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RESUMO 

 

O exercício físico é bem conhecido por seus inúmeros benefícios à saúde, no entanto, 

apesar de bem estudado, os seus efeitos sobre o organismo diabético tipo 1 e sua relação com 

estresse oxidativo ainda necessitam serem melhor investigados. Portanto, o presente estudo 

teve como objetivo investigar os efeitos do treinamento físico em biomarcadores de danos 

oxidativos aos lipídios de membrana no fígado e pâncreas e a proteção antioxidante (enzimas 

catalase e superóxido dismutase) em ratos diabéticos aloxânicos.  Para isso, ratos linhagem 

Wistar foram distribuídos em 4 grupos: controle sedentário (CS), controle treinado (CT), 

diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT). O treinamento consistiu de uma sessão 

de natação de 1 hora por dia, durante 5 dias/semana, durante 8 semanas, com uma carga 

equivalente ao limiar anaeróbio de 5,8 % e da massa corporal para o grupo CT e 4,2% para o 

grupo DT. Foram analisadas as concentrações de glicose sanguínea, proteína C reativa, 

glicogênio hepático, as atividades das enzimas Catalase (Cat) e superóxido dismutase (SOD) 

no fígado e pâncreas e além disso foram analisados os biomarcadores de danos oxidativos aos 

lipídios de membrana (produtos que reagem ao ácido tiobarbitúrico – TBARs) no fígado. O 

treinamento físico reduziu sintomas diabéticos, amenizou a perda de massa corporal, e 

aumentou o conteúdo de glicogênio hepático, reduziu concentrações de proteína C reativa, no 

fígado a catalase não diferiu significativamente, a atividade da SOD foi baixa e os níveis de 

peroxidação foram altos. No pâncreas, o treinamento físico aumentou as concentrações de 

catalase em animais diabéticos, sem, contudo alterar a atividade da SOD, indicando melhorias 

na saúde dos ratos diabéticos. O treinamento físico contribuiu no controle do estresse 

oxidativo, amenizando prejuízos promovidos pela diabetes aloxanica.  

Palavras-chave: fígado, pâncreas, radicais livres, enzimas antioxidantes, Diabetes 

mellitus, exercício físico. 
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ABSTRACT  

 

Exercise is well known for its numerous health benefits, however, although well studied, its 

effect on the diabetic body and its relationship with oxidative stress remains to be further 

investigated. Therefore, this study aimed to investigate the effects of exercise training in 

biomarkers of oxidative damage to membrane lipids in the liver and pancreas and antioxidant 

protection (superoxide dismutase and catalase enzymes) in diabetic rats aloxanics. For this, 

Wistar rats were distributed in 4 groups: sedentary control (SC), trained control (TC), 

sedentary diabetic (SD) and trained diabetic (TD). Training consisted of a swim session for 1 

hour per day for 5 days / week for 8 weeks with a load equivalent to anaerobic threshold, and 

5.8% of body weight for CT group and 4.2% the DT group. They were analyzed in blood 

glucose concentrations, cholesterol, triglycerides and activity of catalase (CAT) and 

superoxide dismutase (SOD) in the liver and pancreas and analyzed biomarkers of oxidative 

damage to membrane lipids (products react thiobarbituric acid - TBARS) in the liver. Physical 

training reduced diabetic symptoms alleviated loss of body mass, and increased the hepatic 

glycogen content, reduced C-reactive protein concentrations in the liver catalase did not differ 

significantly, the SOD activity was low and peroxidation levels were high. In the pancreas, 

physical training increased catalase levels in diabetic animals without, however, changing the 

activity of SOD and suggest improvements in the health of diabetic rats. Physical training has 

helped in controlling oxidative stress, mitigating losses promoted by alloxan diabetes. 

Keywords: liver, pancreas, free radicals, antioxidant enzymes, Diabetes mellitus, physical 

exercise. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Diabetes mellitus (DM) é uma doença com prevalência crescente nos tempos atuais 

que atua causando distúrbios metabólicos, afetando principalmente a utilização dos 

macronutrientes A principal característica dessa doença é a presença constante de elevadas 

concentrações de glicose na corrente sanguínea, a qual é denominada hiperglicemia, que caso 

não tratado a hiperglicemia resulta em danos celulares e moleculares através da interação 

indevida da glicose com o meio. Atualmente é considerada doença crônica de maior 

repercussão mundial, atingindo cerca de 347 milhões de pessoas. Tais valores tendem a 

aumentar devido, principalmente, ao crescimento e envelhecimento populacional, bem como 

pela prevalência de obesidade e sedentarismo, frequentemente encontrados no DM tipo 2, 

além disso, entre o mais freqüentes há o DM tipo 1, o gestacional e o experimental  (WHO, 

2014). 

Há de se considerar que a hiperglicemia acarreta diversos prejuízos ao organismo 

diabético e seus órgãos como o estresse oxidativo, principalmente desenvolvido no fígado e 

no pâncreas que são responsáveis por exemplo pelo controle do metabolismo, onde a 

promoção do equilíbrio homeostático e a diminuição  de agressões à células tornam-se 

imprescindíveis para estabilização ou melhora da doença diabetes Mellitus (BROWNLEE, 

2001). 

  O fígado, onde milhares de reações químicas acontecem, entre outras funções, no 

organismo diabético, é responsável pelo metabolismo glicolítico, lipídico, mesmo que 

defeituosamente funcionando é bombardeado com elétrons defletidos do metabolismo celular, 

o qual é lesado por agressões oxidativas (BAYNES, 1991 e  OGONOVSZK et al., 2005).  
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O pâncreas, cujo papel no controle da glicemia é fundamental pela produção e 

secreção de insulina e glucagon, que respectivamente agem sinalizando captação de glicose 

circulante e liberação detem ação prejudicada seja por falta ou por resistência celular local. O 

desbalanço oxidativo prejudica lesando as células pancreáticas responsáveis pela produção de 

insulina, e  na ação celular, gerando desordem local que impede sua devida atividade (REIS, 

et al, 2008). 

Sabidamente o exercício físico tem sido utilizado como grande controlador do DM, 

por utilizar parte da glicose circulante, aumentar a translocação dos transportadores de glicose 

do músculo e fígado (GLUT 4 e 2 respectivamente), facilitar a captação de glicose ao tecido 

muscular independente de transportador dentre outros benefícios (MANN, et al, 2010).  

No entanto essa pratica de exercício físico promove maior consumo de oxigênio, e faz 

com que se tenha uma elevação nas reações de trocas de elétrons entre o oxigênio (reações de 

oxidação) e demais elementos contidos nas células ou circunvizinhos de forma que os meios 

de controle (anti-oxidantes) não conseguem frear tais acontecimentos (ARAÚJO, 2008 e 

PETRY, 2010). 

Mas esse mesmo agente pró-oxidante passa a ser estímulo anti-oxidante por estimular 

enzimas dessa natureza no combate as espécies reativas de oxigênio com a sua prática 

constante e regular. Atuando, sobretudo em organismos que apresentam defesa anti-oxidante 

fragilizada devido alguma doença, como no caso da DM tipo 1 ou a experimental 

descompensada (ARAÚJO, 2008 e PETRY, 2010). Desta forma, o exercício físico promove 

uma série de benefício ao organismo diabético, podendo contribuir também para o controle do 

estresse oxidativo em órgãos atingidos pelos prejuízos provocados pela enfermidade. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA  

 

2.1 Diabetes mellitus 
 
 

O diabetes mellitus (DM) é uma doença crônico-degenerativa que tem como 

característica principal elevada concentração de glicose no sangue, que é denominada 

hiperglicemia, caracterizado por uma redução ou falência na secreção ou ação do hormônio 

insulina, causando um estado patológico de hiperglicemia. Existem vários tipos de DM, entre 

eles DM tipo 1 (DM1), sendo o mais comum o tipo 2 (DM2), o DM gestacional e o DM 

experimental. 

O DM1 acomete principalmente indivíduos jovens promovendo destruição das células 

β das ilhotas de Langerhans do pâncreas, geralmente por processo autoimune, ocasionando 

uma redução da qualidade e expectativa de vida (SILVA et al, 2004). Em contraste, o DM2 é 

caracterizado por reduzida sensibilidade à ação da insulina, cujas principais causas são o 

sedentarismo e a alimentação inadequada (MANN, et al, 2010).  

O diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como qualquer grau de intolerância 

à glicose, primeiramente diagnosticado durante a gestação. É uma complicação comum cuja 

prevalência, pode variar de 1 a 14%, dependendo da população estudada e do critério 

diagnóstico utilizado. Além das complicações para a mãe, tais como desordens hipertensivas e 

diabetes tipo 2 após o parto,o DMG pode resultar em macrossomia fetal, e esta por sua vez 

dificulta o parto resultando em traumas físicos ao recém nascido, além do risco da criança 

desenvolver intolerância à glicose e obesidade (PORTELLA; BGEGINSKI e KRUEL, 2014). 

O DM experimental é desenvolvido em laboratório para pesquisar a doença, utiliza-se 

aloxana e estreptozotocina, que são duas drogas amplamente conhecidas por serem eficazes 
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no desenvolvimento da doença, cujo resultado final é a dependência de insulina, o que faz de 

ambas a preferência para simular a DM-1 (LENZEN, 2008). 

Lenzen, (2008) ainda relata que a estreptozotocina é um análogo às nitrosoureias, que 

geralmente tem rápida absorção lipofílica e de tecido através da membrana plasmática, no 

entanto,  a estreptozotocina é menos lipófila e é seletivamente acumulada em células beta do 

pâncreas devido a baixa afinidade com transportador de glicose tipo 2 (Glucose Transporter 

type 2 – GLUT - 2) na membrana do plasma. 

Já a aloxana seletivamente inibe a secreção de insulina induzida pela glicose através 

inibição específica da glicoquinase, e por induzir a formação de EROS, resultando na necrose 

seletiva das células beta. Ela é um composto químico muito instável, com estrutura molecular 

semelhante à glicose, pelo fato de ambas serem hidrofílicas e não penetram na camada 

bilipídica da membrana celular, o GLUT - 2 aceita a droga e a transporta para o citosol e entra 

apenas na célula beta. Lá ela gera espécies reativas de oxigênio (EROS) em uma reação 

cíclica com o seu produto de redução, o ácido dialúrico. A autoxidação deste ácido gera 

radicais superóxido e peróxido de hidrogênio, radicais hidroxila, constituindo que a toxicidade 

da aloxana é devido ao ciclo redox e a geração de radicais livres (LENZEN, 2008). 

A hiperglicemia crônica quando não tratada, pode trazer muitas consequências, tais 

como doenças cardiovasculares com complicações microvasculares e neuropatias, resultando 

em retinopatia, hipertensão, perda da sensibilidade nas extremidades do corpo, disfunção 

renal, processos inflamatórios, fadiga e lesão muscular (BROWNLEE, 2001).  
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2.2 Diabetes Mellitus tipo 1e metabolismo 
 
 

A Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma doença autoimune causada pela destruição 

das células beta dos ilhotas de Langerhans do pâncreas, produtoras de insulina. Assim que a 

população de células beta se torna reduzida e funcionalmente suprimida, a falta de insulina faz 

com que os tecidos sejam incapazes de captar a glicose necessária para a manutenção da sua 

atividade. 

Nas várias complicações decorrentes da doença são comuns danos microvascular 

(retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macrovascular (doença coronária, doença arterial 

periférica, entre outras. Ela afeta cerca de 20 milhões de pessoas em todo o mundo, com um 

crescimento de 2 a 5% por ano em vários países. Crianças são mais atingidas, mas a DM1 

pode ocorrer em qualquer idade, é mais comum antes dos 20 anos, sendo o pico entre os 11 e 

os 13 anos (GASPAR, 2014). 

No DM 1 a destruição das células beta do pâncreas, normalmente ocorre por processo 

auto-imune (forma auto-imune; tipo 1A) ou menos comumente de causa desconhecida (forma 

idiopática; tipo 1B). Na forma auto-imune há um processo de insulite e estão presentes auto-

anticorpos circulantes (anticorpos anti-descarboxilase do ácido glutâmico, anti-ilhotas e anti-

insulina). A instalação do quadro de diabetes tipo 1 auto-imune é relativamente abrupta e 

muitas vezes o indivíduo pode identificar a data de início dos sintomas (GROSS, 2002). 

 
 
2.3 Radicais Livres e Estresse Oxidativo  
 

O planeta terra a bilhões de anos atrás era um ambiente inóspito aos seres aeróbios mas, com 

o passar do tempo, um grupo de bactérias começou a produzir oxigênio como resultado de seu 

metabolismo final. Isso forçou alguns grupos a buscarem adaptação com a nova composição 
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atmosférica, rica em oxigênio, fato esse que impulsionou a evolução das espécies de seres 

vivos até chegar ao que conhecemos hoje (HALLIWELL, 2006). 

 Entretanto o oxigênio, que nos é tão precioso, também nos trás alguns prejuízos pois 

sua última camada de valência é  eletronicamente instável, e com a proximidade de outros 

átomos interage e “rouba” seus elétrons, tornado o átomo uma vítima. Desestabilizado ele 

compromete proteínas, lipídios e demais moléculas circulantes nas suas proximidades, bem 

como moléculas da composição celular. Átomos e moléculas assim são conhecidos como 

ERO (Espécies Reativas ao Oxigênio) e existem também as ERN (Espécies Reativas ao 

Nitrogênio) (HALLIWELL e GUTTERIDGE, 1989). 

O termo ERO é um conceito que engloba agentes que não são radicais livres, mas são 

derivados do oxigênio, com funções semelhantes. As principais e mais abundantes e 

relevantes EROs são o oxigênio singlet (1O2), superóxido (O2
-), peróxido de hidrogênio 

(H2O2), o ozônio (O3), radical hidroxilia (HO.), radical alquila (L.), alcoxila (LO.) e peroxila 

(LOO.).  Já óxido nítrico (NO.), peróxido nitrito (ONOO.), óxido nitroso (N2O3) mais algumas 

derivadas do nitrogênio são consideradas ERN (HALLIWELL, 2006). Em quantidades 

adequadas, as EROs servem como sinalizadores para diversas reações que não prejudicam o 

organismo, mas em excesso produzem o chamado “estresse oxidativo”, definido por Halliwell 

e Gutteridge, (1989) como uma maior  produção de EROs em relação a defesa antioxidante. 

Para contra atacar ou neutralizar a ação lesiva das EROs e minimizar a presença de 

elementos pró-oxidantes (ferro, cobre, etc) existem as defesas anti-oxidantes que atuam 

eletronicamente e podem ser classificadas em  antioxidantes enzimáticos (superóxido 

dismutase, catalase e glutationa peroxidase) e não enzimáticos (vitaminas C, E e os 

carotenóides, fenóis de plantas e minerais como zinco, cobre, selênio, magnésio etc), 

compartimentalização celular (que garante a separação de espécies e sítios de produção de 
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EROS do resto da célula) e reparo tecidual (por remoção de bases oxidadas do DNA ou de 

ácidos oxidados das membranas) (BANERJEE  et al, 2003 e HALLIWELL, 2006).  

 

A catalase é um tetrâmero com peso molecular de aproximadamente 240 D em sua 

forma comum e apresenta um átomo de ferro ligado em sua estrutura que reage com o 

peróxido de hidrogênio (WIEACKER et al., 1980). Está presente na maioria das células 

aeróbias, sendo que em animais se encontra principalmente no fígado, rins e eritrócitos. 

Órgãos como cérebro, coração e músculo esquelético contém, no entanto, pequenas 

quantidades da enzima (LUHTALA et al, 1994).  Ela evita o acúmulo de metahemoglobina e 

decompõe o peróxido de hidrogênio, em água e oxigênio molecular, uma vez que H2O2 que, 

em excesso, causa oxidação da hemoglobina e diminuição das concentrações de oxigênio, o 

que propicia infecções, formação de úlceras e até necrose (WIEACKER et al., 1980 e 

GAETANI et al., 1989). 

Ela esta presente no meio celular e é encontrada nos peroxissomos em maior 

quantidade, além de possuir alta atividade nas mitocôndrias e outras organelas (LUTHALA, 

1994), tendo sua atividade ideal na faixa de PH entre 4 e 8,5, pois acima ou abaixo disto 

ocorrerá redução de sua atividade (CHANCE, 1952). 

Em condições fisiológicas normais, o peróxido de hidrogênio está presente em baixas 

concentrações, de forma que a glutationa peroxidase é apta a transformá-la em água (HUBER, 

ALMEIDA e de FÁTIMA, 2008a).  

 

A glutationa (GSH) é um tripeptídeo encontrado intracelularmente em altas 

concentrações, essencialmente em todos os organismos aeróbios e possui papel central na 

biotransformação e eliminação de xenobióticos e na defesa das células contra o estresse 

oxidativo A habilidade de doar elétrons a outros compostos também faz dela um bom redutor 
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e por ser abundante nos organismos aeróbios e pelas propriedades químicas do grupo 

sulfidrila, supõe-se que a GSH surgiu, na evolução bioquímica, como uma proteção contra 

EROs e compostos eletrofílicos gerados por processos oxidativos, tanto no organismo quanto 

no ambiente em que este vive (HUBER, ALMEIDA e de FÁTIMA, 2008a e b). 

 

A glutationa peroxidase (GPx) foi descoberta por Mills em 1959, em tecidos de 

mamíferos. Sabe-se que as células animais contém dois tipos de glutationa peroxidase, o 

selênio dependente e outro não dependente. A forma selênio dependente é capaz de reduzir 

qualquer hidroperóxido orgânico, além do H
2
O

2
. Essa forma possui peso molecular de 81.000, 

é uma proteína tetramérica e possui um átomo de selênio em cada subunidade. A forma não 

dependente de selênio tem peso molecular de 35.000, é dimérico e está apto a reduzir 

qualquer hidroperóxido orgânico, exceto H
2
O

2
 (MILLS, 1959). 

 

A GPx encontra alta atividade no fígado, moderada atividade no coração, pulmão e 

cérebro, e baixa atividade nos músculos (HALLIWELL & GUTTERIDGE, 1989). O pH 

ótimo para a GPx é próximo de 8,0, mas a enzima continua ativa com valores elevados. Sua 

atividade é mínima em pH abaixo de 6,0 (MILLS, 1959). Huber, Almeida e de Fátima 

(2008b) ainda afirmam que a GPx converte peróxido de hidrogênio a água, oxidando a GSH 

ao seu correspondente dissulfeto (GSSG). GSH é por sua vez é regenerada pela glutationa 

redutase (GR) por intermédio da oxidação de NADPH.  

 

A superóxido dismutase (SOD), em humanos, é subdividida em 3 isoenzimas, uma 

dependente de cobre e zinco (CuZn-SOD), encontrada principalmente no citossol celular, atua 

sobre o O2
-; outra dependente de manganês (Mn-SOD), nas mitocôndrias e que degrada H2O2; 

e a terceira que se situa em meio extra-celular (EC-SOD), depende de cobre e zinco e combate 
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H2O2 e lipoperóxidos A Mn-SOD é chamada de induzível, pois seu estoque é baixo e tem que 

ser constantemente produzida, já a CuZn-SOD pelo contrário, existe em grande quantidade, 

sua produção pode ser eventual, por isso denomina-se constitutiva (MCCORD, e  

FRIDOVICH, 1969). 

 
2.4 Fígado e Espécies Reativas ao Oxigênio 

O fígado é um importante órgão metabólico com função na conversão, síntese e 

armazenamento de diversas substâncias, entre elas nutrientes, enzimas endógenas que 

resultam na homeostasia central do corpo. 

Muito tem sido descoberto a respeito dos mecanismos envolvidos no diabetes e com 

estresse oxidativo, mas são poucos que a relacionam com o exercício físico, estresse oxidativo 

e defesas antioxidantes no fígado. Por isso, investigações são necessárias para consolidar ou 

mesmo apresentar fatos novos a respeito desta relação. 

Baynes (1991)  afirma que, entre outros efeitos do DM, estão a hepatotoxicidade 

oriunda do elevado estresse oxidativo e Videla e colaboradores (2004) confirmam que lesões 

hepáticas são mais numerosas quando a proteção antioxidante é insuficiente. 

O fígado possui uma alta taxa metabólica (200 kcal/kg/dia), exigida para o 

cumprimento de inúmeras funções, fato associado ao alto fluxo de elétrons na cadeia 

mitocondrial. Alguns desses elétrons são defletidos, produzindo EROS adicionais. Além 

disso, este órgão pode sofrer elevado estresse oxidativo após o exercício agudo 

(OGONOVSZK et al., 2005). 

Além desse risco de estresse oxidativo induzido pelo exercício agudo, a própria 

diabetes tipo 1 descompensada é promotora de lesões hepáticas devido aos altos níves de 

glicose circulantes na corrente sanguínea que são convertidos em ácidos graxos, tal 
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mecanismo ocorre tendo como envolvido o GLUT 2, que é encontrado no fígado, rins, 

intestino e nas células β-pancreáticas, e  atua como facilitador do transporte de glicose para as 

células alvo e a hiperglicemia juntamente com a hipoinsulinemia estimula a expressão do 

GLUT 2 no fígado, assim, grande quantidade de glicose é transportada para o fígado, gerando 

um estoque adicional deste carboidrato nos hepatócitos, que rapidamente é desviado para a 

síntese de ácidos graxos, os quais são exportados para o sangue na forma de lipoproteínas 

e/ou armazenados no parênquima hepático, na forma de triglicérides, originando a esteatose 

(LUCCESI,2014). 

Ainda segundo Luccesi, (2014), no diabetes, o equilíbrio metabólico é rompido, uma 

vez que o aumento da oxidação de ácido graxos livres (AGL) pelo fígado pode gerar EROs, as 

quais podem induzir aos processos de peroxidação lipídica, alterações estruturais e funcionais 

das células e a morte celular, iniciando-se o estresse oxidativo. A manutenção do estresse 

oxidativo ao nível hepático desencadeia respostas de adaptação do fígado ao estresse crônico, 

que incluem a ativação e/ou inibição de vários sítios moleculares responsáveis pela 

transdução e transcrição de sinais que comandam o ciclo biológico celular. As alterações do 

ciclo biológico celular, por sua vez, acabam por comprometer a capacidade de replicação e 

regeneração hepática, levando a apoptose ou morte celular. 

 

2.5 O Pâncreas e Espécies Reativas ao Oxigênio 

O pâncreas é um órgão de aproximadamente 15 cm em humanos e possui funções 

endócrinas, exócrinas e parácrinas. As funções endócrinas (mais importantes para o objetivo 

do presente trabalho) se dão pela produção dos hormônios insulina, glucagon, somatostatina e 

polipeptideo pancreático (MORISSET, 2014). 
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A ilhota pancreática é auto-suficiente, pois tem o maquinário necessário para detectar 

alterações no sangue dos níveis de glicose e para produzir uma adequada resposta hormonal. 

A regulação das ilhotas pancreáticas pela entrada nervoso autônomo é mais como controle 

adaptativo (RODRIGUEZ-DIAZ, et al, 2014). Utilizando um princípio chamado de controle 

de feed-forward o cérebro envia sinais para a ilhota pancreática antes de alterações nos níveis 

de glicose no sangue ocorrer. Isso contribui para ajustar a homeostase da glicose na ingestão 

de alimentos ou estresse (RODRIGUEZ-DIAZ, et al, 2014). 

A insulina é um hormônio protéico anabólico, que possui papel central no 

desenvolvimento da DM sendo produzida nas ilhotas de Langerhans pelas células β do 

pâncreas e liberada como resultado de aumento da concentração sanguínea de glicose e 

aminoácidos após as refeições. Através dela a permeabilidade celular à glicose é aumentada, 

principalmente nos miócitos e adipócitos, além do fígado, reduzindo sua produção de glicose. 

Também estimula a lipogênese e inibi a lipólise, da mesma forma que estimula a síntese e 

inibe a degradação de proteínas (CARVALHEIRA, ZECCHIN e SAAD, 2002). 

Em nível molecular, este hormônio, ao se ligar a um receptor específico de membrana 

composto por duas subunidades alfa (extracelular) e duas subunidades beta (Inter-membrana) 

exerce sua ação sinalizadora de glicose. A subunidade beta possui atividade tirosina quinase 

intrínseca e é inibida pela subunidade alfa. Quando a insulina se liga à subunidade alfa, a 

mesma deixa de inibir a subunidade beta, que sofre alteração conformacional e se 

autofosforila, fosforilando vários substratos proteicos em tirosina (CARVALHEIRA, 

ZECCHIN e SAAD, 2002). 

Após fosforilação, os substratos do receptor de insulina (IRSs) ativam a 

fosfoinopiruvato quinase-3 (PI3-quinase) , que é um molécula intracelular indispensável para 

o transporte de glicose, que estimula a AKT e promove a translocação das proteínas 
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transportadores de glicose (GLUT-4) das vesículas para a membrana celular. Havendo algum 

distúrbio nesse mecanismo que impeça o hormônio de exercer sua adequada função, 

denomina-se resistência à insulina (CARVALHEIRA, ZECCHIN e SAAD, 2002). 

 
 
2.6 O diabetes mellitus e estresse oxidativo 

 

Um fator importante que ocorre mo quadro diabético e que pode influenciar nas 

complicações é o estresse oxidativo. Esta condição afeta as macromoléculas biológicas como 

carboidratos, lipídeos, proteínas, podendo promover alterações estruturais nas proteínas e no 

DNA das células, nas membranas celulares e nucleares bem como paredes endoteliais, 

contribuindo para a aterogênese (REIS, et al, 2008). 

Entre os efeitos do estresse oxidativo no DM1 citados por Reis e colaboradores 

(2008), estão o aumento da atividade da aldose redutase – via dos polióis, o que resulta em 

produção do da proteína quinase C – comprometendo a regulação da permeabilidade vascular, 

contratilidade, proliferação celular, angiogênese, ação de citocinas, adesão leucocitária; 

formação de produtos avançados da glicosilação não-enzimática (AGEs), em que proteínas e 

lipídios são glicados,  que contribui para a aterosclerose, por acúmulo em placas 

ateroscleróticas, além de acumular em rim, retina e nervos, danificando-os. Aumento da 

atividade da via das hexosaminas - onde o aumento da glicose intracelular tem como 

conseqüência a metabolização final de frutose-6-fosfato a uridina difosfato-N-acetil 

glucosamina (UDPGIcNAc), gera alterações patológicas na expressão gênica, aumentando a 

produção de citocinas inflamatórias e fatores de transcrição. 

O DM induzido por aloxana (modelo utilizado neste trabalho para mimetizar o 

diabetes humano) é semelhante ao DM1 no tocante ao quesito hiperglicemia/hipoinsulinemia, 
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uma vez que a aloxana destrói seletivamente as células β das ilhotas de Langerhans do 

pâncreas resultando em níveis extremamente baixos ou nulos de insulina. Comumente é 

induzida em cobaias para estudos científicos desta síndrome (LEME et al, 2010). 

 

2.7 O Exercício Físico e Espécies Reativas ao Oxigênio 

 

A Associação Americana de Diabetes (2014) tem recomendado a prática regular de 

exercícios físicos, sendo considerada benéfica para pacientes com ambos os tipos de diabetes, 

pois programas de treinamento utilizando exercício de intensidade leve a moderada são 

capazes de atenuar os efeitos da doença. 

Tal recomendação se dá devido ao fato de o exercício agudo provocar redução da 

glicemia através da contração muscular que resulta em aumento da translocação do GLUT-4, 

por meio de mecanismos diversos, incluindo o influxo de cálcio, a formação do complexo 

cálcio-calmodulina e ativação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), a atividade da 

óxido nítrico sintase (NOS) e síntese de óxido nítrico (NO) (BALON, 1997), aumento na 

concentração de bradicinina e/ou até mesmo hipóxia, aumentando assim, a captação de 

glicose e melhorando a homeostase glicêmica nesses indivíduos (GIBALA et al, 2012; 

MOURA et al, 2011 e PAULI et al, 2009). 

O treinamento físico regular em uma intensidade moderada também apresenta como 

benefício a estabilização do dano oxidativo advindo da hiperglicemia e gradativamente 

aumenta a proteção anti-oxidante no organismo, de forma a melhorar o combate às EROS 

(ARAÚJO, 2008 e PETRY, 2010).  
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Durante a execução da atividade física, de acordo com Petry et al (2010) a formação 

de EROS é aumentada como consequência das inúmeras reações químicas que ocorrem 

particularmente para prover energia durante a prática da AF, entre elas a síntese mitocondrial 

de ERO, pois o consumo de O2 está aumentado na mitocôndria; Outros fatores que 

contribuem são o processo de isquemia e reperfusão tecidual decorrente do metabolismo 

anaeróbio, onde no momento da reperfusão, o O2 reage com a hipoxantina, catalizada pela 

enzima xantina oxidase, promove a síntese de diversas EROS; Resposta inflamatória -  O 

processo de lesão muscular promove a síntese e liberação de fatores quimiotáticos, onde gera 

espécies reativas de oxigênio como parte do processo de limpeza celular. Íons Metais de 

Transição - exercícios físicos intensos e prolongados, no entanto, desencadeiam 

desestruturação de proteínas ligadas a íons metálicos, ou mesmo de depósitos intracelulares 

desses íons e peroxidação lipídica, onde ocorre o processo de oxidação dos fosfolipídios de 

membranas celulares e subcelulares.  

 

Esses fatos são prejudiciais ao organismo, que compensa com aumento das enzimas 

antioxidantes como SOD, catalase e GPX/GR. Mas com a realização mais frequênte do 

exercício, essas enzimas chegam a um ponto de combater as EROS promovidas pelo próprio 

exercício físico e também as demais (ambiental, patológica, alimentar e resultantes do estilo 

de vida) (ARAÚJO, 2008 e PETRY, 2010 e PINHO, et al, 2010). 

Mediante o exposto acima, verifica-se que o exercício físico melhora o controle 

glicêmico em animais diabéticos, pois facilita ainda mais a captação periférica da glicose e o 

metabolismo de glicogênio e de proteínas (LUCIANO E, MELLO, 1998 e MOURA et al, 

2011) e complicações da diabetes mellitus como hipertensão, hipercolesterolemia, doença 

hepática e outros, estão associados com o aumento da produção de EROS (PINHO, et al, 
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2010) e que exercícios físicos crônicos são uma boa forma de amenizar ou erradicar tais 

complicações (ARAÚJO, 2008 e PETRY, 2010 e PINHO, et al, 2010).  
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OBJETIVOS: 

 

3 Objetivo geral 

 

O presente estudo foi delineado para avaliar os efeitos do treinamento físico em intensidade 

correspondente ao lactato mínimo sobre biomarcadores de estresse oxidativo em fígado e 

pâncreas de ratos diabéticos. 

 

3.1 Objetivos específicos 

 

- Verificar os efeitos do treinamento físico em biomarcadores de danos oxidativos aos lipídios 

de membrana (produtos que reagem ao ácido tiobarbitúrico – TBARs) no fígado de ratos 

diabéticos aloxânicos;  

- Investigar os efeitos do treinamento físico na proteção antioxidante por meio da atividade da 

enzima catalase (CAT) e da superoxido dismutase (SOD) em fígado e pâncreas de ratos 

diabéticos aloxânicos. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 Animais  

Foram utilizados 40 ratos recém-desmamados da linhagem Wistar com 45 dias de idade no 

início do experimento, provenientes do Biotério Central da Universidade Estadual Paulista 

(UNESP), Campus Botucatu. Os animais ficaram alojados em gaiolas de polietileno medindo 

37 x 31 x 16 (cinco ratos por gaiola), mantidos à temperatura ambiente de 21º C e fotoperíodo 

de 12 horas claro/escuro, alimentados com ração balanceada padrão Purina e água ad libitum 

para os grupos experimentais no Biotério do Laboratório de Biodinâmica do Departamento de 

Educação Física do Instituto de Biociências – UNESP – Rio Claro.  

Todos os procedimentos experimentais estão de acordo com as normas do Colégio Brasileiro 

de Experimentação Animal (COBEA) e foram submetidos à aprovação pela Comissão de 

Ética no Uso Animal (CEUA) do Instituto de Biociências da UNESP – Campus de Rio Claro 

(N° do protocolo 633/2012).  

 

4.2 Delineamento Experimental 

 

Os ratos foram anestesiados moderadamente com éter etílico e em seguida receberam 

por via intravenosa aloxana monoidratada Sigma® (32 mg/kg de peso corporal) dissolvida em 

tampão citrato 0,01M, pH 4,5. Após a indução ao DM por aloxana, os animais permaneceram 

recolocados nas gaiolas e recebendo durante o primeiro dia uma solução de água e glicose 

(15%) e ração. Sete dias após a administração da droga, foi realizado teste de glicemia (Kit 

comercial- Laborlab® método enzimático colorimétrico da glicose oxidase-peroxidase) para 

comprovação do estado diabético dos animais.  
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  Foram considerados diabéticos apenas aqueles animais que apresentaram glicemia 

igual ou superior a 200 mg/dL. Após estes procedimentos, foi registrada a massa corporal dos 

animais e estes foram distribuídos nos seguintes grupos (n=10): Controle Sedentário – CS; 

Controle Treinado – CT; Diabético Sedentário – DS;  Diabético Treinado – DT.  O estudo 

iniciou e todos os animais tiveram peso, ingestão hídrica e alimentar registrados 

semanalmente durante todo o experimento. 

 

 

4.3 Treinamento: 

O protocolo de treinamento consistiu de natação 1 hora/dia, 5 dias/semana, com carga 

correspondente ao  lactato mínimo, equivalente a  5% do peso corporal para os não diabéticos 

e diabéticos 4,7% pelo período de 8 semanas, precedido por fase de adaptação ao meio 

aquático e às cargas por uma semana (OLIVEIRA, 2007, ARAÚJO, et al, 2007 e GOBATTO, 

et al, 2001)  . 

As sessões de natação eram realizadas em tanques com 100 cm de comprimento, 70 cm de 

largura e 60 cm de altura, contendo água numa profundidade de 50 cm, para evitar que os 

ratos apóiem a cauda no fundo do recipiente. A temperatura da água ficou entre 31° e 32º C 

por ser considerada termicamente neutra em relação à temperatura do rato (AZEVEDO, 

1994). 

 

4.4 Coleta das amostras e análises 

  

Quarenta e oito horas após a ultima sessão de treinamento dos grupos treinados, os 

ratos foram anestesiados com tiopental sódico (40 mg/kg de peso corporal via injeção 

intraperitoneal) e amostras de sangue, do fígado e pâncreas foram coletadas para 
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determinação e avaliação dos seguintes biomarcadores: Catalase - CAT (AEBI, 1984) e 

Superóxido dismutase - SOD via kit laboratorial (Cayman Chemical Company®), bem como 

foram avaliados os produtos reagentes ao ácido tiobarbitúrico (MATAIX et al., 1998), que é 

indicador de peroxidação lipídica.  

 

Análises bioquímicas  

 

4.4.1 Sangue  

 

O sangue coletado foi depositado em tubos de ensaios contendo tampão fosfato (0,05N, 

KH2PO4), centrifugado a 5.000 rpm durante 10 min a 18°C para a separação do soro 

conservados em geladeira a 2-8°C. A papa de hemácias foi utilizada para verificar as 

concentrações de glicose, de pró-oxidantes e as atividades das enzimas superóxido dismutase 

e catalase.  

 

4.4.2 Proteína c-reativa (PCR)  

 

A proteína c-reativa é um dos principais indicadores de inflamação. Após a preparação do 

soro sanguíneo utilizou-se de partículas de látex poliestireno revestido com anticorpos anti-

PCR. A aglutinação entre estas partículas é provocada pela interação da PCR presente na 

amostra com os anticorpos anti-PCR sensibilizados nas partículas de látex. O nível de 

aglutinação é diretamente proporcional à quantidade de Proteína C Reativa do soro analisado 

e foi medido por espectrofotometria (leitura de 540nm).  
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4.4.3 Glicogênio hepático  

 

A extração do tecido (500mg) foi realizada após a coleta sanguínea. As partes foram alocadas 

em tubos de vidro contendo solução de 30% de hidróxido de potássio (KOH) em banho 

fervente por 60 minutos.  

Após esse período foi adicionada, em cada tudo de ensaio, solução saturada de sulfato de 

sódio (Na2SO4) e etanol a 70%, sendo os tubos agitados no vórtex (AP 56, Phoenix®) e 

retornados ao banho-maria por 15 minutos. Na seqüência, os tubos eram centrifugados, o 

sobrenadante era descartado e ao precipitado era acrescentado etanol a 70%, sendo os tubos 

novamente agitados no vórtex®. 10μL de cada amostra foram separados para a leitura com 

comprimento de onda de 650 nanômetros.  

Para o cálculo do glicogênio foi utilizado a média da leitura das duplicatas e uma fórmula 

matemática gerou os resultados em miligramas de glicogênio por 100 miligramas de tecido 

(Dubois et al., 1956). 

 

 

4.4.4 Biomarcadores pró-oxidantes  

 

Um dos métodos para quantificação dos produtos da peroxidação lipídica é o método de 

análise da formação de substâncias que reagem ao ácido tiobarbitúrico. Este método consiste 

na análise dos produtos finais da peroxidação lipídica, principalmente os malondialdeídos 

(MDA) entre outros peróxidos lipídicos e demais aldeídos de baixo peso molecular, que, ao 

reagirem com o ácido 2-tiobarbitúrico, formam bases de Schiff.  
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Tais complexos emitem cores e suas concentrações podem ser determinadas 

espectrofotometricamente a 535nm, ou por fluorescência a 515 nm de excitação e 555 nm de 

emissão (OKAWA, 1979). 

 

 

4.4.5 Biomarcadores antioxidantes  

 

4.4.5.1 Catalase (CAT)  

 

A preparação da amostra iniciava-se com a adição de 900 µL de tampão fosfato, pH 7,4, a 100 

µL do hemolisado (1:1), obtendo-se, assim, uma diluição 1:20 da amostra inicial. Deste 

hemolisado, 1 µL era adicionado ao meio básico de reação, que continha tampão fostato 50 

mM, pH 7,0, e peróxido de hidrogênio (H2O2) 10 mM. A atividade da CAT foi mesurada 

utilizando-se o Cayman’s Catalase Assay Kit Kit - Cayman Chemical Company®, através da 

velocidade com que o H2O2 é reduzido pela ação da enzima. Essa redução provoca uma 

diminuição no valor da absorbância verificado espectrofotometricamente em 240nm (Aebi, 

1984).  

 

 

4.4.5.2 Superóxido dismutase (SOD)  

 

A atividade da SOD foi determinada utilizando-se o Cayman’s Superoxide Dismutase Assay 

Kit - Cayman Chemical Company®, o qual utiliza o sal tetrazólio para detecção de radicais 

superóxidos gerados pela xantina oxidase e hipoxantina. O kit mediu a atividade de todos os 

três tipos de SOD (Cu/Zn, Mn e FeSOD). Uma unidade de SOD foi definida como a 



35 

 

quantidade de enzimas necessárias para apresentar 50% da dismutação do radical superóxido. 

A absorbância de leitura foi de 460 nm. 

 

 

 

4.4.6 Analise estatística: 

 

Foi realizado o teste de normalidade Shapiro-Wilk, posteriormente fez-se a ANOVA uma via, 

seguida pelo teste complementar de Tukey. Os dados estão expressos como média e desvio 

padrão e os valores foram considerados significantes quando P<0,05. Para as análises, 

utilizou-se os softwares Statistica 7.0® e o GraphPad Prism®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

5. RESULTADOS  

 

 

A figura 1 mostra que a aloxana foi eficaz na indução ao diabetes, indicado pela 

exacerbada glicemia dos grupos diabético sedentário – DS e grupo diabético treinado – DT, o 

treinamento de natação reduziu a glicemia nestes últimos, que por sua vez tiveram diferença 

significativa dos demais grupos.   

 

Figura 1: Concentração da glicose sanguínea dos animais pertencentes aos grupos controle 

sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT) 

ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio padrão 

Diferenças significativas: a – diferente de CS, b – diferente de CT, c – diferente de DS (P < 

0,05, Post hoc de Tukey). 

 

 

 

 

 



 

Na figura 2 estão os valores da evolução da massa corporal ao longo do experimento, 

em que os ratos controle treinados e os diabéticos treinados não diferiram quanto ao massa 

corporal, enquanto o diabético sedentário praticamente manteve o peso e o controle sedentário 

alcançou maior massa.  

 

Figura 2: Massa corporal durante o estudo dos animais pertencentes aos grupos controle 

sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e

Resultados expressos como média e desvio padrão. Diferenças significativas: 

apresentaram diferenças entre si, exceto os treinados DT com relação ao CT 

hoc de Tukey). 

 

 

 

 

 

Na figura 2 estão os valores da evolução da massa corporal ao longo do experimento, 

em que os ratos controle treinados e os diabéticos treinados não diferiram quanto ao massa 

o diabético sedentário praticamente manteve o peso e o controle sedentário 

Massa corporal durante o estudo dos animais pertencentes aos grupos controle 

sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT). 

Resultados expressos como média e desvio padrão. Diferenças significativas: 

apresentaram diferenças entre si, exceto os treinados DT com relação ao CT 
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Na figura 2 estão os valores da evolução da massa corporal ao longo do experimento, 

em que os ratos controle treinados e os diabéticos treinados não diferiram quanto ao massa 

o diabético sedentário praticamente manteve o peso e o controle sedentário 

 

Massa corporal durante o estudo dos animais pertencentes aos grupos controle 

diabético treinado (DT). 

Resultados expressos como média e desvio padrão. Diferenças significativas: Todos 

apresentaram diferenças entre si, exceto os treinados DT com relação ao CT (P < 0,05, Post 



 

A figura 3 aponta a evolução do consu

o controle sedentário, com baixa e estável ingestão alimentar e o diabético sedentário, este 

com maior consumo geral e pico da semana 2 até a semana 4.

Figura 3: Evolução do consumo alimentar dos animais pe

sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT) 

ao longo do experimento. Resultados expressos como média e desvio padrão. Diferenças 

significativas: a – diferença de CS com DS e DT

0,05, Post hoc de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 3 aponta a evolução do consumo alimentar, retratando diferença somente para 

o controle sedentário, com baixa e estável ingestão alimentar e o diabético sedentário, este 

com maior consumo geral e pico da semana 2 até a semana 4. 

do consumo alimentar dos animais pertencentes aos grupos controle 

sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT) 

ao longo do experimento. Resultados expressos como média e desvio padrão. Diferenças 

diferença de CS com DS e DT; b – diferença de DS com CT e DT 
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mo alimentar, retratando diferença somente para 

o controle sedentário, com baixa e estável ingestão alimentar e o diabético sedentário, este 

 

rtencentes aos grupos controle 

sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT) 

ao longo do experimento. Resultados expressos como média e desvio padrão. Diferenças 

diferença de DS com CT e DT (P < 



 

O consumo hídrico durante o estudo está apresentado na figura 4 como média por 

grupo e nota-se que os grupos não diabéticos não diferiram entre si, mas sim com os 

diabéticos e há um disparo na ingestão de água pelos diabéticos sedentários a partir da 

segunda semana. 

 

Figura 4: Média do consumo hídrico dos animais pertencentes aos grupos controle sedentário 

(CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (

experimento. Resultados expressos como média e desvio padrão: a 

DS; b – diferença de CT com DS; c 

 

 

 

 

 

 

 

O consumo hídrico durante o estudo está apresentado na figura 4 como média por 

se que os grupos não diabéticos não diferiram entre si, mas sim com os 

isparo na ingestão de água pelos diabéticos sedentários a partir da 

Média do consumo hídrico dos animais pertencentes aos grupos controle sedentário 

(CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (

experimento. Resultados expressos como média e desvio padrão: a – 

diferença de CT com DS; c – diferença de DS com DT (P < 0,05
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O consumo hídrico durante o estudo está apresentado na figura 4 como média por 

se que os grupos não diabéticos não diferiram entre si, mas sim com os 

isparo na ingestão de água pelos diabéticos sedentários a partir da 

 

Média do consumo hídrico dos animais pertencentes aos grupos controle sedentário 

(CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT) ao longo do 

 diferença de CS com 

(P < 0,05, Post hoc de Tukey). 



 

A figura 5 mostra as concentrações de glicogênio hepática

sedentário obtendo o valor mais baixo dentre todos e o diabético treinado com concentrações 

iguais aos não diabéticos.  

 

Figura 5: Concentrações de glicogênio hepático dos animais pertencentes aos grupos controle 

sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT) 

ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio padrão: a 

diferença de DS; b com CT e c com DS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 5 mostra as concentrações de glicogênio hepáticas, com o grupo diabético 

sedentário obtendo o valor mais baixo dentre todos e o diabético treinado com concentrações 

 

Concentrações de glicogênio hepático dos animais pertencentes aos grupos controle 

controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT) 

ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio padrão: a 

diferença de DS; b com CT e c com DS (P < 0,05, Post hoc de Tukey). 
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s, com o grupo diabético 

sedentário obtendo o valor mais baixo dentre todos e o diabético treinado com concentrações 

 

Concentrações de glicogênio hepático dos animais pertencentes aos grupos controle 

controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético treinado (DT) 

ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio padrão: a – 

 



 

As concentrações de proteína C reativa são mostradas na figura 6, com os grupos 

controle treinado, diabético sedentário e treinado exibindo altas concentrações em relação ao 

controle sedentário. 

 

Figura 6: Concentrações de proteína C reativa hepática dos animais perten

controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético 

treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio 

padrão: a, b, c – diferença com CS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

s de proteína C reativa são mostradas na figura 6, com os grupos 

controle treinado, diabético sedentário e treinado exibindo altas concentrações em relação ao 

Concentrações de proteína C reativa hepática dos animais perten

controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético 

treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio 

diferença com CS (P < 0,05, Post hoc de Tukey). 
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s de proteína C reativa são mostradas na figura 6, com os grupos 

controle treinado, diabético sedentário e treinado exibindo altas concentrações em relação ao 

 

Concentrações de proteína C reativa hepática dos animais pertencentes aos grupos 

controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético 

treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio 



 

A figura 7 mostra a atividade da enzima catalase hepática sem diferenças significativas 

entre os grupos.  

 

Figura 7: Atividade da enzima catalase hepática dos animais pertencentes aos grupos 

controle sedentário (CS), controle treinado (CT)

treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio 

padrão: Sem diferença estatística 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A figura 7 mostra a atividade da enzima catalase hepática sem diferenças significativas 

Atividade da enzima catalase hepática dos animais pertencentes aos grupos 

controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético 

treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio 

padrão: Sem diferença estatística (P < 0,05, Post hoc de Tukey). 
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A figura 7 mostra a atividade da enzima catalase hepática sem diferenças significativas 

 

Atividade da enzima catalase hepática dos animais pertencentes aos grupos 

, diabético sedentário (DS) e diabético 

treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio 



 

A atividade da enzima superóxido dismutase 

com atividade superior para o grupo controle treinado e diferença deste para os demais 

grupos. 

 

Figura 8: Atividade da enzima superóxido dismutase 

pertencentes aos grupos controle sedentário (CS), 

(DS) e diabético treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como 

média e desvio padrão: a – 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade da enzima superóxido dismutase – SOD hepática é mostrada na figura 8, 

com atividade superior para o grupo controle treinado e diferença deste para os demais 

Atividade da enzima superóxido dismutase – SOD hepática dos animais 

pertencentes aos grupos controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário 

(DS) e diabético treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como 

 diferente dos demais grupos (P < 0,05, Post hoc
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ática é mostrada na figura 8, 

com atividade superior para o grupo controle treinado e diferença deste para os demais 

 

SOD hepática dos animais 

controle treinado (CT), diabético sedentário 

(DS) e diabético treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como 

, Post hoc de Tukey). 



 

A figura 9 mostra os nívei

TBARS hepático, expressos como níveis de Malondialdeído 

diabético treinado com maiores níveis de MDA em relação ao controle sedentário.

 

Figura 9: Níveis de substâncias que re

animais pertencentes aos grupos controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético 

sedentário (DS) e diabético treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados 

expressos como média e de

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura 9 mostra os níveis de substâncias que reagem ao ácido tiobarbitúrico 

TBARS hepático, expressos como níveis de Malondialdeído –MDA,  apontando o grupo 

diabético treinado com maiores níveis de MDA em relação ao controle sedentário.

Níveis de substâncias que reagem ao ácido tiobarbitúrico – TBARs  hepáticas dos 

animais pertencentes aos grupos controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético 

sedentário (DS) e diabético treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados 

expressos como média e desvio padrão: a – diferente de CS (P < 0,05, Post hoc
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s de substâncias que reagem ao ácido tiobarbitúrico – 

MDA,  apontando o grupo 

diabético treinado com maiores níveis de MDA em relação ao controle sedentário. 

 

TBARs  hepáticas dos 

animais pertencentes aos grupos controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético 

sedentário (DS) e diabético treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados 

, Post hoc de Tukey). 



45 

 

Na figura 10 apresenta-se a atividade da enzima catalase pancreática, onde se destaca 

o grupo diabético treinado, com alta atividade desta enzima em relação aos demais grupos 

estudados. 

 

 

Figura 10: Atividade da enzima catalase pancreática dos animais pertencentes aos grupos 

controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário (DS) e diabético 

treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como média e desvio 

padrão: a – diferente dos demais grupos (P < 0,05, Post hoc de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Na figura 11 está apresentada a atividade da enzima superóxido dismutase  

pancreática onde os grupos treinados se diferiram dos sedentários por apresentarem m

atividade de SOD no pâncreas.

 

Figura 11: Atividade da enzima superóxido dismutase 

pertencentes aos grupos controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário 

(DS) e diabético treinado (DT) ao final d

média e desvio padrão: a, b diferentes de CS e DS (P < 0,05

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Na figura 11 está apresentada a atividade da enzima superóxido dismutase  

pancreática onde os grupos treinados se diferiram dos sedentários por apresentarem m

atividade de SOD no pâncreas. 

Atividade da enzima superóxido dismutase – SOD pancreática dos animais 

pertencentes aos grupos controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário 

(DS) e diabético treinado (DT) ao final do período experimental. Resultados expressos como 

média e desvio padrão: a, b diferentes de CS e DS (P < 0,05, Post hoc de Tukey).
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Na figura 11 está apresentada a atividade da enzima superóxido dismutase  – SOD 

pancreática onde os grupos treinados se diferiram dos sedentários por apresentarem menor 

 

SOD pancreática dos animais 

pertencentes aos grupos controle sedentário (CS), controle treinado (CT), diabético sedentário 

o período experimental. Resultados expressos como 

de Tukey). 
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6. DISCUSSÃO  

 

Os organismos aeróbios são excepcionalmente adaptativos ao sofrerem variados 

estresses, sejam internos ou externos e caso sejam habituais, existe o poder de contra-ajustar 

suas respostas de modo a manter a homeostase (VANCINI, et al, 2005). De forma 

semelhante, a regulação das respostas frente ao estresse oxidativo tem como base o princípio 

da homeostase, buscando ajustar condições ideais para a manutenção das funções celulares. 

Assim, com a produção elevada de agentes oxidantes, radicais livres ou não, o organismo 

numa tentativa de promover menor agressão celular lança mão de substancias e processos 

antioxidantes causando ajuste para o funcionamento normal desse organismo. 

A vida aeróbia surgiu pela disponibilidade de oxigênio (O2), todavia às custas da de 

radicais livres. Por conta disso, paralelamente ao sistema de respiração ocorreu o 

desenvolvimento de um sistema antioxidante, tornando esses seres adaptados à quantidade de 

O2 presente na atmosfera. A produção e ação das enzimas antioxidantes é dependente da 

quantidade de radicais livres, tendo como objetivo final a remoção de radicais livres 

(DRÖGE, 2002; URSO et al.; 2003). O diabetes é um quadro patológico no qual existe 

exacerbação na produção de radicais livres, sendo indutor de estresse oxidativo, uma vez que 

a glicozilação de macromoléculas leva a conversões não enzimáticas gerando radicais livres 

(BAYNES, 1991). Neste processo, alguns órgãos como fígado e pâncreas são muito afetados. 

Por serem órgãos centrais na regulação do metabolismo, seu estudo é primordial, no contexto 

diabetes tipo 1, exercício físico e estresse oxidativo, são difíceis de serem encontrados 

trabalhos. 

A análise dos resultados apresentados na figura 1 apontam que a aplicação da aloxana 

foi eficaz em causar a hiperglicemia e o treinamento de natação foi eficaz em reduzir a 

glicemia. Em outros parâmetros foi demonstrada a implantação do quadro diabético. A 
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aloxana, foi primeiramente descrita por Brugnatelli em 1818 (SZKUDELK, 2001) e sua 

nomenclatura química é 2,4,5,6-tetraoxypyrimidine, 2,4,5,6-Pyrimidinetetrone  (ROILLA e 

ALI, 2012). Seu uso na indução do DM é conhecido desde 1943 (GRANKVIST, K e 

MARKLUND, 1981) e permite implantar as características do quadro diabético (LEME, 

2010, ROILLA, 2012).  

O diabetes aloxânico é severo, devido a destruição seletiva das células beta 

pancreáticas, de forma que os animais apresentam com destruição total ou de grande parte 

destas células (LENZEM, 2008). A aloxana induz a produção de EROS nas células beta, 

formando uma reação cíclica envolvendo a droga e seu produto reduzido, chamado ácido 

dialúrico o que leva a inibição da síntese e secreção de insulina (BHER et al, 2008). E a 

prática de exercícios moderados e regulares contribui para uma efetiva melhora do quadro 

diabético por controle da glicemia e do ataque oxidativo (ARAÚJO, 2008 e PETRY, 2010). O 

treinamento de natação é amplamente utilizado para estudar os efeitos da prática de exercícios 

físicos em cobaias em diversos modelos como, por exemplo, no quadro diabético (SANTOS, 

LUCIANO e MELLO, 2000; GOBATTO, 2001; OLIVEIRA, 2007; LEME, et al, 2010; 

SPAGNOL, 2014). 

No presente trabalho, o treinamento físico promoveu melhoria no controle da glicemia 

nos diabéticos treinados, amenizando a perda de massa corporal e simultaneamente 

diminuindo o consumo hídrico e alimentar, uma vez que fome aumentada (polifagia) e sede 

elevada (polidipsia), são sintomas clássicos desta patologia, Explique esta frase tais efeitos 

benéficos são encontrados também em trabalhos do nosso grupo (SANTOS, LUCIANO e 

MELLO, 2000; GOMES, 2005; OLIVEIRA, 2007; LEME, et al, 2010; SPAGNOL, 2014). 

O aumento no glicogênio hepático em animais diabéticos treinados demonstra que 

houve maior captação da glicose circulante pelo fígado, diminuindo a conversão de glicose 

em ácidos graxos EXPLIQUE, como a cetoacidose, características da patologia (CHENG, et 
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al, 2009), pois conforme abordado anteriormente, a hiperglicemia juntamente com a 

hipoinsulinemia estimula a expressão do GLUT 2, em fígado, assim, grande quantidade de 

glicose é transportada e estocada no fígado é rapidamente desviada para a síntese de ácidos 

graxos, os quais são exportados para o sangue na forma de lipoproteínas e/ou armazenados no 

parênquima hepático, na forma de triglicérides, originando a esteatose (LUCCESI, 2014). O 

grupo treinado não diabético manteve níveis de glicogênio iguais aos seus pares sedentários, 

diferentemente do esperado, contudo o curto prazo experimental pode ter influenciado este 

aspecto.  

O exercício físico agudo provoca redução da glicemia por aumento da translocação do 

GLUT-4 no músculo, por meio de mecanismos como o influxo de cálcio, a formação do 

complexo cálcio-calmodulina, ativação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), maior 

atividade da óxido nítrico sintase (NOS) e síntese de óxido nítrico (NO) (BALON, 1997), 

aumento na concentração de bradicinina e/ou até mesmo hipóxia, aumentando assim, a 

captação de glicose e melhorando a homeostase glicêmica nesses indivíduos (GIBALA et al, 

2012; MOURA et al, 2011 e PAULI et al, 2009). 

Esse treinamento empregado no presente estudo tem como característica a intensidade 

moderada, equivalente ao teste protocolar de determinação do lactato mínimo, em que esse 

substrato derivado do metabolismo da glicólise anaeróbia, é igual ou menor a quantidade de 

lactato removido por turnover (GOBATTO, 2001, OLIVEIRA, 2007). Todavia, o treinamento 

aeróbio realizado com regularidade confere uma adaptação no maquinário metabólico com 

aumento da capacidade oxidativa mitocondrial, pool enzimático, do ciclo dos ácidos 

tricarboxílicos e da cadeia transportadora de elétrons, aumento da capacidade de oxidar ácidos 

graxos, das concentrações de ADP, AMP, NADH e citrato, que reduzem o ritmo da glicólise 

anaeróbia (ARAÚJO, 2008). 
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A proteína C reativa é uma substância que tem função de monitorar alguns aspectos 

celulares, é produzida pelo fígado e é utilizada como um marcador sistêmico de inflamação 

(VISSER,1999). O DM é um grande gerador de inflamação como efeito adverso da 

hiperglicemia em contrapartida o exercício físico leva a redução de processos inflamatórios, 

tanto agudo quanto cronicamente (PAULI, 2009). No presente estudo foi relatado que o grupo 

DT teve os níveis de proteína C reativa mais baixos que o grupo DS, o que corrobora com o 

encontrado na literatura (VISSER,1999, PAULI, 2009).  

O quadro inflamatório subclínico tem sido apontado como desencadeador de diabetes 

mellitus (DM), ou de forma mais abrangente a quadros de síndrome metabólica (dislipidemia, 

hipertensão, obesidade e DM). Esta proteína aponta níveis inflamatórios e por sua vez está 

associada ao estresse oxidativo, o qual pode ser amplificado e propagado por um ciclo auto-

catalítico de estresse metabólico, dano tecidual e morte celular, levando a simultâneos 

aumentos nos níveis de radicais livres, comprometendo mecanismos preventivos e varredores 

exacerbando assim o estresse oxidativo (BAYNES, 1991). 

Outra via de dano hepático segundo Luccesi, (2014), no diabetes ocorre o aumento da 

oxidação de ácido graxos livres (AGL) pelo fígado e isto pode gerar EROs, as quais podem 

induzir aos processos de peroxidação lipídica, alterações estruturais e funcionais das células e 

a morte celular, iniciando-se o estresse oxidativo. A manutenção do estresse oxidativo ao 

nível hepático desencadeia respostas de adaptação do fígado ao estresse crônico, que incluem 

a ativação e/ou inibição de vários sítios moleculares responsáveis pela transdução e 

transcrição de sinais que comandam o ciclo biológico celular. As alterações do ciclo biológico 

celular, por sua vez, acabam por comprometer a capacidade de replicação e regeneração 

hepática, levando a apoptose ou morte celular. 

Zhu et al (2012) alertam que EROS e espécies reativas ao nitrogênio (ERN) levam a 

perda de função em vários órgãos, como o fígado. No prejuízo da função hepática pode 
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ocorrer a produção de substâncias lesivas, uma vez que toxinas corporais e drogas são 

metabolizadas no fígado, enquanto os hepatócitos trabalham para manter as EROS sob 

controle. Reações redox seguidas por desbalanço e dano oxidativo frequentemente levam a 

uma gama de doenças, entre elas a hepatite subclínica sem icterícia, hepatite inflamatória 

necrótica, cirrose hepática e câncer. Em adição, o tecido hepático possui alta taxa metabólica 

(200 kcal/kg/dia), exigida para o cumprimento de inúmeras funções, fato este associado ao 

alto fluxo de elétrons na cadeia mitocondrial (Ogonovszky et al., 2005). Alguns desses 

elétrons são defletidos, produzindo EROS.  

 

 Hepatotoxicidade por estresse oxidativo pode ser explicada também pelos ataques 

diretos de EROS e ERN à moléculas com perda de suas funções biológicas e viabilidade 

celular. Indiretamente as EROS podem ativar a transcrição de fatores sensíveis ao estado 

redox, tais como o fator nuclear κβ (nuclear factor κβ - NF-κβ) ou o ativador da proteína 1 

(activator protein-1  - AP-1) disparando a produção de mediadores citotóxicos, pro-

inflamatórios e/ou fibrogênicos através das células de Kupffer e outras células não 

parenquimais (VIDELA, 2004). 

 

Conhecer os mecanismos moleculares pode auxiliar na escolha da terapia antioxidante 

mais apropriada para as doenças hepáticas. Assim, as vias de sinalização de fatores de 

transcrição nucleares e produtos/receptores para AGE e outras transduções relevantes são 

importantes para os agentes antioxidantes exercerem ação significativa (ZHU et al, 2012).  

Como exemplo a progressão da esteatose para esteatopatite resulta em decréscimo na 

capacidade antioxidante do fígado, com diminuição significativa da atividade da catalase 

juntamente com SOD que são as principais defesas antioxidantes (VIDELA, 2004). De forma 
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semelhante, a debilidade hepática no DM aloxânico pode levar a alterações no estado redox, 

juntamente com processos inflamatórios. 

Zhu et al (2012) afirmam que desde 1960 a relação entre DM e radicais livres já eram 

reconhecidos, mas restrições técnicas da época atrasaram os estudos, e que atualmente essa 

situação está sendo revertida. Antioxidação e peroxidação não são sistemas opostos um ao 

outro, mas auto regulatórios complexos, uma vez que as EROS são envolvidas em sinais de 

transdução para manter a vida e defender contra bactérias, parasitas e toxinas. Leucócitos 

usam radicais livres para matar microorganismos patógenos. Ademais, os radicais livres 

podem promover mudanças nos genes com o propósito de adaptar o organismo para 

mudanças no meio ambiente. 

Em seu estudo, Videla e colaboradores, (2004) concluíram que a perda progressiva de 

funcionalidade hepática associada com o desenvolvimento de lesão no fígado e excessiva 

síntese protéica contribuem para baixa atividade das enzimas descobertas em pacientes com 

estágios avançados de doença hepática gordurosa não alcoólica. Como resultados encontraram 

que, quanto mais avançada a complicação, maiores os danos por estresse oxidativo com 

consequente redução dos antioxidantes. 

No presente estudo, os indicativos de estresse oxidativo e antioxidantes no fígado 

apontam que a catalase hepática não apresentou diferenças significativas em nenhum dos 

grupos estudados, entretanto o treinamento promoveu aumento da atividade da superóxido 

dismutase hepática no grupo controle treinado. O diabetes, todavia, reduziu a atividade desta 

enzima, não sendo alterada pelo treinamento físico. O treinamento aeróbio não foi capaz de 

reduzir a peroxidação lipídica indicada pelos níveis de MDA, possivelmente devido ao curto 

tempo experimental da doença ou treinamento.  
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No estudo de Araújo (2008), utilizando ratos não diabéticos, com diferentes 

intensidades de exercício de esteira rolante, não encontrou alterações nos níveis de 

peroxidação lipídica no fígado entre os grupos treinados moderadamente e o sedentário, fato 

que, de acordo com o autor, seria causado por mecanismos compensatórios envolvendo a 

atividade da catalase, minimizando os efeitos oxidantes nesse tecido ou adaptação de outros 

mecanismos de defesa antioxidante não avaliados. O autor afirma também que o aumento na 

peroxidação lipídica ocorre após o exercício sendo influenciado por fatores como tipo de 

exercício, intensidade, nível de aptidão física e capacidade de defesa antioxidante do 

indivíduo fazendo que os resultados da literatura sejam conflitantes. 

 

A avaliação do estresse oxidativo no fígado pode ser utilizada como meio preditor da 

saúde do órgão e como medida profilática.  Segundo Jinah e James (2006) que estudaram a 

hepatite C, o estresse oxidativo produzido pela doença pode ter como mecanismos iniciadores 

a inflamação crônica, sobrecarga de ferro e lesão hepática. 

 

O pâncreas também é muito acometido pela EROS na DM, pois quando comparado a 

vários outros tecidos, as ilhotas pancreáticas têm relativamente pouca atividade de superóxido 

dismutase, catalase ou glutationa peroxidase (GRANKVIST, K e MARKLUND, 1981). 

Lenzen e colaboradores (1996); Kakkar et al (1998); Chen, et al, (2008) destacam  que 

diferentemente do fígado, o pâncreas possui uma resistência menor ao estresse oxidativo. 

 

No presente trabalho, a avaliação de antioxidantes no pâncreas mostraram que a 

atividade de catalase pancreática dos diabéticos treinados foi elevada perante os demais 

grupos, a superóxido dismutase apresentou menor atividade nos grupos treinados. Kakkar et 
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al. (1998), em seu estudo, verificaram que a atividade de catalase, da SOD e TBARS em 

pâncreas diabético aumentou e tendeu a diminuir ao final das seis semanas de pesquisa.  

Essa tendência foi justificada pelos autores por serem animais pré-diabéticos antes da 

indução à doença, isso reflete que mesmo este órgão apresentando baixa resistência ao 

estresse oxidativo, o treinamento promoveu melhorias, que apesar do somatório de exercício e 

doença fizesse com que a atividade da catalase fosse aumentada, ocorre que o exercício foi 

eficaz em reduzir a atividade da SOD.  Reforçando esse conceito, Takemoto e colaboradores, 

(2009), Góth; Lenkey e Bigler, (2001) detectaram que indivíduos e animais com pouca ou 

nenhuma atividade de catalase desenvolvem DM devido ao estresse oxidativo, análise feita 

devido esse antioxidante proteger as células beta.  

Além disso, segundo Tiwari, et al, (2013) a hiperglicemia pode reduzir a expressão 

gênica de catalase  Então é de especial valia o resultado encontrado no presente trabalho, onde 

a atividade da catalase tenha sido maior em diabéticos treinados perante os diabéticos 

sedentários, ressaltando o poder terapêutico do exercício físico. 

 

As ilhotas pancreáticas possuem grande susceptibilidade aos danos por EROS devido 

apresentarem baixas quantidades de antioxidantes. Nesta condição, existe um declínio na 

glutationa reduzida (GSH), bem como nas transcrições de catalase e SOD. Por isso, a 

manutenção do potencial redox nas células β pode contra-atracar a sinalização apoptótica e 

proteger essas células inibindo o DM1(CHEN, et al, 2008). 

Como as ilhotas foram destruidas pela aloxana, o exercício físico para o DM 

aloxânico, além dos descritos controles da glicemia age como protetor pancreático (Paula et 

al. 2015). A liberação de interleucina-6 (IL-6) induzida pela contração muscular pode 

proteger as células β da morte, bloqueando a sinalização de óxido nítrico induzível - iNOS e 

clivagem da caspase-3. Além disso, o treinamento físico aumenta o conteúdo e a atividade de 
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enzimas antioxidantes, fato que indiretamente leva a redução em marcadores apoptóticos, 

caspase-3 ativada e níveis de BAX em ilhotas pancreáticas de animais sadios e diabéticos.  

O fato de animais depletados de IL-6 desenvolverem intolerância a glicose, resistência 

à insulina e inflamação hepática reforça a importância desta citocina na proteção do 

organismo diabético. Outro ponto seria que IL-6, liberada a partir de músculo esquelético 

neutralizou a esteatose hepática e resistência à insulina hepática num modelo de DM2. Além 

disso, a IL-6 aumentou a sensibilidade à insulina, a translocação de GLUT-4 e a absorção de 

glicose nas fibras musculares humanas, ampliando a oxidação das gorduras no músculo 

esquelético através da ativação de a via AMPK. Os autores concluíram que o treinamento 

físico diminui a morte de células β no DM1, visto que tais células exibiam conteúdo inferior  

iNOS, produção de NO, e caspase-3 clivada, nestas alterações intracelulares, a IL-6 está pelo 

menos parcialmente envolvida na sinalização (PAULA et al., 2015).   

De acordo com o exposto acima, percebe-se que o exercício foi benéfico para a saúde 

pancreática do grupo diabético treinado, visto que a elevada atividade de catalase, destacando-

se dos demais grupos somada a atividade da SOD, que apresenta em baixos níveis, juntamente 

com a do grupo controle treinado sugere que as melhorias metabólicas apontadas por Chen, et 

al, (2008) e Paula et al., (2015) ocorreram no presente estudo. 

Corroborando com isso, a literatura tem apontado associação do metabolismo redox 

mitocondrial e o dano oxidativo, através de exercício moderado e regular, que pode resultar 

em pequeno dano oxidativo que leva a uma regulação positiva do sistema antioxidante e 

melhora do remodelamento mitocondrial, sinais de transdução pela coordenação de PGC-1, 

NFkβ e MAPK pela potencial regulação nesses eventos. Esses produtos incluem as enzimas 

antioxidantes, moléculas que controlam  o estado metabólico e produção de EROS (UCPs, 

enzimas no metabolismo de ácidos graxos e glicose); transcrição de fatores para biogênese 

mitocondrial (PGC-1α, NFR-1, Tfam), e uma grande variedade de proteínas que podem 
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influenciar na dinâmica  de remodelamento mitocondrial, tais como a fusão/fissão 

mitocondrial e proteínas de autofagia. O treinamento é uma potente e indispensável 

intervenção para prevenção e tratamento de doenças degenerativas, em que o metabolismo 

redox pode exercer alguma influência (BO, JIANG e ZANG, 2013). 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A aplicação da aloxana foi eficaz em causar a hiperglicemia, polifagia, sede e diurese 

das cobaias, em outros parâmetros, foi demonstrado a implantação do quadro diabético. 

O treinamento de natação feito numa intensidade moderada amenizou alguns sintomas 

do diabetes avaliados neste trabalho, mais especificamente ao promover redução da glicemia, 

da polidipsia, polifagia, além de amenizar a perda de massa corporal e aumentar o glicogênio 

hepático. O treinamento físico amenizou, ainda, o quadro inflamatório em animais diabéticos, 

fato este apresentado pela redução nas concentrações de proteína C reativa. 

Dentre as enzimas antioxidantes avaliadas no fígado de ratos diabéticos treinados, a 

catalase não diferiu significativamente, a atividade da SOD foi baixa e os níveis de 

peroxidação foram altos, possivelmente pela duração do protocolo experimental que poderia 

ser maior. 

No pâncreas, o treinamento físico aumentou as concentrações de catalase em animais 

diabéticos, sem, contudo alterar a atividade da SOD, indicando melhorias na saúde dos ratos 

diabéticos. 

Desta forma o treinamento físico é imprescindível no controle do estresse oxidativo de 

animais diabéticos podendo contribuir de forma parcial no controle deste processo, 

amenizando alguns prejuízos promovidos por ele no organismo diabético. 
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