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Objetivo: Há um aumento do número de publicações confirmando efeito benéfico de 

ácido α- lipóico (AAL) em terapia de várias doenças, sendo que muitos o descrevem 

como antioxidante ideal. Tendo em vista tais propriedades, este trabalho teve como 

objetivo avaliar os efeitos da administração de AAL sobre o dano oxidativo e defesas 

antioxidantes enzimáticas em diferentes órgãos de ratos submetidos ao modelo animal 

de sepse por ligação e perfuração cecal.  

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 e os animais foram mortos em 12 e 24 horas após CLP e retirado o 

fígado, coração, pulmão e rim e avaliado o dano oxidativo em lipídios e proteínas e 

enzimas antioxidantes superoxido dismutase (SOS) e catalase (CAT). Dados foram 

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

Resultados: Nossos resultados mostraram inicialmente que no dano oxidativo em 

lipídios, ALA diminuiu o dano em 12h no fígado e em 24h no fígado e rim após CLP, 

enquanto que para o dano em proteínas, ALA foi efetivo somente no rim e em 12 horas 

apenas. Para a atividade das enzimas antioxidantes, observamos um aumento na 

atividade da SOD em 12h no rim quando administrado AAL após CLP. Em relação à 

atividade da CAT, encontramos em 12h com AAL, no fígado e rim, um aumento da 

atividade e em 24h não foi efetivo.  

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

oxidativo e aumento de enzimas antioxidantes principalmente nos rins após indução de 

modelo animal de sepse. 
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