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Introdução
O resveratrol (RSV) é um composto bioativo fenólico. Os efeitos imunoestimulantes e
imunossupressores do RSV sugerem um possível uso terapêutico.
Objetivo
O objetivo é avaliar o efeito do RSV em diferentes concentrações sobre linfócitos humanos
tratados com ácido palmítico (AP) como indutor de estresse oxidativo e morte celular.
Metodologia
Linfócitos humanos foram isolados utilizando Histopaque 1077. As células (1x106/mL) foram
agrupadas em: controle, AP e RSV em diferentes concentrações (0.01, 0.1, 1, 5 e 30 µM)
adicionadas ou não de 0.3 mM de AP. Os ensaios realizados foram: determinação da
viabilidade celular por Tripan Blue das células tratadas com RSV (0.01, 0.1, 1, 5 e 30 µM) e
AP (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 ,1 e 2 mM) e avaliação da concentração intracelular de H2O2. Os
ensaios a serem realizados são: capacidade proliferativa de linfócitos; produção de
interleucinas pró- e anti-inflamatórias; relação GSH/GSSG e avaliação da atividade máxima
da glicose-6-fosfato desidrogenase (G6PDH).
Resultados
A viabilidade celular utilizando diferentes concentrações de RSV não demonstrou dano
celular significativo. Entretanto, diferentes concentrações de AP indicou que a partir de 1 mM
há perda significativa da viabilidade celular comparado ao controle. A avaliação da
concentração intracelular de H2O2 por DCFH-DA demonstrou que o grupo AP per se tem
aumento expressivo na produção de ROS; o grupo RSV 1µM+AP+PMA reduziu, porém não
significativamente a produção de ROS. RVS a 30µM na presença de AP apresentou um
incremento significativo de 43% na produção de ROS comparado ao grupo
AP+PMA.Concluímos que as concentrações de AP e de RSV usadas não são tóxicas para
as células. O AP é capaz de aumentar significativamente a produção de ROS e o RSV tende
a diminuir a produção de ROS em baixas concentrações enquanto aumenta em altas
concentrações. (FAPESP 2011/12728-3).
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