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Objetivo: Investigar o efeito do ácido α-lipóico (AAL), com propriedades quelantes de 

ferro e scavenger de especies reativas de oxigenio sobre parametros inflamatórios e de 

dano oxidativo no hipocampo, cortex e cortex pré-frontal de ratos submetidos à sepse. 

Métodos: Ratos Wistar machos de 60 dias foram submetidos à ligação e perfuração 

cecal (CLP) para indução de sepse. Foram divididos em sham + salina, sham + AAL, 

CLP + salina e CLP + AAL. O AAL foi administrado após a cirurgia por gavagem na 

dose de 100 mg/kg, os animais foram mortos em 12 e 24 horas após CLP e retirado o 

hipocampo, cortex e córtex pré-frontal para avaliação dos níveis de mieloperoxidase 

(MPO), nitrito/nitrato (N/N), dano oxidativo em lipídios, em proteínas e enzimas 

antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT). Dados foram avaliados 

por ANOVA e teste post hoc Tukey com p<0,05.  

Resultados: Mostramos que o tratamento com AAL foi efetivo em diminuir a migração 

de neutrófilos pela análise de MPO e a concentração de N/N no hipocampo, córtex pré-

frontal e córtex em 12 e 24 h após a sepse. Para as análises de dano oxidativo em 

lipídios para as mesmas estruturas, encontramos uma diminuição em 24h e no dano em 

proteínas, verificamos uma diminuição dos níveis com AAL somente no hipocampo e 

córtex em 12 e 24h após a sepse. Nossos resultados também mostraram, em relação às 

enzimas antioxidantes, uma reversão da diminuição dos níveis somente de CAT para 

hipocampo e córtex em 12 e 24h após CLP.  

Conclusão: Conclui-se que o tratamento com AAL é eficaz na redução de dano 

cognitivo e parâmetros inflamatórios em sobreviventes de sepse. 
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