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EFEITOS DO DISSELENETO DE DIFENILA NA ATIVIDADE DA 
 ENZIMA δ-AMINOLEVULINATO DESIDRATASE E EM 

 PARÂMETROS BIOQUÍMICOS DE RATOS COM DIABETES 
 MELLITUS TIPO 1 

 
 

Autora: Carolina Quatrin Oliveira  
Orientadora : Cristina Wayne Nogueira  

Co-orientador: Gilson Zeni 
Data e local da defesa: Santa Maria, 16 de Julho de 2004 

 
 

A hiperglicemia e o estresse oxidativo são fatores fortemente envolvidos no 
desenvolvimento de muitos distúrbios que caracterizam o Diabetes Mellitus. Sabe-se que 
alguns compostos orgânicos e inorgânicos de selênio são potentes agentes antioxidantes e que 
determinados compostos inorgânicos de selênio apresentam atividade similar à insulina no 
controle da hiperglicemia. Baseando-se nesses dados, o presente estudo avaliou o efeito do 
composto orgânico de selênio, disseleneto de difenila, na atividade da enzima δ-ALA-D e em 
parâmetros bioquímicos de ratos diabéticos tipo 1, induzidos com aloxano. Os animais foram 
tratados com 6 doses consecutivas de disseleneto de difenila (10 mg/kg, s.c) administrado 
antes (pré-tratamento) ou após (pós-tratamento) à indução de Diabetes. O composto em 
questão apresentou atividade inibitória per se sobre a atividade da enzima δ-ALA-D hepática 
e renal dos animais pré e pós-tratados e sacrificados 14 dias após a indução. Em contrapartida 
não foi verificado efeito sobre os demais tecidos. Sobre a atividade hepática, o disseleneto de 
difenila manteve os níveis de aminotransferases comparáveis aos níveis do controle apenas na 
primeira semana da indução, tanto no pré quanto no pós-tratamento. Além disso, os resultados 
encontrados sugerem que o disseleneto de difenila parece possuir a habilidade de regular os 
níveis de glicose sanguínea e frutosamina sérica que estavam alteradas nos animais diabéticos. 
Desta maneira, o disseleneto de difenila não foi eficaz em proteger a inibição da atividade da 
enzima δ-ALA-D verificada nesta dose e protocolo testados, entretanto ele parece possuir 
atividade hepatoprotetora e propriedade redutora do estado de hiperglicemia. Assim novos 
estudos poderiam ser realizados para investigar outras propriedades do disseleneto de difenila 
e os mecanismos envolvidos nestes efeitos farmacológicos, levando também em consideração 
que o mesmo possui uma estrutura química relativamente simples, que de fato representaria 
uma vantagem econômica.  
 
Palavras chaves: Diabetes Mellitus, disseleneto de difenila, δ-ALA-D, aloxano. 
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The hyperglycemia and oxidative stress are factors strongly involved on development 

of many disorders that characterize the Diabetes Mellitus. It is known that some organic and 
inorganic selenium compounds are potent antioxidant agents and present similar activity to 
the insulin in the control of hyperglycemia. Base on these data, the present study evaluated the 
effect of the organoselenium compound, diphenyl diselenide, on the δ-ALA-D activity and 
biochemical parameters of diabetic type 1 rats, induced by alloxan. The animals were treated 
with 6 consecutives doses of diphenyl diselenide (10 mg/kg, s.c) administrated before (pre-
treatment) or after (post-treatment) diabetes induction. Diphenyl diselenide presented 
inhibitory effect per se on hepatic and renal δ-ALA-D activity. However, this effect was not 
verified on other tissues. Regarding aminotransaminases, there was no difference on 
aminotransaminases for both diphenyl diselenide pre and post treated rats at the first week of 
the induction. Besides, the results suggest that diphenyl diselenide seem to possess ability to 
regulate the levels of plasma glucose and serum fructosamine altered in diabetic animals. 
Thus, diphenyl diselenide was not effective in protecting δ-ALA-D inhibition verified in this 
dose and protocol. However, this compound seems to possess hepatic protector effect and 
property of reducing the hyperglycemia. Considering that diphenyl diselenide has a simple 
chemistry structure and it is easily prepared, new studies could be carried out to investigate 
other pharmacological properties as well the mechanisms involved in diphenyl diselenide 
effects. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
 
1.1 Diabetes mellitus 
 
 
1.1.1 Histórico  
 
 
 Há mais de dois mil anos já havia registros do conhecimento sobre o diabetes mellitus. 

O papiro Ebers, documento médico egípcio escrito cerca de 1500 AC, faz referência a uma 

doença caracterizada por emissão freqüente e abundante de urina. Em 30 AC, o médico 

capotociano Aretaeus, criou o termo Dia-betes¨, que significa “passar através”, pelo fato da 

poliúria ser semelhante à drenagem de água através de um sifão. “Mellitus” origina-se do 

latim , que significa adoçado como mel, referindo-se a presença de açúcar na urina de 

pacientes com a doença. Em 1869, Langerhans descobriu as ilhotas celulares do pâncreas 

responsáveis pela secreção de insulina. E finalmente, em 1921, Banting e Best descobriram e 

isolaram a insulina, sendo um marco na história do diabetes (Greco & Stabenfeldt, 1999). 

 
 
1.1.2 Definição 
 
 

O diabetes mellitus (DM) constitui uma síndrome de etiologia múltipla, que decorre da 

diminuição de secreção e/ou perda da capacidade da insulina em exercer adequadamente seus 

efeitos. Essa síndrome caracteriza-se por distúrbios no metabolismo de carboidratos, lipídios e 

proteínas (Gannon, 2002). 

 
 
1.1.3 Classificação etiológica e características fisiopatológicas 
 
 

Os dois principais tipos de diabetes mellitus, classificados de acordo com a etiologia 

dos distúrbios glicêmicos são: 

 
 
1.1.3.1 Diabetes mellitus tipo 1 
 
 
 O DM tipo 1 que antigamente fora denominado de diabetes mellitus insulino-

dependente (IDDM) ou diabetes juvenil compreende aproximadamente 10% da população 
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diabética, e manifesta-se em crianças, adolescentes e adultos jovens. Quanto à origem 

etiológica o DM tipo 1 pode ser dividido em diabetes imuno-mediado e diabetes idiopático. 

No diabetes imuno-mediado há uma forte associação com a região HLA (antígenos 

leucocitários humanos) no cromossomo 6 e uma relação com destruição auto-imune das 

células β pancreáticas. Os marcadores dessa destruição auto-imune incluem auto-anticorpos 

das ilhotas pancreáticas (ICAs), auto-anticorpos para insulina (IAAs), auto-anticorpos para 

ácido glutâmico decarboxilase (GAD65), e auto-anticorpos para a tirosina fosfatases IA-1 e 

IA-2. Desta maneira, falta o fornecimento de insulina, havendo a necessidade de reposição da 

mesma. Os pacientes são magros, com tendência a cetoacidose e com início repentino dos 

sintomas (Akerbloom et al., 2002; ADA, 2000). 

O diabetes idiopático é a forma de diabetes tipo 1 que não têm nenhuma etiologia 

conhecida. Alguns destes pacientes têm insulinopenia permanente e são propensos a 

cetoacidose, outros exibem graus variados de deficiência de insulina entre episódios. Esta 

forma de diabetes tem fatores hereditários, mas não existem evidências de auto-imunidade das 

células β pancreáticas, além de não haver associação com HLA (ADA, 2000). 

 
 
1.1.3.2 Diabetes mellitus tipo 2 
 
 

O DM tipo 2 que antigamente fora denominado de diabetes mellitus não-insulino-

dependente (NIDDM) ou diabetes senil. Compreende, aproximadamente, 90% da população 

diabética, que está estimada em 200 milhões de pessoas em todo mundo (Moneva & Dagogo-

Jack, 2002). Manifesta-se geralmente em pacientes com idade superior a 40 anos, e tem 

elevado componente hereditário. São reconhecidos como fatores etiológicos: a idade, 

predisposição genética e obesidade (Steppan & Lazar, 2002). Resulta de graus variáveis de 

resistência à insulina e/ou deficiência relativa de secreção de insulina pelas células β 

pancreáticas (Arner et al., 1991; Gerich, 1998; Greenberg & McDaniel, 2002).  

 
 
1.1.4 Diagnóstico do Diabetes mellitus  
 
 

O diagnóstico da doença baseia-se na demonstração de hiperglicemia. O protocolo 

para a investigação laboratorial compreende dosar a glicose plasmática com o paciente em 

jejum de 8-10 horas. 
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Para investigação de DM, podem ser realizados os testes de glicemia de jejum e de 

tolerância oral à glicose (TOTG), com sobrecarga de 75 g de glicose via oral. Pacientes com 

glicemia de jejum inferior a 100 mg/dl e TOTG inferior a 140 mg/dl, são considerados com 

glicemia normal. Pacientes com glicemia de jejum superior a 126 mg/dl e TOTG entre 140 e 

199 mg/dl, são caracterizados com tolerância diminuída à glicose. Pacientes com glicemia de 

jejum superior a 126 mg/dl e TOTG superior a 200 mg/dl, são considerados diabéticos (ADA, 

2000). 

 
 
1.1.5 Diabetes mellitus experimental 
 
 

Agentes diabetogênicos como a estreptozotocina e o aloxano, têm sido extensivamente 

utilizados em estudos experimentais, eles reproduzem nos animais o quadro de alterações 

metabólicas e sinais clínicos idênticos aos que ocorrem na enfermidade naturalmente 

adquirida. 

A estreptozotocina é um antibiótico de amplo espectro de ação, produzido a partir de 

microorganismos Streptomyces achromogenes, que atua como agente anti-tumoral. Sua 

propriedade diabetogênica consiste na completa degeneração das células ß das ilhotas 

pancreáticas (Kaneko et al., 1978). 

O aloxano é uma base pirimídica que também causa a destruição das células ß das 

ilhotas pancreáticas. Essa citotoxicidade seletiva do aloxano é condicionada pela grande 

capacidade das células ß em acumular a droga, aliada ao fato dessa célula demonstrar uma 

grande sensibilidade aos radicais peróxidos, quando comparada a outros tecidos (Malaisse et 

al., 1982; Matheus & Leiter, 1999; Nielsen et al., 1999).  

O aloxano promove encolhimento celular, picnose nuclear e vacuolização do 

citoplasma. Cerca de 12 horas após a sua aplicação visualiza-se fragmentação e edema das 

mitocôndrias e conseqüentemente morte das mesmas, resultando na necrose das células ß 

(Penberton & Manax, 1970). 

Szkudelski (2001) em seus experimentos observaou que o aloxano diminuiu os grupos 

–SH e aumentou a atividade da glutationa peroxidase em fígados de ratos. 

Concomitantemente a essas alterações houve um aumento drástico na concentração da 

insulina sanguínea desses ratos, entretanto não ocorreu uma diminuição da glicemia dos 

mesmos, o que sugere prejuízo da sensibilidade periférica a insulina. Esses resultados indicam 

que as ações características do aloxano não são apenas conseqüências de danos nas células ß.  
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1.1.6 Complicações Diabéticas Crônicas 
 
 

O diabetes como doença primária causa uma série de doenças secundárias, que são 

chamadas de complicações diabéticas crônicas, tardias ou de longo prazo, conseqüentes dos 

distúrbios bioquímicos produzidos pelo estado de hiperglicemia (Gross & Ter Veer, 2000). 

Existem várias rotas metabólicas que tentam explicar como a hiperglicemia de longa duração 

causa as complicações crônicas do diabetes, entre elas, a glicação de proteínas e o estresse 

oxidativo. 

As proteínas glicosiladas podem mediar muitas das alterações microvasculares 

precoces do diabetes. As principais complicações crônicas para ambos os tipos de diabetes 

são: doenças vasculares, nefropatia, retinopatia, e neuropatia (Mohamed et al.,1999; Biessels 

et al., 2002; Dagogo et al., 2002). 

 
 
1.1.7 Glicosilação não-enzimática das proteínas 
 
 

É o processo pelo qual a glicose une-se quimicamente com proteínas, sem a ajuda de 

enzimas. A hiperglicemia existente nas condições diabéticas altera a cinética de uma série de 

fenômenos bioquímicos naturais, conhecidos como “Reações de Maillard”. Este processo é 

iniciado com reações de glicosilação não-enzimática entre a glicose e o grupamento amino de 

proteínas (Caballero et al., 1998) 

A glicose e outros açúcares não redutores reagem com resíduos N-terminais e/ou 

grupos amino de macromoléculas para formar inicialmente os adutos de “Bases de Schiff” 

(Figura 1). Em seguida estas aldiminas sofrem um rearranjamento químico para formar uma 

cetoamina, que é um composto quimicamente mais estável (Mohamed et al., 1999). Esta 

cetoamina é chamada de Produto de Amadori, nome do químico italiano que descreveu 

primeiramente este tipo de rearranjamento (Brownlee et al., 1988). 

Tanto as bases de Schiff, quanto os produtos de Amadori, são compostos 

intermediários quimicamente reversíveis, formam-se sem a ajuda de enzimas, e são chamados 

de Produtos Iniciais de Glicosilação não-enzimática (PIG). As bases de Schiff são formadas 

dentro de horas, enquanto que os produtos de Amadori são formados em questão de semanas 

(Brownlee et al., 1988; 1984).  
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Figura 1. Glicosilação não-enzimática de proteínas. 
O produto de glicosilação avançada envolve uma ligação cruzada proteína-proteína. Os produtos da glicosilação 
iniciais são reversíveis, os produtos terminais mais avançados são irreversíveis (Brownlee et al., 1988). 
 

As cetoaminas (Produtos de Amadori) de cadeia aberta podem reagir com 

grupamentos amino de outras proteínas e formar ligações cruzadas irreversíveis, por meio de 

reações químicas, como a condensação, β eliminação ou hidratação e, portanto, alterar a 

estrutura e a função destes substratos (Bierhaus et al., 1998; Vlassara et al., 1994). Estas 

reações resultam na formação de produtos irreversíveis, chamados de Produtos Terminais de 

Glicosilação Avançada (PTGA), ou “Advanced Glycation End Products” (AGE’s) (Mohamed 

et al., 1999). 

A quantidade de PIG aumenta quando os níveis de glicose sanguínea são altos, e 

retorna para o normal quando os níveis de glicose são normalizados, uma vez que, são 

compostos reversíveis, e sua formação é dependente da concentração de glicose ao longo do 

tempo. 

Visto que os PIG não se acumulam no colágeno ou em outras proteínas estáveis de 

tecido no diabetes crônico, as suas concentrações não estão correlacionadas com a presença 
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ou com a severidade das complicações diabéticas tardias (Vishwanath et al., 1986; Brownlee 

et al. 1988). 

Os PIG sofrem um rearranjamento químico complexo para formar os PTGA. Os níveis 

de PTGA não retornam para o normal quando a hiperglicemia é corrigida, acumulando-se, 

portanto, nas proteínas de longa duração, como nas proteínas dos vasos sanguíneos.  

Os PTGA estão ligados irreversivelmente às proteínas e acumulam-se continuamente 

ao longo do tempo. A razão deste acúmulo é proporcional ao nível de glicose sanguínea e o 

tempo de exposição do tecido (Brownlee et al., 1988). 

A formação de PTGA ocorre lentamente em condições glicêmicas normais, mas está 

aumentada na presença de hiperglicemia e/ou condições de estresse oxidativo, onde o 

“turnover” de proteínas e lipídeos é prolongado. 

Conseqüentemente, a hiperglicemia crônica resulta na formação aumentada de PTGA, 

e este é considerado um parâmetro de exposição dos tecidos a altas concentrações de glicose, 

ao longo do tempo (Mohamed et al., 1999). 

A hemoglobina glicosilada (GHb), que resulta da glicosilação não-enzimática da 

hemoglobina, é considerada um marcador para a formação de PTGA, sendo, portanto 

irreversível. A GHb é o produto da reação não-enzimática entre glicose e o grupo amino 

terminal de um resíduo de valina na cadeia β da hemoglobina. O termo inclui todas as 

hemoglobinas modificadas com a glicose, incluindo HbA1 e suas frações, bem como as outras 

hemoglobinas anormais (HbS, HbF, HbC) que, eventualmente, possam estar presentes. 

(Palmer & Jain, 1997). 

A percentagem de GHb depende da concentração de glicose no sangue, do tempo de 

duração da exposição da hemoglobina à glicose e ao tempo de meia vida dos eritrócitos 

(aproximadamente 120 dias). Quanto maior a concentração de glicose e maior o período de 

contato, maior a percentagem da GHb. (Johnson et al, 1998, Turpeinen et al., 1995).  

Além da hemoglobina, a glicose pode ligar-se a outras proteínas e globulinas por meio 

de uma glicosilação não-enzimática. A proteína total, principalmente a albumina, após a 

ligação com a glicose, se transforma em uma cetamina estável, e é denominada genericamente 

frutosamina. Por sua meia-vida ser pequena, de cerca de 30 dias, os resultados obtidos 

indicam a média das glicemias nas 2 últimas semanas (Schartz, 1995; Fu et al., 1992; Smid et 

al, 1986). 

Existe uma correlação positiva significante entre a formação aumentada de PTGA, e 

as complicações diabéticas tardias (Monnier et al., 1986; Brownlee et al. 1988). 
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Evidências indicam que a glicação de proteínas, por si só, poderia induzir a formação 

de espécies reativas de oxigênio, e estas, podem causar um dano oxidativo em moléculas 

endógenas (Inouye et al., 1998). Portanto, uma produção excessiva de radicais livres, e 

conseqüente depleção de antioxidantes, estão associadas com manifestações diabéticas em 

eritrócitos de pacientes diabéticos (Caballero, 1995). 

Uma possível ligação entre o estresse oxidativo e a hiperglicemia causam dano celular 

e conseqüentemente desenvolvimento secundário de complicações diabéticas.(Figura 2). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiperglicemia 

Auto-oxidação 
da Glicose 

Formação de 
PTGA 

Interação 
receptores 

Ativação do 
sistema imune 

Depleção de antioxidantes 

Formação de radicais livres 

Dano celular 

Vasculopatia Retinopatia

NeuropatiaNefropatia

Figura 2. Possível ligação entre estresse oxidativo induzido pela hiperglicemia e, 
subseqüente desenvolvimento de complicações diabéticas (Figura modificada de Mohamed et al., 
1999). 
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2.1.9 O papel dos PTGA nas complicações diabéticas tardias 

 

Os PTGA tem um papel fundamental no desenvolvimento das complicações diabéticas 

tardias e, por isso, tem-se investigado muito para entender melhor esta rota metabólica 

(Brownlee, 1995). 

O aumento da formação de PTGA nos tecidos diabéticos precede, e está 

correlacionado, com as manifestações iniciais das complicações diabéticas tardias 

(Beisswenger et al., 1995). 

Um mecanismo suposto pelo qual os PTGA exercem seus efeitos nas células, é por 

meio de interações específicas com receptores celulares e com proteínas ligadas aos PTGA.  

Um dos receptores que tem sido investigado em detalhes é o receptor “RAGE” 

(receptor para “AGE’s), o qual  está presente numa grande variedade de células, tais como 

células endoteliais e macrófagos (Vlassara, 2001). 

A ligação dos PTGA com os “RAGE” resulta na geração intracelular de espécies 

reativas de oxigênio, (Esposito et al., 1989; YAN et al., 1997) e depleção paralela dos 

mecanismos de defesa antioxidantes (Bierhaus et al., 1997). 

O estresse oxidativo celular elevado, devido a formação exacerbada de PTGA, 

conseqüentemente, leva à uma ativação do fator de transcrição NF-KB, e subseqüente 

expressão do gene dependente do fator NF-KB. (Bierhaus et al., 1997).Alguns autores 

pesquisaram pacientes com diabetes mellitus  e demonstraram uma correlação positiva entre  

a ativação do NF-KB  e a qualidade do controle glicêmico, este indicado pela dosagem de 

hemoglobina glicosilada (Hofmann et al., 1998). Os pacientes com níveis elevados de 

hemoglobina glicosilada, demonstraram uma elevada atividade de ligação NF-KB, enquanto 

pacientes com controle glicêmico bom, demonstraram uma baixa ativação do NF-KB.   

Desta maneira, quando os pacientes são tratados com antioxidante, há uma supressão 

significante na ativação do NF-KB, e também, uma diminuição nos marcadores plasmáticos 

para peroxidação lipídica. (Hofmann et al. 1998, 1999). 
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1.2 A enzima delta-aminolevulinato desidratase (δ-ALA-D) 
 
 
1.2.1 Definição 
 
 

A enzima citoplasmática delta-aminolevulinato desidratase (δ-ALA-D, E.C. 4.2.1.24), 

também conhecida como porfobilinogênio sintetase ou 5-aminolevulinato hidroliase foi 

isolada na década de 50.  Esta enzima é uma metaloproteína que catalisa a formação do 

composto monopirrólico, porfobilinogênio (PBG), através da condensação e ciclização 

assimétrica de duas moléculas de ácido delta-aminolevulínico (ALA), com perda de 2 

moléculas de água (Gibson et al., 1955). 

No mecanismo proposto para a síntese do porfobilinogênio, um resíduo lisil do sítio 

ativo da enzima forma uma base de Schiff com a primeira molécula do substrato (ALA), 

originando a cadeia lateral P (cadeia propiônica), enquanto uma segunda molécula do 

substrato dá origem à cadeia lateral A (acética) do porfobilinogênio (Figura 3) (Castelfranco 

et al., 1983). 

A reação catalisada pela δ-ALA-D faz parte da rota biossintética dos compostos 

tetrapirrólicos (corrinas, bilinas, clorofilas e hemes) (Figura 4). A grande importância destes 

compostos reside na sua função como grupos prostéticos de proteínas. O heme 

(ferroprotoporfirina) faz parte da estrutura de proteínas que participam do transporte de 

oxigênio (hemoglobina e mioglobina), transporte de elétrons (citocromos a, b e c), 

biotransformação de xenobióticos (citocromo P450) e do sistema de proteção contra peróxidos 

(catalases e peroxidases) (Timbrell, 1991). 
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Figura 3. Condensação assimétrica de duas moléculas do ácido 5-aminolevulínico 
catalisada pela enzima δ-ALA-D. (Castelfranco & Batle, 1983)  

• Cadeia lateral A (-CH2COOH) do ALA, originária da segunda molécula de substrato, a qual forma a 
porção acetil do PBG. O nitrogênio do grupo amino desta porção permanece livre. 

• Cadeia lateral P (-CH2CH2COOH) do ALA, originária da primeira molécula de substrato, a qual forma 
a porção propionil do PBG. O nitrogênio do grupo amino desta porção é incorporado no anel pirrólico 
do produto. Esta cadeia liga-se primeiro e forma uma base de Schiff com o resíduo lisil (lisina-252 na δ-
ALA-D de mamíferos e lisina-246 na δ-ALA-D de E. coli).  
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Figura 4. Via de biossíntese dos compostos tetrapirrólicos (Castelfranco et al., 1983). 
 

 

 

 

 

 

 

Enzimas: 
1. Redutase 7. Uroporfobilinogêniodescarboxilase 
2. DOVA-transaminase 8. Coproporfobilinogênio oxidase 
3. δ-ALA sintetase 9. Protoporfobilinogênio oxidase 
4. δ-ALA desidratase 10. Ferro-quelatase 
5. Uroporfirino I sintetase       
6. Uroporfirinogênio III cossintase 
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Em mamíferos, os tecidos em que esta enzima apresenta maior atividade são o 

hepático, o renal e os tecidos hematopoiéticos (Gibson et al., 1955). Também foi demonstrado 

que a enzima δ-ALA-D é idêntica ao inibidor de proteossoma de 240-kDa (CF-2), fator que 

estaria relacionado com a degradação de proteínas anormais, fatores de transcrição, 

oncoproteínas e no processamento de antígenos (Guo et al., 1994). 

 
1.2.2 Estrutura e Funções 
 
 

Há uma grande semelhança entre as seqüências genéticas da δ-ALA-D isoladas de 

diversas fontes, como a humana (Wetmur et al., 1986), a bacteriana (Echelard et al., 1988), a 

animal (Bishop et al., 1989) e a vegetal (Boese et al., 1981), sugerindo que essa enzima 

possua uma estrutura quaternária e mecanismo catalítico semelhantes em diferentes 

organismos. 

O peso molecular da δ-ALA-D é de 280 KDa, sendo composta por 8 subunidades de 

35 KDa (Wu et al., 1974; Fujita et al., 1981), arranjadas em uma estrutura cúbica octamérica 

com simetria diédrica. 

Até o momento, todas as formas da enzima isoladas requerem um íon metálico 

divalente para atingir a atividade máxima e são na sua maioria inibidas por EDTA (Gibson et 

al., 1955; Emanuelli et al., 1998), apesar do alto grau de similaridade entre os genes da δ-

ALA-D a enzima requer metais diferentes para a sua ativação de acordo com sua fonte. 

A δ-ALA-D de animais, leveduras e de algumas bactérias é dependente de zinco 

(Chen & Neilands, 1973; Finelli et al., 1974), desta maneira acredita-se que resíduos de 

cisteína da proteína estão envolvidos na união deste metal (Dent et al., 1990; Spencer & 

Jordan, 1994).  

Apesar de possuir similaridade com a enzima de outras fontes a enzima δ-ALA-D 

proveniente de vegetais não requer zinco e sim magnésio (Shibata & Ochiai, 1977; Tamai et 

al., 1979). Foi demonstrado que a região rica em cisteínas presente na enzima de origem 

animal que supostamente liga zinco é substituída na enzima vegetal por uma região rica em 

aspartato, o qual provavelmente seria o sítio de ligação para o magnésio (Boese et al., 1991; 

Schaumburg et al., 1991). 
 Esta enzima, independente de sua fonte, é de natureza sulfidrílica (Shemin et al., 1976; 

Bevan et al., 1980), portanto é inibida por agentes bloqueadores de grupos tiólicos, tais como 
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 N-etilmaleimida, iodoacetato (Batlle et al., 1967; Jordan et al., 1976; Barnard et al., 1977), 

paracloromercuriobenzoato, DTNB (Barreiro, 1967; Shibata & Ochiai, 1977) e também por 

metais pesados que possuem elevada afinidade por grupamentos tiólicos, como o chumbo, 

cobre e o mercúrio (Gibson et al., 1955; Tamai et al., 1979; Borralho et al., 1990; Rocha et al., 

1993, 1995; Emanuelli et al., 1996). 

Estudos demonstraram que tanto compostos orgânicos (Barbosa et al., 1998; Maciel et 

al., 2000; Farina et al., 2001; Bolzan et al., 2002; Farina et al., 2002), como inorgânicos 

(Barbosa et al., 1998) de selênio e telúrio também podem inibir a enzima δ-ALA-D pela 

oxidação de seus grupamentos tiólicos. 

Para apresentar atividade catalítica máxima a referida enzima requer a presença de 

agentes redutores sulfidrílicos, como o DTT, cisteína, glutationa reduzida (GSH) e β-

mercaptoetanol (Anderson et al., 1979; Barnard et al., 1977). Também está descrito que essa 

atividade enzimática é perdida rapidamente com a inativação da enzima por oxidação de 

grupos –SH ou pela remoção do Zn (Bevan et al., 1980). 

 
 
1.2.3 Mecanismo catalítico  
 
 

Algumas evidências sugerem que o sítio ativo da enzima seja composto por resíduos 

de cisteína, dois átomos de zinco, um resíduo de histidina, um resíduo de lisina e alguns 

resíduos de aminoácidos hidrofóbicos (Tsukamoto et al., 1979; Jaffe et al., 1994). 

Basicamente, o mecanismo proposto para a síntese do porfobilinogênio é o de que um 

resíduo lisil do sítio ativo da δ-ALA-D forma uma base de Schiff com a primeira molécula do 

substrato (ALA), originando a cadeia lateral P (propiônica), enquanto uma segunda molécula 

do substrato dá origem à cadeia lateral A (acética) do PBG (Castelfranco et al., 1983). 

A união dessa primeira molécula de substrato não requer zinco ou grupamentos 

sulfidrílicos reduzidos (Jaffe & Hanes, 1986). No entanto, para a união da segunda molécula 

de ALA, a qual originará a cadeia acética, são necessários zinco e/ou grupamentos 

sulfidrílicos (Jaffe et al., 1990). 

Alguns estudos têm demonstrado que além do resíduo de lisina que está envolvido na 

formação da Base de Schiff da primeira molécula de ALA que se liga a enzima (Gibbs & 

Jordan, 1986), existem outros resíduos que têm papel fundamental na catálise enzimática, 

entre eles: 
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• Um resíduo de histidina, o qual pode sofrer fotooxidação, reduzindo tanto a atividade 

enzimática quanto a ligação ao zinco (Tsukamoto et al., 1979). 

• Pelo menos dois resíduos de cisteína, os quais devem estar reduzidos para que a enzima 

apresente atividade (Chen & Neilands, 1976). A oxidação desses resíduos leva à inativação 

com concomitante perda do zinco ligado (Tsukamoto et al., 1979). 

 
 
1.2.4 Toxicologica da enzima δ-ALA-D  
 
 

Como já citado essa enzima pode ser inibida por metais pesados, tais como chumbo 

(Rodrigues et al., 1989) e mercúrio (Emanuelli et al., 1996) e também por compostos 

orgânicos contendo telúrio e selênio (Barbosa et al., 1998; Maciel et al., 2000; Farina et al., 

2001; Bolzan et al.,2002; Farina et al., 2002). 

A inibição e o índice de reativação por DTT da atividade da δ-ALA-D de eritrócitos 

são indicadores sensíveis do envenenamento por chumbo, devido a isso a inibição dessa 

enzima pode ser um indicador de toxicidade a outros compostos. 

No entanto, a deficiência da atividade da δ-ALA-D pode prejudicar a rota biossintética 

do heme, resultando em um acúmulo do substrato (ALA) no fígado e no sangue, com 

conseqüente aumento de sua excreção urinária. 

Numerosas observações clínicas têm associado o acúmulo do ALA com a patogênese 

das porfirias agudas (Kappas et al., 1995). As porfirias podem resultar de uma desordem 

autossômica recessiva, ou podem ser adquiridas como ocorrem em casos de intoxicação por 

chumbo (Granick, 1978).  

A inibição da δ-ALA-D parece estar relacionada também, com a tirosinemia 

hereditária (Rank et al., 1991), onde a succinil acetona (análogo estrutural do ALA), se 

acumula devido a uma deficiência genética da via de degradação da tirosina, inibindo 

competitivamente a δ-ALA-D (Sassa & Kappas, 1983).  

A nível de neurotransmissão gabaérgica, 1 μM de ALA é capaz de inibir a liberação 

do neurotransmissor GABA, assim como a sua união as membranas sinápticas (Brennan et al, 

1979; 1980) tanto em ratos quanto em humanos (Emanuelli et al., 2001). O acúmulo do ALA 

também está relacionado com a superprodução de espécies reativas de oxigênio (Bechara et 

al., 1993). 

Estudos realizados por Emanuelli et al. (2000) demonstraram que a administração 

intraestriatal de ALA induz convulsões e assimetria corporal. 
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1.2.5 δ-ALA-D e Diabetes Mellitus 
 
 

A δ-ALA-D é uma das enzimas mais sensíveis da rota biossintética do grupo 

prostético heme e, portanto, ela tem sido investigada em várias patologias. A rota do heme 

está alterada em muitas doenças, entre elas as porfirias, as quais, freqüentemente, coexistem 

com diabetes mellitus.(Bitar & Weiner, 1984; Striffler et al., 1998; Scassa et al., 1998). 

Estudos relatam que 25% dos pacientes com porfirias têm associação clínica com 

diabetes, sugerindo, portanto, que é alta a prevalência de diabetes na população porfírica, e 

também que a porfiria pode fazer parte da relação das chamadas complicações diabéticas 

tardias. Estas alterações ocorrem como conseqüência de bloqueios específicos na rota 

biossintética do heme causadas pela inibição da primeira enzima desta rota bioquímica, a  

enzima δ-ALA-D (Caballero et al., 1995).  

Outras pesquisas demonstram que algumas enzimas da rota biossintética do heme, tais 

como a δ-ALA-D, a porfobilinogênio desaminase, e a uroporfobilinogênio descarboxilase, 

estão inibidas “in vitro” por altas concentrações de glicose, tanto em preparados de eritrócitos  

(Polo et al., 1993), como em eritrócitos de pacientes diabéticos (Caballero et al., 1995; 

Fernandes-Cuartero et al., 1999), e em animais com diabetes experimental induzida por 

estreptozotocina (Polo et al., 1995).  

Em experimentos com ratos diabéticos, pesquisas demonstraram que há  uma inversa 

correlação entre o nível de glicose sanguínea e a atividade da δ-ALA-D, tanto nos eritrócitos 

quanto no tecido hepático (Polo et al., 1990; Garro et al., 1990; Bitar et al., 1984).O mesmo 

acontece em pacientes diabéticos, onde o dano na atividade da δ-ALA-D de eritrócitos é 

paralelo ao aumento da hemoglobina glicosilada, provavelmente como resultado da 

glicozilação desta enzima. (Ratnaike et al., 1987; Polo et al., 1993). Em suas pesquisas 

Folmer et al., 2002 observou que, no tecido renal, hepático e cerebral, houve uma correlação 

negativa entre a atividade da δ-ALA-D e a porcentagem de HbA, e da mesma forma entre a 

atividade da δ-ALA-D e os níveis de TBARS. 

O mecanismo proposto para a inibição da atividade da δ-ALA-D seria a glicação não 

enzimática de proteínas e o estresse oxidativo (Folmer et al., 2002). A auto-oxidação da 

glicose que ocorre no estado de hiperglicemia gera radicais livres (Wolf et al., 1987, Hunt et 

al.1988), os quais contribuem para a lipoperoxidação celular, logo a inibição enzimática 

acontece indiretamente (Browlee et al, 1981 e 1981). Outro mecanismo proposto para 
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explicar a referida inibição seria a glicação do resíduo de lisina, o qual compõe o sítio ativo 

da enzima (Jaffe & Marckham, 1987).  

Pesquisas obtiveram evidências de que a hipoatividade da δ-ALA-D não é dependente  

do tipo de diabetes ou do tipo de terapia utilizada pelos pacientes, e nem das complicações 

fisiopatológicas (Salamanca et al., 1999). Estes autores concluíram também que a atividade da 

δ-ALA-D eritrocitária, inibida em pacientes diabéticos, pode ser um parâmetro usual na 

avaliação do metabolismo alterado dos carboidratos (Fernandes-Cuartero et al et al., 1999). 

 
 
1.3 Selênio 
 
 
1.3.1 Histórico 
 
 

Uma das primeiras evidências da intoxicação por plantas seleníferas foi relatada por 

Marco Pólo na região de Succuir, no oeste da China no séc XIII (1271-1295), ele constatou 

que animais apresentavam perda de cascos e pêlos após a ingestão destas plantas venenosas.  

No séc XIX, semelhantes sintomas foram relatados em animais que se alimentavam da 

vegetação próxima ao Rio Missouri, entre Dakota e Nebraska. Em 1928, quando Dr. Kurt 

Franke estudou estas plantas e seus grãos, identificou que o agente etiológico dos referidos 

efeitos tóxicos era o selênio (Franke, 1934). Este elemento químico já havia sido descoberto 

pelo químico sueco J. J. Berzelius, em 1817. 

Mais tarde, em 1933, relacionou-se a toxicidade do selênio com a doença denominada 

“alkali disease” observada em animais que se alimentavam em pastagens crescidas em solos 

que continham níveis elevados de selênio, nos EUA (Spallholz, 1993). Estes animais 

apresentavam emagrecimento, perda de pelos e anemia (Franke, 1934). Em contrapartida, o 

selênio é um elemento traço, essencial para a dieta alimentar, o que foi demonstrado 

experimentalmente em 1957 (Schwartz & Foltz, 1957). 

Na década de 70, um grupo de pesquisadores chineses descreveu a relação entre áreas 

geográficas com baixas concentrações de selênio (Keshan, China) e uma patologia chamada 

“Keshan”, descrita como uma cardiomiopatia endêmica (Keshan Disease Research Group, 

1979), que pode ser abolida pela suplementação com selênio. 

Nos últimos anos, têm sido descritos que baixos níveis de selênio podem levar à 

predisposição para o desenvolvimento de algumas doenças, tais como câncer, esclerose 

cardiovascular, cirrose e diabetes (Navarro-Alarcón & López-Martinez, 2000). 
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1.3.2 Características químicas  
 
 

O selênio é um elemento do grupo 16 da tabela periódica, podendo apresentar-se sob 

quatro estados de oxidação: selenato (Se+6), selenito (Se+4), selênio elementar (Se0) e seleneto 

(Se-2). 

A similaridade nas propriedades físicas e químicas (eletronegatividade, potencial de 

ionização, raio atômico e iônico) do enxofre e do selênio tem estimulado a síntese e o estudo, 

com fins comparativos, de uma grande variedade de selenomoléculas derivadas de compostos 

que contenham enxofre (Parnham & Graf, 1991); entretanto, as diferenças nas propriedades 

físico-químicas entre selênio e enxofre constituem as bases de seus papéis biológicos 

específicos (Stadtman, 1980). Os selenóis (R-SeH) são as formas correspondentes aos tióis 

(R-SH), onde ocorre a substituição do átomo de enxofre pelo átomo de selênio (Klayman & 

Günther, 1973). 

 

1.3.3 Atividade antioxidante 

 

O selênio apresenta um grande número de funções biológicas, sendo a de maior 

relevância como antioxidante (Nogueira et al., 2003). 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) são produzidas normalmente durante o 

metabolismo celular. Os radicais livres possuem uma grande reatividade e podem levar à 

lipoperoxidação, oxidação de carboidratos, proteínas e DNA (ácido desoxiribonucléico) 

(Praticò & Delanty, 2000). 

As EROs podem ser tóxicas e determinantes do tempo de vida celular. Atualmente 

está demonstrado que os metabólitos das espécies reativas de oxigênio estão associados com 

muitos processos degenerativos (Melov et al., 1998). Essas alterações no status oxidativo do 

organismo podem estar implicadas em diversas desordens, tais como o câncer, catarata, 

isquemia, Diabetes mellitus, envelhecimento e processos de lesão gástrica induzidas 

experimentalmente (Cohen, 1989; Halliwell & Gutteridge, 1990; Floyd, 1990). 

Com a descoberta do papel essencial o selênio no centro ativo de diversas enzimas e 

com o aumento do entendimento do papel fisiológico do mesmo na regulação do dano 

oxidativo (Cadenas & Sies, 1985; Ursini & Bindoli, 1987), aumentou o interesse na síntese de 

compostos orgânicos contendo selênio que possuam propriedades biológicas e aplicações 

farmacológicas (Parnhan & Graf, 1991). 
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1.3.4 Disseleneto de difenila 
 
 

O disseleneto de difenila é um composto orgânico de selênio que em estudos recentes 

apresentou atividades antiinflamatórias e antinociceptivas em ratos e camundongos (Nogueira 

et al., 2003).  

O referido composto apresenta atividade tiol peroxidase superior, quando comparado 

ao Ebselen, outro composto orgânico de selênio (Meotti et al, 2003). Além dessa atividade o 

disseleneto demonstrou efeitos neuroprotetores, onde fatias de hipocampo de rato foram 

submetidas à privação de oxigênio e glicose. (Ghisleni et al, 2003). 

Desta maneira, sob o ponto de vista farmacêutico torna-se interessante investigar 

compostos farmacologicamente ativos, com estrutura química simples, e com facilidade de 

serem sintetizados. De fato, o disseleneto de difenila possui uma estrutura química 

relativamente simples de ser sintetizada, o que representaria uma vantagem econômica. 

 
 
1.3.5 Diabetes e selênio 
 
 
1.3.5.1 Níveis de selênio no diabetes 
 
 

Não há um consenso quanto aos níveis de selênio em pacientes com diabetes mellitus. 

Há estudos que mostram uma diminuição na quantificação deste elemento traço (Schlienger et 

al.,1988;, Twardowska-Saucha et al.,1994; Holecek et al.,1995; Ruiz et al.,1998; kljal et 

al,2001) enquanto outros relatos demonstram um aumento (Cser et. al.,1993; Wang et 

al.,1995) e finalmente há os autores que apresentam em seus experimentos nenhuma diferença 

significativa (Lebedeva et al.,1991; Yadav et al., 1991) na concentração plasmática ou sérica 

de selênio comparado aos pacientes controles. Relata-se também uma correlação negativa 

entre os conteúdos plasmáticos de Selênio e HbA1c em pacientes com a referida patologia. 

(Ruiz et al.,1998). 

Na urina, foi encontrada uma associação positiva entre HbA1c e excreção urinária de 

selênio, indicando que a concentração de selênio urinário é inversamente proporcional ao grau 

de controle do diabetes (Yazigi et al.,1996). Ao mesmo tempo tem sido relatada uma 

associação inversa entre administração de insulina e selênio urinário em  diabéticos tipo 2 que 

receberam insulina como parte de seus tratamentos. Desta maneira esses pacientes que 
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recebiam insulina excretaram menos selênio do que os pacientes que não faziam tratamento 

com a mesma (Dohi et al., 1988). 

 
 
1.3.5.2 Proteção contra estresse oxidativo  
 
 

Como já visto anteriormente, o estresse oxidativo é o centro do processo patogênico das 

complicações diabéticas (Kennedy et al.,1997). Muitos estudos relatam o desequilíbrio entre 

o estresse oxidativo e a diminuição das defesas antioxidantes no diabetes mellitus (Maxwell 

et al.,1997; Nourooz et al.,1997). Assim torna-se interessante o uso de um agente 

antioxidante, como o selênio, pois este desempenha importante papel fisiológico na estrutura 

de muitas enzimas envolvidas na decomposição de peróxidos, incluindo glutationa 

peroxidase e fosfolipídio hidroperoxidase glutationa peroxidase, as quais contêm selênio na 

forma de seleniocisteína (Ursini et al., 1982 e 1987; Neve et al.,1989). Além disso, o selênio 

também apresenta propriedades antioxidantes em moléculas sintéticas, tais como disseleneto 

de difenila (Meotti et al, 2004) e ebselen (Rossato et al., 2002; Tiano et al , 2000).  

Muitas pesquisas apresentam esse papel de proteção do selênio contra o estresse 

oxidativo característico do diabetes. Em sua maioria os trabalhos apresentam decréscimos nos 

níveis de peroxidação lipídica (medido em m/mol de malondialdeído) e nos níveis de GSH 

(glutationa) no fígado e sangue (Mukherjee et al., 1998; Naziro et al., 2001; Naziroglu & Cay, 

2001), testículos (Naziroglu, 2003) e rins (Douillet et al., 1999) de animais tratados com 

selênio até níveis próximos ao controle. Além disso, outros estudos apresentam o papel 

protetor do selênio nas alterações estruturais no tecido cardíaco (Ayas et al., 2002), no 

músculo destrusor (Gur et al., 2003) e no tecido vascular (Douillet et al., 1996; Ersoz et al., 

2003). 

 
 
1.3.5.3 Selênio e a homeostase da glicose 
 
 

A insulina e agentes que podem imitar sua ação (insulino-miméticos) são necessários 

para promover a entrada de glicose nos tecidos, onde a mesma poderá ser convertida em 

energia ou ser armazenada para uso posterior. Tem sido relatado que o selênio pode mediar 

várias ações semelhantes às da insulina-tanto in vivo quanto in vitro. Estas ações de mimetizar 

a ação da insulina incluem tanto a estimulação da captação de glicose quanto à regulação de 

processos metabólicos (Stapleton, 2000). 
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A adição de selenato de sódio a adipócitos isolados de rato, estimulou o transporte de 

glicose, causado pela translocação dos transportadores de glicose GLUT 1 e GLUT 2 

localizados na superfície da membrana citoplasmática (Ezaki, 1990). Em ratos diabéticos 

induzidos por  estreptozotocina, o selenato de sódio mostrou melhorar a homeostase da 

glicose quando administrado oralmente (McNeill et al., 1991) e intraperitonealmente (Becker 

et al., 1996; Battell et al., 1998) e o mesmo efeito foi visto em camundongos diabéticos 

(Ghosh et al., 1994). 

Assim, a administração de selenato de sódio reduziu os níveis de glicose sanguínea, a 

glicosúria, e melhorou as respostas ao teste oral e intravenoso de tolerância a glicose (Becker 

et al.; 1996). Do mesmo modo, a administração de selenito de sódio diminuiu o glicogênio 

hepático, aumentou a atividade da enzima glicose-6-fosfatase, diminuiu a atividade da 

proteína quinase, e os níveis de insulina plasmática para valores próximos do controle e ainda 

não afetaram as referidas medidas nos ratos do grupo controle (Ghosh et al.,1994). 

Esses efeitos do selênio poderiam ser explicados por um aumento na atividade de 

enzimas da via glicolítica como a glicoquinase e a piruvato quinase e por uma diminuição na 

atividade de enzimas da via gliconeogênica como a fosfoenolpiruvato carboxiquinase em 

fígado de ratos (Becker et al.; 1996). 

Concomitantemente a isso é descrito o efeito do selênio em estimular o sinal da 

cascata de insulina em adipócitos e hepatócitos de rato. Verifica-se um aumento na 

fosforilação de um resíduo tirosil da subunidade beta do receptor de insulina e do IRS-1 

(substrato receptor de insulina 1). Isso poderia produzir uma ativação prolongada das 

MAPkinases p42 e p44, como também da proteína quinase ribossomal S6. Porém, esses 

acontecimentos também podem afetar o fosforilação global da célula (Stapleton et al., 1997; 

Hey et al., 1998). Desta maneira, o selênio participa na homeostase da glicose modificando a 

fosforilação das proteínas da cascata da insulina, que modifica as atividades das enzimas e o 

transporte de glicose.  

Mais recentemente, em um estudo conduzido por Heart & Sung, 2003 verificou-se que 

o selênio na forma de selenito de sódio estimulou o transporte de glicose e a antilipólise em 

adipócitos 3T3-L1. O composto estimula as duas maiores funções metabólicas reguladas pela 

insulina de maneira PI3K (fosfatidilinositol-3-quinase) dependente, mas independente da 

ativação do receptor de insulina. Além disso, esta forma de selênio estimula caminhos 

sinalizados pela insulina com cinética diferente da mesma. Em resumo, o selenito de sódio 

atuou tanto como um mimético da insulina como também de maneira não mimética da 

mesma. 
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2. OBJETIVOS 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando os aspectos acima, o presente trabalho teve como objetivos específicos: 
 
 

 Analisar o efeito do pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila na atividade da 

enzima δ-ALA-D de cérebro, fígado, rim e baço de ratos com diabetes mellitus tipo 1, 

induzidos com aloxano.  

 
 

 Avaliar o efeito do pré e pós-tratamento com referido composto no perfil glicêmico desses 

animais, através da determinação da glicemia e frutosamina sérica. 

 
 

 Avaliar o efeito do pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila no peso corporal dos 

mesmos animais. 

 
 

 Verificar a influência do pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila sobre atividade 

das transaminases glutâmico-pirúvica e glutâmico-oxalacética plasmáticas dos referidos 

animais. 

 
 

 Investigar a influência do pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila nos níveis de 

uréia, creatinina, colesterol e triglicerídeos dos animais mencionados. 
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3- MATERIAL E MÉTODOS 
 
 
3.1. Animais 
 
 

Foram utilizados ratos machos, adultos pesando entre 200-300g, albinos (da raça 

Wistar), provenientes do biotério central da Universidade Federal de Santa Maria – UFSM. 

Os animais foram mantidos em um habitat com temperatura controlada (22 ºC), iluminação 

natural, alimentação e água ad libitum, em uma sala do prédio do Departamento de Química 

da UFSM. Os animais foram manuseados de acordo com o que preconiza o Comitê da Escola 

de Medicina Veterinária e Ciências Animais da Universidade de São Paulo. 

 
 

3.2. Material 
 
 
3.2.1. Composto orgânico 
 
 
 O composto estudado, disseleneto de difenila (PM: 323,92), foi sintetizado segundo 

literatura especializada na área (Paulmier, 1986); em nosso laboratório. A solução de 

disseleneto de difenila utilizada nos ensaios foi diluída em 25% de Tween 80.  

 
 

SeSe
 

 
Figura 5: Estrutura do disseleneto de difenila 

 
 
3.2.2. Reagentes  
 
 

 Ácido acético 

 Aloxano 

 Ácido δ - aminolevulínico  

 Ácido acético glacial 

 Ácido perclórico 

 Ácido tricloroacético  

 Anticoagulante heparina 
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 Tris/HCl 

 Ácido clorídrico 

 Albumina bovina 

 Álcool etílico 

 Anticoagulante heparina  

 Cloreto de cálcio 

 Cloreto de sódio  

 Éter etílico 

 Fosfato de potássio dibásico  

 Fosfato de potássio monobásico  

 Hidróxido de sódio 

 Kits para medir atividade plasmática das aminotransferases (AST e ALT) 

 Kit para dosar creatinina plasmática 

 Kit para dosar frutosamina sérica 

 Kit para dosar uréia plasmática 

 Tweem 80 

 
 
3.2.3. Equipamentos 
 
 

 Agitador de tubos 

 Agitador magnético 

 Balança – para animais 

 Balança analítica  

 Banho-maria 37ºC 

 Cronômetros 

 Destilador de água  

 Espectrofotômetro   

 Eppendorfs 

 Estufa 

 Freezer -20 ºC 

 Fitas reagentes para determinar a glicemia 

 Geladeira 4 ºC 

 Guilhotina 
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 Glicosímetro  

 Homogeneizador de tecidos tipo “potter”  

 Máquina para produção de gelo em escamas  

 Material cirúrgico (tesoura, bisturi, pinças, espátula) 

 pH metro 

 Pipetas automáticas (5 -1000 μL) 

 Seringas (1 e 5 mL) 

 Tubos capilares 

 Vidraria (béqueres, tubos, provetas, pipetas, balões volumétricos, bastão de vidro) 

 
 
3.3 Métodos 
 
 
3.3.1 Experiências in vivo  
 
 

Os animais foram randomicamente divididos nos seguintes grupos: 

⇒ Grupo 1) Controles  

⇒ Grupo 2) Diabéticos  

⇒ Grupo 3) Selênio pré-tratados 

⇒ Grupo 4) Selênio pré-tratados + diabetes  

⇒ Grupo 5 ) Selênio pós-tratados 

⇒ Grupo 6 ) Selênio pós-tratados+diabetes   

 
 
3.3.1.1 Indução de Diabetes Mellitus 
 
 

Nos Grupos 2, 4 e 6, o diabetes experimental foi induzido pela administração de uma 

solução de aloxano 2%, diluido em tampão citrato pH 4,5 (Aloxan-Sigma – St. Louis – USA), 

injetada por via endovenosa, na dose única de 45 mg/kg de peso corporal, utilizando uma das 

veias penianas do animal. Desta maneira, o mesmo foi anestesiado com éter etílico, 

imobilizado, tendo sua veia peniana exposta para proceder-se à inoculação da droga, 

utilizando-se agulhas de calibre 13 x 4,5 mm. Anterior a injeção de aloxano, os animais 

permaneceram em jejum de 24 horas e posteriormente a injeção do referido composto 

receberam durante 24 horas uma solução de água com glicose (9%). Nos animais em que não 

foi induzido o diabetes, grupo 1, 3 e 5, administrou-se somente a salina 0,9% (Esquema 1).  
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3.3.1.2 Verificação do estado diabético  
 
 
Para verificar o estado diabético dos animais os níveis plasmáticos de glicose foram 

monitorados 48 hs após a injeção de aloxano. Após um jejum de 12 horas, a coleta de sangue 

foi realizada pela introdução de um tubo capilar no plexo retro-orbitário do olho do animal. 

Logo após, a amostra de sangue (10 μL) foi introduzida no aparelho glicosímetro 

GLUCOTREND que emitiu a glicemia instantaneamente. Os animais com glicemia de jejum 

superior a 250 mg/dL foram considerados diabéticos.  

 
 
3.3.1.3 Tratamento 
 
 

O tratamento foi constituído pela administração de 1 dose única diária (via 

subcutânea) por 6 dias consecutivos de disseleneto de difenila na dose de 10 mg/kg ou 30,9 

µmol/kg de peso corporal (Meotti et al, 2003) nos grupos 3, 4, 5 e 6. Os grupos, controle 

(grupo 1) e diabético (grupo 2) receberam somente o veículo (25% Tween 80), 1mL/(kg de 

peso corporal) pela mesma via de administração.  

 
 

Pré-tratamento 
Se Se Se Se Se Se A       +       + 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Dias 
 
 

Pós-tratamento 
      A Se Se Se Se Se Se +       + 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Dias 
 
Esquema 1- Pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila e  indução de diabetes 
mellitus com aloxano. 
A- injeção de aloxano; Se - injeção de disseleneto de difenila; +- sacrifício dos animais 
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3.3.2 Experiências ex vivo  
 
 
3.3.2.1 Avaliação do perfil glicêmico dos animais 
 

Após um jejum de 12 horas as amostras de sangue dos animais foram coletadas por 

punção cardíaca e logo após, uma amostra de sangue total (10 μL) de cada animal foi 

introduzida no aparelho glicosímetro GLUCOTREND que emitiu a glicemia 

instantaneamente.  

 
3.3.2.2 Avaliação dos níveis de frutosamina sérica dos animais 
 

As amostras de sangue para a determinação da concentração de frutosamina foram 

centrifugadas à 4000g por 12 min para obtenção de soro. A quantificação de frutosamina foi 

realizada por métodos colorimétricos, utilizando “kits” comerciais LABTEST 

DIAGNÓSTICA S. A. 

 
3.3.2.3 Avaliação do perfil lipídico dos animais  
 
 

Os animais foram deixados em jejum de 12 horas, anestesiados com éter etílico para 

coleta de sangue e em seguida foram sacrificados, um grupo aos sete dias, e outro, aos 14 dias 

após indução de diabetes (Esquema 1). As amostras de sangue dos animais foram coletadas 

por punção cardíaca e acondicionadas em tubos heparinizados. Em seguida as mesmas foram 

centrifugadas à 4000g por 10 min para obtenção de plasma. A concentração de triglicerídeos e 

colesterol plasmáticos foram quantificados por métodos colorimétricos, utilizando “kits” 

comerciais LABTEST DIAGNÓSTICA S. A. 

 

3.3.2.4 Avaliação da função hepática e renal dos animais   
 
 

Como parâmetro para avaliar a influência deste composto sobre a atividade hepática 

dos animais, mediu-se a atividade das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato  

aminotransferase (AST). E como indicador da função renal dosou-se uréia e creatinina em 

plasma heparinizado dos referidos ratos. 

Os animais foram deixados em jejum de 12 horas, anestesiados com éter etílico para 

coleta de sangue e em seguida foram sacrificados, um grupo aos sete dias, e outro, aos 14 dias 

após indução de diabetes (Esquema 1). O sangue obtido foi separado por centrifugação 2.000 

rpm durante 20 minutos para obtenção do plasma sangüíneo. A atividade das enzimas e a 
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concentração de uréia e creatinina plasmática foram quantificadas por métodos 

colorimétricos, utilizando “kits” comerciais LABTEST DIAGNÓSTICA S. A. 

 
3.3.2.5 Determinação da atividade da enzima δ ALA-D nos animais  
 

Os animais foram anestesiados e sacrificados 1 e 2 semanas após a indução de diabetes 

por aloxano (Esquema 1). Amostras de fígado, rim, cérebro e baço foram retiradas, 

homogeneizadas em salina e então centrifugadas durante 10 min à 4000 g. O sobrenadante 

obtido foi usado para a dosagem da atividade da enzima δ-ALA-D , a qual foi expressa 

através da concentração de porfobilinogênio formado, como descrito por Sassa (1982). 

 
3.3.2.6 Avaliação do peso corporal dos animais 
 
 
Os animais foram pesados nos dia 1, 7, 14 e 21 do período experimental. 
 
 
3.3.2.7 Determinação de proteínas 
 
 

O conteúdo protéico das amostras foi medido de acordo com o método de Bradford 

(1976), utilizando albumina de soro bovino como padrão.  

 
 
3.3.3 Análise estatística 
 
 

Os resultados foram analisados por ANOVA, seguido pelo teste Duncan. As 

diferenças foram consideradas significantes quando p < 0,05.  
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4. RESULTADOS 
 

 
4.1 Dosagens Bioquímicas 
 
4.1.1 Avaliação do perfil glicêmico dos animais 
 
 Foram observados valores significativamente mais altos nos níveis de glicose 

sanguínea no grupo de diabéticos em comparação ao controle. Porém, os animais diabéticos 

tratados com disseleneto de difenila antes e depois da administração de aloxano mostraram 

uma diminuição significativa (p< 0.05) nos níveis de glicose (tabela I) quando comparados a 

ratos diabéticos não tratados. Os animais que receberam apenas o composto de selênio 

tiveram valores de glicemia comparáveis aos do grupo controle (tabela I). 

 

TABELA I - Efeito do pré-tratamento com disseleneto de difenila nos níveis de glicose 
(mg/dL) em ratos diabéticos induzidos por aloxano . 
 

 
 

Grupos 
 
 

 
Níveis de Glicose (mg/dL) 

 
 

Uma semana                  Duas semanas 
 

 
Controle 
 

 
119 ± 0.43                         118 ± 0.43 

 
Diabetes 
 

 
 481 ± 0.37*                       460 ± 0.5* 

 
Selênio pré-tratado 
 

 
128 ± 0.18                         129 ± 0.78 

 
Se+D pré-tratado 
 

 
  383 ± 0.61* a                      345 ±1.17*a 

 
 
Selênio pós-tratado 
 

 
141 ± 0.56                          142 ± 0.52 

 
 
Se+D pós-tratado 
 

 
 317 ± 0.75*a                       365 ±  2.6*a 

Os animais receberam o veículo s.c (grupo controle) ou disseleneto de difenila (10 mg/kg) antes ou depois da 
indução de diabetes. Dados são expressos como média ± EP (n: 6-12). * P< 0.05, comparado ao grupo controle;  
a P< 0.05, comparado ao grupo diabetes.  
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4.1.2 Avaliação dos níveis de frutosamina sérica dos animais 

 

Os animais do grupo diabético tiveram um aumento de 100 % nos níveis de 

frutosamina em relação ao grupo controle. Entretanto, os animais diabéticos tratados com 

disseleneto de difenila antes e depois da administração de aloxano mostraram uma diminuição 

significativa nos níveis de frutosamina sérica quando comparados a ratos diabéticos não 

tratados (fig 6A, 6B, 7A e 7B). Essa diminuição dos níveis de frutosamina sérica foram de 

48% para os animais pré-tratados (fig 6A) e de 62% para os animais pós-tratados (fig 6B) e 

sacrificados 7 dias após a indução. Para os animais sacrificados 14 dias depois da indução, o 

efeito foi semelhante, houve um decréscimo de 54% nos níveis de frutosamina para os 

animais pré-tratados (fig 7A) e uma diminuição de 52% nesses níveis para os animais pós-

tratados (fig 7B). 

 

 

                                                                   A                                                                      B 
 

 
 
 

 
Figura 6: Níveis de frutosamina sérica dos animais que receberam pré (A) e pós–
tratamento (B) e foram sacrificados 7 dias após a indução de diabetes. Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio  pré-tratados + diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados + diabetes. 
Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as dosagens foram realizadas no soro. Valor do grupo 
controle (mmol/L): 1,34 +/0.56. Dados são expressos como média + EP (n = 4-6). *significativamente diferente 
do controle, nível de significância p< 0.05 (ANOVA/Duncan). # significativamente diferente do grupo diabético, 
nível de significância p< 0.05 (ANOVA/Duncan). 
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Figura 7: Níveis de frutosamina sérica dos animais que receberam pré (A) e pós–
tratamento (B) e foram sacrificados 14 dias após a indução de diabetes .Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio  pré-tratados + diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados + diabetes. 
Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as dosagens foram realizadas no soro. Valor do controle 
(mmol/L): 1,34 +/0.56. Dados são expressos como média + EP (n = 4-6). *significativamente diferente do 
controle, nível de significância p< 0.05 (ANOVA/Duncan). # significativamente diferente do grupo diabético, 
nível de significância p< 0.05 (ANOVA/Duncan). 
 
 
4.1.3 Avaliação da função renal dos animais  
 
 

Não houve diferença significativa nos níveis de creatinina plasmática entre os animais 

sacrificados 7 (fig 8A) e 14 dias (fig 8B) após a indução de diabetes, obtida pela 

administração de dose única de 45 mg/kg de aloxano. Assim como, também foi encontrado 

níveis semelhantes de uréia plasmática entre os grupos de animais sacrificados 7 (fig 9A) e 14 

dias após a indução de diabetes (fig 9B). 
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                                                                                                                               B 

 
 
Figura 8: Dosagem de creatinina plasmática nos animais sacrificados 7 (A) e 14 dias (B) 
após a indução de diabetes Os ratos foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) 
Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, SeDpré) Selênio  pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio 
pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as 
dosagens foram realizadas no plasma heparinizado. Valor do controle (mgl/dL): 0,82 +/0.45. Dados são 
expressos como média + EP (n = 6-7).  
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                                                                                                                             B 

 
 

Figura 9: Dosagem de uréia plasmática nos animais sacrificados 7 (A) e 14 dias (B) após 
a indução de diabetes Os ratos foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, 
Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, SeDpré) Selênio  pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-
tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as 
dosagens foram realizadas no plasma heparinizado. Valor do controle (mgl/dL) 38,6 +/0.45. Dados são 
expressos como média + EP (n = 6-7).  
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4.1.4 Avaliação do perfil lipídico dos animais  
 
 

As concentrações plasmáticas de colesterol dos animais tratados, diabéticos e 

diabéticos tratados não apresentaram alterações significativas quando comparadas ao grupo 

controle e também quando comparadas entre si. Este efeito foi visualizado tanto nos animais 

sacrificados 7 (fig 10A) e 14 dias (fig 10B) após a indução da referida patologia. Efeito 

similar foi visto na determinação dos níveis de triglicerídeos, não houve diferença 

significativa dentre todos os grupos, nos animais sacrificados 7 (fig 11A) e 14 dias (fig 11B) 

após a indução de diabetes. 
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                                                                                                                               B 

 
Figura 10: Dosagem de colesterol plasmático nos animais sacrificados 7 (A) e 14 dias (B).  
após a indução de diabetes Os ratos foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) 
Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, SeDpré) Selênio pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio 
pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as 
dosagens foram realizadas no plasma heparinizado. Valor do controle (mgl/dL) 55,9 +/0.54. Dados são 
expressos como média + EP (n = 6-7). 
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                                                                                                                               B 

 
Figura 11: Dosagem de triglicerídeos plasmáticos nos animais sacrificados 7 (A) e 14 
dias (B) após a indução de diabetes . Os ratos foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: 
Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, SeDpré) Selênio pré-tratados +diabetes, 
Sepós)Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta 
de sangue, e as dosagens foram realizadas no plasma heparinizado. Valor do controle (mg/dL) 124,4 +/0.56. 
Dados são expressos como média + EP (n = 6-7). 
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4.1.5 Avaliação da função hepática dos animais  
 
 

Nos animais sacrificados 7 dias após a indução de diabetes, a atividade da enzima 

AST apresentou um aumento de 72 % nos animais diabéticos  (fig 12A e 12B) se comparada 

ao grupo controle. Já os animais diabéticos que foram pré (fig 12A) e pós- tratados (fig 12B) 

com o referido composto não apresentaram aumento na atividade enzimática, verificando-se 

atividade comparável a do grupo controle. Também não foi verificado acréscimo na atividade 

enzimática no grupo que recebeu apenas o composto de selênio, tanto nos pré (fig 12A) 

quanto nos pós-tratados (fig 12B). 

Nos animais sacrificados 14 dias após a indução de diabetes, a atividade da enzima 

AST apresentou um aumento de 59 % nos animais diabéticos (fig 13A e 13B) quando 

comparada ao grupo controle Os animais diabéticos que foram pré (fig 13A) e pós-tratados 

(fig 13B) com o referido composto apresentaram um aumento na atividade enzimática, com 

valores de 68 % e 70 % de acréscimo respectivamente quando comparados ao controle. 

Também não foi verificado um acréscimo significativo na atividade enzimática no grupo que 

recebeu apenas o composto de selênio, tanto nos pré (fig 13A) quanto nos pós-tratados (fig 

13B). 

Nos animais sacrificados 7 dias após a indução de diabetes, a atividade da enzima 

AST apresentou um aumento de 63 % nos animais diabéticos (fig 14A e 14B) em relação ao 

grupo controle. Já os animais diabéticos que foram pré (fig 14A) e pós-tratados (fig 14B) com 

o referido composto não apresentaram um aumento significativo na atividade enzimática, 

verificando-se atividade comparável a do grupo controle. Além disso, não foi verificado um 

acréscimo na atividade enzimática no grupo que recebeu apenas o composto de selênio, tanto 

nos animais pré (fig 14A) quanto nos pós-tratados (fig 14B). 

Verificou-se também que nos animais sacrificados 14 dias após a indução de Diabetes, 

a atividade da enzima AST apresentou um aumento de 59 % nos animais diabéticos (fig 15A 

e fig 15B), se comparado ao grupo controle. Os animais diabéticos que foram pré (fig 15A) e 

pós-tratados (fig 15B) com o referido composto apresentaram um aumento na atividade 

enzimática, com valores de 60 % e 59 % de acréscimo respectivamente quando comparados 

ao controle. Além disso, não foi verificado um acréscimo significativo na atividade 

enzimática no grupo que recebeu apenas o composto de selênio, tanto pré (fig 15A) quanto 

pós-tratados (fig 15B) 
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Figura 12: Atividade da enzima alanina aminotransferase plasmática nos animais que 
receberam pré (A) e pós–tratamento (B) e foram sacrificados 7 dias após a indução de 
diabetes . Os ratos foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, 
Sepré) Selênio pré-tratados, SeDpré) Selênio pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) 
Selênio pós-tratados+diabetes. Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as dosagens foram 
realizadas no plasma heparinizado. Valor do controle (mgl/dL) 12,44 +/0.78. Dados são expressos como média 
+ EP (n = 6-7). *significativamente diferente do controle, nível de significância p< 0.05 (ANOVA/Duncan). 
 
 
                                                                   A                                                                      B 
 

 
 
Figura 13: Atividade da enzima alanina aminotransferase plasmática nos animais que 
receberam pré (A) e pós–tratamento (B) e foram sacrificados 14 dias após a indução de 
diabetes . Os ratos foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, 
Sepré) Selênio pré-tratados, SeDpré) Selênio pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) 
Selênio pós-tratados+diabetes. Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as dosagens foram 
realizadas no plasma heparinizado. Valor do controle (mgl/dL) 12,44 +/0.78. Dados são expressos como média 
+ EP (n = 6-7). *significativamente diferente do controle, nível de significância p< 0.05 (ANOVA/Duncan). 
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Figura 14: Atividade da enzima aspartato aminotransferase plasmática nos animais que 
receberam pré (A) e pós–tratamento (B) e foram sacrificados 7 dias após a indução de 
diabetes. Os ratos foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, 
Sepré) Selênio pré-tratados, SeDpré) Selênio pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) 
Selênio pós-tratados+diabetes. Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as dosagens foram 
realizadas no plasma heparinizado. Valor do controle (U/L): 20,14 +/0,98. Dados são expressos como média + 
EP (n = 6-7). *significativamente diferente do controle, nível de significância p< 0.05 (ANOVA/Duncan). 
 
 
                                                                   A                                                                      B 
 

  
 
 

 
Figura 15: Atividade da enzima aspartato aminotransferase plasmática nos animais que 
receberam pré (A) e pós–tratamento (B) e foram sacrificados 14 dias após a indução de 
diabetes. Os ratos foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, 
Sepré) Selênio pré-tratados, SeDpré) Selênio pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) 
Selênio pós-tratados+diabetes. Após jejum de 12 horas realizou-se a coleta de sangue, e as dosagens foram 
realizadas no plasma heparinizado. Valor do controle (U/L): 20,14 +/0,98. Dados são expressos como média + 
EP (n = 6-7). *significativamente diferente do controle, nível de significância p< 0.05 (ANOVA/Duncan). 
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4.2 Avaliação da atividade da enzima δ-ALA-D tecidual dos animais  
 
 
4.2.1 Avaliação do efeito do disseleneto de difenila na atividade da enzima δ ALA-D hepática 
dos animais  
 

Não houve diferença significativa na atividade da enzima δ ALA-D hepática entre os 

animais pré (fig 16A) e pós-tratados (fig 16B) após a indução de diabetes e sacrificados 7 dias 

após a mesma indução. Entretanto nos animais que foram pré-tratados e sacrificados 14 dias 

após a indução, houve uma redução da atividade enzimática de 40% no grupo diabético, 29 % 

no grupo Sepré e 37 % no grupo SeDpré em relação ao grupo controle (fig 17A). Efeito 

semelhante foi encontrado nos animais pós-tratados com o composto e sacrificados 14 dias 

após a geração do estado diabético (fig 17B) constatou-se uma inibição da atividade 

enzimática de 40 % para o grupo diabético, 26% para o grupo Sepós e 34,3% para o grupo 

SeDpós comparando-se a atividade do grupo controle. Verificou-se também que o Selênio 

apresentou um efeito inibitório per se sobre a atividade enzimática dos animais pré (fig 17A) 

e pós-tratados com (ØSe)2 (fig 17B) após a indução de diabetes e sacrificados 14 dias após a 

mesma indução. 

                                                                    A                                                                     B   
  

 
 
Figura 16: Atividade da enzima δ ALA-D hepática nos animais que receberam pré (A) e 
pós–tratamento (B) e foram sacrificados 7 dias após a indução de diabetes. Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio pré-tratados + diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes.As 
amostras teciduais foram retiradas, homogeneizadas em salina e então centrifugadas para a obtenção do 
sobrenadante. Atividade enzimática do grupo controle (nmol PBG/mg protein/h): 59,3 +/0.39. Dados são 
expressos como média + EP (n = 6-10). 
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Figura 17: Atividade da enzima δ ALA-D hepática nos animais que receberam pré (A) e 
pós–tratamento (B) e foram sacrificados 14 dias após a indução de diabetes. Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. As 
amostras teciduais foram retiradas, homogeneizadas em salina e então centrifugadas para a obtenção do 
sobrenadante. Atividade  enzimática do grupo controle (nmol PBG/mg protein/h) foi 59,3 +/0.39. Dados são 
expressos como média + EP (n = 6-10). *significativamente diferente do controle, nível de significância p< 0.05 
(ANOVA/Duncan). 
 
 
4.2.2 Avaliação do efeito do disseleneto de difenila na atividade da enzima δ ALA-D renal 
dos animais  
 
 

Diferenças significativas não foram encontradas na atividade da enzima δ ALA-D 

renal entre os animais pré (fig 18A) e pós-tratados (fig 18B) após a indução de diabetes e 

sacrificados 7 dias após a mesma indução. Entretanto nos animais que foram sacrificados 14 

dias após a indução, houve uma redução da atividade enzimática de 35% no grupo diabético, 

25 % no grupo Sepré e 33,3 % no grupo SeDpré em relação ao grupo controle (fig 19A). 

Efeito semelhante foi encontrado nos animais pós-tratados com o composto e sacrificados 14 

dias após a geração do estado diabético (fig 19B), constatou-se uma inibição da atividade 

enzimática de 35% para o grupo diabético, 20% para o grupo Sepós e 23,5% para o grupo 

SeDpós comparando-se a atividade do grupo controle. Além disso,pode-se verificar que o 

selênio apresentou um efeito inibitório per se sobre a atividade enzimática dos animais pré 

(fig 9A) pós-tratados com (ØSe)2 (fig 9B) e sacrificados 14 dias após a mesma indução. 
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Figura 18: Atividade da enzima δ ALA-D renal nos animais que receberam pré (A) e 
pós–tratamento (B) e foram sacrificados 7 dias após a indução de diabetes. Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. As 
amostras teciduais foram retiradas, homogeneizadas em salina e então centrifugadas para a obtenção do 
sobrenadante. Atividade enzimática do grupo controle (nmol PBG/mg protein/h) foi 11,9 +/0.34. Dados são 
expressos como média + EP (n = 6-8). 
 
 
                                                                   A                                                                     B 

  
 

 
Figura 19: Atividade da enzima δ ALA-D renal nos animais que receberam pré (A) e 
pós–tratamento (B) e foram sacrificados 14 dias após a indução de diabetes. Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio  pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. As 
amostras teciduais foram retiradas, homogeneizadas em salina e então centrifugadas para a obtenção do 
sobrenadante. Atividade enzimática do grupo controle (nmol PBG/mg protein/h) foi 11,9 +/0.34. Dados são 
expressos como média + EP (n = 6-8).*significativamente diferente do controle, nível de significância p< 0.05 
(ANOVA/Duncan). 
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4.2.3 Avaliação do efeito do disseleneto de difenila na atividade da enzima δ ALA-D cerebral 
dos animais  
 

Todos os grupos, incluindo os animais que receberam o tratamento (10 mg/kg de 

(ØSe)2), aqueles que receberam apenas o aloxano e aqueles que receberam ambos, não 

apresentaram alterações na atividade da δ ALA-D em comparação ao grupo controle.e quando 

comparados entre si. Este efeito foi visualizado em ambos os animais pré (fig 20A) e pós-

tratados com (ØSe)2 e sacrificados 7 dias após a indução de diabetes (fig 20B). Efeito idêntico 

foi encontrado na atividade da mesma enzima, onde não houve diferença significativa dentre 

todos os grupo, nos animais pré (fig 21A) e pós-tratados (fig 21B) com (ØSe)2 e sacrificados 

14 dias após a indução da referida patologia.  

 

 

 

                                                                   A                                                                     B 

  
 

Figura 20: Atividade da enzima δ ALA-D cerebral nos animais que receberam pré (A) e 
pós–tratamento (B)  e foram sacrificados 7 dias após a indução de diabetes. Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio  pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. As 
amostras teciduais foram retiradas, homogeneizadas em salina e então centrifugadas para a obtenção do 
sobrenadante. Atividade enzimática do grupo controle (nmol PBG/mg protein/h) foi. 4,2 +/0.45. Dados são 
expressos como média + EP (n = 5-6). 
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Figura 21: Atividade da enzima δ ALA-D cerebral nos animais que receberam pré (A) e 
pós–tratamento (B) e foram sacrificados 14 dias após a indução de diabetes . Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio  pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. As 
amostras teciduais foram retiradas, homogeneizadas em salina e então centrifugadas para a obtenção do 
sobrenadante. Atividade enzimática do grupo controle (nmol PBG/mg protein/h) foi. 4,2 +/0.45 Dados são 
expressos como média + EP (n = 5-6).  
 
 
4.2.4 Avaliação do efeito do disseleneto de difenila na atividade da enzima δ ALA-D 
esplênica dos animais   
 
 

De maneira análoga aos resultados obtidos no tecido cerebral, não foram verificadas 

alterações significativas na atividade da enzima δ ALA-D dentre todos os grupos. Essa 

ausência de efeito foi constatada tanto nos animais que receberam o pré-tratamento (fig 22A e 

23A) quanto àqueles animais que receberam o pós-tratamento (fig 22B e 23B). após a injeção 

de aloxano nos diferentes dias de sacrifício. 
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Figura 22: Atividade da enzima δ ALA-D esplênica nos animais que receberam pré (A) e 
pós–tratamento (B) e foram sacrificados 7 dias após a indução de diabetes. Os ratos foram 
tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-tratados, 
SeDpré) Selênio  pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-tratados+diabetes. As 
amostras teciduais foram retiradas, homogeneizadas em salina e então centrifugadas para a obtenção do 
sobrenadante.. Atividade enzimática do grupo controle (nmol PBG/mg protein/h) foi 8,4 +/0.41. Dados são 
expressos como média + EP (n = 4-5).  
 
 
                                                                   A                                                                      B 
 

  
 
Figura 23: Atividade da enzima δ ALA-D esplênica nos animais que receberam pré (A) e 
pós–tratamento (B)  e foram sacrificados 14 dias após a indução de diabetes . Os ratos 
foram tratados com (ØSe)2 (10 mg/kg). Os grupos são: Con) Controles, Dia) Diabéticos, Sepré) Selênio pré-
tratados, SeDpré) Selênio pré-tratados+diabetes, Sepós) Selênio pós-tratados, SeDpós) Selênio pós-
tratados+diabetes. As amostras teciduais foram retiradas, homogeneizadas em salina e então centrifugadas para a 
obtenção do sobrenadante. Atividade enzimática do grupo controle (nmol PBG/mg protein/h) foi 8,4 +/0.41. 
Dados são expressos como média + EP (n = 4-5).  
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4.3. Avaliação do peso corporal dos animais  
 
 

Verificou-se uma significativa perda no peso corporal dos ratos diabéticos no decorrer 

do experimento quando comparado ao próprio grupo. Efeito similar foi constatado nos ratos 

diabéticos tratados com (ØSe)2 tanto antes (tab II), quanto depois (tab III) da indução da 

referida patologia. Nos ratos que receberam apenas o disseleneto de difenila, em ambos os 

tratamentos (tab II; tab III), observou-se também uma redução no peso corporal, entretanto, 

essa perda de peso é revertida ao final do experimento. Observar também esquema 1. 

 
 
TABELA II- Peso corporal dos ratos pré-tratados com (ØSe)2                  
 
 

Grupos                  Dia 1               Dia 6                 Dia  14               Dia 21 
Controle           241 ± 6.50       236 ± 8.84        255 ± 9.51          260 ± 10.4 
(ØSe)2              229 ± 18.8       205 ± 11.7*      229 ± 14.0          261 ± 12.1 
Diabetes           255 ± 12.0       242 ± 14.8        222 ± 9.87*        208 ± 11.7* 
Db + Se            215 ± 11.1       207 ± 6.05        174 ± 4.55*        171 ± 14.7* 

 Dados são expressos como média + EP (n = 6-10) * comparado ao próprio grupo, nível de 
significância p< 0.05 (ANOVA 2 vias). 

 
 

 
TABELA III- Peso corporal dos ratos pós-tratados com (ØSe)2                  
 
 

Grupos                   Dia 1              Dia 6                Dia  14              Dia 21 
Controle            231 ± 6.50       239 ± 8.84        245 ± 9.51        255 ± 10.4 
(ØSe)2               207 ± 7.57        205 ± 7.40       199 ± 7.06*      209 ± 9.00 
Diabetes            255 ± 12.0       242 ± 14.8        222 ± 9.87*      208 ± 11.7* 
Db + Se             193 ± 6.25       191 ± 6.83        177 ±6.59*       171 ± 4.56* 

Dados são expressos como média + EP (n = 6-10).* comparado ao próprio grupo, nível de 
significância p< 0.05 (ANOVA 2 vias). 
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5. Discussão 
 
 

O presente trabalho mostrou claramente que a atividade da enzima δ-ALA-D 

hepática e renal foi inibida nos animais diabéticos, diabéticos tratados com disseleneto de 

difenila e nos animais que receberam apenas o referido composto. O efeito do composto é 

visualizado apenas nos animais que foram sacrificados 14 dias após a indução de diabetes. 

Além disso, o tecido alvo parece ser relevante para esse efeito inibitório, uma vez que, não 

houve ação do mesmo sobre os tecidos esplênico e cerebral.  

Os resultados obtidos neste trabalho mostram os efeitos inibitórios da hiperglicemia, 

causados pela injeção de aloxano sobre a atividade da enzima δ-ALA-D hepática e renal dos 

animais. Essas alterações somente são visualizadas aos 14 dias após a indução, isso indica 

que as alterações teciduais do diabetes são dependentes do tempo de estado de hiperglicemia. 

Esses achados estão em concordância com pesquisas realizadas em camundongos que 

receberam dietas com alto valor de carboidratos ou alto-valor energético e apresentaram uma 

inibição da enzima δ-ALA-D (Folmer et al., 2002; Folmer et al., 2003). Efeitos semelhantes 

são encontrados também em pacientes humanos diabéticos tipo 1 e 2, onde a atividade da δ-

ALA-D também está inibida no estado hiperglicêmico (Cuartero et al, 1999). O mecanismo 

proposto para esta inibição seria a glicação não enzimática de proteínas e o estresse oxidativo 

(Folmer et al., 2002). A auto-oxidação da glicose que ocorre no estado de hiperglicemia gera 

radicais livres (Wolf et al., 1987, Hunt et al.1988), os quais atuariam indiretamente na 

inibição da atividade enzimática. (Browlee et al, 1984 e 1995). Outro mecanismo proposto 

para explicar a referida inibição seria a glicação do resíduo de lisina, o qual compõe o sítio 

ativo da enzima (Jaffe & Marckham, 1987).  

Além da inibição enzimática causada pela hiperglicemia, o presente trabalho 

demonstrou que o disseleneto de difenila inibiu per se a atividade da δ-ALA-D dos animais 

que receberam apenas este composto duas semanas após a indução de diabetes. Esse efeito 

inibitório seria explicado pela ação oxidante do selênio em resíduos cisteinil no sítio β da 

enzima, os quais são considerados essenciais para a atividade da mesma (Barbosa et al, 1998; 

Nogueira et al, 2003). 

Em contrapartida, o selênio desempenha importante papel fisiológico na estrutura de 

muitas enzimas envolvidas na decomposição de peróxidos, incluindo glutationa peroxidase e 

fosfolipídio hidroperoxidase glutationa peroxidase, as quais contêm selênio na forma de 

seleniocisteína (Ursini et al.,1982 e 1987; Neve et al.,1989). Além disso, o selênio também 
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apresenta propriedades antioxidantes em moléculas sintéticas, tais como disseleneto de 

difenila (Meotti et al, 2004) e ebselen (Rossato et al., 2002; Tiano et al., 2000).  

Concomitantemente ao achados anteriores, o disseleneto de difenila tem demonstrado 

atividades antiinflamatórias e antinociceptivas em ratos e camundongos (Nogueira et al., 

2003), atividade neuroprotetora (Ghisleni et al, 2003) e efeitos anti-secretor e antiúlcera em 

ratos (Trevisan, 2004).  

Os resultados obtidos na determinação da atividade das enzimas alanina 

aminotransferase (AST) e aspartato aminotransferase (AST) no plasma de ratos demonstraram 

que o disseleneto de difenila não apresentou efeito hepatotóxico na dose testada (10mg/kg ou 

30,9 µmol/kg) tanto no pré quanto pós-tratamento e nos diferentes dias de sacrifício. O 

mesmo ocorreu em relação às dosagens de uréia e creatinina, onde não foi verificada 

nefrotoxicidade em todos os animais tratados. Esses achados estão de acordo com o recente 

estudo conduzido por Meotti et al, 2003, que apresenta a relativa segurança do referido 

composto em diferentes doses. Além disso, Meotti et al também apresenta a importância da 

via de administração da droga escolhida, demonstrando que a toxicidade via subcutânea é 

inferior a via intraperitoneal. Verificou-se também que o estado hiperglicêmico parece não 

alterar os demais parâmetros bioquímicos, como os triglicerídeos e o colesterol total, fazendo-

se necessário a realização de experimentos com maior tempo de estado hiperglicêmico.Outros 

dados obtidos neste trabalho são os valores da atividade das aminotransferases (AST e ALT) 

nos animais pré e pós-tratados e sacrificados após uma semana da indução. Os referidos 

valores mantiveram-se nos níveis normais, fato que não é apresentado pelo grupo diabético. 

Esses resultados parecem atribuir ao disseleneto de difenila um papel hepatoprotetor neste 

período. 

Além dos resultados verificados nas aminotransferases, o presente estudo demonstrou 

os efeitos do disseleneto de difenila e do aloxano no peso corporal dos animais, onde foi 

verificada uma severa diminuição desse parâmetro. Além disso, o pós e o pré-tratamento com 

disseleneto de difenila causaram per se uma diminuição no peso corporal desses animais, 

entretanto o peso é recuperado ao final do período experimental. Esses últimos achados 

podem ser sinais de intoxicação causada pelo composto e estão de acordo com estudos 

realizados por Tinggi, 2003 e Stangherlin et al., 2004. 

O interesse em diminuir os efeitos da hiperglicemia no processo celular tem sido 

crescente, devido às possíveis implicações no tratamento para diabéticos. De fato, os 

resultados aqui encontrados demonstram que tanto o pré quanto o pós-tratamento com o 
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disseleneto de difenila foram efetivos em reduzir a glicemia e a frutosamina sérica em ratos 

diabéticos. Esses achados são apoiados por vários estudos que indicaram que a administração 

de formas inorgânicas de selênio como selenito e selenato de sódio a ratos diabéticos, 

induzidos com estreptozotocina, podem ser efetivas em reduzir a concentração de glicose 

sanguínea, estimulando a captação de glicose em tecidos insulino-dependentes (McNeill et al., 

1991; Berg et al., 1995; Ezaki, 1991, Stapleton et al., 1997).  

O mecanismo pelo qual o selênio atuaria na homeostase da glicose poderia ser 

explicado pela estimulação das duas maiores funções metabólicas reguladas pela insulina de 

maneira PI3K (fosfatidilinositol-3-quinase) dependente, mas independente da ativação do 

receptor de insulina. Além disso, esta forma de selênio estimula caminhos sinalizados pela 

insulina com cinética diferente da mesma. Em resumo, o selenito de sódio atuou tanto como 

um mimético da insulina como também de maneira não mimética da mesma (Heart & Sung, 

2003). 

Desta maneira, o disseleneto de difenila não foi eficaz em proteger a inibição da 

atividade da enzima ALA-D verificada nesta dose e protocolo testados, entretanto ele parece 

possuir atividade hepatoprotetora aos 7 dias após indução e propriedade de reduzir o estado de 

hiperglicemia. Assim novos estudos poderiam ser realizados para investigar as propriedades 

do disseleneto de difenila, levando também em consideração que o mesmo possui uma 

estrutura química relativamente simples, com facilidade de ser sintetizada, o que de fato 

representaria uma vantagem econômica.  
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6. CONCLUSÕES 
 
 
Os resultados obtidos neste trabalho nos permitem concluir que : 
 
 

 O pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila inibiram per se a atividade das 

enzimas δ-ALA-D hepática e renal dos animais diabéticos e não diabéticos sacrificados 14 

dias após a indução de diabetes. 

 

 O pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila não alteraram a atividade das enzimas 

δ-ALA-D hepática e renal nos animais diabéticos e não diabéticos sacrificados 7 dias após a 

indução de diabetes.  

 

 O pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila não alteraram a atividade das enzimas 

δ-ALA-D cerebral e esplênica nos animais diabéticos e não diabéticos sacrificados 7 e 14 dias 

após a indução de diabetes.  

 

 A hiperglicemia parece inibir a atividade das enzimas δ-ALA-D hepática e renal nos 

animais diabéticos sacrificados 14 dias após a indução de diabetes.  

 

 O pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila foram efetivos em reduzir a glicemia e 

a frutosamina sérica nos ratos diabéticos. 

 

 O pré e pós-tratamento com o composto de selênio causaram per se uma diminuição no 

peso corporal dos animais tratados, entretanto o peso é recuperado ao final do período 

experimental.  

 

 O disseleneto de difenila parece não apresentar efeito hepatotóxico na dose testada tanto 

no pré quanto pós-tratamento e nos diferentes dias de sacrifícios. 

 

 O disseleneto de difenila parece apresentar um papel hepatoprotetor nos animais 

diabéticos que receberam o selênio antes e após a indução de diabetes e foram sacrificados 7 

dias após a referida indução.  
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  O estado de hiperglicemia não foi capaz de alterar os parâmetros bioquímicos uréia, 

creatinina, colesterol e triglicerídeos dos animais no período de 7 e 14 dias de estado 

diabético.  

 

 O pré e pós-tratamento com disseleneto de difenila também não alteraram os parâmetros 

bioquímicos uréia, creatinina, colesterol e triglicerídeos dos animais sacrificados 7 e 14 dias 

após a indução. 
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