FROM TP53
AND ATM GENES
EFECTO DE LAS BEBIDAS RICAS EM POLIFENOLES SOBRE LOS NIVELES DE RNAm
DE LOS GENES TP53 Y ATM
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Abstract:
Introduction: p53 and ATM play an important role in oxidative balance control,
promoting cell repair and survival. High fat diets can lead to reactive oxygen species (ROS)
production. Grape polyphenols seem to reduce ROS and restore oxidative balance, favoring
the performance of p53 and ATM. Objective: Investigate the effect of rich polyphenols
beverages associated with a high fat diet in mRNA levels of p53 and ATM. Methods: Fifty
rats were divided into five groups: Control Group (CG) - control diet (4% fat); high fat diet
group (HFD) - high fat diet (20% fat); Grape juice Group (GJ) – grape juice (15 ml/day) +
high fat diet; Red Wine Group (RW) – red wine (10 ml/day) + high fat diet; Resveratrol
Solution Group (RS) – resveratrol solution (15 ml/day) + high fat diet. Muscular and adipose
tissue were subjected to PCR analysis. Results: In muscular tissue, highest p53 mRNA levels
were found in GJ and VT, not in the SR as expected. In adipose tissue, GJ presented the
highest levels among all groups. TpATM levels was higher in the HFD, both in adipose and
muscle tissue. Treatment with rich polyphenols beverages normalized TpATM expression.
Conclusion: In this experimental model, high fat diet alters ATM mRNA levels, but does not
change p53 mRNA levels. Grape juice and red wine showed to be the most effective to
increase TP53 mRNA levels, possibly due to a set of bioactive compounds that acts
synergistically. Additionally, rich polyphenols beverages normalize ATM mRNA levels,
mainly in adipose tissue.
Key words: p53, ATM, high fat diet, grape polyphenols
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Resumen:
Introducción: p53 y ATM desempeñan un important papel en el control del balance
oxidativo, promoviendo reparación y supervivencia celular. Dietas ricas en grasas pueden
conducir a la producción de especies reactivas de oxígeno (EROS). Polifenoles de uva
parecen reducir ROS y restablecer el equilibrio oxidativo, favoreciendo el rendimiento de p53
y ATM. Objetivo: Investigar el efecto de bebidas ricas en polifenoles asociadas con una dieta
alta en grasas en los niveles de RNAm de p53 y ATM. Métodos: Cincuenta ratas se
dividieron en cinco grupos: Grupo de control (CG) - dieta de control (4% de grasa); grupo de
dieta alta en grasas (HFD) - dieta alta en grasas (20% de grasa); Grupo de jugo de uva (GJ) jugo de uva (15 ml/día) + dieta alta en grasas; Grupo Vino Tinto (RW) - vino tinto (10 ml /
día) + dieta alta en grasas; Grupo solucíon de resveratrol (RS) - solución de resveratrol (15 ml
/ día) + dieta alta en grasas. Tejido muscular y adiposo se sometió a análisis de PCR.
Resultados: en tejido muscular,los niveles más altos de RNAm de p53 se encontraron en GJ y
VT, no en SR. En tejido adiposo, GJ presentó los niveles más altos entre todos los grupos.
Los niveles de ATM fueron más altos en el HFD. El tratamiento con bebidas ricas en
polifenoles normalizó la expresión de ATM. Conclusión: En este modelo experimental, la
dieta alta en grasas altera los niveles de RNAm de ATM, pero no cambia los niveles de
RNAm de p53. Jugo de uva y vino tinto mostraron ser los más efectivos para aumentar los
niveles de RNAm de 53, posiblemente debido a un conjunto de compuestos bioactivos que
actúa sinérgicamente. Además, las bebidas ricas en polifenoles normalizan los niveles de
RNAm de ATM, principalmente en el tejido adiposo.

Palabras clave: p53, ATM, dieta alta en grasas, polifenoles de uva

INTRODUCTION

High fat diets have been implicated in the generation of reactive oxygen species
(ROS), leading to oxidative stress (1). Constant cell exposure to oxidative stress can cause
mutations, translocations, and deletions in DNA bases, leading to pre-mutagenic states (1).
High levels of oxidative stress and/or DNA damage alter the expression of ataxiatelangiectasia mutated (ATM) and p53 transcription factor, which play a crucial role in
genome integrity (1). ATM and p53 act synergistically, inducing cells to senescence or
apoptotic events (2,3,4,5).
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ATM phosphorylates p53 transcription factor, which, in turn, activates the
transcription of several genes involved in redox modulation, such as glutathione peroxidase
and members of Sestrin family 1 and 2, protecting the cell from damage induced by hydrogen
peroxide

(6,7,8). Several studies suggest that not only p53 but also ATM controls ROS

levels and they can be activated even without DNA damage, participating in a set of signaling
pathways involved in antioxidant defense and metabolic regulation (5,8,9).
The effect of polyphenols on oxidative stress management is well documented in the
literature, since they can prevent lipid peroxidation, oxidative damage, and apoptosis through
free radicals scavenger action. Epidemiological studies have demonstrated that polyphenol
consumption is a protective factor in the development of chronic diseases (10). They are the
largest and the most widespread phytochemical found in plant-derived products, such as
fruits, grains, and vegetables (11). In grapes, these compounds are mainly located in the bark
and seeds, and are the main contributor to biological activities found in grapes and their
products (12). The main polyphenol families found in this fruit are flavonoids
(anthocyanidins, proanthocyanidins, flavonols and quercetins) and stilbenes, such as
resveratrol (12).
Previous studies showed that polyphenols influence expression and activity of both
p53 and ATM. Thus, the consumption of high polyphenols foods and beverages may have a
synergistic effect on p53 and ATM, acting in the regulation of intracellular redox
homeostasis, up-regulating antioxidant genes, preventing oxidative stress-induced DNA
damage and tumor development under low-stress conditions (8,13).
The purpose of this study was to evaluate the effects of a high fat diet associated with
rich polyphenols beverages consumption on TP53 and ATM mRNA levels in muscular and
adipose tissues of Wistar rats.

MATERIALS AND METHODS
ANIMALS AND DIET
ANIMALS
The study was conducted in the Experimental Nutrition Laboratory of the Department
of Nutrition and Dietetics, School of Nutrition Emilia Jesus Ferreiro at the Federal
Fluminense University (LabNE-UFF). The experimental protocol was approved by the
Brazilian Society of Science in Laboratory Animals (SBCAL) of the Federal Fluminense
University, according to the guidelines of the Brazilian College on Animal Experimentation
(protocol number 473).
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Fifty female Rattus novergicus Wistar albino, 90 days, 200±20g, from LabNE-UFF
were housed in plastic cages in a controlled environment (24°±2°C, with a 12 h daylight
cycle), with free access to food and water. The experiment lasted for 8 weeks.
The animals were randomly divided into five groups (n=10/group):
1) control group (CG): fed a control diet (4% of total calorie intake from fat) based on the
American Institute of Nutrition Recommendations for adult-rodents (AIN 93M) (14).
2) high fat diet group (HFD): fed high fat diet (20% of total calorie intake from fat)
3) grape juice group (GJ): fed a high fat diet (20% of total calorie intake from fat) and
received red grape juice (15 mL/day)
4) red wine group (RW): fed a high fat diet (20% of total calorie intake from fat) and
received red wine (10 mL/day)
5) resveratrol solution group (RS): fed a high fat diet (20% of total calorie intake from fat)
and resveratrol solution (15 mL/day).

SAMPLES COLLECTION AND PREPARATION

At the end of the experiment, all animals were submitted to vaginal smear procedure
to identify the phase of the estrous cycle.
The rats in the estrous’ phase were fasted for 6 hours prior to sacrifice and
anesthetized with ketamine chloride (90 mg/kg) and xylazine hydrochloride (10mg/kg). Blood
samples were collected by cardiac puncture into tubes with EDTA. Adipose and muscular
tissue samples were collected, homogenized in TRIzol® and frozen at -800C.
The choice of tissues to be used was due to their different physiological
characteristics. Muscle tissue expresses more Tp53 and ATM genes and presents several ways
of managing oxidative stress. On the other hand, adipose tissue presents less expression of the
aforementioned factors (15).

TOTAL RNA EXTRACTION
Adipose and muscular tissue samples were macerated into microcentrifuge flex tubes
with TRIzol® reagent and centrifuged (12,000×g, 4 °C, 10 minutes). Supernatants were
transferred to other tubes, chloroform was added, mixtures were centrifuged (12,000×g, 4 °C,
15 minutes), aqueous phases were transferred to other tubes, and isopropanol was added.
After incubation (room temperature, 15 minutes), mixtures were centrifuged (12,000×g, 4 °C,
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10 minutes), supernatants were discarded, and precipitate was washed with ethanol-DEPC
(80% ethanol, DEPC 0.1 %) solution added and centrifuged. Supernatants were withdrawn
and total RNA was reconstituted in water-DEPC (0.1 %) solution and stored (-80°C).

COMPLEMENTARY DNA SYNTHESIS
RNA concentration and purity were determined on a spectrophotometer by calculating
the optical density ratio at a 260 nm/280 nm wavelength ratio. Complementary DNA (cDNA)
synthesis was carried out using a two-step cDNA synthesis kit (Promega, USA). Four
micrograms of RNA were reverse transcribed into cDNA using GoScript™ reverse
transcriptase (Promega, USA), according to the manufacturer's protocol, using a total 20 μl
reaction real time quantitative polymerase chain reaction (RT-qPCR) was performed using 5
μl of GoTaq qPCR Master Mix (Promega) for a final volume of 10 μl volume containing 50
ng of cDNA. To determine the initial relative of cDNA quantity, samples were amplified with
TP53, ATM and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH) primers. Reactions,
in duplicate for each sample, were run on an Applied Biosystems 7500 RT-qPCR machine
(Applied Biosystems, USA). The mixtures were initially denatured at 94 °C for 10 minutes.
The PCR consisted of 40 cycles at the following conditions: denaturation at 94 °C for 30 s,
annealing at 60 °C for 30 s, and an extension period at 72 °C for 30 s. Melt curve analyses
were performed for all genes and PCR product specificity, as well as integrity, were
confirmed by the presence of a single peak. Relative expression was normalized by reference
gene levels (GAPDH), using non-exposed rats as control group. Duplicate CT values were
analyzed in Microsoft Excel (Microsoft) using the comparative CT (2−ΔΔCT) method.

PCR ANALYSIS
cDNA synthesis was carried out using a two-step cDNA synthesis kit (Promega®),
using TP53 and ATM primers. One microgram of RNA was reverse transcribed into cDNA
using GoScript™reverse transcriptase (Promega®) according to the manufacturer's protocol
using a total reaction of 20 µl. Real time quantitative PCR (RT-qPCR) was performed using 5
µL of Gotaq qPCR Master Mix (Promega). For determination of the initial relative quantity of
cDNA, samples were amplified with glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (GAPDH)
primers (reference gene) (16).
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STATISTICAL ANALYSIS
Data were expressed as mean ± standard deviation. For comparison between the
means, one-way analysis of variance and Duncan post-test were used. Pearson´s correlation
was used to verify possible association between p53 and ATM expression. The assumption of
normality (Gaussian distribution) was verified by Kolmogorov-Smirnov test to support the
use of the statistical methods described above. The analyses were performed using GraphPad
Prism software for Windows. Values were considered statistically significant if p<0.05.

RESULTS
TP53 mRNA levels in muscle tissue of GJ group were higher (p<0.05) when
compared to CG (Figure 1). Between the groups that received rich polyphenols beverages, the
highest TP53 mRNA levels were found in GJ (p<0.001) and RW (p<0.05) groups, and not in
the RS, as expected, when compared to HFD. In adipose tissue, GJ presented the greatest
expression of TP53 mRNA when compared to CG, RS and HFD groups (p<0.001). However,
RW showed higher expression in relation to RS and CG (p<0.05) but lower than to GJ
(p<0.01) (Figure 2).
In muscle tissue, HFD group showed ATM mRNA levels significantly higher than CG
(p<0.001). Between the groups treated with rich polyphenols beverages, the RW group
presented lower ATM mRNA levels in relation to the HFD (p<0.01) (Figure 3). Similarly, in
adipose tissue, HFD also presented greater (p<0.001) ATM mRNA levels when compared to
CG (Figure 4). Additionally, treatment with rich polyphenols beverages, normalized ATM
mRNA levels (p<0.001).
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Figure 1.
Relative TP53 mRNA levels in muscle tissue.
Control group (CG) - control diet (4% fat); high fat diet group (HFD) - high fat diet (20% fat); grape juice group
(GJ) - received 15 mL/day grape juice + high fat diet; red wine group (RW) - received 10 mL/day red wine +
high fat diet; resveratrol solution group (RS) - received 15 mL/day resveratrol solution + high fat diet. (†) p<0.05
when compared with control group (CG). (***) p<0.001 when compared with high fat diet group (HFD). (*)
p<0.05 when compared with high fat diet group (HFD).
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Figure 2.
Relative TP53 mRNA levels in adipose tissue.
Control group (CG) - control diet (4% fat); high fat diet group (HFD) - high fat diet (20% fat); grape juice group
(GJ) - received 15 mL/day grape juice + high fat diet; red wine group (RW) - received 10 mL/day red wine +
high fat diet; resveratrol solution group (RS) - received 15 mL/day resveratrol solution + high fat diet. (#) p<0.05
when compared to high fat diet group (HFD). (###) p<0.001 when compared to high fat diet group (HFD). (***)
p<0.001 when compared to control group (CG). (†††) p<0.001 when compared to resveratrol solution group
(RS). (†) p<0.05 when compared to resveratrol solution group (RS), (¥¥) p<0.01 when compared to grape juice
group (GJ).
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Figure 3.
Relative ATM mRNA levels in muscle tissue.
Control group (CG) - control diet (4% fat); high fat diet group (HFD) - high fat diet (20% fat); grape juice group
(GJ) - received 15 mL/day grape juice + high fat diet; red wine group (RW) - received 10 mL/day red wine +
high fat diet; resveratrol solution group (RS) - received 15 mL/day resveratrol solution + high fat diet. (***)
p<0.001 when compared to control group (CG). (††) p<0.01 when compared to high fat diet group (HFD).
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Figure 4.
Relative ATM mRNA levels in adipose tissue.
Control group (CG) - control diet (4% fat); high fat diet group (HFD) - high fat diet (20% fat); grape juice group
(GJ) - received 15 mL/day grape juice + high fat diet; red wine group (RW) - received 10 mL/day red wine +
high fat diet; resveratrol solution group (RS) - received 15 mL/day resveratrol solution + high fat diet. (***)
p<0.001 when compared to control group (CG).(†††) p<0.001 when compared to high fat diet group (HFD).

Correlations were observed between p53 and ATM mRNA levels in control group (r =
0,493, p = 0,020). No other associations were observed.

100

DISCUSSION

Oxidative stress is considered a potent inducer of p53 and ataxia telangiectasia
mutated (ATM) expression. p53 is a transcription factor, also known as the "guardian of the
genome” and coordinates cell-cycle arrest, DNA repair, apoptosis, and senescence,
maintaining genome stability, integrity and regulating longevity and aging process (17,18).
ATM also acts maintaining genomic stability by activating a cell-cycle checkpoint in response
to DNA damage and/or telomeric instability (19). Maintenance of genomic stability is crucial
for prevention of cell death and/or neoplasic process (20).
Recent findings suggest that both p53 and ATM act as a redox sensor in human cells,
controlling ROS levels (5,18,21). In accordance with the literature (9) showed in their study,
that untransformed human fibroblasts treated with hydrogen peroxide present higher levels of
ATM and p53. In the same way, high fat diets are known to induce ROS production due to
increased oxidative stress (5). Thereby, the present study proposes to verify if a high fat diet
would be able to change p53 and/or ATM expression.
Considering the recommendations of 4% of the total lipids by the AIN-93M, for adults
rats, and that high fat diets would be those that use fat above this value, the dietary model
with 20% of fat used at the present study can be classified as high fat diet, and thus, could
induces the production of ROS.
In this experimental model (high fat diet – 20%), no change in p53 mRNA relative
levels was observed in adipose or muscle tissue due to a high fat diet (Figure 1 and 2).
Otherwise, other studies using an obesogenic model (40-70% of total lipid) during 8 to 16
weeks, have found a positive correlation between high fat diets and p53 levels. Possibly, this
can be explained by the higher lipid content of the diet used, which provide a more
prooxidative and EROS-rich environment, altering the transcription factor expression
(17,21,22).
On the other hand, in the present study, animals fed with 20% of fat, presented higher
relative levels of Tp ATM genes (Figure 3 and 4). Corroborating with this study (23) showed,
in a similar experimental model using 18% of total fat during 8 weeks, an elevation of ATM
mRNA levels in hepatic tissue and commented that ATM expression and activation play an
important role in cellular response due to ROS levels (23). Thus, it is evident that high fat
diets, such as those commonly consumed in developed and developing countries, provide a
pro-oxidative environment in the body. Possibly, in the long term, adopting diets with this
profile can increase the risk of developing chronic diseases.
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One of the most widespread classes of constituents present in plant kingdom is
polyphenols. Previous in vitro studies using cancer cells from breast, colon, prostate and other
tissues pointed the importance of polyphenols in up-regulating p53 levels (24,25,26). Preclinical studies present similar results to the in vitro studies: animals that received
polyphenols from teas, juices or extracts presented highest expression of p53 mRNA, also in a
dose and time-dependent manner. These compounds have been widely used in studies as
potent antioxidants and cellular protectors (27).
In the present study, treatment with grape juice led to higher p53 mRNA relative
levels, followed by red wine, in both tissues (Figure 1 and 2). Corroborating with this study
(28), using high fat diet (50% total lipid) and red wine and (29), using grape seed extract
(GSE) in cell cultures, found that animals treated with wine and GSE upregulate p53
expression with a concomitant increase in p53 phosphorylation. Same results in p53 were
observed by (30), using mulberry extract in muscle cells and by (27), using green tea
polyphenols in lung cancer model.
However, resveratrol supplementation alone does not cause any effect on p53 mRNA
relative levels, in this experimental model (Figure 1 and 2). Possibly, the positive results
found in GJ and RW groups, and not in RS group, could be explained by a complex matrix of
polyphenols present in grape juice and red wine, which includes proanthocyanidins, ellagic
acid, kampferol, myricetin, quercetin, malvidin, peonidine, cyanidin and catechin and
resveratrol (31). It is expected that greater p53 mRNA levels, in groups treated with grape
juice and red wine, bring benefits on controlling oxidative stress and, possibly, in the long
term, promoting genomic stability. It is worth to note that the use of natural matrices or food
products, instead of supplements, may represent a more reliable and effective alternative in
nutritional and therapeutic approaches.
It is important to note that p53 protein has two important and opposing effects: in low
levels of stress and DNA damage, such as those naturally in the day-by-day life-span, p53
protein acts lowering ROS levels and promoting cell repair and survival. With high, severe
and sustained stressful conditions, such as oncogene activation, p53 protein acts inducing
apoptosis. Thus, the classification of "good" or "bad", and the dichotomy between promoting
cell survival or apoptosis depends on environment, cell type and other contributing factors
(18).
On the other hand, ATM mRNA relative levels showed opposite results when
compared to p53. Treatment with rich polyphenols beverages normalized ATM mRNA
relative levels in adipose tissue, leading to ATM mRNA levels similar to CG. Although, in
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muscle tissues, only red wine normalized levels of ATM when compared to HFD group
(Figure 3 and 4). Different results were observed (2) that found no change in the expression
and activation of ATM in normal human fibroblasts treated with resveratrol under oxidizing
conditions.
The correlation between p53 and ATM mRNA relative levels is crucial to maintaining
cell cycle and genomic stability. As demonstrated in previous studies, ATM and p53 proteins
work together (24,32) and alterations between the correlation of p53 and ATM
levels/expression/activation seem to be related to a greater probability of developing cancer
(32). In this study, a positive correlation was found between p53 and ATM expression in CG,
but no correlation was found in the other groups. It has already been described that ATM
protein phosphorylates numerous downstream target proteins involved in genome stability
(33). Possibly, a diet with 20% of fat may have altered some point of the signaling cascade
and, other pathways, rather than p53 pathway, could have been phosphorylated, justifying the
fact that, although there was an increase of ATM mRNA levels, there was not a consequent
increase of TP53 mRNA levels in the other groups.
Since higher levels of ATM are involved in higher levels of oxidative stress (9,34), the
normalization in ATM mRNA relative levels, modulated by polyphenols consumption, may
have a positive effect in cell metabolism, protecting against the deleterious effects of
consuming high amounts of fat (23). Thus, the exchange between a diet rich in fats for a diet
rich in vegetables and fruits and, consequently, higher content of polyphenols could present
an important modulating factor of oxidative stress, preventing the development of diseases
and increasing longevity in the long term. As mentioned above, polyphenols present greater
antioxidant properties, modulating ROS production, controlling oxidative stress and acting as
a key modulator in cellular signaling pathways, in a variety of cell culture and in vivo systems
(2,19,35)
However, it is important to note that was not possible to find references using all the
variables that were used in this study (high fat diet and rich polyphenols beverages in healthy
animals), which hindered the discussion about the results. In this way, this study presents
itself as an important knowledge for the current scientific scenario, making room for future
debate.
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CONCLUSIONS

In this experimental model, high fat diet did not alter Tp53 mRNA levels. However,
treatment with grape juice and red wine showed to be effective to increase TP53 mRNA
levels in both tissues, possibly due to a set of bioactive compounds that acts synergistically.
In ATM mRNA levels, diet is able to increase its expression which are reverted by
rich polyphenols beverages, mainly in adipose tissue.
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Table I show the ingredients used for the formulation of high fat and control diet.
Table I. Ingredients used for formulation of control and high fat diets (g/100g chow)
Ingredients
Control
High fat
Casein*
14.0
14.0
Starch
62
46.07
Soybean oil
4.0
Lard
20
Celulose
5.0
5.0
¹Vitamin mix
1.0
1.0
²Minerals mix
3.5
3.5
B-colin
0.25
0.25
L-cystine
0.18
0.18
Sugar
10.0
10.0
Total
100
100
Subtitle: (*) % protein in casein = 92.5% protein/100g casein; (1) Vitamin mix (mg/Kg dieta): retynil palmitate
2.4, cholecalciferol 0.025, benadiona sodium bisulfite 0.8, biotin 0.22, cyanocobalamin 0.01, riboflavin 6.6,
thiamine hydrochloride 6.6 and tocopherol acetate 100; (2) Minerals mix (g/Kg dieta): copper sulphsate 0.1,
ammonium molybdate 0.026, sodium iodate 0.0003, potassium chromate 0.028, zinco sulfate 0.091, calcium
hydrogen phosphate 0.145, iron sulfate 2.338, magesium sulfate 3.37, manganese sulfate 1.125, sodium chloride
4.0, calcium carbonate 9.89 and potassium diidrogenophosphate 14.75.

