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RESUMO 

 

Diazepam (DZP) é um dos benzodiazepínicos (BZDs) mais conhecidos, sendo amplamente 

utilizado como ansiolítico, antiepiléptico e relaxante muscular. Levando-se em consideração o 

consumo crescente e indiscriminado de fármacos ansiolíticos em todo o mundo, juntamente 

com a escassez de trabalhos que avaliem os efeitos de BZDs nas células sanguíneas, além do 

fato de que, após a administração, o DZP permanece temporariamente na corrente sanguínea, 

o objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito do DZP, sobre atividade das enzimas Na,K-

ATPase e PMCA (Ca
2+-

ATPase de membrana plasmática), integridade da membrana 

plasmática e parâmetros relacionados ao estresse oxidativo em eritrócitos humanos. Para isso, 

sangue humano foi incubado com DZP 15 μg/mL (solução injetável ou puro) por 30 e 60 

minutos, a temperatura ambiente. Posteriormente, foram realizadas as seguintes etapas: 

preparação de membrana eritrocitária (ghost), extração lipídica, determinação da fragilidade 

osmótica, dosagem de fosfolipídios e colesterol totais e avaliação da atividade de enzimas 

antioxidantes e de parâmetros oxidativos. O tratamento com DZP injetável provocou uma 

diminuição na atividade da Na,K-ATPase eritrocitária, não apresentando alterações 

significativas nos demais parâmetros. Já o grupo tratado com DZP puro apresentou uma maior 

fragilidade osmótica quando comparado ao grupo controle. Foi observado um aumento de 

43% no conteúdo de fosfolipídios de membrana após 60 minutos de tratamento. O índice de 

peroxidação lipídica não foi alterado, mas foi observada uma diminuição nos níveis de H2O2 e 

nas atividades da CAT e AChE. Além disso, outros marcadores de estresse oxidativo, como 

GPx e GSH, foram modulados pelo DZP de maneira tempo-dependente, e uma diminuição de 

46% na atividade de Na,K-ATPase foi observada após 30 minutos de tratamento. Esses 

resultados indicam que o DZP foi capaz de alterar importantes parâmetros bioquímicos nos 

eritrócitos, como fragilidade osmótica, conteúdo lipídico, estresse oxidativo e atividade 

ATPásica da membrana de maneira tempo-dependente. Assim, os efeitos aqui observados 

ressaltam a importância de estudos que avaliem o efeito dos BZDs nos eritrócitos, motivando 

o uso consciente e controlado desses fármacos e a busca de tratamentos alternativos, uma vez 

que o uso prolongado do DZP por indivíduos que já se encontram debilitados por doenças que 

comprometem as células sanguíneas pode afetá-los de maneira significativa. 

 

Palavras-chave: Diazepam; Eritrócitos; Na,K-ATPase; Lipídios; Estresse oxidativo. 
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ABSTRACT 

 

Diazepam (DZP) is one of the most well-known benzodiazepines (BZDs), being widely used 

as an anxiolytic, anticonvulsant and muscle relaxant. Considering the increasing and 

indiscriminate consumption of anxiolytic drugs worldwide, together with the scarcity of 

studies that evaluate the effects of BZDs on blood cells, in addition to the fact that, after 

administration, DZP remains temporarily in the current blood, the aim of the present study 

was to evaluate the effect of DZP on the Na,K-ATPase and PMCA (Ca
2+-

ATPase de 

membrana plasmática) activities, plasma membrane integrity and parameters related to 

oxidative stress in human erythrocytes. For this, human blood was incubated with DZP 15 

μg/mL (injectable or pure) for 30 and 60 minutes, at room temperature. Subsequently, the 

following steps were performed: preparation of erythrocyte membrane (ghost), lipid 

extraction, determination of osmotic fragility, dosage of total phospholipids and cholesterol 

and evaluation of the activity of antioxidant enzymes and oxidative parameters. Treatment 

with injectable DZP caused a decrease in the Na, K-ATPase activity, with no significant 

changes in the other parameters. The group treated with pure DZP showed a greater osmotic 

fragility when compared to the control group. A 43% increase in membrane phospholipid 

content was observed after 60 minutes of treatment. The lipid peroxidation index was not 

altered, but a decrease in H2O2 levels and in CAT and AChE activities was observed. In 

addition, other oxidative stress markers, such as GPx and GSH, were modulated by DZP in a 

time-dependent manner, and a 46% decrease in Na, K-ATPase activity was observed after 30 

minutes of treatment. These results indicate that DZP was able to alter important biochemical 

parameters in erythrocytes, such as osmotic fragility, lipid content, oxidative stress and 

ATPasic activity of the membrane in a time-dependent manner. Thus, the several effects 

observed here reinforce the importance of studies that evaluate the effect of BZDs on 

erythrocytes, motivating the conscious and controlled use of these drugs and the search for 

alternative treatments, since the prolonged use of DZP by individuals who are already 

weakened by diseases that compromise blood cells can significantly affect them. 

 

Keywords: Diazepam; Erythrocytes; Na,K-ATPase; Lipids; Oxidative stress. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1.Benzodiazepínicos 

Os benzodiazepínicos (BZDs) são uma classe de medicamentos que atuam sobre o 

Sistema Nervoso Central (SNC), potencializando os efeitos de seu principal neurotransmissor 

inibitório, o ácido γ-aminobutírico (GABA) (HOOD; NORMAN; HINCE; MELICHAR et 

al., 2014). Esses fármacos têm sido relatados como o maior grupo de medicamentos 

ansiolíticos consumidos mundialmente, sendo que seu uso deve ser orientado pela 

administração das menores doses terapêuticas e pelo menor período de tempo possível, devido 

aos riscos de dependência e abuso (GRIFFIN; KAYE; BUENO; KAYE, 2013; 

SCHALLEMBERGER; JANAÍNA BARDEN   COLET, 2016) 

O uso indiscriminado dos BZDs está amplamente descrito na literatura e tem 

implicações tanto individuais quanto coletivas (SWEETMAN, 2005). Em pacientes idosos, 

tem sido associado com o declínio cognitivo, demência e quedas (BALLOKOVA; PEEL; 

FIALOVA; SCOTT et al., 2014; BRETT; MURNION, 2015), além de evidências de aumento 

da mortalidade com seu uso a longo prazo (CHARLSON; DEGENHARDT; MCLAREN; 

HALL et al., 2009). 

Apesar da discreta diminuição no número anual de prescrições dispensadas dessa 

classe de medicamentos, os números atuais ainda representam um uso aumentado dessas 

substâncias (BRETT; MURNION, 2015). No primeiro levantamento domiciliar nacional 

realizado no Brasil, em 2001, 3,3% dos entrevistados declararam utilizá-los sem receita 

médica. Estima-se que a população adulta usuária crônica de BZDs seja igual a 1,6%, e os 

indivíduos que abusam desses medicamentos geralmente o fazem para lidar com os problemas 

cotidianos e as reações de estresse da vida diária (LARANJEIRA; CASTRO, 2000).  

Outros estudos demonstraram também que aproximadamente 1-3% da população 

ocidental já consumiu BZDs regularmente por mais de um ano e, em 2001, 26,74 bilhões de 

doses diárias foram consumidas em todo o mundo (ANDRADE; ANDRADE; SANTOS, 

2004). Estudos recentes mostraram ainda que 5,6% dos americanos receberam prescrições de 

BZDs em 2013 e, somente na Inglaterra, em 2014, foram mais de 5 milhões de doses de 

diazepam – fármaco da mesma classe – e mais de 10,4 milhões de prescrições de BZDs 

distribuídas (MANCHESTER; LOMAS; WATERS; DEMPSEY et al., 2018). No Brasil, 1 

em cada 10 adultos recebe prescrição de algum BZD (ANDRADE; ANDRADE; SANTOS, 
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2004), fazendo com que o país ocupe a terceira posição no ranking de maiores consumidores 

mundiais de medicamentos ansiolíticos benzodiazepínicos – ficando atrás apenas dos Estados 

Unidos e da Índia – e o sexto maior produtor desses (BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 

SECRETARIA DE CIÊNCIA, 2019). 

Dentre os BZDs, destaca-se o Diazepam (DZP) (Figura 1), fármaco amplamente 

utilizado como ansiolítico, sedativo, antiepiléptico e relaxante muscular (SEÇKIN; 

ALSANCAK; BAŞARAN-KÜÇÜKGERGIN; UYSAL, 2007). Pode ser administrado por via 

oral, intramuscular ou intravenosa, permanecendo temporariamente na corrente sanguínea, em 

contato direto com os eritrócitos. Quando a administração é feita por injeção intramuscular, os 

níveis plasmáticos máximos são atingidos após 30-60 minutos (NICHOLAS; JAMES, 2014). 

Já quando o fármaco é administrado por via oral, sua absorção no trato gastrintestinal é 

rápida, atingindo a concentração plasmática máxima após 30-90 minutos, sendo que tanto o 

DZP quanto seus metabólitos possuem alta ligação às proteínas plasmáticas. Além disso, eles 

atravessam as barreiras hematoencefálica e placentária e são encontrados no leite materno em 

concentrações que equivalem a, aproximadamente, um décimo da concentração sérica 

materna (ROCHE, 2017). Quanto a sua eliminação, o declínio da curva de concentração 

plasmática/tempo após administração é bifásica, consistindo em uma fase de distribuição 

inicial rápida e intensa, com uma meia-vida de até 3 horas, e uma fase de eliminação terminal 

prolongada, com meia-vida de até 48 horas. No entanto, essa meia-vida de eliminação pode 

ser prolongada nos idosos, devido ao seu perfil lipofílico e à alta porcentagem de tecido 

adiposo presente na estrutura corporal desses indivíduos; além disso, a meia vida aumenta em 

caso de pacientes com comprometimento hepático, não sendo alterada na insuficiência renal 

(ROCHE, 2017). 

 

 
 

Figura 1: Estrutura molecular do Diazepam (DZP). Fonte: Sigma Aldrich
1
. 

                                                           
1
 Disponível em: <https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/d0940000?lang=pt&region=BR>. Acesso 

em: 10 de janeiro de 2021. 
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Estudos disponíveis na literatura têm relatado efeitos variados do DZP sobre diversos 

tecidos. Dentre eles, podemos citar alterações morfológicas em eritrócitos (REINHART; 

LUBSZKY; THÖNY; SCHULZKI, 2014), alteração da atividade da (Ca
2+

, Mg
2+

) ATPase 

eritrocitária (PMCA) (BARRIERE; PIRIOU; TALLINEAU; BOULARD et al., 1983), 

estresse oxidativo em cerebelo e hipocampo de ratos (EGER; FERREIRA; BATISTA; 

BONDE et al., 2016), aumento dos níveis de peroxidação lipídica no fígado de ratos 

(SEÇKIN; ALSANCAK; BAŞARAN-KÜÇÜKGERGIN; UYSAL, 2007) e alterações no 

conteúdo e composição de fosfolipídios e ácidos graxos no coração de ratos (RISTIĆ; 

TEPSIĆ; DE LUKA; VRBASKI, 1998).  

 

1.1.1. Diazepam na prática clínica 

Os BZDs possuem um amplo espectro de indicações e representam um padrão-ouro no 

tratamento agudo de transtornos de ansiedade. Na prática clínica psiquiátrica, são utilizados 

ainda no tratamento de distúrbios afetivos, abstinência alcoólica, síndrome do pânico, 

distúrbios do sono, delírio, comportamento agressivo em psicoses e distúrbios induzidos por 

neurolépticos (SAMARDZIC; STRAC, 2016).  

Esses medicamentos, após a absorção, apresentam altos níveis de ligação às proteínas 

plasmáticas (96 a 99%) e sua alta lipossolubilidade faz com que muitos deles se acumulem 

gradualmente no tecido adiposo (NICHOLAS; JAMES, 2014; SAMARDZIC; STRAC, 

2016).  

As moléculas que compõem essa classe de medicamentos são divididas em três grupos 

de acordo com suas propriedades farmacocinéticas: ação curta, ação intermediária e ação 

prolongada, estando o DZP enquadrado nessa última (SAMARDZIC; STRAC, 2016). 

O DZP, um dos BZDs mais utilizados, apresenta um menor risco para dependência do 

que demais medicamentos da classe, possuindo como vantagens a baixa toxicidade, a alta 

potência e o rápido início de ação, sendo seus efeitos observados logo após a primeira 

ingestão (CLOOS; FERREIRA, 2009; NICHOLAS; JAMES, 2014; SAMARDZIC; STRAC, 

2016). Dessa forma, eventos graves e fatais associados ao DZP são raros e, geralmente, são 

resultado da interação com outros medicamentos (ex.: opiáceos e álcool). No entanto, quando 

ocorrem, observa-se parada respiratória e crises epilépticas prolongadas, que são 

desencadeadas pelo uso habitual prolongado do fármaco – e não pela overdose aguda. Por 
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outro lado, os efeitos adversos moderados do uso crônico de DZP incluem amnésia, tontura, 

ataxia, confusão mental, sedação, depressão e taquicardia (NICHOLAS; JAMES, 2014), o 

que reforça a necessidade do uso consciente e adequado desse medicamento. 

 

1.2.Eritrócitos  

Os eritrócitos (ou hemácias) são células sanguíneas anucleadas que possuem a forma 

de um disco bicôncavo e, embora possuam um papel importante no tamponamento sanguíneo 

e equilíbrio ácido/básico (MURADOR; DEFFUNE, 2007), têm como principal função 

realizar as trocas gasosas, a fim de manter o equilíbrio do organismo (KLINKEN, 2002).  

O transporte de oxigênio (O2) e gás carbônico (CO2) pelo corpo é realizado por meio 

de uma proteína carreadora de gases presente nos eritrócitos, a hemoglobina (KLINKEN, 

2002), presente em elevada concentração (cerca de 5 mM/célula) (BULL; BRETON-

GORIUS; BEUTLER, 1990). Essa proteína é constituída de quatro subunidades, sendo duas 

cadeias alfa e duas cadeias beta, com um grupo heme contendo o íon ferro, fundamental para 

a troca gasosa eficiente (KLINKEN, 2002).  

Durante a circulação, os eritrócitos necessitam passar por pequenos capilares e 

sinusoides, cujos diâmetros variam de 3 a 4 μm. Esses diâmetros correspondem a cerca de 

metade do diâmetro médio das hemácias (8 μm) (BULL; BRETON-GORIUS; BEUTLER, 

1990; SCHERIER, 1985; TOMAIUOLO, 2014) e, por isso, tanto a manutenção de cargas e 

fluidez de membrana adequadas, quanto a própria forma bicôncava da célula, são 

fundamentais para que os eritrócitos não se aglutinem e sejam capazes de se deformarem 

suficientemente para passar por tais capilares sem causar nenhum dano ao indivíduo 

(KLINKEN, 2002; RADOSINSKA; VRBJAR, 2016). 

Essa capacidade de deformação é um dos principais determinantes da sobrevivência 

dos eritrócitos, pois, quando expostas a situações que modificam sua relação área/volume, tais 

células têm sua flexibilidade diminuída, o que dificulta o retorno à sua forma original 

(discoide) e, consequentemente, prejudica sua sobrevida (MARTINS SILVA, 1983; 

RADOSINSKA; VRBJAR, 2016) 

A flexibilidade das hemácias é obtida pelas características de resistência e 

deformabilidade de sua membrana plasmática, que é composta por um citoesqueleto e uma 
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bicamada lipídica (LI; LYKOTRAFITIS, 2014; LUX, 1988). Essa bicamada fosfolipídica 

eritrocitária, por sua vez, contém regiões hidrofílicas e hidrofóbicas, sendo formada por vários 

tipos de fosfolipídios, esfingolipídios, colesterol e proteínas integrais de membrana (LI; 

LYKOTRAFITIS, 2014).  

A porção lipídica da membrana plasmática dos eritrócitos é constituída de 

fosfolipídios (47,5%), colesterol (25%), esfingomielina (17,5%) e glicolipídios (10%) 

(STORCH; KLEINFELD, 1985). Dentre os fosfolipídios, podem-se destacar quatro deles, 

distribuídos assimetricamente nas camadas interna e externa da membrana: fosfatidilcolina 

(PC - 17%), esfingomielina (SM - 18%), fosfatidilserina (PS - 7%) e fosfatidiletanolamina 

(PE - 18%). Estruturalmente, PC e SM estão localizados na camada externa, enquanto PS e 

PE estão na camada interna da membrana (DEVAUX, 1991; MURADOR; DEFFUNE, 2007; 

SCHROIT; ZWAAL, 1991). 

Esses lipídios estão intimamente relacionados com a variedade funcional apresentada 

pelos eritrócitos, pois são responsáveis pela manutenção da estrutura da célula, modulação da 

atividade de enzimas de membrana e ainda participam intrinsecamente da sinalização celular 

(ARASHIKI; TAKAKUWA, 2017; LEITNER; NEUHAUSER; WEIGEL; KURZE et al., 

2001). 

Cada tipo de lipídio de membrana carrega consigo especificidades com grande 

importância celular e, por isso, variações na quantidade ou posição desses lipídios podem 

culminar em alterações nos eritrócitos, cuja origem pode ser de processos fisiológicos ou 

patológicos (HOFFMAN, 2019; LEITNER; NEUHAUSER; WEIGEL; KURZE et al., 2001). 

Associadas à membrana plasmática dos eritrócitos, encontramos diversas proteínas de 

membrana, que, por sua vez, podem ser integrais (ou transmembranares) ou periféricas, a 

depender de sua estrutura e função, responsáveis pelo transporte seletivo de íons e pequenas 

moléculas através da membrana, ou seja, pela comunicação entre os meios intra- e 

extracelular (MURADOR; DEFFUNE, 2007). 

Dentre essas proteínas, destaca-se as ATPases do tipo P, uma família de proteínas 

ligadas à membrana plasmática que utilizam a energia proveniente da hidrólise do ATP para 

transportar íons através da membrana, a fim de se manter o gradiente eletroquímico e a 

homeostasia celular (YATIME; BUCH-PEDERSEN; MUSGAARD; MORTH et al., 2009). 
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Essas ATPases transportam diversos íons, como H
+
, Na

+
, K

+
, Ca

2+
, Zn

2+
 e Cu

2+
 e, 

dentre essas proteínas, possuem grande destaque a Na,K-ATPase e a Ca
2+

-ATPase de 

membrana plasmática (PMCA), cujas funções são a manutenção dos íons Na
+
, K

+
 e Ca

2+
 em 

níveis adequados no meio intra- e extracelular (YATIME; BUCH-PEDERSEN; 

MUSGAARD; MORTH et al., 2009). 

Com o passar do tempo, as hemácias de um indivíduo sofrem alterações em todas 

essas características, ocorrendo modificações no diâmetro da célula, no conteúdo de lipídios e 

proteínas de membrana, na fluidez, na atividade enzimática e na permeabilidade iônica 

(HOLLÁN, 1996; JAIN, 1988), o que faz com que a meia vida dos eritrócitos seja de 60 a 120 

dias (BAYNES; DOMINICZACK, 2000). 

 

1.3.ATPases do tipo P 

1.3.1. Na,K-ATPase 

Como citado anteriormente, a manutenção de cargas, a fluidez de membrana e a 

própria forma bicôncava dos eritrócitos são fundamentais para que essas células sejam 

capazes de se deformar ao passar por pequenos capilares sanguíneos sem causar danos 

(KLINKEN, 2002). Essa deformabilidade é determinada, principalmente, por três fatores: (1) 

fluidez da membrana plasmática, (2) viscosidade citoplasmática e (3) relação área superficial 

por volume, sendo que dois deles (viscosidade intracelular e relação área superficial por 

volume) são controlados pela atividade da Na,K-ATPase (RADOSINSKA; VRBJAR, 2016). 

A Na,K-ATPase (Figura 2), também conhecida como bomba de sódio e potássio, foi 

descoberta em 1957 pelo médico dinamarquês Jens C. Skou (SKOU, 1957) e, em 1960, foi 

demonstrada a sua presença na membrana plasmática de eritrócitos humanos, por Post et. al. 

(POST; MERRITT; KINSOLVING; ALBRIGHT, 1960).  

Trata-se de uma proteína integral de membrana, cuja unidade funcional é um 

heterodímero de subunidades α e β. A subunidade α é um peptídeo de 10 domínios 

transmembranares de aproximadamente 112 kD, estando ela relacionada com a atividade 

catalítica da enzima, uma vez que contém os domínios de ligação ao ATP e aos cátions. É 

nessa subunidade também que se localiza o sítio de ligação do seu inibidor específico: a 

ouabaína (OUA). Já a subunidade β é constituída de um peptídeo transmembrânico único, o 
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qual pode apresentar glicosilação (40-60 kD) e cuja função é controlar a atividade catalítica 

da enzima (MORTH; PEDERSEN; TOUSTRUP-JENSEN; SØRENSEN et al., 2007). 

 Alguns tipos celulares, como as células renais, podem apresentar ainda uma terceira 

subunidade (com 7-14 kD), constituída de um polipeptídio hidrofóbico da família FXYD, cuja 

função está relacionada à modulação da afinidade da enzima pelos íons Na
+
 e K

+
, 

influenciando o transporte e suas propriedades cinéticas (BLANCO, 2005; HABECK; 

HAVIV; KATZ; KAPRI-PARDES et al., 2015; SKOU; ESMANN, 1992). 

Para cada subunidade α e β tem-se ainda várias isoformas, sendo quatro para a 

subunidade α (α1, α2, α3 e α4) e três para a subunidade β (β1, β2 e β3), todas codificadas por 

genes diferentes, distribuídas em diversos tecidos celulares de forma variável (BLANCO, 

2005; LINGREL; WILLIAMS; VORHEES; MOSELEY, 2007; MOBASHERI; TRUJILLO; 

ARTEAGA; MARTÍN-VASALLO, 2012).  

A expressão da Na,K-ATPase, contudo, é tecido-específica e varia de acordo com a 

combinação das isoformas identificadas, demonstrando a existência de vários tipos da 

holoenzima (BLANCO; MERCER, 1998). Nos eritrócitos, especificamente, as subunidades 

encontradas são α1, α3, β1, β2, β3 e FXYD2 (ou subunidade γ), sendo α1 e β1 as mais 

expressas (HOFFMAN; WICKREMA; POTAPOVA; MILANICK et al., 2002; SOUSA; 

GARCIA; COSTA; SILVA et al., 2015). 

A Na,K-ATPase é a enzima responsável pelo controle e manutenção dos níveis 

adequados dos íons Na
+
 e K

+
 no meio intracelular, visto que tais elementos estão relacionados 

com importantes processos em todas as células animais, como despolarização da membrana, 

excitabilidade celular e transporte secundário de moléculas, como a glicose, além de 

garantirem que não haja entrada e saída de água da célula de maneira a causar danos ou até 

mesmo lise e morte celular (YATIME; BUCH-PEDERSEN; MUSGAARD; MORTH et al., 

2009). Dessa forma, a Na,K-ATPase transporta ativamente dois íons K
+
 para o citosol e três 

íons Na
+
 para o meio extracelular, mantendo o gradiente de concentração e, portanto, o 

potencial elétrico da célula (WANG; O'DOHERTY, 2012). 
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Figura 2: Representação esquemática da estrutura da Na,K-ATPase com suas subunidades α, β e γ 

(membro da família FXYD). A enzima é responsável pelo transporte de 3 íons Na
+
 para o meio 

extracelular e 2 íons K
+
 para o meio intracelular, utilizando a energia proveniente da hidrólise do ATP 

para esse transporte através da membrana. Fonte: Adaptado de (BOTTGER; DOGANLI; LYKKE-

HARTMANN, 2012). 

 

O mecanismo catalítico mais aceito para a Na,K-ATPase é o modelo de Post-Albers 

(POST; SEN; ROSENTHAL, 1965), conforme mostrado na Figura 3, em que a enzima se 

apresenta em dois estados conformacionais distintos (E1 e E2), sendo a afinidade pelos íons 

Na
+
 e K

+
 diferente para cada estado (HORISBERGER, 2004; POST; SEN; ROSENTHAL, 

1965). 

Inicialmente, tem-se a conformação E1 da enzima, que contém uma molécula de ATP 

previamente ligada. Esse estado conformacional possui uma maior afinidade pelo Na
+
 

citoplasmático. Com isso, três íons Na
+
 se ligam à enzima, levando a uma mudança 

conformacional e fazendo com que ocorra a fosforilação do resíduo de aspartato pelo ATP 

presente no sítio N (POST; SEN; ROSENTHAL, 1965). 

Essa alteração na conformação da enzima faz com que ela assuma o estado E2, que, 

por sua vez, apresenta uma maior afinidade pelos íons K
+
 extracelulares. O canal extracelular, 

então, é aberto devido à mudança conformacional, os sítios de ligação ao Na
+
 são expostos na 

superfície, e os três íons Na
+
 são liberados. O estado E2, agora com os sítios de ligação livres, 

possibilita a ligação de dois íons K
+
, o que ocasiona a desfosforilação do resíduo de aspartato 

pelo domínio A. Em seguida, uma nova molécula de ATP se liga ao domínio N, e a enzima 
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retorna à conformação E1, agora com o canal intracelular aberto, devido à mudança 

conformacional. Como essa conformação possui baixa afinidade para o K
+
, esses íons são 

liberados para o meio citoplasmático (GADSBY; BEZANILLA; RAKOWSKI; DE WEER et 

al., 2012; HORISBERGER, 2004; KAPLAN, 2002). 

 

 
Figura 3: Representação esquemática do ciclo funcional da Na-K-ATPase. A seta circular no centro 

mostra o sentido do ciclo fisiológico. No entanto, todos os passos são reversíveis e, sob condições 

apropriadas, o ciclo pode correr no sentido inverso. Fonte: Adaptado de (HORISBERGER, 2004). 

 

A Na,K-ATPase possui ainda três sítios específicos de ligação a lipídios: sítios A, B e 

C. No sítio A tem-se a interação com PS e colesterol, a qual é responsável pela estabilização 

da enzima. No sítio B ocorre a interação com PE poli-insaturadas, levando ao aumento da 

atividade ATPásica. Por fim, no sítio C, tem-se a interação com PC, SM e colesterol, que 
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resulta em uma inibição da Na,K-ATPase (CORNELIUS; HABECK; KANAI; TOYOSHIMA 

et al., 2015; HABECK; HAVIV; KATZ; KAPRI-PARDES et al., 2015). Tais interações, 

diretas e específicas, entre fosfolipídios, colesterol e enzima, mostram que elas possuem um 

papel central na determinação da estabilidade e da atividade da Na,K-ATPase (CORNELIUS; 

HABECK; KANAI; TOYOSHIMA et al., 2015), sendo que modificações no microambiente 

lipídico da membrana podem implicar em alterações importantes na enzima. 

 

1.3.2. A Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática (PMCA) 

A Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática, ou PMCA (Figura 4), foi descoberta em 

1966, por Schatzmann  (NIGGLI; PENNISTON; CARAFOLI, 1979). É uma proteína de 

membrana com cerca de 1.100 a 1.250 resíduos de aminoácidos e uma massa molecular de 

125 a 140 kD. As dez hélices transmembrana que a constituem formam o domínio M, 

enquanto os três domínios citosólicos são os domínios A (atuador), P (fosforilação catalítica) 

e N (ligação de nucleotídeo). A enzima apresenta quatro isoformas (PMCA1, PMCA2, 

PMCA3 e PMCA4), sendo que, em eritrócitos humanos, são expressas as isoformas PMCA1 

e PMCA4 (NIGGLI; CARAFOLI, 2016; STREHLER, 2013).  

O íon Ca
2+

 atua como segundo mensageiro em diversos processos celulares, como 

regulação de vias metabólicas, agregação plaquetária, liberação de neurotransmissores, 

regulação hormonal, proliferação celular, ativação de fatores de transcrição, contração 

muscular e apoptose (BERRIDGE; LIPP; BOOTMAN, 2000), além de estar envolvido com a 

diferenciação celular, integridade estrutural, motilidade e volume (BOGDANOVA; 

MAKHRO; WANG; LIPP et al., 2013).  

No entanto, os níveis de Ca
2+

 intracelulares devem ser mantidos extremamente baixos 

para o bom funcionamento de todos esses processos (BERRIDGE; LIPP; BOOTMAN, 2000). 

Para garantir níveis adequados desse íon no interior da célula, os eritrócitos, além de 

possuírem uma permeabilidade basal ao cátion muito baixa, contam também com a atuação da 

Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática, mantendo os níveis de Ca
2+

 livre no meio intracelular 

entre 30 e 60 nM e, no plasma, de aproximadamente 1,8 mM (BOGDANOVA; MAKHRO; 

WANG; LIPP et al., 2013).  

Assim, a PMCA possui importante papel na manutenção dos níveis basais de Ca
2+

 

intracelular, sendo a principal enzima atuante no efluxo do íon, utilizando a energia 
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proveniente da hidrólise do ATP (KHARIV; ELKABES, 2017). A enzima pode ainda ser 

ativada pela calmodulina (CaM) – uma proteína ligadora de cálcio  –, por ácidos graxos poli-

insaturados e por fosforilação mediada por cinases (NIGGLI; CARAFOLI, 2016). 

 

 

 

Figura 4: Representação esquemática da estrutura da Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática (PMCA), 

com seus domínios M (10 hélices transmembrana), A (atuador), P (fosforilação catalítica) e N (ligação 

de nucleotídeo). O sentido de transporte de Ca
2+

 é indicado por uma seta. É também apresentado o 

resíduo de aspartato (Asp) que sofre fosforilação durante o ciclo de reação, o sítio de ligação ao ATP e 

o domínio de ligação à calmodulina (CaM). Fonte: Adaptado de (STREHLER, 2013). 

 

1.4.Estresse oxidativo 

Enzimas de membrana, bem como outros componentes celulares, podem ter sua 

função prejudicada frente ao excesso de estresse oxidativo. Esse processo é definido como um 

distúrbio no estado de equilíbrio dos sistemas pró-oxidantes e antioxidantes nas células, 

resultando em um aumento daqueles e diminuição destes, provocando, assim, danos 

oxidativos (AGUIAR; ALMEIDA; ARAÚJO; DE ABREU et al., 2012; KUMAR; LIM; 

MORE; KIM et al., 2012). 

Como agentes pró-oxidantes, tem-se as espécies reativas de oxigênio (EROs), que 

consistem em radicais livres e entidades associadas, incluindo o ânion superóxido, radical 

hidroxila, peróxido de hidrogênio, oxigênio singlete, óxido nítrico e peroxinitrito (AGUIAR; 

ALMEIDA; ARAÚJO; DE ABREU et al., 2012; KUMAR; LIM; MORE; KIM et al., 2012). 

A geração e acumulação desses radicais livres podem resultar em danos oxidativos em 

diversas moléculas contidas nas células, como lipídios, proteínas e DNA. Especialmente, com 
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a geração de EROs ocorre o processo de peroxidação dos fosfolipídios constituintes da 

membrana celular, os quais contêm ácidos graxos insaturados, levando à geração de diferentes 

radicais, como peroxil, alcoxil e hidroperóxidos lipídicos, e propagação dos efeitos oxidativos 

pelas estruturas celulares (MATSUDA; TAO; GOTO; YAMADA et al., 2013). Como 

consequência desse processo, podem ocorrer alterações na fluidez, permeabilidade e 

seletividade da membrana – ou até mesmo a sua ruptura –, levando à desregulação dos 

gradientes de íons e depleção de ATP e NAD(P)H, o que, por sua vez, pode culminar na 

morte celular (DI PENTA; MORENO; REIX; FERNANDEZ-DIEZ et al., 2013; HARMAN, 

1956).  

O processo de peroxidação lipídica se inicia quando há um ataque à bicamada lipídica 

por algumas espécies capazes de retirar um átomo de hidrogênio de um ácido graxo poli-

insaturado. Quando um átomo de hidrogênio é removido, há um desemparelhamento de 

elétrons em um átomo de carbono, o que favorece a ocorrência de uma reação com uma 

molécula de oxigênio, formando, assim, um radical peroxil (CIMEN, 2008). Os peróxidos 

lipídicos são metabolizados via β-oxidação, dando origem ao malondialdeído (MDA) e 4-

hidroxinonenal (4-HNE) (ESTERBAUER; SCHAUR; ZOLLNER, 1991). Dessa forma, tanto 

o MDA como o 4-HNE são utilizados com indicadores de danos causados por EROs 

(ESTERBAUER; SCHAUR; ZOLLNER, 1991). 

Para combater os danos oxidativos, os organismos possuem sistemas de proteção que, 

mesmo trabalhando em conjunto, podem ser divididos em enzimático e não enzimático. As 

defesas enzimáticas (Figura 5) incluem, principalmente, a superóxido dismutase (SOD), 

catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR). Já as defesas 

antioxidantes não enzimáticas são constituídas de moléculas de baixa massa molecular como, 

por exemplo, vitamina C, glutationa reduzida (GSH) e vitamina E (CIMEN, 2008).  

Quanto aos mecanismos de ação das enzimas antioxidantes, a SOD é a responsável por 

catalisar a dismutação do radical superóxido em peróxido de hidrogênio (H2O2). O H2O2, por 

sua vez, é neutralizado em H2O pela CAT e pela GPx, que oxida duas moléculas de GSH em 

GSSG (glutationa oxidada) (BARNHAM; MASTERS; BUSH, 2004; FUKAI; USHIO-

FUKAI, 2011). Em conjunto, esses sistemas atuam interrompendo a cadeia de reações 

oxidativas, não permitindo que ocorra a propagação de reações radicalares e, 

consequentemente, danos celulares (CIMEN, 2008; INDO; YEN; NAKANISHI; 

MATSUMOTO et al., 2015).  
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Figura 5: Sistema de defesa antioxidante enzimático. SOD é responsável por catalisar a dismutação 

do radical superóxido em H2O2 que, por sua vez, é neutralizado em H2O pela CAT e pela GPx, que 

oxida duas moléculas de GSH em GSSG. Fonte: Adaptado de (PANDEY; RIZVI, 2010). 

 

Nesse contexto, uma vez que a geração e acumulação de radicais livres podem resultar 

em danos na membrana plasmática e em outras estruturas celulares (MATSUDA; TAO; 

GOTO; YAMADA et al., 2013), uma outra proteína, a acetilcolinesterase (AChE), presente 

na membrana eritrocitária, passa a desempenhar um importante papel na identificação de 

possíveis danos membranares provenientes do estresse oxidativo. 

A AChE é uma hidrolase responsável pela rápida hidrólise do neurotransmissor 

acetilcolina (ACh), sendo encontrada principalmente em junções neuromusculares e sinapses 

cerebrais colinérgicas, para interromper a transmissão sináptica (FREITAS LEAL; ADJOBO-

HERMANS; BROCK; BOSMAN, 2017; GUPTA; PAL; SIDDIQI; SHARMA, 2015; 

SALDANHA, 2017). No entanto, formas diméricas de AChE também estão presentes nos 

eritrócitos humanos, localizadas na camada externa, ligadas à membrana plasmática por meio 

de uma âncora de glicosilfosfatidilinositol (GPI) (FREITAS LEAL; ADJOBO-HERMANS; 

BROCK; BOSMAN, 2017; GUPTA; PAL; SIDDIQI; SHARMA, 2015; SALDANHA, 2017). 

Essa AChE eritrocitária torna-se importante na avaliação de parâmetros bioquímicos 

em tais células, pois pode ser considerada um biomarcador da integridade da membrana, uma 

vez que quaisquer alterações membranares podem levar ao comprometimento de sua atividade 

(SALDANHA, 2017). 
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2. JUSTIFICATIVA 

A Comissão de Excelência Clínica resumiu os medicamentos de alto risco na sigla 

APINCH (agentes anti-infecciosos; cloreto de potássio e outros eletrólitos; insulina; 

narcóticos e outros sedativos; agentes quimioterápicos e imunossupressores; e heparina e 

anticoagulantes) (ISMP, 2018; SHEIKH; DHINGRA-KUMAR; KELLEY; KIENY et al., 

2017), o que inclui os BZDs nessa lista de substâncias de risco elevado. 

Apesar disso, os BZDs ainda são considerados como boas opções de tratamento por 

muitos clínicos, tanto na fase aguda quanto na fase crônica do tratamento de transtornos de 

ansiedade, e isso se deve, em parte, ao rápido início de ação desses medicamentos (CLOOS; 

FERREIRA, 2009).  Apesar disso, é aconselhável limitar a terapia com BDZ a um máximo de 

quatro semanas continuamente e, em seguida, reduzir gradualmente a dose. Porém, uma vez 

que o paciente experimenta um bom alívio inicial dos sintomas, observa-se uma relutância na 

diminuição de sua dosagem (CLOOS; FERREIRA, 2009; SAMARDZIC; STRAC, 2016), o 

que pode levar à tolerância e à dependência após o tratamento prolongado com essa classe de 

medicamentos (SAMARDZIC; STRAC, 2016). 

Dessa forma, levando-se em consideração os dados atuais demonstrando o consumo 

crescente e indiscriminado de fármacos ansiolíticos em todo mundo (BRETT; MURNION, 

2015), juntamente com a escassez de trabalhos disponíveis na literatura que relatam o efeito 

de BZDs nas células sanguíneas – especificamente, nos eritrócitos –, além do fato de que, 

após a administração, o DZP permanece temporariamente na corrente sanguínea (ANVISA), 

justifica-se avaliar seus efeitos sobre os diversos parâmetros bioquímicos nos eritrócitos, 

células de fundamental importância para funções vitais do organismo. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.Objetivo geral 

Avaliar, in vitro, o efeito do DZP sobre a atividade de enzimas específicas, integridade 

membranar e parâmetros relacionados ao estresse oxidativo em eritrócitos humanos após 

incubação com o fármaco por 30 ou 60 minutos. 
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3.2.Objetivos específicos 

a) Avaliar a fragilidade osmótica; 

b) Avaliar a atividade da AChE; 

c) Avaliar a atividade da Na,K-ATPase; 

d) Avaliar a atividade da Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática (PMCA); 

e) Avaliar o conteúdo lipídico da membrana plasmática; 

f) Avaliar o efeito do tempo de incubação e da concentração de DZP sobre a atividade da 

Na,K-ATPase; 

g) Avaliar os parâmetros relacionados ao estresse oxidativo:  

 Níveis de peroxidação lipídica; 

 Níveis de H2O2; 

 Atividade da CAT; 

 Atividade da SOD; 

 Atividade da GPx; 

 Conteúdo de GSH. 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1.Delineamento metodológico 

Trata-se de um estudo experimental in vitro, desenvolvido em duas etapas. A primeira 

delas consistiu no tratamento de sangue humano com DZP comercial, solução injetável 5 

mg/mL (Valium®), e a segunda no tratamento do sangue com DZP em pó dissolvido em 

dimetilsulfóxido (DMSO), que de agora em diante será identificado apenas como “DZP 

puro”. Cumpre esclarecer que, em todos os casos, a concentração de DMSO em solução 

utilizada foi inferior a 1%.  

Para isso, foi realizada a coleta de sangue de indivíduos saudáveis, sendo o material 

biológico posteriormente separado em dois grupos: “tratamento com DZP injetável” e 

“tratamento com DZP puro”. Em seguida, cada um dos grupos foi novamente dividido em 

dois, sendo eles: controle (CTR) e tratado (DZP). 
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Por fim, os grupos destinados ao tratamento com o fármaco foram incubados com 

DZP (injetável ou puro) por um período de 30 ou 60 minutos, a partir do qual foram feitas as 

análises. 

As Figuras 6 e 7 mostram uma visão geral da sequência experimental aplicada às 

amostras submetidas ao tratamento com DZP injetável e puro, respectivamente, durante o 

estudo e, a seguir, foram descritas, detalhadamente, cada uma das metodologias utilizadas.  

 

 

 

 

Figura 6: Visão geral da sequência experimental aplicada às amostras submetidas ao tratamento com 

“DZP injetável” por 30 ou 60 minutos. 
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Figura 7: Visão geral da sequência experimental aplicada às amostras submetidas ao tratamento com 

“DZP puro” por 30 ou 60 minutos. 
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4.2.Comitê de ética  

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa em Seres Humanos da 

Universidade Federal de São João Del Rei, Campus Centro-Oeste Dona Lindu - CEPES / 

CCO, com o número 138.241. 

 

4.3.Coleta de sangue e tratamento com DZP 

Inicialmente, para cada uma das etapas do estudo, 24 mL de sangue foram coletados 

de três indivíduos saudáveis, de ambos os sexos, cujas idades variaram de 20 a 30 anos, e 

transferidos para um tubo contendo ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA, 1,5 mg/mL 

final). O volume total de sangue de cada um dos indivíduos foi posteriormente dividido em 

duas partes iguais, sendo uma utilizada para o tratamento com DZP e a outra destinada ao 

grupo controle. Para o tratamento, foram utilizadas duas formas de apresentação do fármaco: 

(1) DZP comercial, solução injetável 5 mg/mL (Valium®), e (2) DZP em pó, fornecido pela 

empresa Analítica Farmácia de Manipulação, Rio de Janeiro. Com o DZP em pó, no entanto, 

foi preparada previamente uma solução por meio da dissolução do fármaco em DMSO.  

Posteriormente, o sangue foi tratado com DZP – injetável ou puro, conforme o caso –, 

na concentração de 15 μg/mL (BARRIERE; PIRIOU; TALLINEAU; BOULARD et al., 

1983).  

O grupo controle do tratamento com “DZP injetável” foi aquele que não recebeu o 

fármaco. Já o grupo controle do tratamento com “DZP puro” foi incubado com uma solução 

de DMSO (< 1%). O sangue foi então incubado por 30 ou 60 minutos, a temperatura 

ambiente. 

 

4.4.Preparação da amostra 

Após o período de tratamento (30 ou 60 minutos), o sangue foi centrifugado a 5.000×g 

por 10 minutos a 4°C para separação do concentrado de hemácias e plasma, os quais foram 

divididos em alíquotas com volume suficiente para a realização das preparações das amostras 

e posteriores análises. 



37 
 

A partir de então, foram realizados os experimentos apresentados na Figura 6, para o 

tratamento com “DZP injetável”, e na Figura 7, para o tratamento com “DZP puro”. 

 

4.5.PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL – PRIMEIRA ETAPA 

4.5.1. Preparação de membranas eritrocitárias (ghost) 

A partir do concentrado de hemácias foram feitas as preparações de ghosts de 

membrana sem citoplasma com calmodulina endógena conforme descrito por Rega et al. 

(1979), com algumas modificações.  

O concentrado de hemácias foi dissolvido em 10 mL de uma solução de Tris-HCl 20 

mM, pH 7,4, KCl 130 mM e fluoreto de fenilmetilsulfonil 0,6 mg/mL (PMSF). A suspensão 

obtida foi homogeneizada em agitador mecânico do tipo potter (modelo CT-136, Cientec®) e, 

em seguida, centrifugada a 5.000×g durante 10 minutos a 4°C (Heraeus Megafuge 11, 

Thermo Scientific®). Essa etapa foi repetida mais uma vez. Posteriormente, as células foram 

submetidas à lise por congelamento em nitrogênio líquido seguido de descongelamento a 

temperatura ambiente, objetivando o rompimento das células e a retirada da hemoglobina. Os 

lisados foram então ressupensos em 20 mL de tampão com ácido 4-2-hidroxietil-1-piperazina 

etil sulfônico 5 mM (HEPES-KOH; pH 7,4), EDTA 1 mM e 0,6 mg/mL de PMSF, e 

centrifugados a 20.000×g durante 20 minutos a 4°C (OPTIMA XE, Beckman Coulter®). Esta 

etapa de centrifugação e lavagem foi repetida mais quatro vezes e o sedimento resultante foi 

dissolvido em 20 mL de uma solução tampão de Tris-HCl 10 mM, pH 7,4, KCl 130 mM, 

MgCl2 0,5 mM e CaCl2 0,05 mM. Finalmente, fez-se a centrifugação a 20.000×g por 20 

minutos a 4°C, sendo esse passo repetido mais três vezes. O sedimento resultante foi 

misturado com 1 mL desse último tampão e armazenado em nitrogênio até o uso (REGA; 

GARRAHAN; BARRABIN; HORENSTEIN et al., 1979). 

 

4.5.2. Determinação da concentração de proteínas totais 

A concentração de proteínas totais foi determinada pelo método descrito por Bradford 

(1976), utilizando a soroalbumina bovina (BSA) como padrão (BRADFORD, 1976). 
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4.5.3. Determinação da atividade da Na,K-ATPase 

Para determinar a atividade da Na,K-ATPase foram utilizados tubos cônicos de 500 

µL, aos quais foram adicionados 40 μg de proteína de preparação de membrana (ghost) em 

meio reacional contendo: Tris-HCl 40mM, pH 7,4, NaCl 130mM, KCl 20 mM, MgCl2 5 mM 

e ATP 3 mM, na presença e na ausência de ouabaína 1 mM, para determinar especificamente 

a atividade da enzima, em um volume final de 50 μL. A reação foi iniciada pela adição de 25 

µL do meio reacional contendo ATP e parada com 100 µL de dodecilsulfato de sódio (SDS) a 

1% (p/v) após 60 minutos de reação em banho-maria a 37ºC. Posteriormente, foram 

adicionados 100 μL de solução de Fiske para a complexação com o fosfato inorgânico 

produzido pela hidrólise do ATP. Em seguida, o conteúdo de cada tubo foi transferido para 

uma placa de 96 poços para a realização da leitura em leitor de placas modelo Power Wave 

XS2 (Biotek®) a 660 nm (FISKE; SUBBAROW, 1925).  

 

4.5.4. Avaliação do efeito da concentração de DZP na atividade da Na,K-ATPase 

Para avaliar o efeito da concentração de DZP na atividade da Na,K-ATPase, uma 

alíquota das preparações de membrana (ghosts) dos grupos controle foi incubada com DZP 

injetável em concentrações variáveis de 0, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 e 25 µg/mL, 

por um período fixo de 60 minutos, após o qual foi avaliada a atividade da enzima conforme 

descrito no item 4.5.3. 

Para melhor avaliação do efeito do DZP sobre a cinética enzimática, o experimento foi 

repetido utilizando-se Na,K-ATPase purificada da membrana plasmática da medula renal de 

porco, a qual foi cortesia do Laboratório de Estrutura e Regulação de P-ATPase do Instituto 

de Bioquímica Médica da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A preparação foi 

obtida de acordo com Cortes et al. (2006) (CORTES; VEIGA-LOPES; BARRABIN; 

ALVES-FERREIRA et al., 2006). A atividade enzimática foi medida utilizando-se o mesmo 

meio reacional usado na determinação da atividade da Na,K-ATPase eritrocitária, porém na 

ausência de ouabaína e com tempo de reação de 20 minutos. 
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4.5.5. Extração lipídica do plasma  

Os lipídios totais do plasma foram extraídos com uma mistura de clorofórmio / 

isopropanol (14:11), conforme descrito por Rose e Oklander (1965). Em um tubo de vidro 

tampado, 11 mL de isopropanol foram adicionados a 1 mL do plasma e incubados por 1h em 

gelo com agitação a cada 15 minutos. Em seguida, 14 mL de clorofórmio foram adicionados e 

a mistura foi incubada por mais 1h em gelo com nova agitação a cada 15 minutos. 

Posteriormente, foi centrifugada a 5.000xg por 10 minutos. Após a separação de fases, a fase 

orgânica (fase inferior) foi seca em rotaevaporador Fisatom 550, ressuspensa em 1 mL de 

clorofórmio e estocada a -20°C para posterior análise do conteúdo de fosfolipídios e 

colesterol totais (ROSE ; OKLANDER 1965) 

 

4.5.6. Determinação do conteúdo de fosfolipídios totais 

O fosfato inorgânico liberado pela hidrólise ácida dos fosfolipídios foi dosado 

utilizando-se o procedimento descrito por Chen e colaboradores. Para determinação do 

conteúdo de fosfolipídios totais, foi utilizado o produto da extração lipídica do plasma.  

Após a extração lipídica, 40 µL das amostras obtidas do plasma (fase orgânica) foram 

digeridos com 0,5 mL de ácido nítrico 65% (v/v) a 120
o
C, secos em corrente de nitrogênio, 

ressuspensos em 0,5 mL de água destilada e misturados com 1,0 mL do reagente de Chen 

(preparado na hora  do  uso  por  ser  fotossensível,  consiste  em  solução  de  ácido  

ascórbico  10%  e molibdato  de  amônio  3,4 mM  em  ácido  sulfúrico  0,45 mM, 1:6). A 

solução foi mantida durante 20 minutos em banho-maria a 45°C e, em seguida, submetida à 

análise em espectrômetro Genesys 10 UV scanning (Thermo Scientific®) em um 

comprimento de onda de 820 nm (CHEN; TORIBARA; WARNER, 1956).  

As determinações de concentração de fosfato inorgânico foram estimadas a partir da 

regressão linear dos valores de uma curva padrão de fosfato feita a cada dosagem. Como 

padrão, foi utilizada uma solução de NaH2PO4  1,0  mM  e,  para  a  curva  padrão,  foram  

utilizadas  concentrações  de  5  a  100 nmoles de fosfato por tubo de ensaio. 
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4.5.7. Determinação do conteúdo de colesterol total 

Para a determinação do conteúdo de colesterol foi empregado o método descrito por 

Račková (2013), utilizando-se o produto da extração lipídica do plasma. 

Após a extração, 40 µL do extrato lipídico foram secos em corrente de nitrogênio 

gasoso e, para cada amostra, foram adicionados 0,375 mL de ácido acético e 0,25 mL de 

reagente de cloreto férrico (2,5% w / v FeCl3 em 85% w /v H3PO4 diluído em 8% v / v de 

H2SO4 concentrado). A amostra foi mantida em repouso por 10 minutos e quantificada em 

espectrômetro Genesys 10 UV scanning (Thermo Scientific®) em um comprimento de onda 

de 550 nm (RAČKOVÁ, 2013). 

As determinações de concentração de colesterol foram estimadas a partir da regressão 

linear dos valores da curva padrão de colesterol feita a cada dosagem. Como padrão, utilizou-

se uma solução de colesterol (C8667- Sigma-Aldrich) 1,0 mM e, para a curva padrão, foram 

utilizadas quantidades de 3 a 150 nmoles de colesterol no tubo de ensaio.  

 

4.5.8. Determinação dos níveis de peroxidação lipídica 

Os níveis de peroxidação lipídica foram determinados pela quantificação dos níveis de 

TBARS (substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) como descrito por Buege e Aust em 

1978 (BUEGE; AUST, 1978). 

Em tubos cônicos de 2 mL, adicionou-se 100 µL plasma e completou-se o volume 

para 200 µL com tampão fosfato de sódio 50 mM, pH 7,4. Posteriormente, foram adicionados 

200 µL de ácido tricloroacético (12% em água destilada) e, em seguida, adicionou-se 400 µL 

de ácido tiobarbitúrico (1% em água destilada). A mistura foi agitada em vórtex por 30 

segundos e, posteriormente, levou-se ao banho-maria a 95ºC por 30 minutos. Após esse 

período, colocou-se em banho de gelo por 10 minutos. Decorrido esse tempo, os tubos 

cônicos foram centrifugados em uma centrifuga de microtubo modelo CT18000R (Cientec®) 

a 9.000xg por 10 minutos. O sobrenadante foi recolhido e levado ao espectrômetro Genesys 

10 UV scanning (Thermo Scientific®) para realização da leitura a 532 nm. 

As determinações foram feitas em triplicata, e a quantificação da lipoperoxidação foi 

calculada com relação a uma curva padrão, obtida a partir de uma solução padrão de 

malondialdeído (MDA), variando-se a quantidade de 0 a 600 nM. 
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4.5.9. Determinação do conteúdo de Glutationa Reduzida (GSH) 

A determinação do conteúdo de GSH baseia-se na reação do reagente de Ellman, em 

que o ácido 5,5'-ditiobis-2-nitrobenzóico (DTNB) reage com o tiol livre, originando um 

dissulfeto misto e ácido 2-nitro-5-tiobenzóico (JOLLOW; MITCHELL; ZAMPAGLIONE; 

GILLETTE, 1974). 

Em uma placa de 96 poços foram adicionados 25 µL de plasma/poço. Em seguida, 

foram adicionados 250 µL de tampão pH 8,0 (Tris 1 M, pH 8,0, EDTA 0,1 mM) e, por 

último, acrescentou-se 5 µL de DTNB 10 mM para formação do dissulfeto misto mais ácido 

2-nitro-5-tiobenzóico. Após 20 minutos de reação, foi feita leitura da absorbância em 

espectrofotômetro Genesys 10 uv scanning (Thermo Scientific®) a 412 nm. 

 

4.6.PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL – SEGUNDA ETAPA 

4.6.1. Preparação de membranas eritrocitárias (ghost) 

A preparação de membranas eritrocitárias foi realizada conforme metodologia descrita 

no item 4.5.1 (REGA; GARRAHAN; BARRABIN; HORENSTEIN et al., 1979).  

 

4.6.2. Determinação da concentração de proteínas totais 

A concentração de proteínas totais foi determinada pelo método descrito por Bradford 

(1976), utilizando a soroalbumina bovina (BSA) como padrão (BRADFORD, 1976). 

 

4.6.3. Determinação da atividade da Na,K-ATPase 

A determinação da atividade da Na,K-ATPase foi realizada conforme metodologia 

descrita no item 4.5.3 (FISKE; SUBBAROW, 1925).  
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4.6.4. Avaliação do efeito do tempo de incubação com DZP na atividade da Na,K-

ATPase 

Para avaliar o efeito do tempo de incubação com DZP na atividade da Na,K-ATPase, 

uma alíquota das preparações de membrana (ghosts) dos grupos controle foi incubada com 

DZP puro na concentração fixa de 15 μg/mL, por períodos de tempo variáveis de 0, 10, 20, 

30, 40, 50 e 60 minutos, após os quais foi avaliada a atividade da enzima conforme descrito 

no item 4.5.3. 

Para melhor avaliação do efeito do DZP sobre a cinética enzimática, o experimento foi 

repetido utilizando-se Na,K-ATPase purificada da membrana plasmática da medula renal de 

porco e a atividade enzimática foi medida utilizando-se o mesmo meio usado para a 

determinação da atividade da Na,K-ATPase eritrocitária, porém na ausência de ouabaína e 

com tempo de reação de 20 minutos. 

 

4.6.5. Avaliação do efeito da concentração de DZP na atividade da Na,K-ATPase 

A avaliação do efeito da concentração de DZP na atividade da Na,K-ATPase foi 

realizada conforme metodologia descrita no item 4.5.4. 

 

4.6.6. Determinação da atividade de Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática (PMCA) 

A atividade da Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática foi determinada em placa de 96 

poços, aos quais foram adicionados 40 μg de proteína de preparação de membrana (ghost) em 

meio reacional contendo: Tris-HCl 40 mM, pH 7,4, KCl 80 mM, MgCl2 0,5 mM, EGTA 0,2 

mM, CaCl2 0,2 mM e ouabaína 1 mM, em um volume final de 50 μL. A reação foi iniciada 

pela adição de 3 mM ATP e parada com 100 µL de SDS a 1% (p/v) após 90 minutos. de 

reação em banho-maria a 37ºC. Posteriormente, foram adicionados 100 μL de solução de 

Fiske para a complexação com o fosfato inorgânico produzido pela hidrólise do ATP. O 

fosfato inorgânico foi então quantificado por meio da leitura em leitor de placas modelo 

Power Wave XS2 (Biotek®) a 660 nm (FISKE; SUBBAROW, 1925).  

 

 



43 
 

4.6.7. Determinação dos níveis de peroxidação lipídica 

A determinação dos níveis de peroxidação lipídica eritrocitária foi realizada conforme 

metodologia descrita no item 4.5.8 (BUEGE; AUST, 1978), utilizando-se 100 μL da 

preparação de membrana eritrocitária (ghost). 

 

4.6.8. Extração lipídica da preparação de membrana (ghosts) 

Foram utilizados 300 µg de proteína de ghost para extração lipídica. As alíquotas 

foram transferidas para tubos de vidro e a elas foram adicionados 2,8 mL de uma solução de 

clorofórmio/metanol/água (1/2/0,8 v/v). As alíquotas foram agitadas vigorosamente em vortex 

e deixadas em repouso no gelo por 2h e, posteriormente, centrifugadas a 740xg por 15 

minutos e transferidas para um novo tubo. Ao pellet restante, foram adicionados, novamente, 

2,8 mL de uma solução de clorofórmio/metanol/água (1/2/0,8 v/v). As alíquotas foram 

agitadas vigorosamente em vórtex e deixadas em repouso no gelo por 1h e, posteriormente, 

centrifugadas a 740xg por 15 minutos. As amostras foram então transferidas para junto da 

primeira separação e deixadas em repouso na geladeira até o dia seguinte (BLIGH; DYER, 

1959). 

No dia seguinte, as amostras foram centrifugadas a 740xg por 15 minutos e, 

novamente, houve a formação de duas fases, sendo que a fase superior foi descartada e a fase 

inferior (fase orgânica), correspondente ao extrato contendo os lipídios de membrana, foi 

concentrada em rotaevaporador, ressuspensa em volume conhecido de clorofórmio e estocada 

a -20°C para análise dos fosfolipídios e colesterol de membrana.  

 

4.6.9. Determinação do conteúdo de fosfolipídios de membrana 

A determinação do conteúdo de fosfolipídios de membrana foi realizada conforme 

metodologia descrita no item 4.5.6 (CHEN; TORIBARA; WARNER, 1956), utilizando-se 40 

μL do extrato lipídico obtido da preparação de membrana. 
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4.6.10. Determinação do conteúdo de colesterol de membrana 

A determinação do conteúdo de colesterol de membrana foi realizada conforme 

metodologia descrita no item 4.5.7 (RAČKOVÁ, 2013), utilizando-se 40 μL do extrato 

lipídico obtido da preparação de membrana. 

 

4.6.11. Extração lipídica do concentrado de hemácias  

Os lipídios totais de hemácias foram extraídos conforme metodologia descrita no item 

4.5.5 (ROSE ; OKLANDER 1965), utilizando-se 1 mL do concentrado de hemácias. 

 

4.6.12. Determinação do conteúdo de fosfolipídios totais 

A determinação do conteúdo de fosfolipídios totais foi realizada conforme 

metodologia descrita no item 4.5.6 (CHEN; TORIBARA; WARNER, 1956), utilizando-se 40 

μL do concentrado de hemácias. 

 

4.6.13. Determinação do conteúdo de colesterol total 

A determinação do conteúdo de colesterol total foi realizada conforme metodologia 

descrita no item 4.5.7 (RAČKOVÁ, 2013), utilizando-se 40 μL do concentrado de hemácias. 

 

4.6.14. Determinação da fragilidade osmótica 

A determinação da fragilidade osmótica de eritrócitos foi baseada na metodologia 

descrita por Kraus et al. (1997), com algumas modificações. 

Em um tubo de ensaio de vidro foram adicionados 2,475 mL de soluções salinas de 

diferentes concentrações (0,1 a 0,9 %) e, em seguida, foram adicionados 25 μL do 

concentrado de hemácias. Os tubos foram então homogeneizados em vortex por 

aproximadamente 15 segundos e incubados por 30 minutos, a 37°C. 

Posteriormente, as amostras foram centrifugadas a 1.000xg em temperatura ambiente 

por 15 minutos. O sobrenadante foi recolhido para a quantificação da hemólise por 
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espectrofotometria, utilizando-se o espectrofotômetro Genesys 10 uv scanning (Thermo 

Scientific®) a 540 nm.  

A absorbância lida na amostra com NaCl 0,1% foi considerada como 100% (grau 

máximo de hemólise). Utilizando-se regra de três simples, foi calculado o grau de hemólise 

das demais concentrações. As porcentagens de hemólise foram plotadas contra as respectivas 

concentrações de sal (KRAUS; ROTH; KIRCHGESSNER, 1997). 

 

4.6.15. Preparação do hemolisado 

O hemolisado foi obtido da seguinte forma: 500 μL do concentrado de hemácias foram 

lavados duas vezes com solução de cloreto de sódio (0,9% (p/p) de NaCl em água) e 

centrifugados a 1.000xg por 10 minutos a 4°C para remover os resíduos de plasma. Em 

seguida, 500 μL de solução salina foram adicionados aos eritrócitos, seguidos de 

centrifugação a 1.000xg durante 10 minutos a 4°C. O sedimento foi então lisado, diluindo-o 

em 500 μL de tampão Tris-HCl 10 mM, pH 7,0, contendo 270 mM de EDTA e 5 mM de 

mercaptoetanol, seguido por congelamento e descongelamento em nitrogênio líquido 

(HOGEBACK; SCHWARZER; WEHE; SPERLING et al., 2016; OROSZ; OLÁH; 

ALVAREZ; KESERU et al., 2001). 

 

4.6.16. Quantificação de hemoglobina livre (Hb) 

A concentração de hemoglobina livre (Hb) foi determinada colorimetricamente, 

conforme descrito por Guo et. al (2015). Após a adição de 100 μL de hemolisado a 5 mL de 

reagente de Drabkin (ferricianeto de potássio, 0,9 mM; cianeto de potássio, 1,5 mM) em uma 

cubeta de vidro,  a solução permaneceu por 15 minutos em temperatura ambiente, evitando-se 

a luz. A concentração de cianometemoglobina na solução foi medida por espectrofotometria a 

540 nm (GUO; GYNN; CHANG, 2015).  

 

4.6.17. Quantificação de peróxido de hidrogênio (H2O2)  

A quantificação da produção de H2O2 foi realizada pela adição de 10 µL de 

hemolisado e 990 µL de meio de reação contendo: 250 µM de sulfato ferroso amoniacal, 25 
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mM de H2SO4 e 100 µM de laranja de xilenol em tubo cônico de 1 mL. Após agitação em 

vórtex por 10 segundos, deixou-se em repouso sob proteção de luz por 45 minutos. Decorrido 

esse tempo, leu-se o produto formado em espectrofotômetro Genesys 10 uv scanning (Thermo 

Scientific®) em um comprimento de onda de 580 nm (JIANG; WOOLLARD; WOLFF, 

1990). A produção de H2O2 foi calculada a partir de uma curva padrão, utilizando-se H2O2 

PA, nas concentrações de 0 a 100 nM. 

 

4.6.18. Determinação da atividade da Superóxido Dismutase (SOD)  

A determinação da atividade da SOD foi baseada na habilidade da enzima em inibir a 

auto-oxidação da epinefrina em pH alcalino. Para isso, utilizou-se um meio de reação com o 

volume final de 1 mL, contendo 975 µL de tampão glicina 50 mM, pH 10, e 25 µL de 

epinefrina 60 mM (em HCl 0,1 M, pH 2,0) em uma cubeta de quartzo. A reação foi realizada 

por 2 minutos. Os valores de absorbância obtidos nesse meio correspondem a 100% de 

reação. Posteriormente, foram adicionados à cubeta os volumes de 10, 20 e 30 µL de 

hemolisado, sendo esse volume subtraído do tampão. Mediu-se a oxidação da epinefrina em 

espectrofotômetro Genesys 10 uv scanning (Thermo Scientific®) a 480 nm (MISRA; 

FRIDOVICH, 1972).  

 

4.6.19. Determinação da atividade da Catalase (CAT) 

A determinação da atividade da CAT tem como princípio básico a medida da 

velocidade de produção de O2 e H2O à proporção que o H2O2 é utilizado como substrato 

(MAEHLY ; CHANCE, 1954).   

Para determinação dessa atividade, foi preparado um meio de reação contendo 18 mL 

de uma solução de H2O2 (10% v/v em água destilada), 1 mL de tampão Tris-HCl 1M, pH 8,0, 

EDTA 5 mM e 0,8 mL de água destilada. Em seguida, foram colocados 980 µL do meio de 

reação e 20 µL do hemolisado obtido em uma cubeta de quartzo. A leitura foi realizada em 

espectrofotômetro Genesys 10 uv scanning (Thermo Scientific®), em um comprimento de 

onda de 230 nm, por 1 minuto.   
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4.6.20. Determinação da atividade da Glutationa Peroxidase (GPx) 

Para a determinação da atividade de GPx, foi feito um meio de reação com volume 

final de 1 mL, contendo: 250 μL de tampão fosfato 50 mM, pH 7,4, 40 μL de EDTA 4 mM, 

12,5 μL de azida de sódio 1,25 mM, 250 μL de GSH 1 mM, 16 μL NADP(H) 0,16 mM, 50 

μL H2O2 0,25 mM, 331,5 μL de água destilada e 50 μL de hemolisado. A oxidação do 

NADP(H) foi lida em espectrofotômetro Genesys 10 uv scanning (Thermo Scientific®) a 340 

nm (FLOHE; GÜNZLER; SCHOCK, 1973; HAQUE; BIN-HAFEEZ; PARVEZ; PANDEY et 

al., 2003). 

 

4.6.21. Determinação do conteúdo de Glutationa Reduzida (GSH) 

A determinação do conteúdo de glutationa reduzida (GSH) foi realizada conforme 

metodologia descrita no item 4.5.9, utilizando-se 25 μL do hemolisado (JOLLOW; 

MITCHELL; ZAMPAGLIONE; GILLETTE, 1974). 

 

4.6.22. Determinação da atividade da Acetilcolinesterase (AChE) 

A atividade enzimática da AChE foi avaliada no hemolisado por método 

colorimétrico, conforme descrito por Ellman, et. al (ELLMAN; COURTNEY; ANDRES; 

FEATHER-STONE 1961).  

O método baseia-se na medida da velocidade de produção da tiocolina através da 

hidrólise do análogo do substrato da AChE, a acetiltiocolina. A tiocolina reage com o 

chamado Reagente de Ellman (DTNB ou ácido 5,5’-ditiobis-2-nitrobenzóico, 3 mM), 

formando uma mistura de dissulfetos e um ânion amarelo (nitrobenzoato) com intensa 

absorção em 405 nm. 

Em uma placa de 96 poços foram adicionados 2 µL de hemolisado/poço. Em seguida, 

colocou-se 178 µL de meio de reação (Tris 1 M pH 8,0, EDTA 0,1 mM) e, por último, foram 

adicionados 75 µL de DTNB 3 mM para formação do dissulfeto misto e ácido 2-nitro-5-

tiobenzóico. Após 5 minutos de reação, foi feita leitura da absorbância em espectrofotômetro 

Genesys 10 uv scanning (Thermo Scientific®) a 405 nm. Posteriormente à leitura, foram 
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adicionados 25 µL de iodeto de acetiltiocolina 15 mM e, após 5 minutos, foi realizada nova 

leitura em espectrofotômetro. 

 

4.7.Análise estatística 

Todos os experimentos foram realizados em triplicata e os resultados foram analisados 

utilizando-se o software GraphPad Prism 5, com valores expressos como média ± erro padrão 

(EP) da média e submetidos à análise de variância (ANOVA), seguida pelos pós-testes de 

Bonferroni ou Teste de Comparação Múltipla de Newman-Keuls, conforme apropriado.  

Os dados foram expressos como porcentagem em relação ao grupo controle de 30 

minutos. Valor de p < 0,05 foi considerado para diferença estatisticamente significativa entre 

os grupos avaliados. 

 

5. RESULTADOS 

5.1.TRATAMENTO COM DZP COMERCIAL, SOLUÇÃO INJETÁVEL (VALIUM®) 

Inicialmente, a fim de avaliarmos os efeitos provocados pelo DZP injetável nos 

eritrócitos humanos, avaliamos o conteúdo de fosfolipídios totais e de colesterol total, não 

tendo sido observadas diferenças significativas em relação ao grupo controle em nenhum dos 

tempos avaliados (Tabela 1). 

De forma semelhante, não houve alteração nos marcadores de estresse oxidativo 

(TBARS e GSH) ao se comparar o grupo tratado com seus respectivos controles. Vale 

salientar, no entanto, que, embora não tenha sido observada diferença estatisticamente 

significativa, uma clara tendência de aumento nos níveis de peroxidação lipídica (TBARS) foi 

constatada, tanto em 30 quanto em 60 minutos de incubação com o fármaco, conforme 

mostrado na Tabela 1. Tal tendência de aumento, também foi observada ao se avaliar o 

conteúdo de GSH no plasma após 30 minutos de incubação com DZP injetável, efeito não tão 

pronunciado em 60 minutos de tratamento (Tabela 1). 

Por fim, avaliando-se a atividade da enzima Na,K-ATPase eritrocitária, foi observada 

uma diminuição significativa em sua atividade em ambos os tempos de incubação, sendo o 
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prejuízo da atividade mais acentuado nos primeiros 30 minutos de tratamento, conforme 

mostrado na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Percentual de fosfolipídios e colesterol total, níveis de peroxidação lipídica (TBARS), 

conteúdo de GSH e atividade da Na,K-ATPase de eritrócitos previamente tratados com DZP injetável 

por 30 e 60 minutos. Os dados são apresentados como média ± EP (n = 2). Todos os dados foram 

submetidos à análise de variância Two-way ANOVA, seguida do pós-teste de Bonferroni. 

 
(*) e (**) diferença significativa em relação ao grupo controle de 30 minutos. (#) diferença 

significativa em relação ao grupo controle de 60 minutos. 

 

Diante desses resultados, a fim de melhor compreendermos a cinética da Na,K-

ATPase na presença do DZP injetável, avaliamos se a concentração do fármaco utilizada seria 

capaz de afetar a atividade enzimática. Para isso, foi utilizada a enzima eritrocitária, presente 

na preparação de membrana (ghost) previamente obtida, e a enzima purificada da membrana 

plasmática da medula renal de porco, as quais foram incubadas com concentrações crescentes 

do fármaco (0-25μg/mL).  

Após as análises, nossos resultados mostraram uma queda significativa e abrupta na 

atividade da enzima purificada em concentrações acima de 11 μg/mL, sendo a atividade nula 

a partir de 19 μg/mL (Figura 8A). Por outro lado, nenhuma alteração na atividade da Na,K-
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ATPase eritrocitária incubada com o DZP nas mesmas condições foi observada, conforme 

mostrado na Figura 8B. 
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Figura 8: Efeito da concentração de DZP na atividade da Na,K-ATPase. DZP comercial, solução 

injetável, foi adicionado diretamente na preparação de membrana e a atividade enzimática foi avaliada. 

(A) Atividade da Na,K-ATPase purificada da membrana plasmática da medula renal de porco. (B) 

Atividade da Na,K-ATPase de membranas eritrocitárias humanas. Os dados são apresentados como 

média ± EP (n = 3). Todos os dados foram submetidos à análise de variância Two-way ANOVA, 

seguida do pós-teste de Comparação Múltipla de Newman-Keuls. (**) Diferença significativa em 

relação ao grupo controle (DZP 0 μg/mL) (p < 0,001). 

 

5.2.TRATAMENTO COM “DZP PURO” 

Frente aos resultados obtidos após o tratamento dos eritrócitos com DZP injetável 

(Valium®), juntamente com a análise da composição do veículo utilizado nessa forma de 

apresentação do fármaco – o qual contém ácido benzoico, álcool benzílico, álcool etílico, 

benzoato de sódio, propilenoglicol e água para injetáveis (ROCHE) –, decidimos repetir os 

testes e avaliar, por meio de experimentos adicionais, o efeito do DZP puro, uma vez que os 

efeitos observados poderiam ser decorrentes não apenas do DZP, mas também  do diluente da 

solução injetável que, por si só, poderia ser capaz de influenciar os parâmetros bioquímicos 

analisados. 

 

 

 



51 
 

5.2.1. Integridade eritrocitária após tratamento com DZP 

Após a coleta de sangue, incubação com DZP e obtenção do concentrado de hemácias, 

os níveis de hemólise dos eritrócitos tratados com o fármaco foram avaliados. 

Os resultados mostraram que, após 30 minutos de exposição ao fármaco, em solução 

salina a 0,4%, o grupo tratado apresentou um grau de hemólise 33% (p < 0,001) maior em 

relação ao grupo controle (Figura 9A). De forma semelhante, após 60 minutos de incubação 

com DZP, o grupo tratado apresentou 17% (p < 0,05) mais hemólise quando comparado ao 

grupo controle nas mesmas condições, conforme mostrado na Figura 9B. 
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Figura 9: Integridade eritrocitária. A fragilidade osmótica foi avaliada no concentrado de hemácias. 

(A) porcentagem de hemólise após 30 minutos de incubação com DZP puro e (B) porcentagem de 

hemólise após 60 minutos de incubação com DZP puro. Os dados são apresentados como média ± EP 

(n = 3). Todos os dados foram submetidos à análise de variância Two-way ANOVA, seguida do pós-

teste de Bonferroni. (*) Diferença significativa em relação ao respectivo grupo controle (p < 0,05) e 

(**) diferença significativa em relação ao respectivo grupo controle (p < 0,001). 

 

Tendo em vista o aumento da fragilidade osmótica, avaliamos o conteúdo de 

hemoglobina livre (Hb) presente no hemolisado celular, a fim de se verificar se o fármaco 

promoveria, por si só, maior lise das células. No entanto, apesar de os eritrócitos se 

apresentarem mais frágeis, conforme observado nos primeiros experimentos, não foram 

encontradas alterações no percentual de hemólise em 30 ou 60 minutos de incubação com 

DZP (Figura 10A), descartando-se tal hipótese. 

 Diante desses resultados, a atividade da AChE eritrocitária, um biomarcador da 

integridade da membrana (SALDANHA, 2017), foi avaliada. Foi observado que o tratamento 

com DZP foi capaz de diminuir a atividade da hidrolase em 22% (p < 0,05) e 24% (p < 0,05) 
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após 30 e 60 minutos, respectivamente, indicando um possível comprometimento da 

integridade membranar (Figura 10B). 
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Figura 10: Integridade eritrocitária. (A) Porcentagem de hemoglobina livre (Hb) no hemolisado 

após 30 e 60 minutos de incubação com DZP puro. (B) Atividade da AChE eritrocitária após 30 e 60 

minutos de incubação com DZP puro. Os dados são apresentados como média ± EP (n = 3). Todos os 

dados foram submetidos à análise de variância Two-way ANOVA, seguida do pós-teste de 

Bonferroni. (*) Diferença significativa em relação ao respectivo grupo controle (p < 0,05). 

 

5.2.2. Conteúdo lipídico e estresse oxidativo 

Uma vez constatado esse possível comprometimento da membrana, o conteúdo 

lipídico das células, bem como os níveis de alguns marcadores de estresse oxidativo, foram 

analisados. 

 Após a realização da extração lipídica a partir do concentrado de hemácias, avaliamos 

o conteúdo de fosfolipídios totais e colesterol total, os quais não apresentaram nenhuma 

diferença significativa em relação aos grupos controles. Da mesma forma, a razão 

fosfolipídios/colesterol não se mostrou alterada após o tratamento em nenhum dos tempos 

analisados, conforme apresentado na Figura 11. 
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Figura 11: Teor lipídico total. Conteúdo lipídico total de eritrócitos submetidos ao tratamento com 

DZP puro por 30 ou 60 minutos. (A) Conteúdo de fosfolipídios totais. (B) Conteúdo de colesterol 

total. (C) Razão entre o conteúdo de fosfolipídios e colesterol totais. Os dados são apresentados como 

média ± EP (n = 3). Todos os dados foram submetidos à análise de variância Two-way ANOVA, 

seguida do pós-teste de Bonferroni. 

 

Diante disso, avaliamos também o conteúdo de fosfolipídios e colesterol de membrana 

após a extração lipídica realizada a partir da preparação da membrana eritrocitária (ghost).  

Diferentemente do observado para o conteúdo lipídico total no concentrado de 

hemácias, foi observado um aumento significativo de 43% (p < 0,01) no conteúdo 

fosfolipídico da membrana após 60 minutos de incubação com DZP em comparação com o 

respectivo grupo controle (Figura 12A). No entanto, nenhuma alteração significativa foi 

observada no teor de fosfolipídios em 30 minutos ou no conteúdo de colesterol após 30 ou 60 

minutos de tratamento com o fármaco (Figura 12A e 12B). 
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Figura 12: Teor lipídico de membrana. Conteúdo lipídico da membrana de eritrócitos submetidos ao 

tratamento com DZP puro por 30 ou 60 minutos. (A) Conteúdo de fosfolipídios de membrana. (B) 

Conteúdo de colesterol de membrana. Os dados são apresentados como média ± EP (n = 3). Todos os 

dados foram submetidos à análise de variância Two-way ANOVA, seguida do pós-teste de 

Bonferroni. (**) diferença significativa em relação ao respectivo grupo controle (p < 0,01). 

 

Uma vez que foram observadas alterações importantes relacionadas à integridade e 

conteúdo lipídico da membrana eritrocitária, avaliamos como estaria o sistema de defesa 

antioxidante dessas células após o tratamento com DZP.  

Na preparação de membrana eritrocitária (ghost), o índice de peroxidação lipídica foi 

analisado e os níveis de TBARS não se mostraram alterados em 30 ou 60 minutos, como 

mostra a Figura 13A. Por outro lado, a quantificação de H2O2 presente no hemolisado 

mostrou uma diminuição significativa nos níveis dessa ERO em 21% (p < 0,01) e 24% (p < 

0,05) após 30 e 60 minutos de tratamento, respectivamente, em comparação com seus 

respectivos controles (Figura 13B). 
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Figura 13: Parâmetros relacionados ao estresse oxidativo. Parâmetros de estresse oxidativo em 

eritrócitos submetidos ao tratamento com DZP puro por 30 ou 60 minutos. (A) Níveis de peroxidação 

lipídica nas membranas eritrocitárias e (B) níveis de peróxido de hidrogênio (H2O2) no hemolisado 

celular. MDA = malondialdeído. Os dados são apresentados como média ± EP (n = 3). Todos os dados 

foram submetidos à análise de variância Two-way ANOVA, seguida do pós-teste de Bonferroni. (*) 

Diferença significativa em relação ao respectivo grupo controle (p < 0,05) e (**) diferença 

significativa em relação ao respectivo grupo controle (p < 0,01). 

 

Ainda no hemolisado, avaliamos a atividade de algumas enzimas antioxidantes, além 

do conteúdo de GSH. A atividade da SOD não se mostrou alterada em nenhum dos tempos 

analisados (Figura 14A), enquanto a atividade de CAT apresentou uma diminuição de 38% (p 

< 0,05) em 30 minutos e 45% (p < 0,01) em 60 minutos de incubação quando comparada aos 

respectivos controles (Figura 14B). A atividade da GPx também foi alterada após o 

tratamento, com uma diminuição de 14% (p < 0,05) em sua atividade após 30 minutos e um 

aumento de 21% (p < 0,01) em 60 minutos em relação aos respectivos controles (Figura 14C). 

Quanto aos níveis de GSH, apenas um aumento de 26% (p < 0,05) foi observado em 60 

minutos em comparação com o seu próprio controle (Figura 14D). 
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Figura 14: Sistema de defesa antioxidante. Atividade das enzimas antioxidantes e conteúdo de GSH 

no hemolisado de eritrócitos previamente incubados com DZP puro por 30 e 60 minutos. (A) 

Atividade da SOD. (B) Atividade da CAT. (C) Atividade da GPx. (D) Conteúdo de GSH. Os dados 

são apresentados como média ± EP (n = 3). Todos os dados foram submetidos à análise de variância 

Two-way ANOVA, seguida do pós-teste de Bonferroni. (*) Diferença significativa em relação ao 

respectivo grupo controle (p < 0,05) e (**) diferença significativa em relação ao respectivo grupo 

controle (p < 0,01). 

 

5.2.3. Atividade das enzimas Na,K-ATPase e Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática 

(PMCA) 

Sabe-se que enzimas como a Na,K-ATPase e PMCA dependem fortemente da 

integridade e fluidez membranar e de interações específicas com o microambiente em que 

estão inseridas para realizarem o transporte eficiente dos íons através da membrana. Assim, 

após observarmos importantes alterações na membrana plasmática e nos parâmetros 

relacionados ao estresse oxidativo, avaliamos qual seria o efeito do DZP sobre a atividade 

dessas enzimas. 

Inicialmente, avaliamos a atividade da Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática ativada 

por calmodulina endógena, presente na preparação de membrana eritrocitária (ghost). Nossos 

resultados mostraram que, apesar de terem sido constatadas alterações membranares ao longo 
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do estudo, nenhuma diferença significativa foi encontrada na atividade enzimática em 30 ou 

60 minutos de incubação com DZP, conforme mostra a Figura 15. 
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Figura 15: Atividade da Ca
2+

-ATPase de membrana plasmática (PMCA). Atividade da PMCA 

eritrocitária após 30 e 60 minutos de incubação com DZP puro. Os dados são apresentados como 

média ± EP (n = 3). Todos os dados foram submetidos à análise de variância Two-way ANOVA 

seguida do pós-teste de Bonferroni. 

 

Diferentemente do observado para a PMCA, avaliando-se a atividade da Na,K-ATPase 

eritrocitária, presente na preparação da membrana (ghost) obtida do sangue previamente 

tratado com DZP, foi encontrada uma diminuição significativa de 46% (p < 0,01) na atividade 

enzimática após 30 minutos de incubação com o fármaco em comparação com o seu 

respectivo grupo controle, conforme mostrado na Figura 16. Alteração semelhante 

(diminuição de 49%; p < 0,01) foi observada ao se comparar os grupos controles de 30 e 60 

minutos de incubação; no entanto, nenhuma alteração na atividade enzimática foi observada 

após 60 minutos de tratamento em relação ao respectivo grupo controle (Figura 16). 

 



58 
 

30 60 
0

50

100

150

**

CTR

DZP

##

Tempo (min.)

%
 A

ti
v
id

a
d

e
 N

a
,K

-A
T

P
a
s
e

 

Figura 16: Atividade da Na,K-ATPase. Atividade da Na,K-ATPase presente na preparação da 

membrana eritrocitária (ghost). Sangue humano foi previamente incubado com 15 µg/mL de DZP puro 

por 30 ou 60 minutos e o ghost foi obtido para avaliação da atividade da enzima. Os dados são 

apresentados como média ± EP (n = 3). Todos os dados foram submetidos à análise de variância Two-

way ANOVA seguida do pós-teste de Bonferroni. (**) Diferença significativa em relação ao 

respectivo grupo controle (p < 0,01). (##) Diferença significativa em relação ao grupo controle 30 

minutos (p < 0,01).  

 

5.2.4. Avaliação do efeito do tempo de incubação e da concentração de DZP sobre a 

atividade da Na,K-ATPase 

Posteriormente, a fim de melhor compreendermos os efeitos do DZP sobre a cinética 

da Na,K-ATPase, avaliamos se o tempo de incubação com o fármaco, bem como a 

concentração utilizada, seriam capazes de afetar a atividade enzimática.  

Para esses experimentos, DZP puro foi adicionado diretamente em duas preparações 

de membrana não previamente incubadas com o fármaco – membrana plasmática da medula 

renal de porco e membrana eritrocitária (ghost) –, objetivando determinar se os efeitos 

resultantes do tratamento poderiam ser diretos ou indiretos.  

Nossos resultados mostraram que o tempo de incubação (de 0 a 60 minutos, a uma 

concentração fixa de 15 μg/mL) e a concentração de DZP utilizada (de 0-25 μg/mL, a um 

período de incubação fixo de 1h) não influenciaram a atividade da Na,K-ATPase purificada 

da membrana plasmática da medula renal de porco (Figuras 15A e 15B). No entanto, uma 

diminuição significativa (p < 0,05) na atividade da enzima eritrocitária foi observada a partir 

de 50 minutos de incubação (concentração fixa de 15 μg/mL) e em concentrações acima de 13 

μg/mL do fármaco (tempo de incubação fixo de 1h), conforme mostrado nas Figuras 15C e 

15D, respectivamente.  
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Cumpre salientar que, no intuito de se descartar possíveis efeitos resultantes do 

próprio tempo de exposição ao ambiente durante o período de incubação das amostras, foi 

feito um controle do tempo de incubação de 0 e 60 minutos, na ausência de DZP 

(identificados com C0 e C60 na Figura 15C), não sendo observada diferença significativa 

entre eles, confirmando que o comprometimento da atividade observado foi, de fato, 

resultante do tempo de exposição ao fármaco. 
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Figura 17: Efeito do tempo e da concentração de DZP na atividade da Na,K-ATPase. (A) Efeito 

do tempo de incubação com DZP puro na atividade da Na,K-ATPase purificada da membrana 

plasmática da medula renal de porco. (B) Efeito da concentração de DZP puro sobre a atividade da 

Na,K-ATPase purificada da membrana plasmática da medula renal de porco. (C) Efeito do tempo de 

incubação com DZP puro na atividade da Na,K-ATPase eritrocitária (ghosts). (D) Efeito da 

concentração de DZP puro sobre a atividade da Na,K-ATPase eritrocitária (ghosts). Nos gráficos (A) e 

(C), o tempo de incubação variou de 0 a 60 minutos, a uma concentração fixa de 15 μg/mL. Nos 

gráficos (B) e (D), a concentração de DZP variou de 0-25 μg/mL, a um período de incubação fixo de 

1h. C0 e C60 = controles do tempo de incubação de 0 e 60 minutos, respectivamente. Os dados são 

apresentados como média ± EP (n = 3). Todos os dados foram submetidos à análise de variância One-

way ANOVA, seguida do pós-teste de Comparação Múltipla de Newman-Keuls. (*) Diferença 

significativa em relação ao grupo controle (p < 0,05). 
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6. DISCUSSÃO 

Apesar do alto consumo de BZDs, poucos são os estudos que descrevem os efeitos do 

DZP nos eritrócitos. Assim, avaliamos os efeitos do DZP injetável e puro nessas células 

sanguíneas, a fim de compararmos seus efeitos sobre parâmetros relacionados à integridade da 

membrana, conteúdo lipídico, atividade das ATPases de membrana e estresse oxidativo 

celular.  

Na primeira etapa do estudo, avaliamos o efeito do DZP injetável (Valium®), o qual 

apresenta como veículo uma solução composta por ácido benzoico, álcool benzílico, álcool 

etílico, benzoato de sódio e propilenoglicol (ROCHE).  

Após as análises, observamos alterações significativas na Na,K-ATPase, que 

apresentou sua atividade prejudicada pelo tratamento com o fármaco por 30 e 60 minutos, 

embora não tenham sido encontradas diferenças significativas no conteúdo lipídico total no 

plasma ou nos marcadores de estresse oxidativo (Tabela 1).  

Sabe-se que mesmo pequenas alterações na composição das membranas celulares 

podem afetar fortemente o funcionamento de proteínas intrínsecas da membrana, que regulam 

o equilíbrio químico e físico nas células. Essas alterações, por sua vez, podem ocorrer devido 

à introdução de álcoois de cadeia curta nas superfícies membranares, como o etanol e o 

metanol, o que pode afetar propriedades mecânicas de permeabilidade e difusão (PATRA; 

SALONEN; TERAMA; VATTULAINEN et al., 2006). 

Nesse mesmo sentido, BASSÉ e colaboradores (1992), avaliando o efeito do álcool 

benzílico na mobilidade transversal de fosfolipídios na membrana de eritrócitos humanos, 

observaram um aumento na taxa de translocação de aminofosfolipídios e uma troca de 

fosfolipídios mais efetiva entre os dois folhetos da membrana por difusão, evidenciando a 

sensibilidade dos eritrócitos a modificações mínimas de membrana. Dessa forma, o efeito de 

fluidização do álcool benzílico, juntamente com a mudança na distribuição transversal de 

fosfolipídios, poderia afetar a atividade catalítica de enzimas de membrana, bem como a vida 

útil da célula (BASSÉ; SAINTE-MARIE; MAURIN; BIENVENÜE, 1992). 

Sendo assim, tendo em vista o fato de que o veículo dessa forma de apresentação do 

fármaco contém diversas substâncias em sua composição, dentre elas os álcoois etílico e 

benzílico, aliado ao fato de que tais compostos são capazes de alterar importantes 

propriedades membranares e bioquímicas das células, levantamos a hipótese de que os 
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resultados observados poderiam ser decorrentes da ação do próprio diluente sobre as células, e 

não apenas do fármaco. Dessa forma, decidimos aprofundar nosso estudo utilizando apenas o 

DZP puro, a fim de eliminarmos possíveis efeitos decorrentes do veículo e descrever, 

detalhadamente, os efeitos causados unicamente pelo DZP. 

Avaliando os aspectos relacionados à fragilidade osmótica, estudos anteriores 

demonstraram que o DZP, entre outras drogas, pode atuar como um agente estabilizador de 

membrana, definido como um composto capaz de proteger os eritrócitos contra a hemólise em 

meio hipotônico. Contudo, esse efeito estabilizador é observado apenas em concentrações 

abaixo de 10
-3 

M (1 mM), sendo a proteção semi-máxima atingida em 2x10
-4 

M (0,2 mM) de 

DZP (CASSIDY; HENRY; HAFIZI, 1989; OLAISEN; OYE, 1973). Nesse sentido, Seeman e 

Weinstein (1966), avaliando a atividade estabilizadora de membrana de tranquilizantes e anti-

histamínicos, propuseram que tal efeito poderia ser devido a uma expansão da membrana 

eritrocitária, consequência da intercalação dos compostos em sua monocamada lipídica. Esse 

processo levaria, então, a um aumento na relação área/volume da célula, o que poderia estar 

associado a menor fragilidade osmótica (RAND; BURTON, 1963; SEEMAN; WEINSTEIN, 

1966).  

Diferentemente dos estudos citados anteriormente, nossos resultados, utilizando-se 

concentração equivalente a 5x10
-5 

M (0,05 mM), mostraram um aumento significativo na 

porcentagem de hemólise de eritrócitos tratados com DZP puro quando comparados ao grupo 

controle (Figura 9). Em seu trabalho, Reinhart et al. (2014) mostraram que DZP injetável (1 

mg/mL ou 3,5 mmol/L) foi capaz de alterar a morfologia dos eritrócitos de maneira 

dependente do tempo, induzindo estomatocitose progressiva ao se variar o tempo de 

incubação, que se deu por 1 segundo, 1 minuto ou 1 hora. Nesse caso, as células passaram de 

sua forma normal, isto é, um disco bicôncavo, para uma forma conhecida como 

estomatocitose, que ocorre devido à intercalação de moléculas na metade interna da bicamada 

lipídica, tendendo à internalização da membrana (REINHART; LUBSZKY; THÖNY; 

SCHULZKI, 2014).  

Sendo assim, levando-se em consideração essas observações, aventa-se a hipótese de 

que o aumento da fragilidade osmótica observada em nosso trabalho seja devido a possíveis 

alterações que ocorrem na membrana plasmática, de forma que o DZP poderia se intercalar na 

bicamada lipídica, levando à internalização da membrana, o que, consequentemente, ao 

contrário do que ocorre quando a membrana se expande, poderia levar a um aumento no grau 
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de hemólise, ao deixar a célula mais frágil. No entanto, a realização de experimentos 

adicionais seria necessária para a comprovação de tal hipótese. 

Embora as células tenham se tornado mais frágeis, o tratamento com DZP puro nos 

tempos e concentração avaliados, não provocou maior lise celular, uma vez que não houve 

diferença no conteúdo de hemoglobina livre em comparação com o grupo controle (Figura 

10A). No entanto, a atividade da AChE se mostrou diminuída em 30 e 60 minutos de 

tratamento (Figura 10B).  

Nesse contexto, estudos evidenciaram que a AChE eritrocitária pode ser considerada 

um biomarcador da integridade membranar, uma vez que sua atividade é diretamente 

influenciada por modificações na membrana plasmática (ALONI; LIVNE, 1974; 

SALDANHA, 2017). Assim, alterações na fragilidade osmótica e na atividade da AChE 

eritrocitária sugerem que o DZP pode ser capaz de provocar alterações significativas na 

membrana das células, fato este que pode repercutir na atividade de importantes enzimas, 

como a Na,K-ATPase e a PMCA. 

Diante dessa possibilidade de alterações membranares e comprometimento da 

integridade da membrana provocada pelo fármaco, avaliamos como estaria o conteúdo 

lipídico dessas células após a incubação com o benzodiazepínico. Como resultado, 

observamos um aumento no conteúdo de fosfolipídios de membrana após 60 minutos de 

tratamento, mas não no concentrado hemácias. O conteúdo de colesterol, total ou de 

membrana, também não se mostrou alterado em nenhuma das condições analisadas, embora 

neste tenha sido observada uma tendência de diminuição em 60 minutos quando comparado 

ao seu respectivo controle (Figuras 11 e 12). 

Estudos mostraram que o tratamento com DZP levou ao aumento do conteúdo de 

fosfolipídios de membrana nas células cardíacas de ratos, principalmente fosfatidilcolina, 

além de causar alterações na cadeia de ácidos graxos dos fosfolipídios (RISTIĆ; TEPSIĆ; DE 

LUKA; VRBASKI, 1998; SALMON; CARTRON; ROUGER, 1984). Sendo assim, partindo 

do fato de que os eritrócitos não são capazes de sintetizar lipídios de membrana (MARKS; 

GELLHORN; KIDSON, 1960) e que o DZP pode alterar a morfologia dessas células, 

conforme descrito por Reinhart et al. (2014) (REINHART; LUBSZKY; THÖNY; 

SCHULZKI, 2014), sugere-se que os eritrócitos, possivelmente submetidos a alterações 

morfológicas, podem exigir remodelação dos lipídios de membrana a fim de suportar a nova 

estrutura, o que pode ser alcançado através da incorporação de lipídios do meio. Esse 
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mecanismo, por sua vez, pode refletir no conteúdo dos fosfolipídios analisados, resultando em 

um aumento no conteúdo lipídico da membrana sem, no entanto, alterar o conteúdo lipídico 

total.  

Vale ressaltar que esse conteúdo lipídico da membrana é fundamental para a 

manutenção morfológica dos eritrócitos e que a fluidez da membrana depende da razão 

fosfolipídio/colesterol. Portanto, mesmo pequenas modificações são suficientes para provocar 

alterações na forma e na função celular (KOLANJIAPPAN; MANOHARAN; 

KAYALVIZHI, 2002; PANDEY; RIZVI, 2011). Nesse sentido, o aumento do conteúdo de 

fosfolipídios na membrana eritrocitária pode ter contribuído para as demais alterações 

observadas, especialmente aquelas relacionadas à atividade da Na,K-ATPase. 

A atividade das ATPases pode ser modulada por processos oxidativos. Sabe-se que 

TBARS é um dos parâmetros da peroxidação lipídica e o malondialdeído (MDA), um dos 

produtos finais dessa peroxidação, é um dos marcadores mais utilizados na análise do estresse 

oxidativo. Níveis alterados de peroxidação lipídica podem ter consequências na membrana 

plasmática, como alteração da fluidez e reorganização dos lipídios de membrana 

(SPENGLER; SVETAZ; LEROUX; BERTOLUZZO et al., 2014). Por outro lado, muitos 

processos celulares normais levam à produção de radicais livres, entre eles o radical 

superóxido, sendo que, para eliminar os radicais livres e evitar o estresse oxidativo, as células 

possuem mecanismos de defesa endógenos, enzimáticos e não enzimáticos (BARNHAM; 

MASTERS; BUSH, 2004; FUKAI; USHIO-FUKAI, 2011).  

Em relação a esses parâmetros de estresse oxidativos, estudos avaliando o efeito do 

DZP em diferentes tecidos mostraram efeitos variáveis do fármaco nos marcadores desse 

processo. Trabalhos com fígado de ratos mostraram um aumento nos níveis de peroxidação 

lipídica, diminuição da atividade da SOD e diminuição do conteúdo de GSH (EL-

SOKKARY, 2008). Em contrapartida, a análise em hipocampos de camundongos evidenciou 

uma diminuição nos níveis de TBARS e aumento da atividade da SOD, CAT e GPx após o 

tratamento com DZP (WANG; SHAN; HAN; ZHANG et al., 2011). Já Güngör e Özdemir 

(2014) avaliaram os efeitos do DZP no soro, cérebro, rins e fígado de ratos, encontrando 

resultados diferentes dependendo do tecido analisado. No soro, especificamente, foi 

observada uma diminuição na atividade da SOD e um aumento na atividade da CAT, sem 

alteração nos níveis de MDA (GUNGOR; OZDEMIR, 2014). Um estudo mais recente com 

cérebro de ratos, por sua vez, mostrou um aumento na atividade de enzimas do sistema 
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antioxidante (SOD, CAT e GPx), além de um aumento nos níveis de GSH e uma diminuição 

nos níveis de H2O2 e TBARS após o tratamento com DZP (AFSAR; RAZAK; KHAN; 

ALMAJWAL, 2017). Nosso estudo, por fim, mostrou que DZP não possui efeito sobre os 

níveis de peroxidação lipídica da membrana nem sobre a atividade da SOD. Porém, o fármaco 

foi capaz de diminuir os níveis de H2O2, diminuir a atividade da CAT e modular, de maneira 

tempo-dependente, a atividade da GPx e o conteúdo de GSH (Figuras 13 e 14), tripeptídeo 

que fornece proteção de primeiro grau contra agentes oxidantes nas células (PANDEY; 

RIZVI, 2011). Assim, observa-se que o DZP pode modular o sistema antioxidante das 

hemácias, aparentemente auxiliando-as, de alguma forma, no combate ao estresse oxidativo. 

Em relação à atividade enzimática, embora não tenha sido encontrada diferença na 

atividade da PMCA (Figura 15), uma diminuição significativa na atividade da Na,K-ATPase 

nos primeiros 30 minutos de tratamento foi observada, efeito que se manteve durante os 30 

minutos seguintes (Figura 16).  

Estudos mostraram efeitos variáveis do DZP na Na,K-ATPase em diferentes tecidos. 

Por exemplo, Glebov et al. (1979) mostraram que o DZP inibe a Na,K-ATPase das 

membranas cerebrais (GLEBOV; GOLENDA; KRYZHANOVSKIĬ, 1979), enquanto 

Calderón et al. (2010) não encontraram alteração na atividade enzimática no cérebro de ratos 

após doses únicas de DZP (CALDERÓN; ESQUIVEL; GARCÍA; OSNAYA et al., 2010) e 

Samsonova et al. (1979) encontraram um aumento na atividade da Na,K-ATPase da 

membrana neuronal pelo fármaco no foco epileptogênico (SAMSONOVA; REKHTMAN; 

GLEBOV; KRYZHANOVSKIĬ, 1979). 

Além disso, sabe-se que o conteúdo lipídico pode influenciar a fluidez da membrana 

plasmática das células, e enzimas como a Na,K-ATPase dependem fortemente do 

microambiente circundante, bem como das interações com os lipídios da membrana, como 

fosfolipídios e colesterol específicos, os quais podem estabilizar a proteína e auxiliar sua 

movimentação e mudança conformacional através da membrana para o transporte de íons 

(HABECK; HAVIV; KATZ; KAPRI-PARDES et al., 2015; POVEDA; GIUDICI; RENART; 

MOLINA et al., 2014). Em conjunto, as alterações observadas na fragilidade osmótica, no 

conteúdo fosfolipídico e na atividade da AChE eritrocitária sugerem que o DZP seja capaz de 

causar alterações importantes na membrana plasmática, o que pode refletir na atividade de 

proteínas da membrana, podendo explicar, em parte, o prejuízo da atividade da Na,K-ATPase 

constatado em nosso estudo. 
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Quando avaliamos o efeito do tempo de incubação e da concentração de DZP na 

atividade da Na,K-ATPase presente na preparação de membrana de eritrócitos (ghost) e da 

Na,K-ATPase purificada da membrana plasmática da medula renal de porco, a fim de melhor 

compreendermos sua cinética enzimática, observamos que nenhum dos parâmetros 

considerados afetaram a atividade da enzima purificada de rim de porco (Figuras 17A e 17B). 

No entanto, ambas as variáveis diminuíram a atividade da bomba de eritrócitos humanos de 

maneira tempo- e dose-dependentes (Figuras 17C e 17D). Esses dados nos levam a crer que o 

DZP poderia estar atuando indiretamente sobre enzima, através da modulação da membrana 

plasmática e de seus lipídios, visto que nenhum efeito foi observado sobre a Na,K-ATPase 

purificada e que a funcionalidade de muitas enzimas de membrana é dependente de interações 

com o microambiente lipídico circundante (HABECK; HAVIV; KATZ; KAPRI-PARDES et 

al., 2015; POVEDA; GIUDICI; RENART; MOLINA et al., 2014).  

Por outro lado, a Na,K-ATPase purificada da membrana plasmática da medula renal 

de porco, ao contrário da enzima dos eritrócitos humanos, expressa a subunidade γ em 

grandes quantidades. Esta subunidade, membro da família FXYD, atua como modulador da 

bomba, alterando a afinidade enzimática pelos íons Na
+
 e K

+
 e pelo ATP (CORTES; VEIGA-

LOPES; BARRABIN; ALVES-FERREIRA et al., 2006; HABECK; HAVIV; KATZ; 

KAPRI-PARDES et al., 2015). Dessa forma, outra hipótese que poderia explicar os resultados 

observados para a atividade da Na,K-ATPase purificada é a presença da subunidade γ, que 

poderia oferecer uma maior resistência à enzima renal aos efeitos causados pelo DZP. 

Outro ponto que também merece ser analisado diz respeito aos aspectos metabólicos 

dos eritrócitos. Sabe-se que a glicose é a fonte de energia dos glóbulos vermelhos e que, 

devido à falta de núcleo e mitocôndrias, essas células maduras são incapazes de gerar energia 

através do ciclo de Krebs (via oxidativa). Assim, sob circunstâncias fisiológicas normais, 90% 

da glicose é catabolizada anaerobicamente a piruvato ou lactato pela via de Embden-

Meyerhof (ou glicólise). Nessa via, o ganho líquido é de 2 mols de ATP por mol de glicose 

utilizada (VAN WIJK; VAN SOLINGE, 2005).  

No caso dos eritrócitos, a energia é necessária para manutenção de diversas funções 

celulares como: (1) manutenção da glicólise; (2) manutenção do gradiente eletroquímico entre 

os meios intra- e extracelular, através da atividade de proteínas de membrana dependentes de 

ATP; (3) síntese de glutationa e outros metabolitos; (4) manutenção do ferro da hemoglobina 

em seu estado ferroso funcional, reduzido; (5) proteção de enzimas metabólicas, hemoglobina 
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e proteínas de membrana contra desnaturação oxidativa; e (6) preservação da assimetria 

fosfolipídica da membrana (VAN WIJK; VAN SOLINGE, 2005). 

Nesse contexto, considerando-se que, em nosso estudo, avaliamos o efeito do DZP em 

30 e 60 minutos, pode-se ainda levantar uma terceira hipótese para o prejuízo observado na 

atividade da Na,K-ATPase: com o passar do tempo, a glicose disponível no meio tende a 

diminuir, visto que é progressivamente consumida pelas células sanguíneas. A baixa 

disponibilidade de glicose, por sua vez, pode levar a uma menor produção de ATP pela via 

glicolítica, o que pode afetar diretamente a atividade de proteínas de membrana que fazem o 

uso dessa molécula para exercer sua função, como é o caso da Na,K-ATPase (FRANCO; 

NAVARRO; MARTÍNEZ-PINILLA, 2019). 

Ainda no contexto metabólico, há uma segunda via cujo combustível é o mesmo da 

glicólise (a glicose), conhecida como “via das pentoses” ou “desvio da via das pentoses”. Tal 

via faz-se extremamente importante, pois produz NADPH, que será posteriormente utilizado 

pelo sistema antioxidante para restaurar a molécula de GSH (FRANCO; NAVARRO; 

MARTÍNEZ-PINILLA, 2019). Dessa forma, considerando-se a hipótese de diminuição da 

disponibilidade de glicose no meio, a via de síntese de NADPH e restauração de GSH se 

tornariam também prejudicadas, o que poderia resultar na diminuição da atividade da GPx 

observada em nosso estudo. 

Um resumo dos efeitos provocados pelo DZP nos eritrócitos é apresentado na Figura 

18. 
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DANO ERITROCITÁRIO 

Figura 18: Representação esquemática dos efeitos provocados pelo DZP em eritrócitos humanos. 

 

Sabe-se que a meia-vida dos eritrócitos varia de 60 a 120 dias (BAYNES; 

DOMINICZACK, 2000). Sendo assim, os efeitos causados pelo DZP observados em nosso 

estudo podem não ser significativos em indivíduos saudáveis, que possuem células íntegras e 

funcionais em sua totalidade. No entanto, pessoas que já se encontram debilitadas por doenças 

que afetam as células sanguíneas, como leucemia e anemia falciforme, podem ser 

consideravelmente afetadas pelo uso prolongado desse medicamento. 

Na leucemia – doença maligna dos glóbulos brancos – os principais sintomas resultam 

da acumulação de células defeituosas na medula óssea, prejudicando ou impedindo a 

produção de células sanguíneas normais. Assim, a diminuição do número de eritrócitos 

desencadeia anemia, cujos sintomas incluem fadiga, dispneia, cefaleia, entre outros (INCA, 
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2020). Dessa forma, um paciente com esse tipo de câncer que esteja em tratamento com DZP 

pode ser submetido a um comprometimento adicional dos glóbulos vermelhos, o que pode 

agravar significativamente os sintomas decorrentes da doença e prejudicar o seu prognóstico. 

Já na anemia falciforme – doença hereditária caracterizada pela alteração dos glóbulos 

vermelhos – os eritrócitos apresentam uma considerável alteração morfológica. Em 

consequência disso, o paciente apresenta diversas complicações relacionadas ao processo de 

vaso-oclusão, levando ao desenvolvimento de crises dolorosas. Além disso, as hemácias 

desses pacientes são mais frágeis e sofrem hemólise rapidamente (RENÓ; BARBOSA; DE 

CARVALHO; PINHEIRO et al., 2020). Todos esses reflexos da doença falciforme (vaso-

oclusão, fragilidade e hemólise), podem ser agravados pelo tratamento prolongado com DZP, 

uma vez que, conforme observado, esse fármaco pode alterar significativamente parâmetros 

relacionados à membrana plasmática e integridade, fragilidade e deformabilidade celular. 

Dessa forma, outros estudos devem ser realizados a fim de se avaliar o verdadeiro 

impacto do DZP nos eritrócitos desses pacientes, pois só a partir dessas informações será 

possível reavaliar a segurança desse medicamento, considerando a especificidade de doenças 

crônicas que afetam as células sanguíneas. 

 

7. CONCLUSÃO 

Nossos resultados evidenciaram que o DZP (15 μg/mL) é capaz de promover 

importantes alterações bioquímicas nos eritrócitos humanos. De fato, o fármaco, amplamente 

utilizado como ansiolítico, foi capaz de aumentar a fragilidade osmótica das células, 

deixando-as mais susceptíveis à lise.  

Quanto ao conteúdo lipídico, o fármaco levou ao aumento de fosfolipídios de 

membrana após uma hora de incubação, possivelmente devido à incorporação de lipídios 

livres no meio, a fim de comportar alterações membranares decorrentes do tratamento.  

Além disso, DZP modulou significativamente o sistema antioxidante celular, alterando 

a atividade de enzimas de defesa e conteúdo de glutationa reduzida de maneira tempo-

dependente, o que, aparentemente, auxiliou a célula no combate ao estresse oxidativo.  

Por fim, a atividade da Na,K-ATPase eritrocitária foi comprometida pelo tratamento, 

sendo que os resultados obtidos sugerem que este seja um efeito indireto sobre a enzima, que 
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se deu por meio da modulação da membrana plasmática e do microambiente lipídico 

circundante, afetando o transporte dos íons Na
+
 e K

+
.  

Há de se lembrar ainda que a manutenção de cargas e fluidez de membrana adequadas, 

além da própria forma bicôncava da célula, é fundamental para que os eritrócitos não se 

aglutinem e sejam capazes de se deformarem ao passar por pequenos capilares sanguíneos 

sem causar nenhum dano ao indivíduo (KLINKEN, 2002; RADOSINSKA; VRBJAR, 2016), 

sendo que tais parâmetros também se mostraram alterados após o tratamento com DZP.  

Dessa forma, analisando-se os diversos efeitos provocados pelo DZP, e tendo em vista 

o fato de que, apesar das diretrizes atuais, os BZDs são ainda amplamente – e 

indiscriminadamente – utilizados pela população mundial em diversos tratamentos na prática 

clínica, ressalta-se a importância de estudos que avaliem o efeito desses ansiolíticos nos 

eritrócitos, motivando o uso consciente e controlado desses fármacos, bem como a busca de 

tratamentos alternativos, uma vez que tais efeitos podem não afetar significativamente 

indivíduos saudáveis, mas podem sim comprometer aqueles que, já se encontrando 

debilitados por doenças que afetam as células sanguíneas, são submetidos ao uso prolongado 

do DZP. 
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