
 

RESUMO 

Objetivo: avaliar a capacidade da HDZ em mitigar a mortalidade, a resposta 

inflamatória e o estresse oxidativo induzida pela sepse e investigar possíveis 

mecanismos de ações.  

Métodos: a sepse foi induzida pelo método de ligadura e perfuração cecal (CLP) 

em ratos Wistar. Após a indução, os animais foram divididos nos grupos: sham, 

sepse e sepse + HDZ (1 mg/kg, s.c). Todos os grupos foram monitorados por 

48h para avaliar a taxa de sobrevivência, parâmetros clínicos, bioquímicos e 

celulares. Ao fim desse período, o sangue, baço, fígado e rins foram coletados 

para análise dos marcadores de danos lipídicos e proteicos, citocinas séricas do 

sangue, atividade de mieloperoxidase (MPO) e parâmetros de estresse 

oxidativo. O envolvimento da via PI3K/Akt também foi investigado por western 

blot nesses tecidos.  

Resultados: A administração com HDZ aumentou: a taxa de sobrevivência (de 

50 para 90%); a temperatura (de 33,3 ± 0,2 para 34,5 ± 0,3ºC); a concentração 

da glicemia (de 87,6 ± 2,8 para 106.5 ± 2.1 mg/dL). O tratamento com HDZ 

reduziu: o escore de gravidade clínica de sepse (de 10,6 ± 0,51 para 6,5 ± 0,40 

u.a.); a concentração do lactato (de 36,2 ± 1,5 para 18,03 ± 1,1 mg/dL); as 

concentrações das citocinas TNF-α, IL-1β e IL-10 (de 10,2 ± 0,3; 99,1 ± 10,7; 

1252 ± 325,3, respectivamente para 4,1 ± 0,4; 19,66 ± 4,5; 267 ± 138,1 pg/mL); 

a atividade da MPO no baço, fígado e rim (de 26,02 ± 2,74; 0,11 ± 0,01; 0,20 ± 

0,02, respectivamente para 13,37 ± 0,95; 0,066 ± 0,007; 0,141 ± 0,006 U/g, 

respectivamente); as concentrações de TBARS (de 2,33 ± 0,15; 0,92 ± 0,15; 9,14 

± 0,97 para 1,47 ± 0,07; 0,48 ± 0,06; 4,34 ± 0,36 nmol/mg de proteína, 

respectivamente). Além disso, a HDZ preveniu significativamente o aumento da 

ativação da Akt no fígado e rim, mas não no baço.  

Conclusão: A administração com a HDZ melhorou a sobrevida, as respostas 

inflamatórias e antioxidantes por meio da via PI3K/Akt. Esses achados fornecem 

fortes evidências de que a HDZ pode ser uma nova alternativa terapêutica para 

o tratamento da sepse. 
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