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autofagia nessas células. Utilizamos doses de 
Rsv30uM e 100uM, e TMZ100uM, 300uM e 1000uM. 
Para o objetivo (i), células foram tratadas com os com-
postos isolados e combinados por 48h, seguido da 
avaliação do número e viabilidade celular. Para o obje-
tivo (ii), células foram tratadas com Rsv30uM e 
Rsv100uM por 4, 24 e 48h, marcadas com Iodeto de 
Propídeo e avaliadas em citômetro de fluxo. E para o 
objetivo (iii), células foram transfectadas com plasmí-
deo pEGFP-LC3, contendo a seqüência da proteína 
marcadora de autofagia LC3 fusionada à seqüência da 
proteína GFP, tratadas com Rsv30uM e Rsv100uM por 
24 e 48h, seguido da quantificação relativa de células 
contendo autofagossomos. O tratamento combinado de 
Rsv à TMZ mostrou efeito antitumoral maior do que as 
drogas isoladas e, ainda, o Rsv mostrou efeito antitu-
moral superior à TMZ em doses semelhantes. O Rsv 
induz parada significativa em S/G2 na dose 30uM em 
24h de tratamento e alto grau de autofagia nas células 
U87-MG. Assim, o Rsv induz alterações sobre diversos 
aspectos de células U87-MG que o caracterizam como 
um potencial quimioterápico contra MG, tanto para 
terapia primária quanto para adjuvância às terapias já 
existentes.  
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 O Diabetes Mellitus (DM) é um problema de impor-
tância crescente em saúde pública. Sabe-se que apro-
ximadamente 7% da população brasileira é diabética. 
Sua incidência está aumentando e alcançando propor-
ções epidêmicas. Associado a complicações que com-
prometem a produtividade, a qualidade de vida e a 
sobrevida dos indivíduos, acarreta altos custos para seu 
controle metabólico bem como para o tratamento das 
suas complicações. O DM tipo 2 (DM2) contribui para 
o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, e os 
processos inflamatórios relacionados a estas podem ser 
considerados importantes fatores para o prognóstico 
das mesmas. Alterações do perfil lipídico e a síndrome 
metabólica desenvolvida por anos, leva o paciente a 
desenvolver aterosclerose. Estudos recentes apontam 
que as espécies reativas de oxigênio (ERO) estão en-
volvidas nas complicações micro e macrovasculares do 
DM2. O objetivo deste trabalho foi avaliar, por imuno-
turbidimetria, os níveis séricos da proteína C-reativa 
(CRP) e das apolipoproteínas A-I e B em pacientes 
DM2 dislipidêmicos tratados ou não com estatina (sin-
vastatina, 20mg/dia) e correlacionar com o perfil lipí-
dico dos mesmos. As amostras de soro foram obtidas 

no Laboratório de Análises Clínicas da Faculdade de 
Farmácia da UFRGS. Amostras de indivíduos saudá-
veis com idade semelhante a dos pacientes foram utili-
zadas como controle. Foram dosados ainda colesterol 
total, colesterol LDL, HDL e triglicerídeos no soro. Os 
resultados mostram que os níveis da CRP estão estatis-
ticamente diminuídos, enquanto os da apoA-I estão 
aumentados nos pacientes dislipidêmicos tratados com 
estatina em relação aos não tratados. Nossos resultados 
permitem sugerir que o tratamento com estatina corrige 
o perfil lipídico dos pacientes com DM2 e reduz o 
processo inflamatório prevenindo, assim, eventos car-
diovasculares. 
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O ácido trans-glutacônico (tGA) é um dos metabólitos 
acumulados na acidemia glutárica do tipo I (AGI), um 
erro inato do metabolismo caracterizado por macroce-
falia, hipotonia e crises encefalopáticas, por uma mar-
cada degeneração estriatal. Considerando que os meca-
nismos tóxicos que conduzem aos danos característicos 
dos pacientes nesta doença estão pouco definidos, 
investigamos o efeito in vitro do tGA sobre parâmetros 
de estresse oxidativo em córtex cerebral de ratos jo-
vens. O tGA foi testado nas concentrações de 0,01, 0,1 
e 1 mM sobre varios parâmetros de oxidação lipídica e 
protéica, bem como sobre as defesas antioxidantes não-
enzimáticas. Nossos resultados demonstram que o tGA 
ocasionou lipoperoxidação, evidenciado pelo aumento 
das espécies reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBA-RS) 
e da quimiluminescência e diminuiu as defesas antio-
xidantes não-enzimáticas, visto que diminuiu o poten-
cial antioxidante total do tecido (TRAP), sem ocasio-
nar dano proteico. Tais resultados sugerem que o ácido 
trans-glutacônico induz estresse oxidativo. Conside-
rando que os presentes achados sejam extrapolados 
para a condição humana, poderiam explicar, ao menos 
em parte, o dano neurológico apresentado pelos paci-
entes portadores de AGI. Auxílio financeiro: FA-
PERGS, CNPq, PROPESq, PRONEX. 
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