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RESUMO 

WATANABE, L.M. Influência da infecção pelo HIV e do uso da terapia 
antirretroviral nas concentrações de selênio, selenometionina e proteção 
antioxidante. 2015. 59f. Departamento de Alimentos e Nutrição, Faculdade de Farmácia, 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Araraquara, 2015. 
 
As deficiências nos compostos antioxidantes podem acelerar a progressão da doença por 

HIV influenciando no aumento do estresse oxidativo, que tem sido relacionado tanto com 

o uso da terapia antirretroviral (TARV) quanto com a própria infecção pelo HIV. O 

selênio tem um papel importante na infecção pelo HIV, sobretudo devido ao seu 

envolvimento na regulação do estresse oxidativo. Seus efeitos são dependentes da sua 

forma química e concentração, destacando-se a importância da especiação química. O 

presente estudo buscou avaliar se a infecção pelo HIV e o tempo de uso da TARV estão 

associados com maior dano oxidativo, baixas concentrações de selênio e seus metabólitos 

e uma menor proteção antioxidante da glutationa e da glutationa peroxidase. Trata-se de 

um estudo transversal, constituído por 120 indivíduos de ambos os sexos agrupados em: 

Grupo Controle (GC), HIV negativo, n=40; Grupo 1 (G1) HIV positivos em uso de TARV 

há mais de 5 anos, n=40; e Grupo 2 (G2), HIV positivos em uso de TARV há menos de 

5 anos, n=40. Foram avaliados o selênio plasmático, selênio eritrocitário e a 

selenometionina. Os parâmetros antioxidantes foram a concentração da glutationa e a 

atividade da glutationa peroxidase. O estresse oxidativo foi medido por meio do 

malondialdeído. Avaliou-se ainda a ingestão alimentar e antropometria. A análise atual 

indicou que os indivíduos do presente estudo possuem a ingestão de selênio adequada e 

que a ausência de deficiência de selênio plasmático está associada ao uso da TARV. Foi 

observado que a infecção pelo HIV e o uso da TARV influenciam no estresse oxidativo, 

que por sua vez promove um aumento na expressão das defesas antioxidantes, medidas 

pela glutationa e glutationa peroxidase. Em relação a selenometionina, é possível que o 

aumento na sua concentração esteja relacionado à forma química do selênio ingerido, e 

que o uso da TARV contribua para a sua diminuição. Entretanto, mais estudos são 

necessários para compreender a influência da selenometionina nos indivíduos HIV 

positivos como parte importante da patogênese da infecção e do metabolismo dos 

indivíduos. 

Palavras chave: HIV, terapia antirretroviral, selênio 

 



 

ABSTRACT 

WATANABE, L.M. Influence of HIV infection and the use of antiretroviral therapy 
in concentrations of selenium and selenomethionine and antioxidant protection. 
2015. 59f. Department of Food and Nutrition, Faculty of Pharmaceutical Sciences, State 
University of São Paulo - UNESP, Araraquara, 2015. 
 
The antioxidant components deficiencies may hasten the progression of HIV disease 

increasing the oxidative stress, which has been associated with both use of antiretroviral 

therapy (ART) and HIV infection. Selenium has an important role in HIV infection 

mainly due to its involvement in oxidative stress regulation. Its beneficial effects are 

dependent on their chemical form and concentration, highlighting the importance of 

selenium speciation. The present study aimed to evaluate whether HIV infection and ART 

time of use are associated with increased oxidative damage, low concentrations of 

selenium and its metabolites, and reduced antioxidant protection of glutathione and 

glutathione peroxidase. This is a cross-sectional study consisted of 120 individuals that 

were classified as: Control Group (GC), HIV negatives, n=40; Group 1 (G1), HIV 

positives under ART for more than 5 years, n=40; and Group 2 (G2), HIV positives under 

ART for less than 5 years, n=40. Plasma selenium, erythrocyte selenium and 

selemethionine were evaluated. The antioxidant parameters were glutathione 

concentration and glutathione peroxidase activity. Oxidative stress was measured by 

malondialdehyde. In addition, we evaluated the dietary intake and anthropometry. The 

current analysis indicated that the subjects in this study had adequate selenium ingestion 

and the absence of plasma selenium deficiency was associated with the use of ART. We 

observed that HIV infection and use of ART influence oxidative stress, which in turn 

promotes an increase of the expression of antioxidant defenses, measured by glutathione 

and glutathione peroxidase. About selenomethionine, it is possible that its concentration 

increase is related to the chemical form of the ingested selenium and that the use of ART 

contributes to its decrease. However, further studies are necessary to understand the 

influence of selenomethionine in HIV positive individuals as an important part of the 

infection pathogenesis and individuals metabolism. 

Keywords: HIV, antiretroviral therapy, selenium 
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1.   INTRODUÇÃO  
 

A Aids, ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, teve início nos anos 80, a 

partir da descoberta e definição dos primeiros casos nos Estados Unidos da América 

(EUA), Haiti e África Central (VALENTE, 2005). É uma doença provocada por um 

retrovírus, o vírus da imunodeficiência humana (HIV), que ataca e prejudica o sistema de 

defesa natural do corpo contra doenças e infecções (BARRÉ- SINOUSSI et al., 1983; 

QUAGLIARELLO, 1982). Inicialmente restrita a áreas específicas, logo se espalhou por 

várias regiões do mundo, tornando-se uma pandemia que já infectou pelo menos 60 

milhões pessoas e causou mais de 25 milhões de mortes (DIEFFENBACH; FAUCI, 2011; 

SHARP; HAHN, 2011).  

A patogênese da infecção por HIV inclui a depleção gradual dos linfócitos TCD4+ 

que se correlaciona com a imunodeficiência (CLOYD et. al., 2001). Esse efeito é 

acompanhado pela ativação de numerosos elementos do sistema imune, conduzindo a 

uma imunossupressão funcional e um estado de inflamação e coagulação que se 

relacionam com o aumento do risco de complicações não oportunistas observadas em 

pacientes com infecção por HIV (LANE, 2010). 

O estresse oxidativo tem sido amplamente documentado em pacientes infectados 

pelo HIV, uma vez que as infecções virais promovem a ativação prolongada do sistema 

imune contribuindo para o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (ZHAO 

et al., 2000; STHEPHENSEN et al., 2005; STEINBRENNER et al., 2015). Numerosos 

estudos apontam o uso das terapias antirretrovirais (TARV) como potenciais 

contribuintes para o aumento das espécies reativas de oxigênio em pacientes HIV 

positivos (PORTER; SUTLIFF, 2012). Além disso, o uso da TARV tem sido associado 

a efeitos adversos que estão relacionados a alterações metabólicas importantes tais como 

neuropatia periférica, perda da densidade mineral óssea, doença coronariana, 

osteonecrose, síndrome da lipodistrofia, acidose láctica e envelhecimento precoce 

(DEEKS, 2009; CAPEAU, 2011; PORTER; SUTLIFF, 2012; LIBMAN, 2014).  

Entre os vários fatores que podem afetar a progressão de uma doença estão a 

alimentação e o estado nutricional, que são conhecidos por ter efeitos substanciais sobre 

a imunidade e resistência a infecções. Deficiências de macro e micronutrientes, únicas ou 

múltiplas, podem ter um impacto importante na imunidade que podem modificar o curso 



 

 16 

de uma doença crônico/infecciosa em longo prazo, tal como a infecção pelo HIV. Dentro 

da categoria de micronutrientes, os oligoelementos essenciais podem influenciar a 

imunidade por causa de sua presença em metaloenzimas (BODGEN; OLESKE, 2007). 

 
O selênio é um micronutriente essencial que tem sido amplamente associado a um 

papel importante na infecção pelo HIV, sobretudo devido o seu envolvimento na 

regulação do estresse oxidativo, intimamente relacionado ao estado redox da célula e com 

a regulação redox dos genes que são importantes para várias funções imunes (ZHAO et 

al., 2000; HOFFMANN; BERRY, 2008). Além disso, através da incorporação de 

selenoproteínas, sobretudo a glutationa peroxidase e tioredoxina redutase, o selênio tem 

sido mostrado como um potente regulador tanto da atividade da NF-κB quanto da 

transcrição do HIV (ZHAO et al., 2000; HOFFMANN; BERRY, 2008). 

  
Os efeitos benéficos do selênio para a saúde humana são fortemente dependentes 

da sua forma química e concentração (PEDRERO; MADRID, 2009). Sendo assim, 

destaca-se a importância da especiação química para a identificação e quantificação de 

um conjunto de metabólitos que contém selênio (OGRA; ANAN, 2012).  

Os estudos recentes que avaliam o selênio em pacientes HIV positivos em uso 

prologado da TARV são limitados. Além disso, não existem dados disponíveis 

relacionando os metabólitos do selênio com a infecção pelo HIV. Sendo assim, o presente 

estudo buscou verificar se e de que forma a infecção pelo HIV e o uso da TARV 

influenciam no selenometabolismo, visando auxiliar no estabelecimento de novas 

estratégias terapêuticas, a fim de melhorar a qualidade de vida dos indivíduos HIV 

positivos. 

 

2.  HIPÓTESE 

A infecção pelo HIV e o uso da TARV aumentam o estresse oxidativo e diminuem a 

proteção antioxidante, assim como as concentrações de selênio e selenometionina. 
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3.  OBJETIVO 

O presente estudo buscou avaliar se a infecção pelo HIV e o tempo de uso da TARV 

estão associados com o dano oxidativo, medido pelo malondialdeído, concentrações de 

selênio e selenometionina e proteção antioxidante da glutationa e da glutationa 

peroxidase.  
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4.   REFERENCIAL TEÓRICO  

 

4.1.HIV/Aids: Considerações Gerais 

 A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, ou Aids, foi primeiramente descrita 

em 1981 nos Estados Unidos (BARRÉ-SINOUSSI et. al., 1983). É uma doença 

provocada por um retrovírus, o vírus da imunodeficiência humana, que ataca e prejudica 

o sistema de defesa natural do corpo contra doenças e infecções (BARRÉ- SINOUSSI et. 

al., 1983; QUAGLIARELLO, 1982).  

O Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids – UNAIDS – relata que 

no final de 2013, havia aproximadamente 35 milhões de pessoas vivendo com HIV/Aids 

em todo mundo (UNAIDS/WHO, 2014). No Brasil, até o final de 2012, a estimativa era 

de que 0,4% da população geral (aproximadamente 718 mil pessoas) viviam com 

HIV/Aids. Segundo o boletim epidemiológico a média anual de novos casos, nos últimos 

10 anos no Brasil, foi de 37.446 pessoas (UNAIDS/WHO, 2014; BRASIL, 2013). 

A principal característica da infecção pelo HIV é a depleção progressiva das 

células TCD4+ devido à redução de sua produção e aumento da destruição (MAARTENS 

et. al., 2014). A supressão dos linfócitos T4 ou T helper caracteriza um estágio final das 

reações imunossupressoras, que torna o organismo altamente suscetível ao 

desenvolvimento de tumores e doenças oportunistas, condições definidoras da Aids 

(YOUNG et. al., 2012).  

Com o inicio da utilização da TARV, no ano de 1996, foi possível melhoria na 

qualidade de vida dos indivíduos infectados pelo HIV, a inibição sustentada da carga viral 

e o aumento na recuperação das células imunitárias, sendo imprescindível, não só em 

benefícios clínicos para os indivíduos, mas também na redução da transmissão do HIV 

em todo o mundo (AKINBORO et. al., 2013; MAYER; VENKATESH, 2010). Além 

disso, a TARV permitiu que o HIV deixasse de ser uma doença progressiva com um 

desfecho fatal para se tornar uma doença controlável crônica (MAARTENS, et. al., 2014).  

Até o final de 2010, mais de 5 milhões de pessoas estavam recebendo a TARV 

em todo mundo (MAYER; VENKATESH, 2010). No Brasil, de acordo com o Boletim 

Epidemiológico – HIV/Aids de 2012, 44% dos indivíduos infectados pelo HIV 

(aproximadamente 331 mil pessoas) estão em uso da TARV (BRASIL, 2013).  
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A TARV consiste em uma combinação contendo drogas que visam o ciclo de vida 

do HIV com o objetivo de parar a sua replicação e preservar ou restaurar a função imune 

(GÜNTHARD et. al., 2014), sendo elas: inibidores de transcriptase reversa análogos ou 

não de nucleosídeos, inibidores de protease, inibidor de fusão, inibidor de entrada 

(antagonista CCR5) e inibidor da integrase (BRASIL, 2008; MONTESSORI et. al., 

2004). 

Esquemas de TARV padrão combinam dois inibidores da transcriptase reversa 

análogos de nucleósideos com um inibidor da transcriptase reversa não análogo de 

nucleósideo, inibidores de protease, ou um inibidor da integrase. (MAARTENS et. al., 

2014). Mais de 25 medicamentos licenciados que bloqueiam a replicação do HIV em 

várias etapas do ciclo de vida do vírus estão disponíveis (MAARTENS, et. al., 2014). 

Apesar dos benefícios e a eficácia, as terapias padrão não restauram 

completamente a saúde ou um estado imunológico normal em indivíduos infectados pelo 

HIV e seu uso em longo prazo tem sido associado a efeitos adversos que incluem: 

síndrome da lipodistrofia (redistribuição anormal de gordura corporal, dislipidemia e 

intolerância a glicose), doença coronariana, perda prematura da densidade mineral óssea, 

osteonecrose, acidose láctica e neuropatia periférica (DEEKS, 2009; LIBMAN, 2014).  

Outro aspecto importante evidenciado em indivíduos HIV positivos é a 

deficiência de micronutrientes, que reduz a atividade antioxidante, mais especificamente 

de vitaminas E e C, carotenoides, zinco e selênio. Além disso, é mais pronunciada em 

indivíduos em um estágio avançado da doença, como consequência da redução da 

ingestão de nutrientes devido à Aids e infecções oportunistas, e também por perdas 

excessivas devido a diarreia e má absorção (PORTER; SUTLIFF, 2012; IRLAM et al. 

2010). Curiosamente, estudos recentes têm mostrado que a TARV atua para manter e/ou 

restaurar os níveis de micronutrientes como o zinco, mas especialmente o selênio 

(ROUSSEAU, et al., 2000; JONES et al., 2006; AKINBORO, et al., 2013; OKWARA, 

et al., 2013; DE MENEZES BARBOSA, et al., 2014). 

 

4.2. Selênio 

Entre os vários fatores que podem afetar a progressão de uma doença estão a 

alimentação e o estado nutricional, que são conhecidos por ter efeitos substanciais sobre 

a imunidade e resistência a infecções. Deficiências de macro e micronutrientes, únicas ou 
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múltiplas, podem ter um impacto importante na imunidade que podem modificar o curso 

de uma doença crônico/infecciosa em longo prazo, tal como a infecção pelo HIV. Dentro 

da categoria de micronutrientes, os oligoelementos essenciais podem influenciar a 

imunidade por causa de sua presença em metaloenzimas (BODGEN; OLESKE, 2007). 

O selênio (Se) é um elemento traço, encontrado em pequenas quantidades no 

organismo. Foi primeiramente isolado em 1817, pelo químico sueco Jacob Berzelius Jöns 

e a importância do Se na saúde foi destacada em 1957, a partir de estudos que 

relacionaram a deficiência de selênio a uma série de distúrbios, tanto em modelos animais 

quanto em humanos (BELLINGER et.al., 2010; MEHDI et. al., 2013). Por ser um semi 

metal tem características químicas e biológicas ambivalentes entre um metal e um não 

metal (OGRA; ANAN, 2012; MEHDI et. al., 2013).  

Na última década houve um interesse crescente no selênio e seus compostos 

devido as suas propriedades ambientais, biológicas e toxicológicas, especialmente em 

relação às várias ações na prevenção e tratamento de doenças (SANMARTÍN et. al., 

2012). O selênio desempenha um papel importante em diversos processos fisiológicos 

como a quimioprevenção, neurobiologia, o envelhecimento, a imunidade (respostas 

imunes, a atividade anti-inflamatória e atividade antiviral), o metabolismo muscular, 

reprodução e reações redox (ZHANG et. al., 2013).   

O selênio é armazenado na forma de L-selenometionina em órgãos e tecidos em 

densidade variável: 30% no fígado, 30% no músculo, 15% nos rins, 10% no plasma e 

15% em outros órgãos. As reservas de selênio são utilizadas quando a sua ingestão é 

insuficiente para síntese de selenoproteínas (MEHDI et al., 2013). 

As recomendações de ingestão de selênio foram baseadas em dois estudos de 

intervenção: 1) na China, demonstrou-se que o nível máximo da atividade da glutationa 

peroxidase plasmática é atingido com ingestão de 41µg/dia. Com um ajuste para peso 

corporal de homens americanos, esse valor foi determinado em 52µg/dia; 2) na Nova 

Zelândia, sugeriu-se uma EAR (Estimated Average Requirement/necessidade média 

estimada) próxima a 38µg/dia. A média dos dois valores resultou no estabelecimento de 

uma EAR de 45µg/dia para homens e mulheres com idades entre 19 e > 70 anos. O valor 

da RDA (Recommended Dietary Allowance/ingestão dietética recomendada) para o 

mesmo grupo de indivíduos foi calculado como 120% da EAR e arredondado para 

55µg/dia (COMINETTI; COZZOLINO, 2009). As principais fontes de selênio alimentar 
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são: castanhas-do-pará, frutos do mar, aves e carnes vermelhas e arroz integral (USDA, 

2012). 

A intoxicação por selênio pode apresentar-se através de manchas nas unhas, 

náuseas, vômitos e diarreia. Já deficiência de selênio está relacionada com várias 

enfermidades, entre elas doenças coronarianas, asma atópica, câncer, psoríase, aborto 

espontâneo, doença de Keshan, doença de Kashin-Beck, infertilidade masculina e 

cretinismo mixedematoso (ELLWANGER et. al., 2011). 

O diagnóstico da deficiência de selênio é confirmado pela medição das 

concentrações de selênio no soro ou plasma. Valores menores que 50-70 µg/L no plasma 

sugerem que a síntese de proteínas associadas ao selênio não é suficiente e que o 

suprimento de selênio está limitado (IOM, 2000; COZZOLINO, 2012).  

O selênio é um oligoelemento nutricional essencial (ZHANG et al., 2013) e os 

seus efeitos benéficos para a saúde humana são fortemente dependentes da sua forma 

química e concentração (PEDRERO; MADRID, 2009). Sendo assim, destaca-se a 

importância da selenometabolômica, que consiste em um novo termo criado que significa 

identificar e quantificar o conjunto de metabólitos do selênio. Em outras palavras, o 

metaboloma se refere a um conjunto de metabólitos de pequenas moléculas tais como 

metabólitos intermediários, hormônios e outras moléculas sinalizadoras e metabólitos 

secundários em um sistema biológico e a metabolômica é o estudo do perfil de tais 

metabólitos de pequenas moléculas. Portanto, a selenometabolômica se refere a um 

estudo sistemático dos selenometabólitos processados em uma célula biológica, tecido, 

órgão ou organismo (OGRA; ANAN, 2012). 

O termo "especiação" de um elemento (em particular, um metal e um metalóide) 

é definido pela distribuição do elemento entre espécies químicas definidas em um 

sistema, enquanto que a análise de especiação é definida pelas atividades analíticas 

envolvidas na identificação e/ou quantificação de uma ou mais espécies químicas 

individuais numa amostra. Selenometabolomas podem ser separados, identificados e 

quantificados por meio de métodos analíticos apropriados. Como selenometabolomas 

consistem em diversas formas químicas num sistema biológico, cada metabólito contendo 

selênio deve ser separado por uma técnica de separação adequada e específica (OGRA; 

ANAN, 2012).  

A técnica hifenada é a técnica analítica mais utilizada para a especiação do selênio. 

A técnica hifenada para a especiação de um metal/metalóide consiste em duas técnicas 

analíticas: a técnica de separação e a técnica de detecção. A cromatografia líquida de alta 
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performance (HPLC) é uma das mais populares técnicas de separação usada com outras 

técnicas tais como cromatografia gasosa, eletroforese em gel e eletroforese capilar. A 

técnica utilizando HPLC apresenta diversas vantagens sobre outras técnicas de separação: 

diversos modos estão disponíveis, tais como filtração em gel, troca iónica, afinidade, fase 

reversa e as condições de separação são semelhantes às condições fisiológicas, 

particularmente em uma coluna de filtração de exclusão de tamanho/gel. A espectrometria 

de massas com plasma indutivamente acoplado (ICPMS) tem detecção multielementar 

habilitada com altíssima sensibilidade e robustez para as matrizes, bem como 

discriminação isotópica. A eluição do HPLC pode ser diretamente introduzida no ICPMS. 

Portanto, o acoplamento do HPLC com ICPMS é a técnica hifenada mais amplamente 

utilizada para a especiação (OGRA; ANAN, 2012). 

Em um sistema biológico, o selênio existe em diversas formas químicas 

dependendo da via metabólica, tais como ingestão, absorção, utilização, armazenamento 

e excreção (OGRA; ANAN, 2012). Algumas formas são preferencialmente incorporadas 

as selenoproteínas (proteínas que requerem selênio para atividade catalítica), outras não 

são especificamente incorporadas a proteínas, enquanto que outras são excretadas 

(PEDRERO; MADRID, 2009). O selênio está presente na natureza e nos organismos 

como formas orgânicas e/ou inorgânicas. As principais formas orgânicas são a 

selenometionina (SeMet) e selenocisteína (SeCis) e as inorgânicas são selenito (SeO3
2-), 

seleneto (Se2-), selenato (SeO4
2-) (MEHDI et al., 2013).  

A selenometionina é a principal fonte de compostos de selênio presente em 

produtos vegetais e é o principal precursor para a síntese de selenocisteína, a forma mais 

abundante em produtos de origem animal. Há também a selênio-metilselenocisteína. O 

selenito e o selenato são encontrados basicamente em suplementos, visto que em 

alimentos a quantidade é extremamente baixa. As diferentes formas do mineral são 

responsáveis por sua biodisponibilidade e distribuição tecidual. A eficiência de utilização 

das formas orgânicas e inorgânicas para a síntese de selenoproteínas é semelhante. A 

selenometionina melhora o status de selênio de maneira mais eficaz do que as outras 

formas. As taxas médias de absorção da selenometionina e do selenito são de 

aproximadamente 84% e 98%, com doses de 200 µg, respectivamente (COMINETTI; 

COZZOLINO, 2009). 

O selenito é metabolizado a seleneto de hidrogênio (H2Se) via selenodiglutationa 

(PEDRERO; MADRID, 2009). O metabolismo da selenometiona pode seguir diferentes 

rotas. Ela pode, no lugar da metionina, se incorporar a proteínas, em caso de esta ser um 



 

 23 

fator limitante na alimentação. Pode também ser convertida em selenocisteína pela via da 

trans-sulfuração e, posteriormente, converter-se em seleneto de hidrogênio, seguindo a 

mesma via descrita para o selenito. Por fim, através de reação enzimática com a 

metioninase, pode gerar metilselenol (COMINETTI; COZZOLINO, 2009). A 

selenocisteína, proveniente tanto da dieta quanto da via da selenometionina, também será 

reduzida a seleneto de hidrogênio. Diferentemente, a selênio-metilselenocisteína e os 

compostos sintéticos de selênio, entre eles a selenobetaína, o ácido metilselenínico e o 

metilselenocianato, são convertidos em metilselenol através de reação enzimática com a 

β-liase. O seleneto de hidrogênio proveniente da conversão das diferentes formas de 

selênio será, por sua vez, transformado em selenofosfato, numa reação mediada pela 

selonofosfato sintetase. Por fim, será incorporado às selenoproteínas na forma de 

selenocisteína (COMINETTI; COZZOLINO, 2009). 

O seleneto de hidrogênio pode, ainda, ser metabolizado via produtos 

intermediários metilados para metilselenol (CH3SeH), dimetilseleneto ((CH3)2Se) e 

trimetilselenônio ((CH3)3Se+) (PEDRERO; MADRID, 2009). A principal forma de 

excreção é a urinária, que ocorre quando a ingestão alimentar é adequada. Em níveis de 

ingestão que variam de adequados a pouco tóxicos, o principal composto monometilado 

eliminado via renal, é um selenoaçúcar, a 1β-metilseleno-N-acetil-d-galactosamina. 

Quando a ingestão é excessiva, a excreção através da urina pode aumentar 

significativamente, e as principais formas, nesse caso, são as trimetiladas. Quando a 

ingestão do mineral é muito elevada e a eliminação do trimetilselenônio torna-se saturada, 

ocorre excreção através dos pulmões no ar expirado, principalmente na forma de 

dimetilselenito volátil. Nas fezes, ocorre a excreção principalmente de selênio alimentar 

não absorvido, junto com o selênio presente nas secreções biliares, pancreáticas e 

intestinais (COMINETTI; COZZOLINO, 2009). 

 

4.2.1.   Selenoproteínas 

O selênio é incorporado nas proteínas não somente através de associações iônicas, 

como a maioria dos metais são, mas está ligado de forma covalente no aminoácido 

selenocisteína, o aminoácido 21. A selenocisteína possui uma estrutura que é quase 

idêntica a cisteína, exceto pelo selênio no lugar do enxofre. A presença de selenocisteína 

em uma proteína, glutationa peroxidase, foi relatada pela primeira vez em 1978 

(BELLINGER et.al., 2010). 
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Três classes de selenoproteínas, glutationa peroxidase, tioredoxina redutase 

(TrxR) e iodotironina deiodinase (DIO) estão entre as primeiras selenoproteínas 

eucarióticas descobertas e são as mais extensivamente estudadas (BELLINGER et.al., 

2010; SUZUKI; OGRA, 2010). A selenoproteína P (Sepp), que foi descrita pela primeira 

vez em 1982 (MOTSENBOCKER; TAPPEL, 1982) e descoberta em humanos em 1993 

(EBERLE; HAAS, 1993), constitui mais de 50% das reservas de selênio no plasma 

(MEHDI et al., 2013).  

Existem ainda, outras diferentes selenoproteínas em seres humanos, tais como as 

selenoproteínas W (SelW), N (SelN), S (SelS), K (SelK), H (SelH), R (SelR), M (SelM), 

que estão localizadas em diferentes partes do organismo humano e exercem funções 

essenciais variadas (MEHDI et al., 2013). 

 

4.2.1.1. Glutationa Peroxidase (GPX) 

A GPX foi a primeira selenoproteína a ser descrita e, portanto, melhor 

caracterizada. (PEDRERO; MADRID, 2009). Existem oito formas de GPX que são 

caracterizadas por funções semelhantes. Elas têm diferentes modos e locais de ação e 

diferentes formas químicas. Protegem as células, em sinergia com a vitamina E, do 

acúmulo de H2O2 ou hidro peróxidos orgânicos e auxiliam na manutenção da integridade 

da membrana. Além disso, reduzem a probabilidade de transmissão do dano opinativo 

adicional das biomoléculas como lipídios, lipoproteínas e DNA (MEHDI et. al., 2013).  

A atividade enzimática da GPX é diretamente proporcional à ingestão de selênio, 

especialmente para formas de 1 a 4, que são dependentes de selênio para realizar a 

neutralização. Isso indica, portanto, uma forte ligação entre a deficiência de selênio e 

estresse oxidativo (MEHDI et. al., 2013). Além disso, as GPX 1 e 4 estão entre as 

selenoproteínas mais encontradas em várias células e tecidos imunes (HUANG et al., 

2012).  

 

4.2.1.2. Tioredoxina Redutase (TrxR) 

TrxR, tioredoxina (Trx) e NADPH constituem o sistema tioredoxina, um grande 

sistema redox celular presente em todos os organismos vivos. O sistema tioredoxina 

desempenha um papel central na regulação da expressão de genes através do controle de 

fatores redox de transcrição, incluindo o NF-kB, Ref-1, AP-1, p53, receptor de 
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glicocorticoides, e de regulação da apoptose quinasse (ASK1). Assim, indiretamente, 

regula as atividades celulares tais como a proliferação celular, a morte celular, e ativação 

da resposta imune (PAPP et al., 2007). Além disso, o TrxR é uma das proteínas 

envolvidas em mecanismos essenciais para a síntese de reparação do DNA (PEDRERO; 

MADRI, 2009). As três isoenzimas TrxR humanas contêm um resíduo de selenocisteína 

essencial no seu átomo de carbono terminal: citosólica TrxR-1, mitocondrial TrxR-2, 

específico do testículo TrxR-3 glutationa/tioredoxina redutase (ALMONDES et al., 

2010.). 

A TrxR é uma proteína redox amplamente distribuída que regula vários processos 

intracelulares redox-dependentes e estimula a proliferação de ambas às células, normais 

e tumorais (PEDRERO; MADRID, 2009). Estudos recentes têm demonstrado que a 

TrxR-1, uma selenoproteína altamente dependente de selênio, é importante para 

manutenção do tônus redox em células do sistema imunológico e em indivíduos HIV-1 

soropositivos, pode inibir a replicação viral (HUANG et al., 2012).  

 

4.2.1.3. Iodotironina Deiodinase (DIO) 

 

As isoenzimas DIO tipo 1 e tipo 2, DIO1 e D1O2, catalisam a conversão da 

tiroxina ou 3,3´, 5,5´-tetraiodotironina (T4) para liotironina ou 3,3´, 5-triiodotironina (T3) 

por 5'-deiodinação. Esta reação ocorre para fins de sinalização em células-alvo, gerando 

o hormônio T3 ativo da tireoide e reabastece o fornecimento de T3 circulante. O terceiro 

membro da família (DIO3) inativa hormônios da tiroide através da remoção de iodo do 

anel interno de iodotironinas (SCHOMBURG, 2012).  

Todas as três deiodinases são expressas em um número de tecidos fetais e adultos, 

com expressão mínima detectada em células imunológicas. No entanto, os níveis do 

hormônio da tireoide ativos podem influenciar o selênio sistêmico disponível para síntese 

de selenoproteínas numa variedade de tecidos, incluindo aqueles que estão envolvidos 

nas respostas imunes. Neste sentido, as enzimas DIO podem ter papéis importantes 

indiretos na inflamação e imunidade (HUANG, 2012). 

 

4.2.1.4. Selenoproteína P (Sepp) 

A Sepp é a principal selenoproteína plasmática, produzida principalmente no 

fígado, pulmões e coração. Sua função é ainda controversa. Alguns autores indicam que 
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ela poderia atuar como transportador de selenocisteína para síntese de selenoproteína. Seu 

elevado conteúdo de selenocisteína e histidina tem sido relacionado com a detoxificação 

de metais por formação de complexo. Evidências de que a Sepp transporta o selênio para 

o cérebro tem sido apresentada (PEDRERO; MADRID, 2009). Além disso, também tem 

sido demonstrado que a Sepp realiza funções antioxidantes fundamentais que são 

particularmente importantes para o sistema imune (HUANG et al., 2012). A deficiência 

de selênio causa uma diminuição da SePP em ratos e humanos (PEDRERO; MADRID, 

2009). 

 

4.2.2.   O papel do selênio na resposta imune 

 O selênio influencia vários aspectos da saúde humana, incluindo uma resposta 

imune adequada. Por meio da incorporação nas selenoproteínas, o selênio está envolvido 

na regulação de processos celulares importantes em praticamente todos os tecidos e tipos 

de células, incluindo aqueles que estão envolvidos em respostas imunes inatas e 

adaptativas, como baço, fígado e nódulos linfáticos (HOFFMANN; BERRY, 2008; 

MEHDI et. al., 2013). O selênio dietético e selenoproteínas também estão envolvidos na 

imunorregulação, que é crucial para prevenir respostas excessivas que podem conduzir a 

autoimunidade ou inflamação crônica (HUANG et al. 2012). 

Vários membros da família de selenoproteínas regulam ou são reguladas pelo 

tônus redox celular, que é um modulador importante da sinalização celular e a função 

imunitária. As células do sistema imune expressam a maioria dos 25 genes que codificam 

selenoproteínas em humanos e a GPX1 e GPx4 apresentam os níveis mais elevados de 

expressão em linfócitos T e macrófagos (HUANG et al. 2012; STEINBRENNER et al 

2015.). 

A deficiência de selênio reduz a efetividade das células imunes, enquanto a 

suplementação pode exercer efeito contrário, provavelmente por meio de três maneiras 

distintas: 1) regulação da expressão de células T com alta afinidade por receptores de 

interleucina 2 (IL2) e promoção de resposta aumentada destas células; 2) prevenção de 

danos oxidativos em células do sistema imune; 3) alteração da agregação plaquetária via 

redução da produção de tromboxanos em relação a leucotrienos (COMINETTI; 

COZZOLINO, 2009). 

 Alguns estudos demonstraram que o selênio estimula a formação de anticorpos e 

a atividade de células T helper juntamente com células T citotóxicas e células Natural 
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Killer. Isso também implica no estímulo a migração de células fagocíticas e na fagocitose 

(BURK, 1994; FINCH; TURNER, 1996). Em termos de status de selênio, alguns 

metabólitos de selênio e selenoproteínas, como GPX1 e TrxR1, mostraram-se envolvidos 

nas respostas imunológicas e inflamatórias, porém, os mecanismos responsáveis pelos 

efeitos benéficos ainda não totalmente compreendidos (MEHDI et.al., 2013). 

 Outras características já observadas em seres humanos foram que a suplementação 

com selênio, reduz o eritema provocado por exposição à radiação ultravioleta, reduz a 

ativação e replicação do vírus HIV em células T, reduz a ativação do fator nuclear kappa 

B (NF-κB), reduz a atividade lipoxigenase de células B, reduz a morte celular, os danos 

ao DNA e a peroxidação lipídica de células da pele expostas a radiação ultravioleta e 

favorece a apoptose em células tumorais (COMINETTI; COZZOLINO, 2009). 

 

4.2.3.   Selênio e HIV 

  Na patogênese da Aids, um estado deficitário de selênio pode contribuir para a 

progressão da infecção pelo HIV (ELLWANGER et. al., 2011). Nos indivíduos 

soropositivos para o HIV, os níveis de selênio no plasma estão associados com os 

marcadores de parâmetros imunes, sendo positivamente relacionados com a contagem de 

células TCD4 +, inversamente relacionados com a β2-microglobulina (marcador de 

depleção de células TCD4 + e da progressão da doença HIV) e com a atividade da 

timidina-quinase, que parece desempenhar um papel na ativação de análogos de 

nucleósideos (CAMP; BAUM, 2012). Sob condições de deficiência de selênio, os níveis 

de selenoproteínas são deprimidos em graus variados dependendo da eficiência da 

biossíntese, taxa de turnover relativos, estabilidade do mRNA, estabilidade da enzima, e 

muitos outros fatores. Como resultado, as atividades catalíticas e regulatórias reduzidas 

podem perturbar balanços metabólicos delicados e exacerbar numerosas doenças, tal 

como a infecção pelo HIV (Gladyshiev et al., 1999). 

Nos indivíduos soropositivos para o HIV, baixas concentrações de selênio estão 

associadas à diminuição das células TCD4+, progressão da doença, maior mortalidade, 

aumento do estresse oxidativo e diminuição progressiva da capacidade antioxidante 

(STEPHENSEN et. al., 2007; HOFFMAN; BERRY, 2008; SANMARTIN et. al., 2011). 

Além disso, o risco de desenvolverem uma infecção micobacteriana em pacientes com 

HIV aumenta quando a concentração de selénio no plasma é  <135 µg/L (HOFFMAN; 

BERRY, 2008). Por outro lado, os suplementos alimentares contendo selênio com até 
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200mg/d, tem potencial como uma terapia adjuvante segura, barata e amplamente 

disponível em infecções virais, tais como a infecção pelo HIV, bem como em infecções 

adjacentes ao HIV, melhorando a qualidade de vida dos pacientes (STEINBRENNER et 

al. 2015). Estudos recentes têm demonstrado que a suplementação diária de selênio em 

indivíduos HIV-1 positivos pode ser uma potencial terapia adjuvante, amplamente 

disponível, segura e de baixo custo para os pacientes com HIV/Aids uma vez que, suprime 

a progressão da carga viral, proporciona melhoria de células T CD4+, aumenta a 

vitalidade e reduz a necessidade de hospitalização (HOFFMANN; BERRY, 2008; 

KALANTARI et al., 2008).  

A TARV mudou o panorama do Vírus da Imunodeficiência Humana/pacientes 

com Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (HIV/Aids), possibilitando a redução da 

morbidade, a melhoria na qualidade de vida dos pacientes, a inibição sustentada da carga 

viral e aumento na recuperação das células imunitárias (AKINBORO et. al., 2014). Além 

disso, estudos recentes têm mostrado que a TARV atua para manter e/ou restaurar os 

níveis de alguns micronutrientes, especialmente o selênio.  

Em um estudo transversal realizado por Akinboro et al., 2013, verificou-se que 

pacientes com HIV que utilizam TARV apresentaram aumento na contagem de células 

CD4 + e normalização nas concentrações de selênio no soro. Rousseau et al., 2000, 

avaliaram o estado nutricional e micronutrientes em 44 pacientes durante 3 anos e 

demostrou que TARV reduz deficiências de selênio e zinco e pode ajudar a evitar a perda 

de peso, independentemente da contagem de células TCD4 +. Além disso, Jones et al., 

2006 relataram que, em pacientes HIV-positivos em uso da TARV, que participam do 

estudo Nutrition for Healthy Living (NFHL), baixos níveis de retinol, α-tocoferol e 

selênio, com exceção do zinco, não eram comuns. 

O estudo de Okwara et al., 2013, avaliou a concentração de selênio sérico em 

voluntários infectados pelo HIV antes do uso da TARV e após 6 meses de tratamento 

com TARV. Os resultados demostraram que o tratamento com a TARV melhorou o 

estado de selênio em indivíduos soropositivos para o HIV. Outro estudo realizado no 

Brasil mostrou que a maior exposição à TARV melhora o perfil bioquímico do selênio 

em pacientes soropositivos para o HIV (DE MENEZES BARBOSA et. al., 2014).  

A combinação de uma boa adesão à TARV e uma nutrição adequada podem 

contribuir para ausência de deficiência mineral influenciando efetivamente para a 

melhoria da saúde dos pacientes infectados pelo HIV (DE MENEZES BARBOSA et.al., 

2014). Bogden e colaboradores (2007) relataram que os múltiplos esquemas de TARV 
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podem ter um efeito substancial sobre a nutrição mineral, mas poucos estudos têm 

relatado o efeito específico de uma forma adequada. Além disso, não existem dados 

disponíveis relacionando os metabólitos do selênio com a infecção pelo HIV ou uso da 

TARV. Sendo assim, mais estudos são necessários para melhor caracterizar o 

metabolismo do selênio no contexto da patogênese da Aids, podendo auxiliar no 

estabelecimento de novas estratégias terapêuticas. 
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RESUMO 

 
 
As deficiências nos compostos antioxidantes podem acelerar a progressão da doença por 

HIV influenciando no aumento do estresse oxidativo, que tem sido relacionado tanto com 

o uso da terapia antirretroviral (TARV) quanto com a própria infecção pelo HIV. O 

selênio tem um papel importante na infecção pelo HIV, sobretudo devido ao seu 

envolvimento na regulação do estresse oxidativo. Seus efeitos benéficos são dependentes 

da sua forma química e concentração, destacando-se a importância da especiação 

química. O presente estudo buscou avaliar se a infecção pelo HIV e o tempo de uso da 

TARV estão associados com maior dano oxidativo, baixas concentrações de selênio e 

seus metabólitos e uma menor proteção antioxidante da glutationa e da glutationa 

peroxidase. Trata-se de um estudo transversal, constituído por 120 indivíduos de ambos 

os sexos agrupados em: Grupo Controle (GC), HIV negativo, n=40; Grupo 1 (G1) HIV 

positivos em uso de TARV há mais de 5 anos, n=40; e Grupo 2 (G2), HIV positivos em 

uso de TARV há menos de 5 anos, n=40. Foram avaliados o selênio plasmático, selênio 

eritrocitário e a selenometionina. Os parâmetros antioxidantes foram a concentração da 

glutationa e a atividade da glutationa peroxidase. O estresse oxidativo foi medido por 

meio do malondialdeído. Avaliou-se ainda a ingestão alimentar e antropometria. A 

análise atual indicou que os indivíduos do presente estudo possuem a ingestão de selênio 

adequada e que a ausência de deficiência de selênio plasmático está associada ao uso da 

TARV. Foi observado que a infecção pelo HIV e o uso da TARV influenciam no estresse 

oxidativo, que por sua vez promove um aumento na expressão das defesas antioxidantes, 

medidas pela glutationa e glutationa peroxidase. Em relação a selenometionina, é possível 

que o aumento na sua concentração esteja relacionado à forma química do selênio 

ingerido, e que o uso da TARV contribua para a sua diminuição. Entretanto, mais estudos 

são necessários para compreender a influência da selenometionina nos indivíduos HIV 

positivos como parte importante da patogênese da infecção e do metabolismo dos 

indivíduos. 
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1.   INTRODUÇÃO 

O estresse oxidativo tem sido amplamente documentado em pacientes infectados 

pelo HIV, uma vez que as infecções virais promovem a ativação prolongada do sistema 

imune contribuindo para o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (ZHAO 

et al., 2000; STHEPHENSEN et al., 2005; STEINBRENNER et al., 2015). Numerosos 

estudos apontam o uso das terapias antirretrovirais (TARV) como potenciais 

contribuintes para o aumento das espécies reativas de oxigênio em pacientes HIV 

positivos (PORTER; SUTLIFF, 2012). Além disso, o uso da TARV tem sido associado 

a efeitos adversos que estão relacionados a alterações metabólicas importantes (DEEKS, 

2009; LIBMAN, 2014).  

O nível de dano oxidativo nos indivíduos infectados pelo HIV pode ser 

influenciado tanto pela extensão do estresse oxidativo quanto pela atividade das defesas 

antioxidantes do organismo (STHEPHENSEN et al., 2007). O aumento do estresse 

oxidativo pode acelerar a progressão da doença aumentando a replicação do HIV via 

sinalização do fator nuclear (NF)-κB, bem como a taxa de mutação do genoma de RNA 

viral, levando a um maior dano para o hospedeiro (STHEPHENSEN et al., 2005; 

STEINBRENNER et al., 2015). Por outro lado, o equilíbrio na atividade das defesas 

antioxidantes, provenientes ou não da dieta e enzimas antioxidantes, protegem contra o 

estresse oxidativo podendo retardar a progressão da doença pelo HIV (STHEPHENSEN 

et al., 2005; STHEPHENSEN et al., 2007). 

O selênio é um micronutriente essencial que tem sido amplamente associado a um 

papel importante na infecção pelo HIV, sobretudo devido o seu envolvimento na 

regulação do estresse oxidativo, intimamente relacionado ao estado redox da célula e com 

a regulação redox dos genes que são importantes para várias funções imunes (ZHAO et 

al., 2000; HOFFMANN; BERRY, 2008). Além disso, através da incorporação de 

selenoproteínas, sobretudo a glutationa peroxidase e tioredoxina redutase, o selênio tem 

sido mostrado como um potente regulador tanto da atividade da NF-κB quanto da 

transcrição do HIV (ZHAO et al., 2000; HOFFMANN; BERRY, 2008). 

Os efeitos benéficos do selênio para a saúde humana são fortemente dependentes 

da sua forma química e concentração (PEDRERO; MADRID, 2009). Sendo assim, 

destaca-se a importância da especiação química para a identificação e quantificação de 

um conjunto de metabólitos que contém selênio (OGRA; ANAN, 2012).  



 

 39 

A caracterização desse metabolismo e a verificação da correlação com o estado 

de saúde do indivíduo podem auxiliar no estabelecimento de novas estratégias 

terapêuticas. Porém, os estudos recentes que avaliam o selênio em pacientes HIV 

positivos em uso prologado da TARV são limitados. Além disso, não existem dados 

disponíveis relacionando os metabólitos do selênio com a infecção pelo HIV. Dessa 

forma, o presente estudo buscou avaliar se a infecção pelo HIV e o tempo de uso da 

TARV estão associados com maior dano oxidativo, baixas concentrações de selênio e 

selenometionina e uma menor proteção antioxidante da glutationa e da glutationa 

peroxidase.  

 

2.   CASUÍSTICA E MÉTODOS 

2.1.  População do estudo 

Trata-se de um estudo prospectivo, observacional e transversal, realizado no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo (HC/FMRP-USP). O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da instituição (parecer 551.355) e todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido.  

O recrutamento dos pacientes do grupo de estudo aconteceu nos ambulatórios da 

Unidade Especial de tratamento em Doenças Infecciosas (UETDI) do HC/FMRP-USP. 

O grupo controle foi composto por funcionários e alunos das diversas localidades do 

HC/FMRP-USP.  

Foram avaliados 120 indivíduos adultos e de ambos os sexos. Desse total, 80 

indivíduos soropositivos para o HIV em uso da TARV compuseram o grupo de estudo e 

foram divididos em: Grupo 1 (G1), composto por 40 participantes em uso da TARV há 

mais de 5 anos e Grupo 2 (G2), composto por 40 participantes em uso da TARV há menos 

de 5 anos. Compuseram o grupo controle, 40 indivíduos saudáveis e soronegativos para 

o HIV. 

Os fatores de exclusão para participação no projeto foram: indivíduos usuários de 

drogas, o uso de suplemento contendo selênio em sua composição, morbidades 

adjacentes, doença tireoidiana, síndrome disabsortiva, Diabetes Mellitus, insuficiência 

renal e doenças inflamatórias crônicas, tais como doenças reumatológicas e autoimunes. 

 

2.2.  Dados coletados 
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Foram elaborados dois protocolos para obtenção de informações gerais e clínicas 

sobre os participantes: um para o grupo de estudo e outro para o grupo controle, sendo 

que no protocolo do grupo de estudo foram considerados os medicamentos retrovirais e 

o tempo de utilização, a duração da infecção pelo HIV, contagem das células TCD4+ e a 

quantificação da carga viral. 

2.2.1.   Avaliação antropométrica 

O peso corporal (kg) foi aferido em balança eletrônica com precisão de 0,1kg e a 

estatura em estadiômetro com precisão de 0,1cm. O Índice de Massa Corpórea (IMC; em 

kg/m²) foi calculado para cada participante. 

 

2.2.2.   Avaliação do consumo alimentar de selênio 

O consumo alimentar do selênio foi avaliado por registro alimentar de três dias 

consecutivos. As informações foram processadas por meio do programa de análise 

nutricional Dietpro®, versão 5i e em seu banco de dados foram inseridos valores de 

selênio de alimentos nacionais analisados por Ferreira et al (2002). 

Para a recomendação do consumo de selênio, foi considerado o conceito proposto 

pela Dietary Reference Intakes (DRIs). Foi considerada na avaliação dietética a média do 

consumo de selênio obtido nos três registros alimentares. 

 

2.2.3.   Quantificação da carga viral e contagem dos linfócitos TCD4+ 

A determinação da quantificação da carga viral foi realizada no Laboratório de 

Carga Viral – Setor de Sorologia do HC/FMRP-USP, pelo método Abbott Real Time, 

sendo considerada indetectável quando os valores estavam abaixo de 50 copias/mL 

(BRASIL, 2013)  

No Laboratório de Citometria de Fluxo da Fundação Hemocentro do HC/FMRP-

USP foi determinada a contagem dos linfócitos TCD4+ pelo método de citometria de 

fluxo, usando o Kit Multitest® e o citômetro da Facs Calibur® (Becton Dickinson – San 

Jose CA). Para a contagem dos linfócitos TCD4+ utilizou o critério de classificação para 

HIV/AIDS do Centers for Disease Control and Prevention (CDC, 2012). 
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Os resultados da quantificação da carga viral e da contagem de linfócitos TCD4+ 

foram obtidos dos prontuários dos pacientes, sendo considerados os exames realizados 

dentro do período de 6 meses.  

 

2.3.  Avaliação bioquímica 

A coleta das amostras de sangue foi realizada na Unidade de Pesquisa Clínica 

(UPC) do HC/FMRP-USP após 8 horas de jejum e a separação do sangue total para 

obtenção do soro, plasma e eritrócitos ocorreu logo após a coleta no Laboratório de 

Nutrição e Metabolismo da FMRP-USP. As amostras foram armazenadas a -80ºC até o 

momento das análises. 

 

2.3.1.   Avaliação do dano oxidativo 

2.3.1.1.   Malondialdeído (MDA) 

Esta análise foi feita no Laboratório de Nutrição e Metabolismo da FMRP-USP, 

de acordo com o método proposto por Gerard-Monnier et al., 1998, com algumas 

adaptações. Para a dosagem de MDA no plasma foram utilizados 100µl de amostra. A 

este foi adicionado 300µl de solução de 10mM de 1-metil-fenilindol em acetonitrila e 

metanol (2:1, v/v) e 75µl de ácido clorídrico (HCl) puro (37%). Logo após, os eppendorfs 

foram agitados em vortex e incubados em banho-maria a 45ºC por 40 minutos. Após o 

banho, houve resfriamento das amostras em gelo e em seguida os eppendorfs foram 

centrifugados a 4000rpm por 10 minutos. Do sobrenadante foi feita a leitura de 

absorbância com comprimento de onda de 586nm. A concentração de MDA foi calculada 

comparando-a a uma curva de 1,1,3,3 - tetrametoxipropano (TMP) hidrolisado. 

2.3.2.   Glutationa (GSH) 

A atividade da GSH foi determinada no Laboratório de Nutrição e Metabolismo 

da FMRP-USP, no plasma, pelo método adaptado ao proposto por da Costa et al., 2006. 

Foi utilizado 25µL de plasma, 1mL de Tris-EDTA, 25µL de DTNB e a concentração dos 

grupos sulfidrila foi calculada utilizando uma curva padrão de Glutationa reduzida. 

 

2.3.3.   Atividade da Glutationa Peroxidase (GPX) 
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A atividade da GPX foi determinada no Laboratório de Nutrição e Metabolismo 

da FMRP-USP, nos eritrócitos, pelo método adaptado ao proposto por Paglia e Valentine, 

1967.  O método se baseia na reação em que a GPX catalisa a oxidação da GSH reduzida 

por um hidroperóxido. Na presença de GPX e nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato 

(NADPH), a GSH oxidada é convertida à forma reduzida com a oxidação concomitante 

do NADPH em NADPH+. A diminuição na absorbância a 340 nM foi, então, medida. 

 

2.3.4.   Selênio total 

A determinação da concentração de selênio total no plasma e eritrocitário foi 

realizada no Laboratório de Toxicologia e Essencialidade de Metais da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, por um espectrômetro de massas com 

plasma indutivamente acoplado (ICP-MS), equipado com uma célula de reação dinâmica 

(DRC) (Perkin Elmer, Sciex Norwalk, CT EUA). As amostras foram diluídas na 

proporção de 1:50 com uma solução contendo Triton X-100 0,01% (v/v), HNO3 0,05% 

(v/v) e 10µg/L-1 de ródio (Rh) como padrão interno. A concentração dos padrões de 

calibração analíticos variou de 0 a 50µg/L. 

2.3.5.   Especiação do Selênio - Selenometionina 

A especiação química do selênio para identificação do selenometabólito 

selenometionina foi realizada no Laboratório de Toxicologia e Essencialidade de Metais 

da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto-USP, no plasma de 15 

indivíduos, sendo 5 de cada grupo, de acordo com o método adaptado de Nyman et al., 

2004. Os padrões dos selenoaminoácidos: seleno-l-metionina (S-3132), Se-(metil)-

selenocisteína (M-6680) e Protease XIV (P5147) foram obtidos por Sigma-Aldrich. Para 

o preparo das amostras de plasma, 20mg de Protease XIV foi adicionada a 900µl de 

amostra e agitada em vórtex. Esta mistura foi incubada à temperatura ambiente durante 

24h. Após a incubação, 100µl HNO3 (1N) foi adicionado à mistura, agitada em vórtex, 

depois centrifugada a 3500 × g durante 10 min. A fração sobrenadante foi então filtrada 

utilizando um filtro de 0,25µm. A amostra foi diluída 5 vezes e após a diluição, 100µl 

foram injetados no HPLC ICP-MS para especiação de selenometionina utilizando a 

metilselenocisteína como padrão interno. 
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Para a especiação química do selênio foi utilizada a cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC), acoplada ao ICP-MS. Uma bomba LC Perkin Elmer modelo G-

200, um injetor de seis portas (Rheodyne 9725) e uma coluna de fase inversa (C8, 3 µm, 

de 33mm x 4,6mm, Colunas Brownlee, PerkinElmer, EUA) constituem o sistema de LC. 

A saída a partir da coluna cromatográfica foi acoplada ao nebulizador de ICP-MS. As 

condições instrumentais foram: potencia de rádio frequência (rf): 1400W; taxa de fluxo 

plasmático: 15 L/min; taxa de fluxo do nebulizador: 1,25 L/min; resolução normal; modo 

scan: time resolved acquisition (TRA); tempo de permanência: 500ms; isótopo 

monitorado: massa 82. A fase móvel foi composta por: água-metanol (97:3, v/v) e a taxa 

de fluxo foi de 1ml/min. 

3.   ANÁLISE ESTATÍSTICA 

3.1.  Variáveis categóricas 

Para as variáveis categóricas aplicou-se o teste exato do qui-quadrado (χ2) e os 

resultados foram apresentados em frequências e percentuais das mesmas. 

3.2.  Comparação entre grupos  

O método Análise de Variância (ANOVA) foi utilizado para a comparação do selênio 

plasmático e eritrocitário, concentração da glutationa, glutationa peroxidase e MDA tanto 

entre os grupos GC, G1 e G2 quanto de acordo com o estado do HIV (positivo ou 

negativo). Quando houve diferença significativa utilizou-se o teste post hoc de Tukey. 

Para a selenometionina, a comparação nos mesmo grupos foi realizada pelo método de 

Kruskal Wallis com teste post hoc de Dunn.  Os resultados foram expressos em média e 

desvio padrão. Para todas as análises foi considerado significativo p ≤ 0,05. 

3.3.  Análise de regressão  

Foram previamente calculados os coeficientes de correlação entre as variáveis de 

interesse a fim de verificar a existência de relações lineares. Para essa análise utilizou-se 

o coeficiente de correlação de Pearson, exceto para a variável selenometionina, no qual 

utilizou-se o coeficiente de correlação de Spearman. 

A análise de regressão teve como objetivo identificar preditores das variáveis 

antioxidantes entre as variáveis que representam as características pessoais, estado do 

HIV e ingestão de selênio e os preditores do estresse oxidativo entre as mesmas variáveis 

com a inclusão das variáveis antioxidantes. Buscou-se ainda, identificar a influência do 
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uso da TARV nas variáveis, além de verificar as variáveis preditoras do selenometabólito 

selenometionina. 

As variáveis foram distribuídas em 6 grupos: características pessoais (idade, sexo e 

IMC), estado do HIV (positivo ou negativo), ingestão de selênio, antioxidantes (selênio 

plasmático, GSH e GPX), dano oxidativo (MDA) e especiação do selênio 

(selenometionina). O selênio eritrocitário foi utilizado como variável somente na análise 

da GPX. A análise de regressão linear múltipla foi utilizada para determinar 

primeiramente se o estado do HIV, que compreende os indivíduos HIV positivos (G1 e 

G2) e HIV negativos (GC); n=120, foi significativamente associado com as variáveis 

antioxidantes quando o próprio estado do HIV foi incluído com as características pessoais 

e a ingestão do selênio. A mesma abordagem foi utilizada para predizer o dano oxidativo 

a partir das 4 primeiras variáveis descritas acima. Em seguida, utilizou-se a regressão 

linear múltipla apenas nos indivíduos HIV positivos (G1 e G2); n=80, a fim de verificar 

a influência da TARV nas variáveis.  

    

4.   RESULTADOS 

4.1.  Características da população  

A média de idade dos participantes do estudo foi de 40,7 ± 11,3 anos. Os indivíduos 

do G1 e G2 tinham idade significativamente maior que os indivíduos do GC (p<0,001) 

(Tabela 1). A amostra foi composta por 59 indivíduos do sexo masculino (49,2%) e 61 

indivíduos do sexo feminino (50,8%). O percentual do sexo masculino foi 

significativamente superior no G1 e G2 em relação à GC (GC 25,0% < G1 57,5%; p = 

0,01 e GC 25,0% < G2 65,0%; p = 0,002) (Tabela 1). 

Em relação à avaliação antropométrica realizada por meio do IMC os indivíduos 

foram classificados como eutróficos (18,5–24,9kg/m2) e sobrepeso (25–29,9kg/m2) e não 

foram encontradas diferenças significativas nos valores de IMC entre os grupos (Tabela 

1).  

Na avaliação da ingestão de selênio, de acordo com os grupos de estudo, o 

consumo foi maior no GC do que no G1 e G2 (p<0,001) (Tabela 1). Todos os grupos 

apresentaram adequação na ingestão de selênio de acordo com a recomendação de 

45µg/dia proposta nas Dietary Reference Intakes (DRIs). Os alimentos contendo selênio 

mais frequentemente consumidos entre os grupos foram: castanha do Pará e cereais 
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integrais (consumo observado somente no grupo controle), ovo de galinha, pão francês, 

carne vermelha, frango, arroz polido, feijão carioca, leite de vaca e macarrão.  

 

Os indivíduos do G1 apresentaram o tempo de sorologia positiva para o HIV e tempo 

de uso da TARV significativamente maior que os indivíduos do G2 (p<0,001 para ambos) 

(Tabela 1), como se era esperado para esses parâmetros.  

A contagem de células TCD4+ tanto no G1 quanto no G2 foi maior que 200 cel/mm3, 

sendo que no G1, a contagem de células TCD4+ foi significativamente maior do que no 

G2 (p<0,001). Dois indivíduos do G1 (5%) e quatro indivíduos do G2 (10%) 

apresentaram contagem de carga viral detectável, ou seja, acima de 50 cópias/mm3, porém 

o valor mais alto de contagem foi de 310 cópias/mm3. Estes parâmetros indicam que os 

indivíduos HIV positivos do estudo em questão se encontravam estáveis 

imunologicamente, não sendo considerados pacientes em estágio avançado da doença. 

Além disso, os pacientes não possuíam morbidades adjacentes importantes. 

 

Tabela 1: Idade, sexo, antropometria, selênio ingerido e características clínicas dos 
participantes de acordo com o grupo de estudo. 

Variável Grupo Controle 
(GC) 

HIV+ em uso de 
TARV>de 5 anos 

(G1) 

HIV+ em uso de 
TARV<de 5 anos 

(G2) 
N 40 40 40 
Idade (anos) 30,8a ± 7,4 47,2b ± 7,1 44,1b± 11,2 
Sexo Masculino n (%) 10a (25) 23b (57,5) 26b (65) 
Sexo Feminino n (%) 30a (75) 17b (42,5) 14b (35) 
IMC (kg/m2) 24,4±4,4 26,1±4,8 24,8±4,1 
Selênio ingerido (µg) 78,3±82,9 45,6±23,4 47,7±35,5 
Tempo de diagnóstico de HIV (meses) - 161a±46,5 87,8b±89,9 
Tempo de uso da TARV (meses) - 147,2a±39,2 33b±19,3 
Contagem de células TCD4 (cel/mm3) - 693,9a±297,5 416b±272,1 
CV <50 cópias/mm3 n (%) - 38 (95%) 36 (90%) 

Nota: Teste de Análise de Variância (ANOVA). Os valores são expressos em média ± desvio padrão. Para 
a variável do sexo, feminino e masculino, e carga viral os valores são expressos em porcentagem e utilizou 
o teste χ2. Letras diferentes indicam diferença significativa com p <0,05. CV= carga viral; TARV= terapia 
antirretroviral. 
 

4.2.  Selênio plasmático 

A concentração de selênio total no plasma (Tabela 2) esteve adequada em todos 

os grupos (50-120µg/L), sendo significativamente maior no G1 do que no GC e G2 

(p<0,01). Quando a concentração de selênio plasmático foi comparada de acordo com o 
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estado do HIV, independente do uso da TARV, não houve diferença significativa entre 

os indivíduos HIV positivos e HIV negativos (Tabela 3). 

A análise de regressão linear múltipla não indicou o estado do HIV, as 

características pessoais e a ingestão de selênio como preditores significativos da 

concentração do Se plasmático (p=0,23).  

 

Tabela 2: Concentração de selênio no plasma e eritrócitos, GPX, GSH e MDA dos 
participantes de acordo com o grupo de estudo 

Nota: Teste de Análise de Variância (ANOVA). Os valores são expressos em média ± desvio padrão. Letras 
diferentes indicam diferença significativa entre as médias com p <0,05. TARV= terapia antirretroviral, 
GPX= glutationa peroxidase, GSH= glutationa, MDA= malondialdeído, Se= selênio, GC=grupo controle, 
G1= grupo1, G2= grupo 2.  

 
Tabela 3: Concentração de selênio no plasma e eritrócitos, GPX, GSH e MDA dos 
participantes de acordo com o estado do HIV, independente do uso da TARV  

Nota: Teste de Análise de Variância (ANOVA). Os valores são expressos em média ± desvio padrão. 
TARV= terapia antirretroviral, GPX= glutationa peroxidase, GSH= glutationa, MDA= malondialdeído, 
Se= selênio, GC=grupo controle, G1= grupo1, G2= grupo 2.  
 

4.3.  Selênio eritrocitário 

O selênio eritrocitário esteve dentro dos padrões de normalidade em todos os grupos, 

e não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos (Tabela 2). Quando o 

selênio eritrocitário foi comparado de acordo com o estado do HIV, independente do uso 

da TARV, não houve diferença significativa entre os indivíduos HIV positivos e HIV 

negativos (Tabela 3). 

Variável HIV negativo 
(GC) 

HIV positivo 
TARV>de 5 anos 

(G1) 

HIV positivo 
TARV<de 5 anos 

(G2) 
N 40 40 40 
Se plasmático (µg/L) 69,4a ± 26,1 88,4b ± 37,4 72,5a ± 24,3 
Se eritrocitário (µg/L) 105,1 ± 40,1 102,1± 34,5 91,5 ± 27,4 
GPX (U/mg de Hg) 87,0a ± 19,9 115,1b ± 29,5 111,5b ± 41,8 
GSH (nM/mL) 1,87a ± 0,2 2,0a ± 0,3 2,1b ± 0,6 
MDA (nmol/mL) 4,2a ± 1,4 7,6b ± 2,6 8,5b ± 2,2 

Variável HIV negativo 
(GC) 

HIV positivo 
(G1+G2) 

P 

N 40 80 - 
Se plasmático (µg/L) 69,4 ± 26,1 80,4 ± 32,3 0,063 
Se eritrocitário (µg/L) 105,1 ± 40,1 96,8 ± 31,4 0,217 
GPX (U/mg de Hg) 87,0 ± 19,9 113,3 ± 36,1 < 0,001 
GSH (nM/mL) 1,87 ± 0,2 2,1 ± 0,5 0,015 
MDA (nmol/mL) 4,2 ± 1,4 8,1 ± 2,4 < 0,001 



 

 47 

4.4.  Glutationa Peroxidase (GPX) 

Em relação à atividade da glutationa peroxidase (Tabela 2), esta foi 

significativamente maior nos indivíduos do G1 e G2 quando comparada ao grupo GC 

(p<0,05). Quando a atividade da glutationa peroxidase foi comparada de acordo com o 

estado do HIV, independente do uso da TARV, os indivíduos HIV positivos apresentaram 

concentrações significativamente maiores do que os HIV negativos (Tabela 3). 

Na análise de regressão múltipla para a glutationa peroxidase foi inclusa a variável 

selênio eritrocitário além das variáveis já utilizadas. O estado do HIV e o Se eritrocitário 

(Tabela 4) foram preditores significativos positivos da glutationa peroxidase (R2=0,17; 

p<0,001; p=0,002).  

 

4.5.  Glutationa (GSH) 

A concentração de glutationa (Tabela 2) foi significativamente maior nos indivíduos 

do G2 quando comparados aos indivíduos do GC (p<0,02). Quando a concentração de 

glutationa foi comparada de acordo com o estado do HIV, independente do uso da TARV, 

os indivíduos HIV positivos apresentaram concentrações significativamente maiores do 

que os HIV negativos (Tabela 3). A análise de regressão múltipla indicou o estado do 

HIV (Tabela 4) como preditor significativo positivo e o sexo feminino como preditor 

significativo negativo da glutationa (R2=0,08; p<0,012).  

 

4.6.  Malondialdeído (MDA) 

A concentração de malondialdeído (Tabela 2), foi significativamente maior nos 

indivíduos do G1 e G2 quando comparada ao GC (p<0,05). Quando a concentração do 

malondialdeído foi comparada de acordo com o estado do HIV, independente do uso da 

TARV, os indivíduos HIV positivos apresentaram concentrações significativamente 

maiores do que os HIV negativos (Tabela 3). 

A análise de regressão linear múltipla indicou o estado do HIV e o GSH (Tabela 4) 

como preditores significativos positivos da concentração de malondialdeído (R2= 0,49; 

p<0,001). Quando a análise de regressão linear múltipla foi realizada nos indivíduos, 

independente do estado do HIV, foi observada uma associação positiva do 

malondialdeído com a glutationa peroxidase (R2=0,31; p=0,01). 
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4.7.  Uso da TARV  

A regressão linear múltipla nos pacientes HIV positivos (G1 e G2; n=80) incluindo o 

uso da TARV como variável contínua, não indicou o uso da TARV como preditor de 

nenhuma das variáveis antioxidantes ou oxidativa. Porém, foram verificadas correlações 

do uso da TARV com a sorologia (R=0,76; p<0,001), contagem de células TCD4+ 

(R=0,72; p<0,001), idade (R=0,52; p<0,001), selênio plasmático (R=0,41; p<0,001) e 

concentração de malondialdeído (R=0,31; p<0,001). 

 
Tabela 4: Preditores significativos das variáveis antioxidantes (GPX e GSH) e oxidativa 
(MDA) de acordo com a análise de regressão múltipla para todos os indivíduos do estudo 

Variável Todos os indivíduos 
(n=120) 

 Coeficiente SE P 

GPX1    

Estado do HIV 29,543 8,213 <0,001 
Selênio eritrocitário 0,291 0,090 0,002 

GSH2    

Estado do HIV 0,214 0,104 0,041 
Sexo -0,166 0,077 0,033 

MDA3    

Estado do HIV 4,131 0,568 <0,001 
GSH 1,467 0,477 0,002 

Nota: Teste de Análise de regressão linear multivariada. Nenhuma associação foi observada com o selênio 
plasmático, Índice de Massa Corpórea, idade ou ingestão de selênio. Estado do HIV: positivo ou negativo; 
SE= standart error, GPX= glutationa peroxidase, GSH= glutationa, MDA= malondialdeído.  
1 R2=0,17; 
2 R2=0,08; 
3R2= 0,49. 
 

4.8.  Especiação do selênio – Selenometionina 

Na análise da especiação por HPLC-ICPMS, a concentração de selenometionina 

(Figura 1) foi significativamente maior nos indivíduos do GC quando comparada aos 

indivíduos do G1 e G2 (p = 0,015). Quando a concentração de selenometionina foi 

comparada de acordo com o estado do HIV, independente do uso da TARV, os indivíduos 

HIV negativos apresentaram concentrações significativamente maiores do que os 

indivíduos HIV positivos (p=0,01) (Figura 1). Foi observada ainda uma correlação 

negativa da concentração da selenometionina com o uso da TARV (R=-0,52; p=0,048). 
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Figura 1: Identificação da selenometionina por meio da especiação do selênio nos 
participantes 

 
Nota: Teste de Kruskal Wallis. Os valores são expressos em média e desvio padrão. A concentração de 
selenometionina foi significativamente maior nos indivíduos do GC (HIV negativos) quando comparados 
ao G1 e G2 (p=0,015) e quando comparado aos indivíduos HIV positivos (p=0,01). TARV= terapia 
antirretroviral. 
 
 
5.   DISCUSSÃO 

O presente estudo buscou avaliar a associação da infecção pelo HIV em indivíduos 

imunologicamente estáveis e o tempo de uso da TARV com o dano oxidativo, as 

concentrações de selênio e selenometionina e a proteção antioxidante da glutationa e 

GPX.  

 

5.1.  Selênio plasmático 

Neste estudo, os indivíduos, independentemente do grupo, não apresentaram 

deficiência de selênio plasmático, sendo que os pacientes do grupo HIV positivo em uso 

de TARV há mais tempo (G1), apresentaram maiores concentrações de selênio 

plasmático quando comparados aos outros grupos (GC e G1). Além disso, foi verificada 

uma correlação positiva entre o uso da TARV e a concentração de selênio plasmático. 

Estudos recentes, que relacionam o estado do HIV com o uso da TARV, corroboram com 

os resultados obtidos em nosso trabalho, demonstrando a ausência de deficiência de 

selênio nos indivíduos HIV positivos, sobretudo relacionada ao uso da TARV. Hileman 

et al., 2015, encontraram em seu estudo que indivíduos adultos, HIV positivos, em uso 

prolongado da TARV, não apresentaram deficiências nos níveis plasmáticos de selênio. 

Além disso, o uso de Inibidores de Protease (antirretroviral) esteve associado com níveis 
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mais elevados de selênio. Rousseau et al., 2000, associaram o uso de diferentes esquemas 

de TARV com a redução nas deficiências de zinco e selênio, além da redução na perda 

de peso. De Menezes et al., 2015, encontraram em seu estudo que os indivíduos HIV 

positivos em uso da TARV há mais tempo não apresentaram deficiência na concentração 

de selênio, contrastando com a deficiência encontrada nos indivíduos HIV positivos tanto 

em uso da TARV há menos tempo quanto nos indivíduos sem uso da TARV. O estudo 

de Stephensen et al., 2007, também não observou deficiências no selênio plasmático nos 

indivíduos HIV positivos e associou o uso da TARV nos indivíduos do estudo REACH 

como fator contribuinte para a manutenção das concentrações adequadas de selênio no 

plasma. 

Em contraste com o presente estudo, alguns estudos têm reportado uma associação 

significativa entre baixas concentrações de selênio e a infecção pelo HIV (DWORKIN et 

al., 1988; BECK et al., 1990; BAUM et al., 1997; FORRESTER et al., 2009). Nesses 

estudos existem vários fatores contribuintes para a deficiência do selênio tais como: 

ingestão inadequada, má absorção, uso de drogas, doenças adjacentes importantes, 

estágio avançado da doença, baixa contagem de células TCD4+. Esses fatores não são 

observados como interferentes no presente estudo pois os indivíduos HIV positivos 

possuem uma ingestão adequada de selênio e macronutrientes (dado não mostrado) e 

foram considerados como critérios de exclusão: os indivíduos com alguma doença 

adjacente importante além do HIV, síndrome disabsortiva e usuários de drogas. Além 

disso, como reportado anteriormente, os indivíduos HIV positivos do estudo em questão 

encontravam-se estáveis imunologicamente, com a contagem de células TCD4+ acima 

de 200 cel/mm3 e carga viral indetectável, não sendo considerados pacientes em estágio 

avançado da doença. 

Os estudos com HIV disponíveis na literatura utilizam o selênio plasmático ou sérico 

para avaliar as concentrações de selênio dos indivíduos (BECK et al., 1990; CIRELLI et 

al., 1991; HENDERSEN et al., 1997; ROUSSEAU et al., 2000; STEPHENSEN et al., 

2007; KHALILI et al., 2008; AKINBORO et al., 2013; FLAX et al., 2014; DE 

MENEZES et al., 2015; HILLEMAN et al., 2015). Porém, de acordo com Van Dael e 

Deelstra, 1993, comparado ao selênio plasmático, o selênio eritrocitário responde mais 

lentamente à mudança do estado nutricional relativo a esse mineral devido à meia-vida 

dos eritrócitos de 120 dias e, por isso, pode ser considerado um índice de médio prazo 

para a avaliação do estado nutricional de selênio. No presente estudo, todos os indivíduos 

apresentaram valores dentro da normalidade para o selênio eritrocitário e o estado do 
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selênio avaliado por meio das concentrações de selênio eritrocitário não diferiu nos 

indivíduos HIV positivos em relação aos indivíduos HIV negativos, o que pode justificar 

a escolha do plasma ou soro como parâmetros mais adequados para identificar as 

concentrações de selênio nos estudos com HIV.  

5.2.  Glutationa peroxidase 

A atividade da glutationa peroxidase nos eritrócitos foi maior nos indivíduos HIV 

positivos do que nos indivíduos HIV negativos. O mesmo foi encontrado nos estudos de 

Look et al., 1997, Onguro et al., 2006, Stephesen et al., 2007 e Velazquez et al., 2009. 

Uma possível explicação para esse resultado se deve ao fato de que a infecção pelo HIV 

promove o aumento no estresse oxidativo durante a eritropoiese, que por sua vez, aumenta 

os níveis de expressão da glutationa peroxidase-1, a forma predominante da enzima nos 

eritrócitos (SUNDE, 2001).  

Foi verificada uma associação positiva com o estado do HIV e a glutationa 

peroxidase. Estudos demonstraram que tanto a glutationa peroxidase quanto a tioredoxina 

redutase são potentes reguladores da NF-κB, que é o primeiro fator celular envolvido na 

regulação da transcrição pelo HIV, porém com funções diferentes. É razoável, portanto, 

que o HIV poderia ter evoluído para participar diretamente nos processos regulatórios, 

através da codificação de suas próprias selenoproteínas (ZHAO et al., 2000).  

A glutationa peroxidase-1 encontra-se difundida por todo organismo. Sua atividade é 

amplamente expressa no fígado, rins e pulmões e eritrócitos (MEHDI et al., 2013). Nos 

eritrócitos, 10-15% do selênio é incorporado glutationa peroxidase-1, justificando a 

associação positiva observada no presente estudo da glutationa peroxidase-1 com o 

selênio eritrocitário. 

5.3.  Glutationa 

Os indivíduos HIV positivos não apresentaram deficiência nas concentrações de 

glutationa, sendo os valores maiores do que nos indivíduos HIV negativos. Além disso, 

o estado do HIV foi positivamente associado a concentração da glutationa. A ausência na 

deficiência da glutationa por parte dos indivíduos HIV positivos foi observada no estudo 

de Pirmohamed et al., 1996 e Aukrust et al., 2003. O aumento nos níveis de GSH 

intracelular para os indivíduos infectados pelo HIV é importante pois promove uma 

inibição da replicação viral por vários mecanismos de ação tais como o bloqueio do 
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estresse oxidativo, que é responsável pela ativação do NFkB; indução de mudanças redox 

no domínio CD4 D2, interferindo na entrada do HIV; inibição do ligamento e 

estabilização da conformação nativa das proteínas virais prevenindo a produção de 

partículas virais infectantes; inibição do processo de transcriptase reversa do HIV 

(FRATERNALE et al., 2009). Estudos recentes têm encontrado um estado de deficiência 

da glutationa nos indivíduos HIV positivos, contrário aos achados no presente estudo, e 

que o aumento da glutationa não ocorre naturalmente nesses indivíduos, sendo necessário 

o uso da glutationa como agente terapêutico ou outras substâncias (como por exemplo as 

moléculas pro-GSH) capazes de exercer efeitos antivirais comparáveis ou superiores aos 

observados com a glutationa (LOOK et al., 1997; DE ROSA et al., 2000; NAKAMURA 

et al., 2002; SEKHAR et al., 2015). As diferenças da concentração da glutationa nos 

pacientes HIV positivos podem ser relacionadas ao estadiamento da doença 

(STEPHENSEN et al., 2007), contagem de células TCD4, uma vez que a baixa contagem 

de linfócitos TCD4+ está associada a baixas concentrações de glutationa (FERRUCCI et 

al., 2012) e diferenças entre metodologias (PIRMOHAMED et al., 1996).  

 

5.4.  Malondialdeído 

Os indivíduos HIV positivos obtiveram maiores concentrações de malondialdeído 

do que os indivíduos HIV negativos. Além disso, uma associação positiva entre o estado 

do HIV e maiores concentrações de malondialdeído foi verificada por meio da análise de 

regressão. Esses resultados estão de acordo com estudos encontrados na literatura 

demonstrando que o estresse oxidativo nos indivíduos HIV positivos pode ser 

evidenciado pelas concentrações de malondialdeído (SÖNNERBORG et al., 1988; GIL 

et al., 2003; STEPHENSEN et al., 2007; TETO et al., 2013). Foi encontrada ainda uma 

correlação positiva entre o uso da TARV e as concentrações de malondialdeído, 

indicando uma possível influência da TARV no estresse oxidativo como visto em alguns 

estudos (STEPHENSEN et al., 2005; ROC et al., 2007; STEPHENSEN et al., 2007).  

No presente estudo foi verificada uma associação positiva do MDA com a 

glutationa peroxidase, o mesmo encontrado no estudo de Stephensen et al., 2007 e que 

está em acordo com o descrito por Towsend et al., 2003, em que a expressão da glutationa 

peroxidase é induzida pelo estresse oxidativo gerando uma expressão incomum da 

glutationa peroxidase que tem sido associada com uma ampla variedade de patogêneses 

incluindo a hepatite, HIV e inúmeros canceres. Stephensen et al., 2007, relaciona esta 
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associação a uma resposta adaptativa dos indivíduos ao estresse oxidativo.  

5.5.  Selenometionina 

Esse é o primeiro estudo com dados para especiação da selenometionina em indivíduos 

HIV positivos. Apesar de inúmeros estudos testarem os níveis de selênio total sérico, não 

existem dados publicados medindo as concentrações de selenometionina séricos. A 

quantificação e especiação do selênio podem de ser grande valor para identificar quanto e 

quais formas do selênio agem como quimioprotetores na infecção pelo HIV e outras 

patologias.  

A selenometionina é a principal fonte de compostos de selênio presente em alimentos de 

origem vegetal e é o principal precursor para síntese de selenocisteína que por sua vez é 

incorporado as proteínas para a síntese de selenoproteínas, tal como a glutationa peroxidase 

(DUNTAS; BENVENGA, 2015). É uma forma amplamente utilizada para suplementação 

devido a elevada biodisponibilidade e baixa toxicidade (COMINETTI; COZZOLINO, 2009; 

WEEKLEY; HARRIS, 2013). Dados recentes da literatura sugerem que compostos contendo 

selênio na dieta podem ser considerados pró-drogas, cuja atividade biológica depende da 

atividade das várias vias metabólicas e o estado redox de células e tecidos (WEEKLEY; 

HARRIS, 2013). Os mecanismos antioxidante e pró-oxidantes desses compostos têm sido 

associados com as suas propriedades de prevenção e tratamento de doenças (WEEKLEY; 

HARRIS, 2013). Além disso, estudos recentes verificaram que os selenocompostos podem 

ser benéficos em várias patologias, incluindo a cicatrização de feridas, aterosclerose e 

doenças cardiovasculares, justamente através da sua capacidade para modular as vias 

intracelulares de sinalização redox relacionados com respostas antioxidantes e anti-

inflamatórias (CARROLL et al., 2015). No presente estudo, as concentrações de 

selenometionina foram maiores nos indivíduos HIV negativos quando comparados aos HIV 

positivos. Uma possível explicação para esse resultado se baseia na qualidade do selênio 

ingerido. Os indivíduos HIV negativos apresentaram um maior e mais frequente consumo de 

castanha do Pará e cereais integrais, ricos em selenometionina, no qual a biodisponibilidade 

e a taxa de absorção são superiores (DUNTAS; BENVENGA, 2015), em comparação aos 

indivíduos HIV positivos. Curiosamente, as concentrações da selenometionina foram 

negativamente associadas ao tempo de uso da TARV, indicando que quanto maior o tempo 

de uso da TARV menores as concentrações de selenometionina. Dessa forma, o tempo de uso 

prolongado da TARV pelos indivíduos HIV positivos do presente estudo poderia justificar as 
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menores concentrações de selenometionina encontradas nesses indivíduos quando 

comparados aos indivíduos HIV negativos. 

6.   CONCLUSÃO 

A análise atual indicou que o uso da TARV atua como contribuinte na manutenção 

das concentrações adequadas de selênio no plasma evitando a deficiência nos indivíduos 

HIV positivos desse estudo, considerados imunologicamente estáveis e sem patologias 

adjacentes importantes. O aumento no estresse oxidativo, medido pelo malondialdeído 

nos indivíduos, responsável por promove a maior expressão das defesas antioxidantes, 

foi fortemente influenciado pela presença do HIV nos indivíduos. Além disso, a 

correlação positiva entre o uso da TARV e as concentrações de malondialdeído, indica 

uma possível influência da TARV no estresse oxidativo 

A concentração da selenometionina plasmática pode ser relacionada com a qualidade 

do selênio ingerido por meio da alimentação. Além disso, a menor concentração da 

selenometionina nos indivíduos HIV positivos do presente estudo pode ser relacionada 

ao tempo prolongado de o uso da TARV. É importante ressaltar que os dados para análise 

da selenometionina no presente estudo se baseiam em uma pequena sub-amostra da 

amostra estudada e mais estudos são necessários para verificar a importância da 

selenometionina nos indivíduos HIV positivos, não apenas como forma de 

suplementação, mas como parte importante da patogênese da infecção e do metabolismo 

dos indivíduos. 
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