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Resumo 

 

Homocisteína (Hcy) é um aminoácido sulfurado que é metabolizado por remetilação à 

metionina ou por transsulfuração à cisteína via cistationina. Níveis plasmáticos de Hcy até 15 

µM são considerados normais. No entanto, quando há um aumento nesses níveis ocorre a 

hiper-homocisteinemia, que pode ser classificada em leve (15-30 µM), moderada (31-100 

µM) ou severa (>100 µM). Estudos têm mostrado uma associação entre a hiper-

homocisteinemia leve e doenças cerebrais e cardiovasculares, mas os mecanismos pelos quais 

a Hcy promove tais alterações ainda são pouco conhecidos. No presente estudo o nosso 

objetivo foi desenvolver um modelo experimental de hiper-homocisteinemia leve em ratos 

adultos e investigar alguns parâmetros relacionados ao estresse oxidativo em córtex cerebral 

de ratos submetidos a esse modelo, tais como: [diclorofluoresceína (DCF), substâncias 

reagentes ao ácido tiobarbitúrico (TBARS), níveis de nitritos, superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx), bem como o potencial total antioxidante não 

enzimático (TRAP)]. Ratos Wistar (60 dias de idade) receberam uma injeção subcutânea de 

Hcy (0,03 µmol/g de peso corporal). Em seguida, os animais foram sacrificados por 

decapitação sem anestesia e o sangue foi coletado em 0, 15, 30, 60, 120 minutos e 12 horas 

após a injeção de Hcy para determinação de sua concentração plasmática. Nossos resultados 

mostraram que entre 15 min e 30 min após a injeção desse aminoácido, os níveis plasmáticos 

atingiram cerca de 30 µM; 12 h após a administração de Hcy os níveis retornaram aos valores 

normais. A partir desses resultados nós desenvolvemos o modelo crônico de hiper-

homocisteinemia leve do 30º ao 60º dia de vida dos animais através de duas injeções 

subcutâneas diárias de Hcy (0,03 μmol/g de peso corporal) ou salina (controles). Doze horas 
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após a última injeção os animais foram sacrificados por decapitação e o córtex cerebral foi 

dissecado para avaliação de parâmetros de estresse oxidativo. Nossos resultados mostraram 

que Hcy promoveu um aumento nos níveis de DCF e TBARS e diminuiu os níveis de nitritos 

em córtex cerebral de ratos. Além disso, um aumento na razão SOD/CAT também foi 

observado, sem alteração na atividade da GPx. O TRAP foi diminuído em córtex cerebral de 

ratos hiper-homocisteinêmicos. Esses achados indicam que a Hcy induz a lipoperoxidação, 

provavelmente pela geração de radicais livres e/ou devido ao desequilíbrio nos sistemas 

antioxidantes. Desde que modelos animais são importantes para o entendimento dos 

mecanismos relacionados à fisiopatologia de doenças, o presente modelo experimental de 

hiper-homocisteinemia leve pode ser útil na investigação das alterações teciduais causadas 

pela Hcy. Apoio: CNPq e FAPERGS. 


