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O Diabetes mellitus (DM) é uma desordem do metabolismo de carboidratos, lipídeos e 
proteínas caracterizado pela hiperglicemia, que no tipo 2 da doença (DM2) envolve a 
deficiência da produção e/ou ação da insulina. Indivíduos diabéticos exibem alto nível de 
estresse oxidativo devido à hiperglicemia crônica e persistente, que prejudica a atividade do 
sistema de defesa antioxidante e promove a geração de radicais livres. Esse nível de 
estresse oxidativo pode acarretar complicações renais, neurológicas, oculares e 
cardiovasculares, como a hipertensão arterial sistêmica (HAS). A enzima δ-Aminolevulinato 
desidratase (δ-ALA-D) é uma enzima sulfidrílica, que participa da síntese de compostos 
pirrólicos e vem sendo relacionada a diversas patologias, inclusive o DM. O objetivo deste 
estudo foi avaliar o status oxidativo de pacientes portadores de DM2 e sua relação com a 
atividade da enzima δ-ALA-D, perfil lipídico, distribuição de gordura corporal assim como o 
papel da HAS nos parâmetros analisados. Os resultados demonstraram uma diminuição da 
atividade da enzima δ-ALA-D assim como um aumento de seu índice de reativação nos 
pacientes (n=63) em relação aos controles (n=63). Observou-se também, no grupo DM2, um 
aumentado índice de espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e uma menor 
quantidade de antioxidantes como vitamina C plasmática, grupamentos tióis protéicos (P-
SH) em plasma e não protéicos (NP-SH) em eritrócitos, assim como uma redução na 
atividade da enzima catalase em eritrócitos. Os pacientes que além de DM2 apresentavam 
HAS (n=30) demonstraram uma diminuição mais pronunciada na atividade da δ-ALA-D do 
que os pacientes somente com DM2 (n=23) em relação a indivíduos saudáveis (n=30), 
juntamente com um aumentado índice de reativação. Também, os pacientes DM2/HAS 
apresentaram uma maior depleção de NP-SH. Correlações entre atividade da δ-ALA-D e 
seu índice de reativação com marcadores de estresse oxidativo, como NP-SH e 
grupamentos carbonílicos, bem como com o perfil lipídico dos pacientes também foram 
observadas. Ainda foram encontradas correlações entre o nível de TBARS e triglicerídeos, 
bem como entre vitamina C, glicose plasmática e HbA1c além de P-SH e índice de massa 
corporal. Portanto, os pacientes com DM2 apresentam alterações no perfil lipídico e na 
distribuição de gordura corporal, além de uma situação de estresse oxidativo que pode levar 
a alterações de moléculas importantes como a enzima δ-ALA-D. Tal enzima se mostrou 
efetiva em refletir o nível de estresse oxidativo dos pacientes podendo ser considerada um 
interessante biomarcador para avaliação de danos em processos metabólicos crônicos 
como o DM. Ainda a HAS parece ser um fator sinérgico à condição metabólica do paciente 
com DM2 podendo contribuir para o desenvolvimento de suas complicações.  

 
Palavras-chave: Diabetes mellitus tipo 2. Hipertensão Arterial Sistêmica. δ-
Aminolevulinato desidratase. Peroxidação lipídica. Perfil lipídico. 
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Diabetes mellitus (DM) is a disorder of the metabolism of carbohydrates, lipids and proteins 
characterized by hyperglycemia, which in type 2 diabetes (T2DM) involves the production 
deficiency and / or insulin action. Diabetic subjects exhibit high levels of oxidative stress due 
to chronic and persistent hyperglycemia, which impairs the activity of the antioxidant defense 
system and promotes the generation of free radicals. This level of oxidative stress can cause 
renal, neurological, ocular and cardiovascular complications, such as systemic arterial 
hypertension (HAS). The enzyme δ-aminolevulinate dehydratase (δ-ALA-D) is a sulfhydryl 
enzyme, which participates in the synthesis of pyrrole compounds and has been linked to 
several diseases, including DM. The aim of this study was to evaluate the oxidative status of 
patients with DM2 and its relationship with the activity of the enzyme δ-ALA-D, lipid profile, 
body fat distribution besides the role of hypertension in the parameters analyzed. The results 
showed a decreased activity of the enzyme δ-ALA-D as well as an increase in its reactivation 
index in patients (n = 63) compared to controls (n = 63). It was also observed, in the T2DM 
group, an increased level of thiobarbituric acid reactive species (TBARS) and a smaller 
amount of antioxidants as vitamin C plasma protein thiol groups (P-SH) in plasma and non-
protein (NP-SH) in erythrocytes, as well as a reduction in activity of the enzyme catalase in 
erythrocytes. Patients who had DM2 plus hypertension (n = 30) showed a more pronounced 
decrease in the activity of δ-ALA-D than patients with type 2 diabetes only (n = 23) compared 
to healthy subjects (n = 30), along with an increased rate of reactivation. Also, patients 
DM2/HAS showed a greater depletion of NP-SH. Correlations among activity of δ-ALA-D and 
its reactivation index with oxidative stress markers, such as NP-SH and carbonyl groups, as 
well as lipid profile of patients were also observed. Further, correlations were found between 
the level of TBARS and triglycerides, as well as between vitamin C, plasma glucose and 
HbA1c as well as P-SH and body mass index. Therefore, patients with DM2 have changes in 
lipid profile and body fat distribution, and a situation of oxidative stress that can lead to 
changes in key molecules as the enzyme δ-ALA-D. This enzyme was effective in reflecting 
the level of oxidative stress of patients can be considered an interesting biomarker for 
assessment of damage in chronic metabolic processes such as DM. Furthermore, 
hypertension appears to be a synergistic factor to the metabolic condition of patients with 
type 2 diabetes, contributing to the development of its complications. 
 
Key-words: Diabetes mellitus type 2. Sistemic Arterial Hypertension. δ-
aminolevulinate dehydratase. Lipid peroxidation. Lipid profile. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Esta dissertação foi escrita sob a forma de artigo publicado e manuscrito 

submetido para publicação. As seções Materiais e Métodos, Resultados, Discussão 

dos Resultados e Referências Bibliográficas, encontram-se nos próprios artigo e 

manuscrito e representam na íntegra este estudo. 

Os itens DISCUSSÃO E CONCLUSÃO, dispostos após o manuscrito contêm 

interpretações e comentários gerais referentes ao presente estudo e relacionados 

tanto ao artigo quanto ao manuscrito presentes nesse trabalho. 

As REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS são relacionadas às citações que 

aparecem nos itens INTRODUÇÃO, REVISÃO BIBLIOGRÁFICA e DISCUSSÃO 

dessa dissertação. 

O artigo e o manuscrito estão estruturados de acordo com as normas das 

revistas científicas na qual foram aceito e submetido para publicação, 

respectivamente. 

Artigo publicado: Clinical Biochemistry 

Artigo enviado para publicação: Journal of diabetes and it´s complications 
 

 

 

 



 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

 

O Diabetes Melitus (DM) é uma doença endócrina caracterizada por um grupo 

de desordens metabólicas, incluindo hiperglicemia e/ou elevação das concentrações 

de glicose sanguínea pós-prandial, devido a uma menor sensibilidade insulínica em 

seus tecidos alvos, caracterizando o DM tipo 2 (DM2), e/ou por reduzida secreção 

de insulina, caracterizando o DM tipo 1 (DM1) (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2005). 

O DM2 caracteriza-se por defeitos na ação e secreção da insulina. Em geral 

ambos os efeitos estão presentes quando a hiperglicemia se manifesta, porém pode 

haver o predomínio de um deles (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009). 

Pessoas adultas com mais de 40 anos são mais acometidas por esse tipo de 

diabetes, que pode vir acompanhado de obesidade, hipertensão arterial sistêmica 

(HAS), dislipidemia e disfunção endotelial. Sintomas como sede e diurese excessiva, 

dores nas pernas, alterações visuais e obesidade são característicos de portadores 

de DM2 (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2005). 

Atualmente, cerca de 220 milhões de pessoas são portadoras de DM e esse 

número continua em expansão, caracterizando uma epidemia de proporções 

mundiais (SHAW; SICREE; ZIMMET, 2010). No Brasil esse número já supera 7,6 

milhões de pessoas (INTERNATIONAL DIABETES FEDERATION, 2009). 

O estresse oxidativo é um estado de desequilíbrio entre a produção de 

espécies reativas de oxigênio (EROs) e a capacidade antioxidante endógena 

(TANIYAMA; GRIENDLING, 2003). Seu papel como determinante principal do início 

e progressão das complicações cardiovasculares associadas ao DM tem sido alvo 

de grande interesse, já que há indícios de que a capacidade antioxidante endógena 

esteja prejudicada nos indivíduos diabéticos, dificultando a remoção dos radicais 

livres (SANTINI et al., 1997). 

A enzima δ-aminolevulinato desidratase (δ-ALA-D) contém grupamentos 

sulfidrilicos e está envolvida na formação do porfobilinogênio, um precursor do 

grupamento heme (JAFFE et al., 1995). Sua atividade é altamente sensível a 

situações associadas ao estresse oxidativo, como algumas patologias, podendo, 

portanto, ser considerada um marcador indireto de situações oxidantes. (BARBOSA 
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et al., 1998; FERNANDEZ-CUARTERO et al., 1999; FONTANELAS et al., 2002; 

GONÇALVES et al., 2005). Sabe-se que pacientes diabéticos apresentam 

diminuição na atividade da δ-ALA-D, porém, até o momento, não há na literatura 

dados sobre seu índice de reativação e o impacto da hipertensão na atividade 

enzimática em pacientes com DM2.  

Desta forma, o objetivo desse trabalho foi avaliar o status oxidativo de 

pacientes portadores de DM2 e sua relação com a atividade da enzima δ-ALA-D, 

perfil lipídico, distribuição de gordura corporal assim como o papel da HAS nos 

parâmetros analisados. 

 

 



 

 

2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo geral 

 

 

Esse trabalho teve como objetivo avaliar o status oxidativo dos pacientes 

portadores de DM2 e examinar a influência da HAS nos parâmetros analisados. 

 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

 

Em amostras de pacientes com DM2 e pacientes com DM2 e HAS, avaliar:  

 

- a atividade da enzima sulfidrílica δ-aminolevulinato desidratase (δ-ALA-D), 

assim como seu índice de reativação, em sangue total;  

- a peroxidação lipídica, através da quantificação dos níveis de substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) no plasma; 

- as atividades das enzimas antioxidantes catalase (CAT) e superóxido 

dismutase (SOD) em eritrócitos;  

- os níveis de vitamina C no plasma e de grupamentos tióis protéicos no 

plasma e não-protéicos em eritrócitos; 

- a formação de grupamentos carbonílicos no soro; 

- parâmetros bioquímicos rotineiros (glicose, hemoglobina glicada, colesterol 

total, colesterol HDL, colesterol LDL e triglicerídeos) e antropométricos 

(índice de massa corporal e circunferência abdominal); 

- possíveis correlações entre as variáveis, a partir dos resultados obtidos. 

 

 



 

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Diabetes mellitus 

 

 

3.1.1 Conceito 

 

 

O DM é uma desordem metabólica caracterizada por hiperglicemia, que pode 

ser decorrente de defeitos da secreção e/ou ação da insulina endógena envolvendo 

processos específicos, por exemplo, destruição das células beta do pâncreas 

(produtoras de insulina), resistência à ação da insulina, distúrbios da secreção da 

insulina, entre outros (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Essa patologia freqüentemente está associada a complicações, disfunções e 

insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e 

vasos sanguíneos e, portanto, à reduzida expectativa de vida, significante morbidade 

e diminuição da qualidade de vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2006). Ainda, a resistência à insulina e a 

hiperinsulinemia compensatória presentes no DM são fatores de predisposição a 

doenças cardiovasculares e outras complicações (LUNKES et al., 2006). 

 

 

3.1.2 Epidemiologia e impacto na saúde pública 

 

 

O número de pessoas com DM está aumentando devido ao crescimento e 

envelhecimento populacional, ao processo de urbanização e ao aumento da 

prevalência de obesidade e sedentarismo. Em 1985, estimava-se haver 30 milhões 

de adultos com DM no mundo; esse número cresceu para 135 milhões em 1995, 

atingindo 173 milhões em 2002, com projeção de chegar a 300 milhões em 2030. O 

Brasil, já no ano 2000, estava entre os 10 países com maior quantidade de pessoas 

portadoras de diabetes, com 4,6 milhões de pessoas, e esse número deve chegar a 
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11,3 milhões de pessoas no ano de 2030 (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2011).  

Mundialmente, os custos diretos para o atendimento ao DM variam de 2,5% a 

15% dos gastos nacionais em saúde, dependendo da prevalência local de diabetes 

e da complexidade do tratamento disponível. Além disso, representa uma carga 

adicional à sociedade em decorrência da perda de produtividade no trabalho, 

aposentadoria precoce e mortalidade prematura (BARCELÓ et al, 2003).  

 

 

Tabela 1 – Fatores de risco para o diabetes mellitus 
 

Fonte: Gross et al, 2002

Colesterol HDL <35mg/dl e/ou triglicerídeos >250mg/dl;
Alterações prévias da regulação da glicose.

Idade acima de 45 anos;

Obesidade (índice de massa corporal >25kg/m2); 

História familiar de diabetes em parentes de 1o grau;

Diabetes gestacional ou macrossomia prévia;

Hipertensão arterial sistêmica;

 

 

 

3.1.3 Classificação 

 

 

A classificação do DM baseia-se na sua etiologia e inclui quatro classes 

clínicas segundo a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de 

Diabetes:  

DM tipo 1 (DM1) que atinge cerca de 10% casos e é resultado da destruição 

das células beta-pancreáticas com conseqüente deficiência de insulina. Na maioria 

dos casos, essa destruição de células beta é mediada por autoimunidade e seu 

desenvolvimento pode ocorrer de forma rapidamente progressiva, principalmente, 

em crianças e adolescentes (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2009).  

DM tipo 2 (DM2) que acomete pelo menos 90% dos pacientes diabéticos e 

caracteriza-se por defeitos na ação e/ou secreção de insulina. Pode ocorrer em 

qualquer idade, mas é mais comum em pessoas com mais de 40 anos que 
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apresentam sobrepeso ou obesidade. Os pacientes não dependem de insulina 

exógena para viver, no entanto podem necessitar de tratamento com insulina para 

obter controle metabólico adequado (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

DM gestacional que é caracterizado por qualquer intolerância à glicose, de 

magnitude variável, com início ou diagnóstico durante a gestação, podendo ou não 

persistir após o parto (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1999). Ocorre em 1% a 

14% de todas as gestações e relaciona-se com aumento de morbidade e 

mortalidade perinatais (LAWRENCE et al., 2008).  

Já outros tipos específicos de diabetes menos freqüentes podem resultar de 

defeitos genéticos da função das células beta, defeitos genéticos da ação da 

insulina, doenças do pâncreas exócrino, endocrinopatias, efeito colateral de 

medicamentos, infecções e outras síndromes genéticas associadas ao diabetes 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

 

3.1.4 Características gerais do DM2 

 

 

O DM2 é um grupo heterogêneo de manifestações metabólicas de etiologias 

não completamente estabelecidas, que facilitam a instalação da resistência à 

insulina e hiperglicemia, e são influenciadas por fatores genéticos e adquiridos 

(SAAD; ZECCHIN, 2008).  

O principal sinal regulador para liberação de insulina é a concentração 

plasmática de glicose, ou seja, quando existe muita glicose circulante ocorre uma 

sinalização para as células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, que 

produzem e liberam insulina na circulação. Essa secreção de insulina pancreática 

suprime fisiologicamente a produção de glicose hepática, enquanto a glicose é 

utilizada nos tecidos periféricos como músculo e tecido adiposo. O fenômeno de 

insulino-resistência (Figura 1) refere-se a uma disfunção na resposta fisiológica à 

secreção de insulina, sendo que a sensibilidade celular é determinada tanto pelo 

número e afinidade dos receptores de insulina, quanto pelo estado funcional das 

vias de sinalização intracelulares (MIGUEL JR., 2007). Apesar de níveis normais ou 

aumentados de insulina, a produção de glicose hepática (glicogenólise e 

gliconeogenese) não é adequadamente suprimida, ou há uma redução da utilização 
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de glicose pelos tecidos periféricos, causando um aumento das concentrações 

plasmáticas de glicose. Em resposta a essa hiperglicemia crescente, ocorre um 

aumento da secreção de insulina pancreática, tornando o paciente ainda, 

hiperinsulinêmico. A hiperinsulinemia compensatória ajuda a manter a glicemia 

normal - às vezes, por décadas - antes do desenvolvimento do DM2 (AMERICAN 

DIABETES ASSOCIATION, 1998). A partir do momento em que as células beta do 

pâncreas não conseguem compensar a resistência à insulina através do aumento de 

secreção desse hormônio, a glicemia se eleva e o diagnóstico de diabetes pode ser 

feito. A funcionalidade das células beta estão reduzidas a cerca de 50% no momento 

do diagnóstico de DM2 (SHORR, 2000).  

As causas específicas da disfunção das células beta em pacientes com DM2 

podem incluir: 1) uma diminuição da massa celular; 2) aumento da 

apoptose/diminuição da regeneração; 3) resistência prolongada à insulina, levando à 

exaustão da célula beta; 4) dessensibilização da célula beta induzida por 

glicotoxicidade ou lipotoxicidade (KAHN, 2001).  
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Figura 1 – Mecanismo de resistência à insulina. 
 
Fonte: RAFFA; RAWLS; BEYZAROV, 2006. 

 

 

Os pacientes permanecem hiperinsulinêmicos até atingirem estágios 

avançados da doença. Níveis plasmáticos reduzidos de insulina, decorrentes da 

disfunção das células beta pancreáticas, são encontrados em casos avançados, em 

pacientes com glicemia de jejum acima de 180 a 198 mg/dL (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 1998). Portanto, além da resistência à insulina é necessário um 

déficit de células beta pancreáticas, responsável pelo mecanismo compensatório, 

para o desenvolvimento do DM2 (KAHN, 2000; PORTE Jr, 1991). Assim, ambos os 



23 

fatores estão inter-relacionados e envolvidos na fisiopatologia da doença (GERICH, 

2003).  

O aumento da lipólise no tecido adiposo, característico da insulinoresistência, 

provoca um aumento da produção de ácidos graxos livres que pode levar à 

hiperlipidemia (HOWARD, 1999). A hiperinsulinemia pode, também, causar 

hipertensão nos pacientes com DM2 por diferentes mecanismos como: estímulo do 

sistema nervoso simpático causando vasoconstrição e um aumento no débito 

cardíaco; retenção de sódio/água nos túbulos renais distais, contribuindo para 

expansão de volume; e estímulo da proliferação da musculatura lisa da parede 

arterial (SUPLICY, 2000).  
Os critérios diagnósticos laboratoriais do DM atualmente recomendados pela 

Associação Americana de Diabetes (ADA) e a Sociedade Brasileira de Diabetes 

(SBD) são: (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 1997; ENGELGAU et al., 1997; 

THE INTERNATIONAL EXPERT COMMITTE, 2009)  

Na presença dos sintomas de DM, 

•  glicemia casual acima de 200 mg/dL; 

• glicemia de jejum igual ou superior a 126 mg/dL, confirmados por nova 

glicemia de jejum em dias diferentes; 

• glicemia após Teste Oral de Tolerância á Glicose acima de 200 mg/dL; 

• hemoglobina glicada (HbA1c) maior que 6,5% (atualmente recomendado 

pela SBD). 

Depois de estabelecido o diagnóstico de diabetes, os pacientes iniciam 

diversas modalidades de tratamento para corrigir a hiperglicemia, procurando atingir 

o melhor controle metabólico possível, isto é, níveis de glicose em jejum <110mg/dl 

ou pós-prandial <140mg/dl ou HbA1c <6,5%.  

A medida da HbA1c é o parâmetro de escolha para o controle glicêmico a 

longo prazo e reflete o grau de controle glicêmico dos 2 a 3 meses prévios. Com 

base em alguns estudos DCCT estabeleceu-se que os níveis de HbA1c acima de 

7% estão associados a um risco maior de complicações crônicas (DIABETES 

CONTROL AND COMPLICATIONS TRIAL (DCCT) RESEARCH GROUP, 1993; 

UNITED KINGDOM PROSPECTIVE DIABETES STUDY (UKPDS), 1998. 

A orientação nutricional e o estabelecimento de dietas em associação a 

mudanças no estilo de vida, incluindo atividade física, são consideradas terapias de 

primeira escolha para os pacientes com DM2 (FRANZ et al., 2003; KLEIN et al., 



24 

2004; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2008). Estudos prévios comprovaram 

que essa associação provoca melhora na sensibilidade à insulina, diminui os níveis 

plasmáticos de glicose além da circunferência abdominal e gordura visceral, 

melhorando o perfil metabólico com redução nos níveis de colesterol LDL e 

triglicerídeos e aumento dos níveis de colesterol HDL (KLEIN et al., 2004; 

SARTORELLI et al., 2004). Quando o paciente com DM2 não respondeu às medidas 

não medicamentosas, ou deixa de fazê-lo adequadamente, o uso de agentes 

antidiabéticos orais tem o objetivo de controlar a glicemia e promover a queda da 

HbA1c (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2003).  

 

 

3.2 Hipertensão  

 

 

A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizado por níveis elevados e sustentados de pressão arterial sistólica acima 

de 135mmHg e diastólica acima de 85mmHg. Associa-se freqüentemente a 

alterações funcionais e/ou estruturais dos orgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e 

vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com conseqüente aumento do risco 

de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais, como por exemplo, insuficiência 

cardíaca, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, aneurisma de 

aorta, além de insuficiência renal crônica e retinopatia hipertensiva. Quando 

associada a outros fatores de risco como DM, obesidade, sedentarismo e 

tabagismo, os níveis pressóricos podem ser ainda mais elevados e as conseqüentes 

lesões de órgãos-alvo ainda mais graves (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010).  

Os determinantes da pressão arterial são o débito cardíaco e a resistência 

periférica e qualquer alteração em um ou outro, ou em ambos, interfere na 

manutenção dos níveis pressóricos normais. Os mecanismos pressores e 

depressores interagem e se equilibram, regulando o calibre e a reatividade vascular, 

a distribuição de fluido dentro e fora dos vasos e o débito cardíaco. Quando o 

equilíbrio se rompe com predominância dos fatores pressores, ocorre a hipertensão 

primária (FOLKOW, 1982). Essa ruptura pode ser provocada e/ou acelerada pelos 

fatores ambientais, como excesso de sal na dieta e estímulos psicoemocionais, 
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entre outros. O aumento da resistência periférica é o fator mais importante na 

hipertensão. Os mecanismos que promovem a redução do calibre das arteríolas 

atuam basicamente na contração da musculatura que regula a luz do vaso ou na 

espessura da musculatura, ocupando maior ou menor parte do lúmen, ou em 

ambos. Admite-se, também, que a redução da luz ocorra não só pela hipertrofia da 

parede como também por um remodelamento, onde há redução dos diâmetros 

interno e externo, sem modificação da massa. Fatores funcionais, como a atividade 

simpática, são os determinantes da variação do tônus vascular. Além disso, 

diferentes hormônios pressores (angiotensina II, norepinefrina, vasopressina, 

insulina) contribuem para o estímulo ao crescimento da parede vascular, enquanto 

as substâncias vasodilatadoras têm efeito oposto, inibindo a proliferação celular.  

Assim, a hipertensão é uma doença multifatorial e também pode ser 

considerada uma verdadeira síndrome naqueles casos em que vem acompanhada 

de obesidade, alteração no metabolismo lipídico e glicídico e resistência à insulina, 

quando geralmente existe hipertonia simpática produzindo elevações da freqüência 

e do débito cardíaco (KRIEGER; IRIGOYEN, KRIEGER, 1999). 

A prevalência mundial estimada é da ordem de 1 bilhão de indivíduos 

hipertensos, sendo que aproximadamente 7,1 milhões de óbitos por ano podem ser 

atribuídos à HAS (CHOBANIAN et al., 2003). Inquéritos populacionais em cidades 

brasileiras nos últimos 20 anos apontaram uma prevalência de HAS acima de 30%, 

sendo que no Rio Grande do Sul apenas 50,8% dos hipertensos são conscientes de 

sua condição; 40,5% deles estão sendo tratados e apenas 10,4% estão controlados 

(CESARINO et al., 2008; SERRANO et al., 2008; ROSÁRIO et al., 2009). A 

probabilidade de qualquer individuo apresentar hipertensão arterial ao longo de sua 

vida é de aproximadamente 90% (VASAN et al., 2002).  

A mortalidade por doença cardiovascular (DCV) aumenta progressivamente 

com a elevação da pressão arterial a partir de 115/75 mmHg de forma linear, 

contínua e independente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006). Em 

2007 as doenças do aparelho circulatório foram responsáveis por 308.466 óbitos em 

nosso país além de ainda serem responsáveis por uma alta freqüência de 

internações, ocasionando custos médicos e socioeconômicos elevados (BANCO 

MUNDIAL, 2005; SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2006; MALTA et 

al., 2009). 
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Na maioria das vezes, a hipertensão arterial é diagnosticada ao se constatar 

valor pressórico elevado em uma consulta médica casual. O diagnóstico deve ser 

baseado, no mínimo, em duas medidas adequadas em pelo menos dois dias 

distintos (CORREA et al., 2005). 

Tanto o DM quanto a HAS são fatores de risco independentes para DCVs, 

sendo que quando coexistem há um aumento de 2 a 8 vezes na morbidade por tais 

patologias e a mortalidade devido à tais eventos é duplicada. Sabe-se ainda, que a 

HAS é duas a três vezes mais freqüente em pacientes diabéticos e que a incidência 

em pacientes com DM2 chega a 30-50% (KAPLAN, 1994; MARKS; RASKIN, 1998; 

BEEVERS; Mac GREGOR, 2000). Nesses pacientes, o aumento da pressão arterial 

freqüentemente é parte da síndrome metabólica característica e pode aparecer 

antes ou estar relacionada às suas complicações, além de estar presente em 40-

50% dos pacientes antes mesmo do diagnóstico de DM (CONTRERAS et al., 2000; 

MILAGRES, 2001; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2003).  

A HAS aumenta o risco de complicações diabéticas macro e microvasculares, 

incluindo derrame, doença arterial coronariana, doença vascular periférica, 

retinopatia, nefropatia e possivelmente neuropatia (AMERICAN DIABETES 

ASSOCIATION, 2003).  

 

 

3.3 Estresse Oxidativo  

 

 

Estresse oxidativo é um termo que denota um desequilíbrio entre a produção 

de oxidantes e os respectivos sistemas de defesa de um organismo (HALLIWELL; 

GUTTERIGDE, 1999). Os agentes oxidantes englobam Espécies Reativas de 

Oxigênio (EROs), Espécies Reativas de Nitrogênio (ERNs) e vários outros e podem 

ser gerados a partir de processos como, por exemplo, radiação ionizante, reações 

químicas ou enzimáticas (ABUJA; ALBERTINI, 2001). Tanto as EROs quanto as 

ERNs desempenham papéis fisiológicos importantes, tais como controle da pressão 

sanguínea, sinalização celular, apoptose entre outros (VASCONCELOS et al., 2007).  

Entretanto, vários processos patológicos como doenças cardiovasculares, 

doenças neurodegenerativas, câncer, DM, HAS, obesidade, assim como o processo 

de envelhecimento rompem esse balanço entre a formação e neutralização de pró-
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oxidantes ao aumentar a proporção de espécies reativas em relação às defesas 

antioxidantes disponíveis (GIULIANO; CERIELLO; PAOLISSO, 1996; PICONI; 

QUAGLIARO; CERIELLO, 2003; DALLE-DONNE et al., 2006).  

 

 

3.3.1 Espécies reativas de oxigênio 

 

 

As Espécies reativas de oxigênio (EROs) são compostos altamente reativos e 

que apresentam um tempo de vida incrivelmente reduzido. Apesar da breve 

existência, possuem certo instante de vida livre, no qual podem reagir com a matéria 

circundante e assim adquirir estabilidade (SIGNORINI; SIGNORINI, 1995). 

As principais EROs distribuem-se em dois grupos, as radicalares: superóxido 

(O2•
-), hidroxila (OH•) peroxila (ROO•) e alcoxila (RO•); e as não-radicalares: 

oxigênio singlete (lO2), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o ácido hipocloroso (HOCl) 

e são demonstradas na tabela 2 (GILLHAM; PAPACHRISTODOULOU; THOMAS, 

1997; SIES, 1997). As espécies radicalares, conhecidas como Radicais Livres (RL) 

são moléculas ou fragmentos de moléculas com um ou mais elétrons 

desemparelhados (SLATER, 1984) que, juntamente com as espécies não-

radicalares, são altamente reativas à outras biomoléculas como lipídeos, proteínas e 

ácidos nucléicos (POLI et al., 2004).  

 

 

Tabela 2 – Espécies reativas de oxigênio 
 

Radicalares Não-radicalares
Hidroxila •OH Peroxinitrito ONOO-

Alcoxila L(R)O• Hipoclorito _ OCl
Hidroperoxila HOO• Hidroperóxido L(R)OOH

Peroxila L(R)OO• Oxigênio singlete 1
∆O2

Óxido Nítrico NO• Peróxido de Hidrogênio H2O2

Superóxido O2•
-

Fonte: ABUJA; ALBERTINI, 2001  
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Essas espécies podem ser geradas de vários modos, sendo uma das mais 

importantes a formação de RL pela redução incompleta do oxigênio na cadeia 

respiratória mitocondrial (ABUJA; LABERTINI, 2001) (Figura 2). 

 

 

 

Figura 2 – Formação de radicais livres a partir do oxigênio molecular. 
 
Fonte: AUGUSTO, 2006 

 

 

Há uma variedade de biomarcadores que podem ser usados para indicar 

danos causados pelo estresse oxidativo às macromoléculas, como por exemplo, 

medidas da oxidação de lipídeos (lipoperoxidação) e de proteínas (carbonilação de 

proteínas) (HWAN; KIMB, 2007). 

 A lipoperoxidação é uma reação em cadeia iniciada por EROs, que inicia-se 

quando um radical reativo remove hidrogênio de um ácido graxo poliinsaturado 

produzindo um radical de lipídeo (•L). Esse reage com oxigênio molecular, formando 

radical peroxila (LOO•), o qual abstrai hidrogênio de outro lipídeo, formando então 

um hidroperóxido de lipídeo (LOOH) e um novo •L que dará seqüência à reação em 

cadeia, o que caracteriza a etapa de propagação. Finalizando, ocorre a 

neutralização dos radicais formados por ação de antioxidantes lipossolúveis (α-

tocoferol, β-caroteno) ou pela reação de dois radicais lipídicos formando produtos 

não radicalares. O LOOH pode sofrer outras reações, a maioria degradativas, que 

produzem aldeídos e alcanos de diferentes pesos moleculares os quais são 

utilizados para monitorar os processos de peroxidação lipídica em condições 

fisiológicas (Figura 3) (AUGUSTO, 2006; VASCONCELOS, 2007).  

 

 



29 

 

 
Figura 3 – Etapas do processo de peroxidação lipídica. 
 
Fonte :AUGUSTO, 2006 

 

 

Apesar de todos os componentes celulares serem suscetíveis à ação das 

EROs, a membrana celular, constituída principalmente de fosfolipídeos, é um dos 

mais atingidos em decorrência da peroxidação lipídica (MELLO FILHO; HOFFMAN; 

MENEGHINI, 1984). A interação dos ácidos graxos insaturados das membranas 

biológicas com RLs pode levar a modificações e, conseqüentemente, perda nas 

características das membranas biológicas, tornando-as menos flexíveis, criando 

fendas iônicas que alteram sua permeabilidade e favorecem o trânsito 

indiscriminado de metabólitos e detritos celulares, provocando sua ruptura e lise 

(JOSEPHY, 1997; TIMBRELL, 2000).  

As proteínas também são alvos biológicos de modificações oxidativas e danos 

causados pelas EROs. A exposição das proteínas ao ataque dos RLs resulta em 

múltiplas alterações que incluem oxidação dos grupos de cadeias laterais de 

aminoácidos, fragmentação, modificação na hidrofobicidade e na conformação além 

da formação de novos grupos reativos, como os grupos carbonil, que podem levar à 

perda de estrutura ou atividade enzimática das proteínas (DEAN et al., 1997; 

HAWKINS; DAVIES, 2001).  O processo de carbonilação envolve uma modificação 

protéica irreversível e não enzimática que parece ser comum durante a oxidação e, 

portanto, pode ser usado para medir a extensão do dano oxidativo (STADTMAN; 

BERLETT, 1991; STADTMAN; LEVINE, 2003; DALLE-DONNE et al., 2003).   
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3.3.2 Antioxidantes 

 

 

De acordo com a definição clássica, antioxidantes são moléculas que, quando 

presente em baixas concentrações comparadas a de um substrato oxidável, 

retardam ou inibem significativamente a oxidação desse substrato (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 1999). O corpo humano possui um complexo sistema de defesa 

antioxidante que inclui antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos, resumidos na 

tabela 3. Alguns, como a glutationa reduzida (GSH), a vitamina E as enzimas 

superóxido-dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GSH-Px) 

atuam como detoxificadores do agente oxidante antes que ele cause lesão. Outros 

têm a função de reparar a lesão ocorrida, tais como ácido ascórbico, glutationa 

redutase (GSH-Rd) e GSH-Px (HEBBEL, 1986; ROSS; MOLDEUS, 1991). Dessa 

forma, esses compostos protegem os sistemas biológicos contra os efeitos 

deletérios dos processos ou das reações que levam à oxidação de macromoléculas 

ou estruturas celulares (JORDÃO et al., 1998).  

 

 

Tabela 3 – Resumo das principais defesas antioxidantes nos sistemas biológicos 
 

SISTEMA FUNÇÃO

Não Enzimáticos
α-Tocoferol Intercepta reações de lipoperoxidação
β-Caroteno Quencher de O2

-

Licopeno Quencher de O2
-

Ubiquinol 10 Sequestrador de radicais
Ácido Ascórbico Inúmeras funções antioxidantes

Enzimáticos
Superóxido dismutase Reações de dismutação de O2

•-

Catalase Catalisa a reação sobre H2O2

Glutationa Peroxidase Catalisa a reação sobre peróxidos

Enzimáticos Auxiliares

Glutationa-S-Tranferase Conjugação e excreção de xenobióticos
Glutationa Redutase Colabora no ciclo da GSH

Fonte: SIES, 1993.  
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3.3.2.1 Enzimáticos 

 

 

O sistema antioxidante enzimático é representado, principalmente, pelas 

enzimas antioxidantes: SOD (E.C. 1.15.1.1), CAT (E.C. 1.11.1.6) e GSH-Px (E.C. 

1.11.1.9), que constituem a primeira defesa endógena de neutralização das EROs. 

(Figura 4)  

A SOD é uma metaloenzima, abundante nas células aeróbias e uma das 

defesas antioxidantes mais efetivas (VALKO et al., 2006). As principais formas 

encontradas em humanos são a SOD-cobre-zinco (Cu/ZnSOD) e a SOD-manganês 

(MnSOD), ambas capazes de eliminar eficientemente o ânion radical superóxido, 

mas localizadas em diferentes compartimentos celulares. A forma Cu/ZnSOD está 

presente principalmente no citosol (dimérica), além de lisossomas, núcleo e espaço 

entre as membranas interna e externa da mitocôndria (tetramérica), enquanto que a 

MnSOD está localizada primariamente na mitocôndria (AUGUSTO, 2006; 

VASCONCELOS, 2007). Cabe à SOD catalisar a reação de dismutação do ânion 

radical superóxido (O2•-) a peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio molecular (O2), 

conforme a reação (McCORD; FRIDOVICH, 1969): 

 

2 O2•
- + 2H+ = H2O2 + O2.                                            (1) 

 

O H2O2 é menos reativo e pode ser degradado por outras enzimas, como CAT 

ou GSH-Px (HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2000). 
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Figura 4 – Mecanismo enzimático antioxidantes. 
 
Fonte: NORDBERG & ARNER, 2001. 

 

 

A CAT é uma hemeproteína peroxossomal que catalisa a redução do H2O2 a 

água (H2O), conforme a reação:  

 

2 H2O2 = 2H2O + O2.                                                                       (2) 

 

Está presente em maiores quantidades no sangue, medula óssea, mucosas, 

rim e fígado além do interior nos peroxissomas, principal organela responsável pela 

desintoxicação celular e pela oxidação de ácidos graxos de cadeia longa que são 

fontes de peróxidos orgânicos (MAYES, 1990; VASCONCELOS, 2007). 

 

 

3.3.2.2 Não-Enzimáticos 

 

 

Os antioxidantes não-enzimáticos podem ser divididos em compostos 

produzidos in vivo, como a GSH, a ubiquinona e o ácido úrico, e em compostos 
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obtidos diretamente da dieta, como as vitaminas E, C, β-caroteno, dentre outros 

(VASCONCELOS, 2007). 

Dentre os antioxidantes de baixo peso molecular, o principal é a GSH 

(C10H17N3O6S, 307 g/mol) (Figura 5) além de ser o tiol (-SH) mais abundante no 

meio intracelular (GALLEANO; PUNTARULO, 1995). No sangue, 99,5% da GSH se 

encontra no interior dos eritrócitos e, embora se apresente também nas formas 

oxidada (GSSG) e ligada às proteínas (PSSG), a forma reduzida (GSH) é a mais 

abundante (MILLS; LANG, 1996; NOZAL et al., 1997). Geralmente a capacidade 

antioxidante dos compostos tiólicos deve-se ao átomo de enxofre que pode 

facilmente acomodar a perda de elétron (KAROUI et al., 1996). De fato, a 

capacidade antioxidante da GSH é devida ao grupo sulfidrila do aminoácido cisteína 

presente em sua estrutura que se oxida facilmente e, portanto, atua como redutor 

celular (AUGUSTO, 2006). 

 

 

 

Figura 5 – Estrutura molecular da glutationa 
 
Fonte: adaptado de AUGUSTO, 2006. 

 

 

Sua atividade antioxidante se dá de duas formas: pela reação direta e não 

enzimática com radicais como o ânion radical superóxido, óxido nítrico ou radical 

hidroxila; ou como co-fator da enzima GSH-Px (SAEZ; BANNISTER; BANNISTER, 

1990; VASCONCELOS, 2007). Assim, a GSH é rapidamente oxidada em condições 

nas quais ocorra um aumento na produção celular de radicais livres como, por 

exemplo, durante o metabolismo de drogas ou uma infecção (AUGUSTO, 2006).  
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A quantificação de grupamentos -SH através da sua reação com 5’,5’-ditiobis-

(2-ácido nitrobenzóico) (DTNB) pode refletir a quantidade de GSH em sangue 

humano. Quando dosada no plasma, a quantidade de tióis protéicos pode indicar o 

status sulfidrílico e o estado geral das proteínas que contém –SH. Já a quantificação 

de grupos tióis não protéicos é mais específica e pode representar 90% do conteúdo 

de GSH no sangue (BOYNE; ELLMAN, 1972; LeBOEUF; HOESKSTRA, 1983; 

JACQUES-SILVA et al. 2001). 

Dentre as vitaminas, a vitamina C (ácido ascórbico- AsCH2) é um nutriente 

hidrossolúvel encontrado em frutas e vegetais e o principal antioxidante do plasma 

humano (MAYNE, 2003). É comumente encontrado em nosso organismo na forma 

de ascorbato (AsCH-). Por ser um bom agente redutor, o AsCH- pode ser oxidado 

pela maioria das EROs ao radical semidesidroascorbato ou ascorbila (AsC-•) que é 

pouco reativo e pode terminar as reações radicalares em cadeia, caracterizando sua 

atividade antioxidante (Figura 6). É efetivo contra o ânion radical superóxido, o 

peróxido de hidrogênio, o hipoclorito e os radicais hidroxila e peroxila 

(VASCONCELOS, 2007). 

 

 

 

 
Figura 6 – Mecanismo oxidação do ascorbato. 
 
Fonte: BARBOSA; MEDEIROS; AUGUSTO, 2006. 

 

Por ser hidrossolúvel, o AsCh- interage com as EROs na fase aquosa do 

plasma antes que eles possam agir oxidativamente sobre lipídios e lipoproteínas 

(NORDBERG; ARNER, 2001). Além disso, está envolvida na regeneração de 

vitamina E, que é lipossolúvel e tem a capacidade de impedir a propagação das 

reações em cadeia induzidas pelos radicais livres nas membranas biológicas 
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(CHAN, 1993; TRABER, 1997). Assim, o efeito cooperativo entre as vitaminas C e E 

é efetivo na inibição da peroxidação lipídica e na proteção do DNA (GEY, 1998). 

Portanto, em relação às defesas antioxidantes não-enzimáticas, 

intracelularmente, no meio aquoso, a vitamina C e a GSH agem em conjunto para 

proteger a célula do dano oxidativo, sendo que a medida desses e outros 

antioxidantes circulantes tem sido usada para avaliar a geração do estresse 

oxidativo em humanos (NORDBERG; ARNER, 2001; POLIDORI et al., 2001). 

 

 

3.4 A enzima δ aminolevulinato desidratase 

 

 

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

conhecida como porfobilinogênio sintase (PBG-sintase) ou 5-aminolevulinato 

hidroliase foi isolada na década de 50 e é uma metaloenzima citoplasmática 

participante da rota biossintética dos compostos tetrapirrólicos (DRESEL; FALK, 

1953; JAFFE et al., 1995).  

δ-ALA-D tem sido isolada de várias fontes e suas propriedades extensamente 

caracterizadas. Todas realizam catálise covalente formando uma base de Schiff e a 

maioria, se não todas elas, requerem um metal bivalente para sua atividade 

(SHOOLINGIN-JORDAN, 2002). 

Até o momento foram identificadas três isoenzimas diferentes em humanos, 

designadas δ-ALA-D 1-1, δ-ALA-D 1-2 e δ-ALA-D 2-2 (BATTISTUZZI et al., 1981; 

PETRUCCI; LEONARDI; BATTISTUZZI, 1982). A enzima altamente purificada de 

eritrócitos humanos é um homo-octâmero com peso molecular de 252 kDa 

(ANDERSON; DESNICK, 1979). Seu sítio catalítico parece ser composto por dois 

átomos de zinco, um resíduo de histidina, um resíduo de lisina, resíduos de 

aminoácido hidrofóbicos além de resíduos de cisteína, que são altamente reativos e 

devem estar reduzidos para que a enzima apresente atividade (CHEN & NEILANDS, 

1976; TSUKAMOTO et al., 1979). 

Sua função é catalisar a condensação assimétrica de duas moléculas de 

ácido δ-aminolevulínico (δ-ALA) formando o porfobilinogênio monopirrólico (PBG). 

Nessa reação, pelo menos oito ligações são feitas ou quebradas, conforme a figura 

7.  
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Figura 7 – Síntese de porfobilinogênio catalisada pela δ-ALA – D. 
 
Fonte: Adaptado de JAFFE, 2004. 

 

 

Primeiramente, a cadeia lateral P (em azul), proveniente da primeira molécula 

de substrato ALA, forma a metade do PBG que contém a porção propionil e o 

nitrogênio pirrólico. Já a cadeia lateral A (em vermelho), originária da segunda 

molécula de ALA, forma a porção do PBG que contém o grupamento acetil, sendo 

que o nitrogênio do grupo amino dessa porção permanece livre (JAFFE, 2004). 

O PBG é o precursor pirrólico utilizado por todos os sistemas vivos para a 

biossíntese de compostos tetrapirrólicos, incluindo os pigmentos clorofilas e corrinas, 

além do grupamento heme (JORDAN, 1991). Esse último 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) (JAFFE, 1995).  

A inibição da δ-ALA-D pode prejudicar a rota biossintética do heme, 

diminuindo sua produção e causando consequências patológicas (SASSA; FUJITA; 

KAPPAS, 1989; GOERING, 1993). Além disso, pode resultar no acúmulo do 

substrato δ-ALA no sangue que, em pH entre 7-8, sofre uma reação de enolização 

que por fim promove a formação de radicais superóxido e hidroxil (NEAL et al., 

1997). Assim, tem sido mostrado que o δ-ALA tem a propensão de aumentar as 

EROs e a peroxidação de lipídeos podendo provocar conseqüências patológicas 

inespecíficas, uma vez que a produção exagerada de EROs pode atuar nos mais 

diferentes órgãos e compartimentos celulares (MONTEIRO et al., 1989; SASSA et 
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al., 1989; HERMES-LIMA et al., 1991). Um exemplo são os indivíduos portadores de 

porfirias ou intoxicados por chumbo, onde o acúmulo de δ-ALA e a geração in situ de 

EROs está sendo reconhecida como indutores das anormalidades típicas dessas 

patologias (HINDMARSH, 1986; MONTEIRO et al., 1989).  

O índice de reativação enzimático é empregado como forma de reverter a 

atividade da enzima cujo decréscimo tenha sido conseqüência da oxidação da 

mesma (EMANUELLI et al., 1996). A atividade catalítica máxima pode ser obtida 

com a adição de ativadores tiólicos como ditiotreitol (DTT). O DTT é um ditiol que 

possui a habilidade de proteger a δ-ALA-D de agentes oxidantes, mantendo os 

grupamentos sulfidrílicos da enzima no seu estado reduzido (BOLZAN et al., 2002). 

Assim, o índice de reativação dessa enzima tem sido usado em estudos humanos 

para avaliar o envolvimento dos grupos tiólicos na inibição da sua atividade e tem se 

mostrado uma ferramenta interessante para avaliação de estresse oxidativo 

(GONÇALVES et al., 2005; VALENTINI et al., 2007; GROTO, 2010). 

Devido à presença de grupamentos sulfidrila na sua constituição, sua 

atividade é altamente sensível a presença de elementos pró-oxidantes (BOLZAN et 

al., 2002). Tais elementos podem ser agentes bloqueadores de grupos tiólicos, como 

netilmaleimida, iodoacetato, paracloromercuriobenzoato, monoiodoacetamida e 

DTNB (BATLLE et al., 1967; TIGIER; BATLLE; LOCASCIO, 1970; BARNARD et al., 

1977) ou metais pesados que possuem afinidade por grupamentos sulfidrílicos, tais 

como chumbo, cobre e mercúrio (GIBSON et al., 1955; ROCHA et al., 1993; 

EMANUELLI et al., 1996). A oxidação desses resíduos sulfidrílicos leva à inativação 

da enzima com concomitante perda do zinco (TSUKAMOTO et al., 1979). 

Por ser uma das enzimas mais sensíveis da rota biossintética do heme, vários 

estudos têm demonstrado que a inibição da δ-ALA-D pode estar associada com 

situações de estresse oxidativo agudo e crônico envolvido em condições patológicas 

como intoxicação por metais, hemodiálise, câncer, hipotireoidismo, diabetes, falha 

renal crônica, considerando, então, essa enzima um novo marcador de estresse 

oxidativo (SILVA et al., 2007;  SOUZA et al., 2007; GONÇALVES et al., 2009; 

VALENTINI et al., 2007; MORO et al., 2010).  
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3.5 Estresse oxidativo, Diabetes Mellitus e Hipertensão 

 

 

O aumento do estresse oxidativo é largamente aceito como participante no 

desenvolvimento e progressão do DM e suas complicações. O paciente com DM 

geralmente apresenta um aumento na produção de RLs e um decréscimo nas 

defesas antioxidantes sendo que a principal fonte de EROs é a hiperglicemia 

(BAYNES, 1991; CHANG et al. 1993; SAXENA et al., 1993; YOUNG et al. 1995; 

CERIELLO, 2000).  

A hiperglicemia crônica ativa diversas vias metabólicas não usuais no 

organismo, como a via do sorbitol (ou da aldose redutase), a glicação não 

enzimática de proteínas, a autooxidação da glicose, a modificação da atividade da 

proteína quinase C, o metabolismo alterado de lipoproteínas e alterações 

associadas à citocinas. Todas elas geram EROs e, conseqüentemente estresse 

oxidativo (AHMAD et al. 2009) (Figura 8).  

Vários estudos já observaram um aumento no nível de lipoperoxidação e 

carbonilação protéica em pacientes diabéticos, assim como uma diminuição nos 

níveis de antioxidantes como a vitamina C e a GSH. No entanto, resultados 

contraditórios são encontrados na literatura em relação às enzimas antioxidantes 

SOD e CAT (MAXWELL et al., 1997; TURK, 2002; PASAOGLU; SANCAK; BUKAN, 

2004; SOLIMAN, 2008). Ainda, as complicações micro e macrovasculares, principais 

causas de mortalidade e morbidade entre os pacientes diabéticos, resultam de 

mecanismos similares muitas vezes ligados ao estresse oxidativo (AHMAD; 

ZHIHENG; KING, 2005). 

Evidências indicam que uma disfunção endotelial também pode ser induzida 

pelo estresse oxidativo decorrente da hiperglicemia, levando à HAS (CERIELLO et 

al., 2002). De fato, marcadores de estresse oxidativo já foram encontrados elevados 

em pacientes hipertensos, apesar de os mecanismos responsáveis por esse 

aumento de EROs não estarem completamente esclarecidos (REDON et al., 2003). 

Tal fato demonstra, também, o importante papel patofisiológico do estresse oxidativo 

no desenvolvimento da hipertensão (TOUYZ, 2004). 
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Figura 8 – Estresse oxidativo induzido por hiperglicemia. 
 
Fonte: adaptado de ROBERTSON, et al.2003. 

 

 

A inibição da atividade da δ-ALA-D já foi relatada em DM humano e 

experimental, no entanto o mecanismo subjacente ao comprometimento da atividade 

enzimática no diabetes não está completamente esclarecido. Estudos sugerem que 

a inibição pode ser causada tanto pela glicação do sítio ativo do resíduo de lisina 

envolvido na formação da base de Schiff com a primeira molécula do δ-ALA ou pela 

oxidação dos resíduos sulfidrílicos reduzidos essenciais da enzima, em decorrência 

do estresse oxidativo característico da doença (CABALLERO et al., 1998; 

FERNANDES-CUARTUERO et al., 1999). 

 



 

 

4 MÉTODOS E RESULTADOS 

 

 

Os métodos e resultados que fazem parte desta dissertação estão 

apresentados sob a forma de um artigo e um manuscrito, os quais se encontram 

aqui organizados. O artigo encontra-se publicado na revista Clinical Biochemistry 

enquanto o manuscrito foi submetido para avaliação na revista Journal of diabetes 

and it´s complications. Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e 

Referências Bibliográficas, encontram-se nos próprios artigo e manuscrito.  
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4.1 Artigo 

 

 

δ-Aminolevulinate dehydratase activity in type 2 diabetic patients and its 
association with lipid profile and oxidative stress 

 
 

artigo publicado na revista Clinical Biochemistry 

 

 

Gabriela Bonfanti, Ronise B. Ceolin, Tiago Valcorte, Karine S. De Bona, Leidiane de 

Lucca, Thissiane L. Gonçalves , Maria Beatriz Moretto 
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4.2 Manuscrito 

 

 

Hypertension strengthens δ-ALA-D activity inhibition and increases it 

reactivation index in type 2 diabetic patients 

 

 

Manuscrito submetido para publicação na revista Journal of diabetes and it´s 

complications 

 

 

Gabriela Bonfanti, Ronise B. Ceolin, Karine S. De Bona, Leidiane de Lucca, Maria 

Beatriz Moretto, Thissiane L. Gonçalves* 
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5 DISCUSSÃO 

 

 

No presente estudo, avaliamos o perfil oxidativo de pacientes diagnosticados 

com DM2, utilizando a enzima δ-ALA-D como um marcador oxidativo. Ainda, 

demonstramos o impacto da HAS no perfil enzimático da δ-ALA-D e no nível de 

estresse oxidativo desses pacientes. 

A associação de parâmetros bioquímicos rotineiros e marcadores de estresse 

oxidativo encontradas nesse trabalho reforçam a idéia de que o estresse oxidativo 

tem papel importante na fisiopatologia e complicações do DM2. A distribuição de 

tecido adiposo é notavelmente alterada em pessoas com DM2, e o acúmulo de 

gordura visceral, avaliado aqui pelo aumento do índice de massa corporal e 

circunferência abdominal, parece ser um fator de risco para os distúrbios 

metabólicos e complicações associadas ao DM2, como a HAS (POULIOT et al., 

1994).  

A hiperglicemia é um dos fatores mais importantes responsáveis pelo 

estresse oxidativo no DM e, de fato, o nível de glicose sanguínea apresentou-se 

negativamente relacionada com nível de antioxidantes, como a vitamina C, e 

positivamente relacionada com o nível de peroxidação lipídica dos pacientes. Nesse 

contexto, observou-se também um aumento no nível de TBARS, assim como a 

depleção de algumas defesas antioxidantes, como vitamina C, a enzima catalase e 

grupamentos –SH protéicos e não-protéicos, corroborando com relatos recentes em 

que indivíduos diabéticos exibem alto nível de estresse oxidativo (PANDEY; 

MISHRA; RIZVI, 2010; ARYA; POKHARIA; TRIPATHI, 2011; GUPTA et al., 2011; 

YANG, H. et al., 2011) 

Também as anormalidades lipídicas têm papel de destaque nos danos 

induzidos por estresse oxidativo a biomoléculas e estruturas celulares no curso do 

diabetes. De fato, o perfil lipídico dos pacientes apresentou-se relacionado de forma 

positiva com a medida de TBARS e de forma negativa com o nível de vitamina C, 

confirmando o relato de estudos anteriores (LUSIS, 2000; KAVIARASAN; ARJUNAN; 

PUGALENDI, 2005; JUREK et al., 2006). 

A δ-ALA-D é uma metaloenzima que contém zinco e grupamentos –SH 

essenciais para sua atividade. Essa enzima é considerada um alvo em potencial 
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para avaliação de situações pró-oxidantes devido à sensibilidade de seus 

grupamentos sulfidrílicos ativos (BRITO et al., 2007). Realmente, observou-se uma 

redução na atividade da δ-ALA-D em pacientes com DM2 assim como um aumento 

de seu índice de reativação, sendo que tais mudanças foram mais pronunciadas nos 

pacientes que, além do DM2, apresentavam HAS. Alguns estudos já relataram a 

inibição da enzima em DM humano e experimental, apesar de haver dúvidas quanto 

ao mecanismo dessa inibição (CABALLERO et al., 1998; FERNANDES-

CUARTUERO et al., 1999; SOUZA et al., 2007). No entanto, pelo nosso 

conhecimento, a participação da HAS nessas alterações, assim como o índice de 

reativação da atividade da δ-ALA-D não haviam sido demonstrados até o momento 

em pacientes com DM2.  

Alguns estudos relacionam a inibição da atividade da δ-ALA-D com os níveis 

glicêmicos e a concentração de HbA1c de pacientes diabéticos e atribui essa 

redução de atividade à glicação de aminoácidos de seu sítio ativo (FERNANDEZ-

CUARTERO et al., 1999; SOUZA et al., 2007). No entanto, parece ser necessária 

uma concentração não fisiológica de glicose in vitro para inibir a δ-ALA-D, sugerindo 

que a inibição da enzima poderia ser secundária ao estresse oxidativo induzido pela 

hiperglicemia (SOARES et al., 2006).  

 Além da sua inibição, observou-se também que a atividade da δ-ALA-D 

apresentou-se relacionada aos grupamentos –SH e carbonílicos. Ainda, a enzima 

demonstrou estar mais oxidada nos pacientes, que apresentaram um aumentado 

índice de reativação, sugerindo o envolvimento dos grupamentos –SH no 

mecanismo de inibição. No entanto, a reativação da sua atividade não foi completa 

com a adição de um composto sulfidrílico, não excluindo, então, a possibilidade do 

envolvimento de outros mecanismos na inibição da enzima.   

Além disso, a inibição da δ-ALA-D pode exacerbar a produção de espécies 

reativas por aumentar os níveis de ALA, seu substrato, que tem efeitos pró-oxidante 

e pode contribuir para a depleção das defesas antioxidantes do DM, já que sua 

reduzida atividade pode prejudicar a síntese de compostos tetrapirrólicos e, 

conseqüentemente, reduzir a síntese da enzima CAT que tem tais compostos na sua 

estrutura (JAFFE et al., 1995; NEAL et al., 1997). 

Outra constatação é que tanto a atividade quanto o índice de reativação da δ-

ALA-D apresentaram-se relacionados ao perfil lipídico dos pacientes demonstrando 
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que distúrbios no metabolismo das lipoproteínas também podem afetar a atividade 

enzimática da δ-ALA-D.  

A observação de um efeito sinérgico da HAS ao nível de estresse oxidativo 

dos pacientes com DM2 reflete um papel adicional da hipertensão nas condições 

bioquímicas do paciente. Levando em conta que a hipertensão acomete mais 

pacientes diabéticos do que os não diabéticos, esses resultados corroboram a 

importância do uso de marcadores que possam contribuir para a prevenção das 

complicações graves do DM.  

Nossos resultados demonstram que o DM2 está associado a um desequilíbrio 

entre a produção de espécies reativas e defesas antioxidantes, além da modificação 

de moléculas importantes como a enzima δ-ALA-D. Devido à sua alta sensibilidade a 

situações pró-oxidantes, a quantificação dessa enzima pode então ser útil como um 

parâmetro complementar na avaliação de danos provocados pelo DM. Assim, pode-

se indicar os biomarcadores estudados para o acompanhamento dos pacientes 

diabéticos, a fim de atenuar a morbidade da doença, proporcionando a essas 

pessoas melhora na sua qualidade de vida. 

 



 

 

6 CONCLUSÕES 

 

 

De acordo com os resultados apresentados nessa dissertação, podemos 

inferir o seguinte: 

1) A enzima δ-ALA-D está inibida em amostras de sangue total de pacientes 

com DM2; 

2) Essa inibição pode ocasionar prejuízos na síntese do grupamento heme 

além do acúmulo de substrato δ-ALA-D que pode ter efeitos pró-oxidantes; 

3) O índice de reativação  da δ-ALA-D apresenta-se aumentado em pacientes 

com DM2, sugerindo que a enzima é mais oxidável nesses pacientes, assim como o 

papel dos grupamento sulfidrílicos na sua atividade; 

3) As relações da δ-ALA-D com marcadores de estresse oxidativo demonstra 

a eficiência dessa enzima em refletir o status oxidativo dos pacientes;  

4) A hiperglicemia presente nos pacientes estudados é a provável causa do 

elevado nível de lipoperoxidação observado além da redução da catalase, vitamina 

C e grupamentos tiólicos; 

5) A hipertensão nos pacientes diabéticos pode ter papel sinérgico na 

atividade da δ-ALA-D. 
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