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Introdução 

A esteatohepatite não alcoólica (EHNA) faz parte do 
conjunto de alterações que caracterizam a doença 
do fígado gorduroso não alcoólico (DFGNA), termo 
que abrange desde o acúmulo simples de gordura 
(esteatose hepática) e a inflamação do órgão 
(EHNA), até a cirrose e hepatocarcinoma

1
. O 

estresse oxidativo resulta do desequilíbrio entre o 
sistema pró (NO, O2

-.
, OH

-
) e antioxidante 

(superóxido dismutase, catalase, glutationa 
reduzida), com predomínio dos oxidantes, com dano 
conseqüente

3
. Seu papel na evolução da esteatose 

para EHNA e cirrose, junto às citocinas pró-
infamatórias, vem sendo amplamente pesquisado

2
. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar o perfil redox, a 
partir das análises enzimáticas e não enzimáticas, 
de animais submetidos e diferentes intensidades da 
DFGNA através de modelo dietético. 

Resultados e Discussão 

A alimentação fornecida foi formulada pelo grupo de 
pesquisa a partir da dieta padrão do American 
Institute of Nutrition na versão 93G, nas formas em 
pó ou em peletes (sem e com aquecimento, 
respectivamente), para avaliar o efeito do aumento 
de temperatura na dieta sobre o estresse oxidativo. 
Os animais foram distribuídos, de acordo com a 
dieta fornecida em grupos, controle (CONT), padrão 
pó (Pp) e peletes (Ppel); Deficientes em colina pó 
(DCp) e peletes (DCpel); Deficientes em colina e 
cistina pó (DCCp) e peletes (DCCpel). A doença 
hepática foi confirmada por análises histológica. Os 
animais do grupo controle não apresentaram 
esteatose hepática, enquanto que os alimentados 
com as dietas AIN 93G, sem ou com manipulação, 
apresentaram acúmulo de gordura hepática em 
todos os grupos, sendo que aqueles alimentados 
com dietas deficientes demonstraram níveis mais 
intensos. Foram realizadas as analises enzimáticas 
para atividade da catalase (CAT), superoxido 
dismutase (SOD), e não enzimáticas para 
quantificação de tiois totais, substâncias reativas ao 
ácido tiobarbitúrico e carbonil, no extrato hepático, 
conforme Figura 2. 
 
 
 

 
 
Figura 2. Concentrações de catalase (A) e tiois 
totais (B) em extrato hepático nos diferentes 
modelos dietéticos.  
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Conclusões 

A diminuição da atividade enzimática e não 
enzimática observada nos animais deficientes 
demonstra a relação entre a esteatohepatite não 
alcoólica e o estresse oxidativo. O perfil quantitativo 
da catalase foi o que melhor se correlacionou como 
avanço da DFGNA. 
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