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RESUMO 

 

Potencial terapêutico de formulação antidiabética oral em modelo experimental de 

diabetes tipo 1: Avaliações hepáticas e renais 

O diabetes mellitus 1 (DM1) compreende um conjunto de alterações em células β-pancreáticas, 

que, de maneira crônica, acarreta efeitos em diversos órgãos, dentre eles fígado e rins. A 

Vildagliptina (V) tem sido usada no controle terapêutico da glicemia em diabéticos do tipo 2. 

Outro candidato terapêutico, a Quercetina (Q) é um antioxidante com potencial protetor de 

diversos tecidos, sendo demonstrados efeitos benéficos em fígado e rins. Neste projeto visamos 

analisar o efeito do tratamento com a formulação antidiabética oral (QV) no fígado e rins de 

animais DM1. Os procedimentos foram aprovados pela CEUA-UFOP (#2014/17). Ratas Fisher 

fêmeas (n=39), 120 dias, 200g foram divididas nos grupos: Controle (C), Diabético (D), 

Diabético tratado com formulação QV (DQV) e Diabético tratado com insulina (DI). O diabetes 

foi induzido por injeção intraperitonial de Aloxano (135mgKg). O tratamento foi realizado 

diariamente, por via orográstrica por 30 dias. Após este período realizou-se a eutanásia e coleta 

de materiais. O sangue foi coletado para análise dos níveis glicêmicos. O fígado e rins foram 

destinados a análises histológicas e avaliação de biomarcadores do processo redox. Os 

resultados foram analisados pelo Software Graphpad Prism 6.0, com nível de significância de 

5%. As análises hepáticas mostraram que a formulação QV restaurou os depósitos de 

glicogênio hepático nos animais DQV (100,8±7,466µm²) em nível dos animais C (126,3±3,487 

µm²). Houve também redução do número de células de Kupffer nos animais DQV 

(52,34±2,53), comparado a animais do grupo D (74,45±7,18), acompanhado por redução das 

áreas de fibrose, também reduzidas no grupo DQV (334,9±47,9 µm²) e DI (437,8±74,20 µm²) 

quando comparado ao grupo D (1752±434,7 µm²). As áreas de colágeno 1 também foram 

reduzidas em animais DQV (270,5±79,50 µm²) quando comparado ao grupo D (2970±1409 

µm²), entretanto a quantificação de colágeno 3 e de fibras elásticas não apresentaram diferenças 

significativas. O modelo de diabetes induzido pelo aloxano, bem como o tratamento com a 

formulação não promoveu diferenças significativas na atividade enzimática de SOD e CAT, 

bem como na geração de proteína carbonilada. As análises em rins mostraram que o tratamento 

com a formulação foi eficaz em preservar os tecidos de hemorragia em áreas glomerulares e 

tubulares, além de reduzir áreas de fibrose nos animais DQV (2004±397,6 µm²) quando 

comparado a animais D (3840±694,8 µm²), esta redução se mostrou ao nível dos animais DI 

(1502±256,6 µm²). Resultado semelhante foi encontrado na quantificação de colágeno 1, os  

grupos DQV (808,3±240,3 µm²) e DI (3233±817,7 µm²) exibiram áreas de colágeno 1 

reduzidas a nível dos animais controle C (1624±430,2 µm²), porém não foram encontradas 

diferenças significativas na quantificação de colágeno 3 e apenas animais DI apresentaram 

fibras elásticas elevadas. A atividade de CAT foi reduzida em animais DQV (58,39±4,28) em 

relação aos animais C (88,59±7,66), entretanto a atividade de SOD, TBARS e MMP-2 não 

apresentaram diferenças significativas. Nossas considerações finais ressaltam que a formulação 

possui propriedades que preservam a integridade histológica hepática e renal, o que aliado a 

seu efeito na regulação da glicemia, mostra-se um importante alvo terapêutico coadjuvante para 

tratamento do DM1. 
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ABSTRACT  

 

Therapeutic potential of oral antidiabetic formulation in an experimental model of type 

1 diabetes: Hepatic and renal evaluations 

Diabetes mellitus 1 (DM1) comprises a set of alterations in β-pancreatic cells, which, in a 

chronic way, has effects in several organs, among them liver and kidneys. Vildagliptin (V) has 

been used in the therapeutic control of glycemia in type 2 diabetics. Another therapeutic 

candidate, Quercetin (Q) is an antioxidant with protective potential of several tissues and 

beneficial effects on liver and kidneys have been demonstrated. We aimed to analyze the effect 

of treatment with the oral antidiabetic formulation (QV) in the liver and kidneys of DM1 

animals. The procedures were approved by CEUA-UFOP (# 2014/17). Female Fisher rats (n = 

39), 120 days, 200g were divided into the groups: Control (C), Diabetic (D), Diabetic treated 

with QV formulation (DQV) and Diabetic treated with insulin (DI). Diabetes was induced by 

intraperitoneal injection of Aloxane (135mg kg). The treatment was performed daily by 

orogastric route for 30 days. After this period, euthanasia and material collection were 

performed. Blood was collected for analysis of glycemic levels. The liver and kidneys were 

targeted for histological and oxidative stress analyzes. The results were analyzed by Graphpad 

Prism 6.0 Software, with significance level of 5%. Hepatic analyzes showed that the QV 

formulation restored hepatic glycogen stores in DQV animals (100.8 ± 7.466μm) at C animals 

level (126.3 ± 3.487 μm). There was also a reduction in the number of Kupffer cells in DQV 

animals (52.34 ± 2.53), compared to animals in group D (74.45 ± 7.18), accompanied by 

reduction of fibrosis areas, also reduced in the group DQV (334.9 ± 47.9 μm) and DI (437.8 ± 

74.20 μm) when compared to group D (1752 ± 434.7 μm). Collagen 1 areas were also reduced 

in DQV animals (270.5 ± 79.50 μm) when compared to group D (2970 ± 1409 μm). However, 

quantification of collagen 3 and elastic fibers showed no significant differences. Diabetes as 

well as the formulation did not promote significant differences in the enzymatic activity of 

SOD and CAT, as well as in the generation of carbonylated protein. Kidney analyzes showed 

that treatment with the formulation was effective in preserving bleeding tissues in glomerular 

and tubular areas, as well as reducing areas of fibrosis in DQV animals (2004 ± 397.6 μm) 

when compared to D animals (3840 ± 694.8 μm), this reduction was shown in the DI animals 

(1502 ± 256.6 μm). A similar result was found in the quantification of collagen 1, DQV group 

(808.3 ± 240.3 μm) and DI (3233 ± 817.7 μm) showed reduced collagen 1 areas at control C 

animals (1624 ± 430.2 μm), but no significant differences were found in the quantification of 

collagen 3 and only DI animals presented high elastic fibers. CAT activity was reduced in DQV 

animals (58.39 ± 4.28) compared to C animals (88.59 ± 7.66), although the SOD, TBARS and 

MMP-4 activity did not present significant differences. Our final considerations emphasize that 

the formulation has properties that preserve liver and renal histological integrity, which, 

together with the blood glucose reduction, is an important therapeutic target for the treatment 

of DM1. 



  

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 -Número estimado de adultos diabéticos em 2015.  13 

Figura 2 - Estimativa de novos casos de DM1 crianças por ano.  14 

Figura 3 - Gasto sanitário total anual relacionado com o diabetes em 2015. 16 

Figura 4 - Espécies reativas de oxigênio radicais e não radicais. 20 

Figura 5 - Formação dos principais radicais livres a partir da cadeia respiratória 
celular. 

21 

Figura 6 - Anormalidades estruturais e funcionais induzida pela hiperglicemia. 24 

Figura 7 – Estrutura química da Vildagliptina. 25 

Figura 8 – Mecanismo de ação dos inibidores da DPP-4. 26 

Figura 9 – Ações sistêmicas das incretinas GLP-1 e GIP. 27 

Figura 10 - Estrutura química da quercetina 30 

Figura 11- Desenho experimental: preparação dos grupos de animais e tratamentos. 35 

Figura 12 - Quantificação de glicogênio hepático em animais controle e diabéticos 
tratados com a formulação e com insulina. 

49 

Figura 13 - Fotomicrografias de cortes histológicos de fígado de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela técnica de 
Ácido Periódico de Schiff. 

50 

Figura 14 - Fotomicrografias de cortes histológicos de fígado de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela técnica de 
Hematoxilina-Eosina. 

51 

Figura 15- Quantificação de células de Kuppfer em fígado de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina 

52 

Figura 16 – Fotomicrografias de cortes histológicos de fígado de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela tecnica de 
Hematoxilina-Eosina. 

53 

Figura 17- Quantificação de fibrose em fígado de animais controle e diabéticos 
tratados com formulação ou insulina. 

54 

Figura 18– Fotomicrografias de cortes histológicos fígado de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, coradas com a técnica 
Tricômico de Massom. 

54 



  

Figura 19 - Quantificação de colágeno do tipo 1 em fígado de animais controle e 
diabéticos tratados com formulação ou insulina. 

55 

Figura 20 - Fotomicrografias de cortes histológicos fígado de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, coradas com a técnica 
Picro Sirius Red. 

56 

Figura 21 - Quantificação de colágeno do tipo 3 em fígado de animais controle e 
diabéticos tratados com formulação ou insulina.  

57 

Figura 22 - Fotomicrografias de cortes histológicos fígado de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, coradas com a técnica 
Picro Sirius Red. 

57 

Figura 23 - Quantificação de fibras elásticas em fígado de animais controle e diabéticos 
tratados com formulação ou insulina. 

58 

Figura 24 - Fotomicrografias de cortes histológicos fígado de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, coradas com a técnica 
Eosina resorcina de Weigrt. 

59 

Figura 25 - Quantificação da atividade da enzima catalase em fígado de animais 
controle e diabéticos tratados com formulação QV ou insulina.  

60 

Figura 26 - Quantificação da atividade da enzima superóxido dismutase em fígado de 
animais controle e diabéticos tratados com formulação ou insulina. 

60 

Figura 27 - Quantificação de proteínas carboniladas da em fígado de animais controle 
e diabéticos tratados com formulação ou insulina. 

61 

Figura 28 - Fotomicrografias de cortes histológicos de rins de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, corados com a técnica de 
Hematoxilina-Eosina. 

64 

Figura 29 - Quantificação de fibrose em rins de animais controle e diabéticos tratados 
com formulação ou insulina. 

65 

Figura 30 - Fotomicrografias de cortes histológicos rins de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela a técnica 
Tricômico de Masson. 

66 

Figura 31 - Quantificação de colágeno do tipo 1 em rins de animais controle e 
diabéticos tratados com formulação ou insulina. 

67 

Figura 32 - Fotomicrografias de cortes histológicos rins de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela a técnica de 
Picro Sirius Red. 

67 

Figura 33 - Quantificação de colágeno do tipo 3 em rins de animais controle e 
diabéticos tratados com formulação ou insulina 

68 



  

Figura 34 - Fotomicrografias de cortes histológicos rins de animais controle e 
diabéticos não tratados e tratados com formulação e insulina, coradas pela técnica de 
Picro Sirius Red. 

69 

Figura 35 - Quantificação de fibras elásticas em fígado de animais controle e diabéticos 
tratados com formulação ou insulina. 

70 

Figura 36 - Fotomicrografias de cortes histológicos rins de animais controle e 
diabéticos, tratados e não tratados com formulação e insulina. 

70 

Figura 37 - Quantificação da atividade da enzima catalase em rins de animais controle 
e diabéticos tratados com formulação ou insulina. 

71 

Figura 38 - Quantificação da atividade da enzima superóxido dismutase em rins de 
animais controle e diabéticos tratados com formulação ou insulina.  

71 

Figura 39 - Determinação de substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico em rins de 
animais controle e diabéticos tratados com formulação ou insulina.  

72 

Figura 40 - Avaliação da atividade de metaloproteinase-2 em rins de animais controle 
e diabéticos tratados com formulação ou insulina. 

 

 

 
LISTA DE TABELAS 

 

72 

Tabela 1 - Análise de danos teciduais em rins de animais controle e diabéticos tratados 
e não tratados com formulação QV ou insulina. Letras diferentes representam 
diferenças estatísticas entre os grupos. 

63 

 

  



  

SUMÁRIO 

1 REVISÃO DE LITERATURA 12 

1.1 DIABETES MELLITUS 12 

1.1.1 EPIDEMIOLOGIA: A MAGNITUDE DO PROBLEMA 12 

1.1.2 CUSTOS E COMPLICAÇÕES 14 

2.1.3 CLASSIFICAÇÃO ETIOLÓGICA 16 

1.2 PROCESSO REDOX E DIABETES MELLITUS 19 

1.3 ANTIDIABÉTICOS ORAIS E POTENCIADORES DAS INCRETINAS 24 

1.4 QUERCETINA E SEU POTENCIAL TERAPÊUTICO NO DM1 28 

2 JUSTIFICATIVA 32 

3 OBJETIVOS 33 

3.1 OBJETIVO GERAL 33 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 33 

4 METODOLOGIA 34 

4.1 ENSAIOS IN VIVO 34 

4.1.1 ANIMAIS 34 

4.1.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 34 

4.1.3 PREPARO DA FORMULAÇÃO 35 

4.1.4 INDUÇÃO DO DIABETES 36 

4.1.5 EUTANÁSIA E COLETA DE TECIDOS 37 

4.2 ANÁLISES HISTOLÓGICAS 37 

4.2.1 FIXAÇÃO DO MATERIAL 37 

4.2.2 PROCESSAMENTO E INCLUSÃO 37 

4.2.3 COLORAÇÕES 38 

 Ácido periódico de Schiff 38 

 Hematoxilina – Eosina 39 

 Tricômico de Masson 39 

 PicroSirius Red 40 

 Eosina-Resorcina de Weigert 40 

4.2.4 ANÁLISES MORFOMÉTRICAS 41 

4.3 BIOMARCADORES DO PROCESSO REDOX 41 

4.3.1 ANÁLISE DAS DEFESAS ANTIOXIDANTES 41 

4.3.2 ANÁLISE DOS MARCADORES DE DANO OXIDATIVO 44 

4.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 47 

5 RESULTADOS 48 

5.1 RESULTADOS ANTERIORES: O QUE JÁ SABEMOS. 48 

5.2 AVALIAÇÕES HEPÁTICAS 49 

5.2.1 QUANTIFICAÇÃO DE GLICOGÊNIO HEPÁTICO 49 

5.2.2 ANÁLISES MORFOLÓGICAS QUALITATIVAS 50 

5.2.3 AVALIAÇÃO DE PROCESSO INFLAMATÓRIO 52 



  

5.2.4 AVALIAÇÃO DE FIBROSE HEPÁTICA 53 

5.2.5 QUANTIFICAÇÃO DE COLÁGENO 1 55 

5.2.6 QUANTIFICAÇÃO DE COLÁGENO 3 56 

5.2.7 QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS 58 

5.2.9 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE SUPERÓXIDO DISMUTASE 60 

5.2.10 QUANTIFICAÇÃO DE PROTEÍNA CARBONILADA 61 

5.3 AVALIAÇÕES RENAIS 62 

5.3.1 ANÁLISE ESTRUTURAL DE TECIDOS RENAIS 62 

5.3.2 AVALIAÇÃO DE FIBROSE RENAL 65 

5.3.3 QUANTIFICAÇÃO DE COLÁGENO 1 66 

5.3.4 QUANTIFICAÇÃO DE COLÁGENO 3 68 

5.3.5 QUANTIFICAÇÃO DE FIBRAS ELÁSTICAS RENAIS 69 

5.3.7 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE SUPERÓXIDO DISMUTASE 71 

5.3.9 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE DE METALOPROTEINASE 2 72 

6 DISCUSSÃO 73 

7 CONCLUSÃO 85 

8 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 86 

 

 



 

 12  

1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

1.1 DIABETES MELLITUS 

 

1.1.1 Epidemiologia: A magnitude do problema 

 

O Diabetes mellitus (DM) não é apenas uma doença, trata-se de um grupo heterogêneo 

de distúrbios metabólicos de etiologia múltipla, decorrente da falta de insulina ou da 

incapacidade desta de exercer adequadamente seus efeitos fisiológicos. Caracteriza-se por 

hiperglicemia crônica, que quando não controlada, acarreta consequências sistêmicas a curto 

e longo prazo. Pode ser dividido em Diabetes mellitus tipo 1 (DM1), Diabetes mellitus tipo 2, 

gestacional e outros tipos específcos (SBD, 2015).  

Na maioria dos estudos epidemiológicos sobre DM em adultos, a prevalência de DM1 

e DM2 não é retratada de forma individual, e assim, é impossivel informar sobre a proporção 

precisa de indivíduos acometidos pelo tipo 1 ou tipo 2 da doença (FID, 2015). Entretanto, em 

países desenvolvidos alguns estudos estimam que, aproximadamente entre 87% e 91% de 

todos os individuos com diabetes tem DM2 e 7% a 12% possuem DM1, estando 1% a 3% 

restante inclusos em pacientes que possuem outros tipos de diabetes (EVANS et al., 2000; 

BOYLE et al., 1999; BRUNO et al., 2005; HOLMAN et al., 2015). 

Em relação ao sexo, no panorama mundial, existe pouca diferença da prevalência do 

DM. Segundo o estudo realizado em 2015, o número de individuos do sexo masculino girava 

em torno de 215,2 milhões de homens e 199,5 milhões de mulheres (GALE; GILLESPIE 

2001; FID, 2015). Entretanto, em 2013, a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) estimou que, no 

Brasil, a prevalência do DM era de 7,0% nas mulheres e de 5,4% nos homens (IBGE, 2014), 

dados também observados em outros estudos realizados em diferentes anos, em todas regiões 

brasileiras (COTTA et al., 2009; MIELCZARSKI et al., 2010; SAMPAIO et al., 2012; 

SANTOS; TORRES, 2012; TORRES; ROQUE; NUNES, 2011). Uma possível explicação 

para tais discrepancias é a diferença cultural encontrada no cenário brasileiro que promove 

maior preocupação com a saúde dentre a população feminina, levando a estas a procurarem 

mais assistência médica, elevando assim o número de pacientes diagnosticados 

(PETERMANN, 2015). 
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Figura 1 -  Número estimado de adultos (20-79 anos) diabéticos em 2015. 

 

Fonte: FID, 2015. 

 

Em 2015 registrou-se 542 mil crianças diagnósticadas com DM1, onde 25% destes se 

encontram na Europa e 20% na América do Norte e Caribe. Estima-se atualmente, que o 

aumento anual dos casos de DM1 em indivíduos menores de 15 anos é de 86 mil. Entretanto 

este número passa por variações geográficas, onde as maiores elevações são observadas na 

Finlandia, Suécia e Kuwait, estando o aumento médio global entre 2,8% e 3% ao ano 

(FIGURA 2) (DIAMOND, 2006). 

Os estudos de incidência são geralmente restritos ao DM1 pois suas manifestações 

iniciais tendem a ser bem características. De acordo com a FID, a incidencia de DM1 entre os 

indivíduos jovens está aumentando em muitos países, em especial em pessoas menores de 15 

anos (FID, 2015). O DM1 pode ocorrer em qualquer idade, mas na maioria dos casos é maior 

entre o nascimento e 14 anos de idade (PATTERSON et al., 2009). 
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Figura 2 - Estimativa de novos casos de DM1 (< 15 anos) por 100 000 crianças por ano. 

 

Fonte: FID, 2015. 

 

1.1.2 Custos e Complicações 

 

Quantificar o predomínio atual de DM e estimar o número de pessoas com diabetes no 

futuro é importante, pois possibilita planejar e alocar recursos de maneira racional, visto que 

sua natureza crônica, a gravidade das complicações e os meios necessários para controlá-las 

tornam o DM uma doença muito onerosa ao sistema público de saúde (OMS, 2015; ADA, 

2013). Os gastos em saúde para as pessoas com DM são duas a três vezes maiores que para 

pessoas sem a doença. Os gastos incluem um maior uso de serviços médicos, perda de 

produtividade e, em muitos casos, incapacidade de permanecer no mercado de trabalho 

(KÖSTER et al., 2006; YANG et al., 2012; HUBER et al., 2011; CHATTERJEE et al., 2011). 

Estimativa realizada em 2015, sugere que o gasto atribuído aos pacientes diabéticos 

representou 11,6% do gasto total em saúde no mundo. Mais de 80% dos países que 

participaram deste estudo empregaram entre 5% a 20% do valor total em saúde aos pacientes 

diabéticos. Atualmente, o gasto mundial para tratar o diabetes e previnir as complicações 

oscila entre 673 bilhões de dólares, dependendo de sua prevalência e do grau de complexidade 

do tratamento disponível. Para 2040 se estima que superará 802 bilhões (ADA, 2015) 

(FIGURA 3). 
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No Brasil, o custo direto da doença oscila em torno de 3,9 bilhões de dólares. Cálculos 

recentes das despesas com o tratamento ambulatorial dos pacientes diabéticos pelo Sistema 

Único de Saúde brasileiro (SUS) são da ordem de US$ 2.108,00 por paciente, dos quais US$ 

1.335,00 estão relacionados a custos diretos (BAHIA et al., 2011). Entretanto, observa-se que 

estes valores se encontram subestimados, visto que é comum pacientes atendidos por outras 

doenças tambem apresentarem o DM. De forma geral, o DM como diaginóstico principal, 

acarreta custo anual de aproximadamente R$ 40,3 milhões, sendo 91% decorrentes de 

internações hospitalares (BAHIA et al., 2012). 

Os custos do DM afetam o indivíduo, a família e a sociedade, porém não são apenas 

econômicos. Os custos intangíveis como dor, ansiedade, inconveniência e perda de qualidade 

de vida, também apresentam grande impacto na vida do indivíduo e seus familiares (BAHIA 

et al., 2012; SBD, 2016). Muitos diabéticos são incapazes de continuar a trabalhar em 

decorrência de complicações crônicas ou permanecem com alguma limitação no desempenho 

profissional. Estimar o custo social dessa perda de produtividade não é fácil. Em 2012 nos 

EUA, estima-se que 69 bilhões de dólares foram gastos para despesas decorrentes da perda de 

produtividade (OMS, 2015; SBD, 2016). 

Na maioria dos países desenvolvidos, verifica-se que o DM permanece entre a quarta e 

a oitava posição entre as principais causas básicas de óbito. Parcela importante desses óbitos 

é prematura, ocorrendo quando ainda os indivíduos contribuem economicamente para a 

sociedade (ROGLIC et al., 2005; SBD, 2016). Entretanto, observa-se que frequentemente, na 

declaração de óbito, não se menciona DM como causa pelo fato de serem suas complicações, 

particularmente as cardiovasculares e cerebrovasculares, as causas da morte. Quando 

mencionado na declaração de óbito, observa-se que a taxa de mortalidade por essa 

enfermidade aumenta até 6,4 vezes (FRANCO et al., 2004). 

Atualmente, a prevenção primária de DM1 não tem uma base racional que se possa 

aplicar a toda a população. As intervenções populacionais ainda são teóricas e dependem de 

estudos que as confirmem (EKOÉ et al., 2008). Sendo assim, existe uma necessidade de 

pesquisas que evidenciem um tratamento adequado que apresentem baixo custo e, 

principalmente resulte em maior bem-estar e qualidade de vida aos indivíduos acometidos. 
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Figura 3 - Gasto sanitário total anual relacionado com o diabetes em 2015. 

 

Fonte: FID, 2015. 

 

 

2.1.3 Classificação Etiológica 

 

A classificação atual incorpora o conceito de estágios clínicos do DM, desde a 

normalidade, passando para a tolerância à glicose diminuída e/ou glicemia de jejum alterada, 

até o DM propriamente dito. A nova classificação baseia-se então, na etiologia do DM, e não 

na sua terapêutica, eliminando os termos diabetes mellitus insulinodependente e não-

insulinodependente (WHO, 2015; ADA; 2016).  

Desta forma, a classifícação proposta pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e pela 

Associação Americana de Diabetes (ADA), inclui quatro classes clínicas: Diabetes mellitus 

tipo 1 (DM1), Diabetes mellitus tipo 2 (DM2), outros tipos específicos de DM e Diabetes 

mellitus gestacional. Há ainda duas categorias, referidas como pré-diabetes, que são a glicemia 

de jejum alterada e a tolerância à glicose diminuída (ALBERTI et al., 1999; ADA, 2014, 2015, 

WHO, 2015). 

O DM1 é caracterizado pela destruição das células β- pancreáticas que levam a uma 

deficiência de insulina. Apresenta inicio precoce e compreende 90% dos casos de diabetes da 

infancia, sendo que 5% a 10% dos pacientes manifestam a doença em idade adulta (SILVIA; 
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MORY; DAVINI, 2008). Possui menor incidência dentre a população diabética, 5%-10% dos 

pacientes acometidos pela doença se encontram dentro desta forma clínica (ATKINSON; 

EISENBARTH; MICHELS, 2014).  

Atualmente, o DM1 é subdivido em dois subtipos 1A e 1B. A subforma 1A (DM1A) 

encontra-se em 5 a 10% dos casos de DM, sendo o resultado da destruição imunomediada de 

células β acarretando a deficiencia de insulina (PALMER et al., 1983; WITT et al., 2011).  O 

processo patológico é lentamente progressivo tornando-se o DM1A clinicamente manifesto 

somente depois que mais de 90% das células β foram destruídas, o que ocorre geralmente após 

3 anos (GORUS et al., 1997; WITT et al., 2011).  Entretanto anticorpos marcadores do 

processo destrutivo podem ser encontrados no citoplasma e na superfície das células β meses 

ou anos antes do diagnóstico clínico (BAKKESKOV et al., 1990; RABIN et al., 1994; WITT 

et al., 2011). 

A físiopatologia do DM1A envolve fatores genéticos e ambientais. A predisposição 

genética múltipla é necessária, mas não suficiente para causar a doença. Fatores ambientais, 

que ainda se encontram pouco definidos devem dar início ao processo autoimune nas células 

β (EISENBARTH; JEFFREY, 2008). Trata-se, portanto, de uma condição poligênica, na 

maioria dos casos os principais genes envolvidos estão no sistema do antígeno leucocitário 

humano (HLA) classe II. Esses alelos podem suscitar o desenvolvimento da doença ou 

proteger o organismo contra ela (TODD; BELL; McDEVIN, 1997; ERLICH et al., 2008). Os 

marcadores de autoimunidade são os autoanticorpos anti-ilhota ou antígenos específicos da 

ilhota, e incluem os anticorpos anti-insulina (IAA), antidescarboxilase do ácido glutâmico 

(GAD 65), antitirosina-fosfatases (IA2 e IA2B) e antitransportador de zinco (Znt) (1A) 

(EISENBARTH; JEFFREY, 2008).  

Em alguns casos, indivíduos geneticamente susceptíveis iniciam suas vidas sem 

qualquer alteração detectável. Um evento precipitante, como uma infecção viral que causa 

diretamente destruição mínima das células β, desencadeia o processo autoimune. O 

desenvolvimento do processo imune se encontra intimamente ligado a estimulação de 

linfócitos T citotóxicos autorreativos e de autoanticorpos, que reconhecem de maneira 

cruzada, os determinantes próprios sobre as celulas alvo (FERNANDES et al., 2005). A 

atuação dos linfócitos T que ocorre, se dá por meio da interação com as células apresentadoras 

de antígeno nas células β, o que culmina com a secreção de citolisinas e apoptose das células 

β. Adicionalmente, macrófagos produzem citocinas como a interleucina-1 (IL-1) e fator de 

necrose tumoral α (TNFα), que têm efeitos destrutivos sobre as células pancreáticas (HORIE 
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et al., 2010). As ações da IL-1 sobre as células β são muito potenciadas pelo TNFα e interferon 

γ (INF-γ) e pela estimulação da atividade secretória das próprias células β (SILVA; MORY; 

DAVINI, 2008). Tais efeitos, possuem participação direta de radicais livres derivados do 

oxigênio, elucidando as evidências primárias da presença do processo redox na patogênese do 

DM. As células β exibem alta sensibilidade aos radicais livres, devido a um baixo sistema de 

defesa antioxidante, sendo, portanto, suceptível aos danos causados pelos ânions superóxidos 

(O2•-), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e os radicais hidroxilas (OH•-) (PORSKEN et al., 

2010). 

Entre os fatores ambientais potenciais para o desencadeamento da autoimunidade em 

indivíduos geneticamente predispostos estão certas infecções virais, fatores nutricionais, 

deficiência de vitamina D e outros (SILVA; MORY; DAVINI, 2008; HYPPONEN et al., 

2001; COOPER et al., 2011; NORRIS et al., 2007). A taxa de destruição das células β é 

variável, sendo, em geral, mais rápida entre as crianças. A forma lentamente progressiva 

ocorre em adultos, a qual se refere como diabetes autoimune latente do adulto (LADA) 

acrônimo em inglês de latent autoimmune diabetes in adults (LESLIE et al, 2008; NAIK; 

BROOKS-WORRELL; PALMER, 2009). 

A segunda subforma do DM1, o DM tipo 1B (DM1B) tambem é chamado diabetes 

idiopático, e como o nome indica, não há uma etiologia conhecida para essa forma de DM. 

Pode ser etiologicamente heterogêneo, incluindo defeitos na secreção de insulina causado por 

extensa destruição das células β ou disfunção das mesmas (SBD, 2016; KAWASARY et al., 

2010). Corresponde à minoria dos casos de DM1 e caracteriza-se pela ausência de marcadores 

de autoimunidade contra as células β e não há associação a halótipos do sistema HLA. Os 

indivíduos com esse tipo de DM podem desenvolver cetoacidose e apresentam graus variáveis 

de deficiência de insulina. 

Devido à avaliação dos auto-anticorpos não se encontrar disponível em todos os centros, 

a classificação etiológica do DM1 nas subcategorias autoimune e idiopática pode não ser 

sempre possível (SBD, 2016). 
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1.2 PROCESSO REDOX E DIABETES MELLITUS  

 

Embora o DM1 apresente alterações em diversas vias metabólicas, a alteração mais 

presente em indivíduos não controlados, é o estado hiperglicêmico (NDISANG; JADHAN, 

2009), sendo o principal marcador através do qual se diagnostica tanto DM1 quanto 

DM2. Diversos estudos sugerem que esse seja o principal fator responsável pela produção 

aumentada de EROs nas mitocôndrias promovendo este aumento por diversas rotas nas células 

alvo do DM (NISHIKAW et al., 2000, BAYNES, 1991; GIUGLIANO et al., 1996; 

FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 

A elevada concentração de glicose na corrente sanguínea pode levar diretamente a 

formação de EROs, pois acentua o extravasamento de elétrons da cadeia transportadora 

mitocondrial. Os elétrons que escapam da cadeia podem levar a geração de O2•- (VALKO et 

al., 2007). Além disso, a glicose pode reagir de forma não enzimática com grupamentos amino 

livres de proteínas e iniciar a formação de produtos finais de glicação avançada (AGEs), que 

danificam as células e podem se ligar a receptores, levando a produção de EROs. Os AGEs 

também provocam disfunções nas sinalizações celulares, desencadeando mecanismos que se 

relacionam com a patogênia das complicações do diabetes (BROWNLEE, 2001). 

Outra consequência da hiperglicemia é a auto-oxidação da glicose, através da 

enolização, gerando um radical enediol. Este radical enediol transfere seu elétron não pareado 

a uma molécula de oxigênio, gerando um O2•-  e uma dicarbonila. A dicarbonila liga duas 

cadeias proteicas formando uma ligação cruzada entre elas e inativando-as (HALLIWELL; 

GUTTERIDGE, 2007). 

A hiperglicemia promove ainda a diminuição das defesas antioxidantes devido ao 

aumento da atividade da aldose redutase pela via dos polióis. A aldose redutase determina 

maior conversão de glicose a sorbitol, reduzindo os níveis de NADPH e glutationa. O sorbitol 

é convertido à frutose aumentando a síntese “de novo” de diacilglicerol (DAG), principal 

ativador fisiológico da proteína cinase C (PKC). A ativação da PKC está relacionada à 

patogenia de diversas complicações do diabetes dentre elas renais e hepáticas (BROWNLEE, 

2001). 

 

Os radicais livres são átomos, íons ou moléculas altamente instáveis e reativas, que 

contêm um número ímpar de elétrons em sua última camada eletrônica e tendem a ligar esse 
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elétron não pareado com outros presentes em estruturas próximas de sua formação 

(FERREIRA; MATSUBARA, 1997) 

Há uma ampla variedade de radicais livres existentes nos seres vivos, e devido a grande 

parte destas espécies serem produzidas durante o metabolismo do oxigênio, usa-se o termo 

“Espécies Reativas de Oxigênio” (EROs) para denominá-los (FERREIRA; MATSUBARA, 

1997). Desta forma, tem sido usada a denominação EROs como um termo coletivo que inclui 

não apenas radicais de oxigênio, mas também algumas espécies não radicais derivadas do 

oxigênio (GUTTERIDGE; HALLIWELL, 2007).  

O radical superóxido (O2•-) é o principiador de grande parte da formação de EROs. É 

formado após a primeira redução do oxigênio, e mesmo sendo considerado o menos reativo, 

pode causar lesão. O peróxido de hidrogênio é mais reativo que o superóxido, por sua maior 

facilidade em iniciar a destruição de membranas biológicas. Já o radical hidroxila (OH•-) é 

considerado a ERO mais reativa em sistemas biológicos (FERREIRA; MATSUBARA, 1997). 

Apesar de não ser um radical livre, o H2O2 é um metabólito do oxigênio extremamente 

deletério, pois participa da reação de Fenton que produz OH•-, sendo capaz de atravessar as 

camadas lipídicas de membranas e reagir com proteínas ligadas ao ferro (FERREIRA; 

MATSUBARA, 1997). As principais EROs distribuem-se nos grupos radicalares e não 

radicalares, como pode ser observado na Figura 4. 

 

Figura 4 - Espécies reativas de oxigênio radicais e não radicais. 

RADICAIS NÃO RADICAIS 

Superóxido, O2•- Peróxido de Hidrogênio, H2O2 

Radical hidroxil, HO• Peroxinitrito, ONOO• * 

Radical peroxil, ROO• Ácido Peroxinitroso, ONOOH• * 

Radical alcoxil, ROO• Ácido hipocloroso, HOCl 

Carbonato, CO3- Ozônio, O3 

Óxido nítrico, NO• Oxigênio singleto, ¹O2 
* Também podem ser chamadas de espécies reativas de nitrogênio.  

Fonte: Halliwell e Gutteridge (2007) 

 

Espécies reativas são fundamentais para sinalização de moléculas, reações de 

biossíntese, defesas químicas e reações de desintoxicação (JONES, 2006). Quando produzidas 

em condições fisiológicas desempenham importantes papéis em várias funções regulatórias e 

em processos celulares, como no sistema imune para defesa contra agentes infecciosos 
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(TIGANIS, 2011). Entretanto, a produção excessiva de EROs associada ou não a uma 

proteção antioxidante inadequada gera a condição conhecida como processo redox (BRITO 

et al., 2007). A formação das principais EROs a partir da respiração celular mitocondrial pode 

ser observada na figura 5. 

O organismo possui mecanismos próprios para neutralizar o excesso de radicais livres. 

Esta linha de defesa é realizada pelo sistema antioxidante, que envolve substâncias produzidas 

pelo organismo ou provenientes da dieta (RAINS; JAIN, 2011). A conceito de antioxidantes 

os define como qualquer substância que pode doar pelo menos um átomo de hidrogênio a um 

radical livre, e que presente em menores concentrações que as do substrato oxidável, seja 

capaz de atrasar ou inibir a oxidação deste de maneira eficaz. Tais substâncias podem agir de 

forma preventiva contra a formação de espécies reativas, ou interceptando as reações através 

da inativação das espécies reativas que estejam em atividade.  

 

Figura 5 - Formação dos principais radicais livres a partir da cadeia respiratória celular. 

 

 Fonte: adaptado pela própria autora. 

 

Em uma classificação geral, os antioxidantes podem ser classificados como enzimáticos 

ou não enzimáticos (VINCENT, 2004; SIES, 1993). Entretanto, de acordo com o mecanismo 

de ação, outra classificação é atribuida, podendo então os antioxidantes pertecerem a duas 

outras categorias: sistema primário e secundário. O sistema primário são os inibidores 



 

 22  

preventivos, ou seja, retardam a fase de iniciação impedindo a geração de espécies reativas ou 

sequestram essas espécies, impedindo sua interação com os alvos celulares. Os inibidores 

preventivos podem induzir a decomposição de hidroperóxidos para produtos inativos, como 

por exemplo os tióis, sulfetos, catalase e as glutationas peroxidase e S-transferase. O β-

caroteno e a vitamina E também são considerados preventivos. O sistema secundário consiste 

nos bloqueadores da propagação da cadeia radicalar que, efetivamente, removem radicais 

intermediários, como o radical alcoxila ou peroxila. Esses antioxidantes interrompem a 

sequência de auto-oxidação em cadeia, reagindo com os radicais livres para produzirem 

produtos estáveis. Uma terceira classe de antioxidantes pode ainda ser considerada, que seriam 

os sistemas de reparo do DNA, as proteases e as fosfolipases que removem as lesões 

oxidativas do DNA, proteínas e lipídeos espectivamente (JORDÃO et al., 1998; SIES, 1993). 

Dessa forma, os antioxidantes que atuam na linha primária são a glutationa reduzida 

(GSH), as enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa-peroxidase 

(GPx), que agem como detoxificadora do agente antes que ele cause lesão. A outra linha de 

defesa que tem a função de reparar a lesão ocorrida, é constituída pela vitamina C, vitamina 

E, pela glutationa-redutase (GR) e pela glutationa-S-transferase (GST). Os antioxidantes 

podem atuar em sinergismo um com os outros e contra diferentes tipos de radicais livres 

(MARITIM et al., 2003). 

Há algumas variações da enzima SOD encontradas em células humanas. A SOD-cobre-

zinco (Cu/ZnSOD) encontrada principalmente no citoplasmática e nos fluidos extracelulares, 

esta forma contém cobre e zinco em seu sítio de ativação. A SOD-Manganês (Mn-SOD) se 

encontra principalmente nas mitocondrias (PESKIN; WINTERBOURN, 2000). A enzima 

SOD é responsável por catalisar a reação de dois ânions superóxidos com a formação de H2O2 

que é menos reativo. (MARKLUND et al., 1982; BABIOR, 1997; BROWNLEE, 2005; 

VASCONCELOS et al., 2007).  

2𝑂2 • − +  2𝐻 + 
𝑆𝑂𝐷
→   𝑂2 +  𝐻2𝑂2  

A CAT é uma heme proteína altamente específica, que transforma o H2O2 recém-

formado pela SOD em água (H2O) (NAUDI et al., 2011; AEBI, 1984). Está presente 

principalmente em tecidos que possuem no interior de suas células os peroxomos. Em tecidos 

que os peroxomos estão ausentes, como coração, pulmão e cérebro, o H2O2 se difunde para o 

sangue, onde reage com a CAT eritrocitária sendo assim inativado (GOODSELL, 2004). 
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2𝐻2𝑂2 
𝐶𝐴𝑇
→  𝑂2 +  2𝐻2𝑂  

A GPx é uma enzima dependente de selênio, presente no citoplasma e na mitocôndria 

das células, que também transforma o H2O2 em H2O. As enzimas CAT e GPx agem com o 

mesmo propósito, que é o de impedir o acúmulo de H2O2. Tal ação integrada é de grande 

importância, uma vez que essa espécie reativa, por meio das reações de Fenton e Haber-Weiss, 

mediante a participação dos metais ferro e cobre, culmina na geração do radical OH•, contra 

o qual não há sistema enzimático de defesa (SCHNEIDER, OLIVEIRA, 2004; FERREIRA; 

MATSUBARA, 1997). 

A GPx tem uma ação mais geral, catalisando a redução de muitos peróxidos alem do 

H2O2, para tanto, em seu mecanismo utiliza a GSH como cofator, promovendo-a ao seu estado 

oxidado.  A GSH é um tripeptídeo com grupo sulfidrila que pode ser reciclada pela interação 

da forma oxidada com NADPH na presença de GR, sendo a reciclagem torna a GSH muito 

efetiva contra os EROs. A GSH atua de maneira importante na proteção celular contra 

mudanças no quadro oxidativo, podendo ser usada como substrato pela glutationa peroxidase 

na eliminação de hidroperóxidos e podendo otimizar a capacidade antioxidante da vitamina 

E, mantendo-a na sua forma reduzida e funcional. Além disso, a GSH através da glutationa S-

transferase, é capaz de detoxificar aldeídos reativos gerados durante a peroxidação lipídica 

(JORDÃO et al., 1998). Ficando evidente, portanto, o papel fundamental da enzima GR na 

defesa antioxidante devido a capacidade de regenerar a glutationa usada como doadora de 

hidrogênio pela GPx durante a eliminação do H2O2 (JOHANSEN et al., 2005). 

 

H2O2 +  2 GSH 
𝐺𝑃𝑥
→   2H2O + GSSG 

𝐺𝑆𝑆𝐺 + 𝑁𝐴𝐷𝑃𝐻 + 𝐻 
𝐺𝑅
→  2𝐺𝑆𝐻 + 𝑁𝐴𝐷𝑃 

Dessa forma, o quadro hiperglicêmico associado a produção de EROs é o mecanismo 

que desencadeia a ativação de uma diversidade de vias que resultam em aumento da formação 

de EROs e de AGEs (BROWNLEE, 2005; REIS et al., 2008; INZUCCHI; SHERWIN, 2010), 

que contribuem para o desenvolvimento das complicações diabéticas por diversos 

mecanismos em tecidos, como pode ser observado na figura 6 (HAMDEN et al., 2009). 
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Figura 6 - Anormalidades estruturais e funcionais induzida pela hiperglicemia. 

 

Fonte: Dagogo-Jack, S (2010). 

 

1.3 ANTIDIABÉTICOS ORAIS E POTENCIADORES DAS INCRETINAS  

 

Os agentes antidiabéticos orais atuam por diversos mecanismos que permitem a redução 

da glicemia, determinando diferentes classes entre estes fármacos.  A classe denominada 

secretagogos de insulina, composta pelas sulfoniluréias e análogos da meglitinida, promove a 

redução da glicemia por meio do aumento do suprimento insulínico. Já a classe das biguanidas 

e a classe das tiazolidinadionas elevam a ação da insulina e tambem são conhecidos como 

sensibilizadores da insulina. A classe de inibidores da alfa glicosidase agem por meio da 

inibição da absorção rápida de carboidratos (MARCONDES, 2003). 

 

Antes do ano de 2000, a escolha de agentes para o tratamento farmacológico do DM, 

especialmente agentes orais, era limitada. Alguns fármacos já existentes, como as 

sufonilureias e a metiformina, eram amplamente prescritos na prática clínica, porém, 

apresentando altas taxas de efeitos adversos comprometendo a adesão ao tratamento, 

demonstrando a necessidade do desenvolvimento de novas medicações (SRINIVASAN et al., 

2008). 

A partir do ano de 2006 o uso de terapais baseadas nas incretinas, um princípio 

totalmente novo na terapêutica para o tratamento do DM, foi introduzido nos mercados dos 
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EUA e da Europa. Estes tratamentos são divididos em dois grupos, os miméticos das incretinas 

(exenatida e liraglutida), que são preparações injetáveis de peptídeos com ações semelhantes 

às das incretinas naturais e os potenciadores das incretinas que estão disponíveis para a via 

oral inibindo a degradação das mesmas, e consequentemente, aumentando suas concentrações 

plasmáticas e suas ações biológicas (HOLST et al., 2008). Dentro deste conceito se encontra 

a vildagliptina que é atualmente comercializada para o tratamento de pacientes DM2 

(DRUCKER; SHERMAN et al., 2010). 

A vildagliptina possui o nome químico, segundo nomenclatura da IUPAC, de (S)-1-[N-

(3-hidroxi-1-adamantil) glicil] pirrolidina-2-carbonitrila. É um pó cristalino de cor branca a 

levemente amarelada, não-higroscópico, facilmente solúvel em água e solventes orgânicos 

polares, que não possui polimorfos ou solvatos identificados. Essa substância possui somente 

um centro quiral e é comercializada na forma de enantiômero puro (S) (EMEA, 2007) 

(FIGURA 4). 

 

Figura 7 - Estrutura química da Vildagliptina 

 

Fonte: Thornberry, NA et al (2009) 

 

A vildagliptina é um rápido e seletivo inibidor da DPP-4, enzima responsável pela 

degradação dos hormônios incretinas. A ideia da inibição da DPP-4 como um tratamento para 

DM2 foi rapidamente aceita pela indústria farmacêutica, visto que estudos da época 

demostravam que a administração de um já existente inibidor da DPP-4 para suínos protegia 

tanto o peptídeo semelhante ao glucagon 1 (GLP-1) endógena quanto a GLP-1 exógena 

promovendo o aumento da resposta da insulina à glicose (DEACON et al., 1998).  

Aproximadamente 60% da liberação de insulina pós-prandial é promovida pelas 

incretinas, ambas produzidas pelas células da mucosa intestinal. As concentrações endógenas 

ativas de GLP-1 e GIP aumentam cerca de três vezes após uma refeição. O GLP-1 ativo e o 

GIP aumentam a produção e a liberação de insulina pelas células β, bem como reduzem a 
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liberação de glucagon pelas células α-pancreáticas, resultando em uma diminuição da 

produção de glicose hepática (THORNBERR; GALLWITZ, 2009) (FIGURA 8). 

 

Figura 8 - Mecanismo de ação dos inibidores da DPP-4. 

 

Fonte: Thoenberr, Gallwitz (2009) 

 

O hormônio incretina predominante, o GLP-1, possui receptores na superfície das 

células β que são conectados a uma via de transdução de sinais, quando esta via se torna ativa, 

observamos uma elevação da biossíntese e da secreção de insulina, o que aumenta desta forma, 

a função das ilhotas pancreáticas (DOUPIS; VEVES, 2008). Além disso, o GLP-1 e o 

polipeptídeo inibidor gástrico (GIP) apresentam efeitos sistêmicos visto que seus receptores 

são encontrados em tecidos extra-pancreáticos (MAYO et al., 2003). Nestes tecidos suas ações 

fisiológicas ainda permanecem pouco elucidadas, entretanto o GLP-1 pode interagir com 

receptores expressos em certas regiões do cérebro e neurônios sensoriais aferentes sendo 

portanto, algumas de suas ações mediadas pelo sistema nervoso (TOFT- NIELSEN et al., 

2001). 

No sistema digestório o GLP-1 reduz a motilidade e secreção do tratograstro intestinal 

superior, diminuindo o esvaziamento gastrico, o que perminte a redução da glicemia pós-

prandial (HOLST et al., 2008). No cérebro, possui ação inibitória do apetite, levando a menor 

ingestão de alimentos, e em uso crônico, leva a perda de massa corporal (ZANDER et al., 

2002). 
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A ação pancreática não se resume a secreção de insulina, o GLP-1 também promove a 

expressão gênica e a biossíntese da insulina (HOLST et al., 2008). Além disso, tem ação 

protetora das células β. Estudos in vitro e in vivo, demonstram que o GLP-1 aumenta a 

proliferação de células β e induz a neogênese a partir de células precursoras nos tecidos 

pancreáticos (MIRANDA et al., 2015). O efeito antiapoptótico também foi demonstrado em 

células β humanas (BUTEAU et al., 2004). Os efeitos sistêmicos das incretinas podem ser 

visualizados na figura 9. 

Figura 9 - Ações sistêmicas das incretinas GLP-1 e GIP 

 

Fonte: Holst, J. J (2008) 

Apesar de efeitos positivos na homeostase de glicose, as incretinas são pouco úteis 

clinicamente, isto porque, após secreção ou injeção, o GLP-1 e o GIP são rapidamente 

degradados pela enzima DPP-4, que cliva os dois aminoácidos N-terminais de GLP-1 e torna 

a molécula inativa em relação à secreção insulina (DEACON et al., 1995). A meia vida 

plasmática do hôrmonio gira em torno de menos 2 minutos (VILSBOLL et al., 2003). O GIP 

também é degradado pela DPP-4, mas de forma mais lenta e menos extensiva quando 
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comparado ao GLP-1, mas apesar disso, ainda permanece inviável clinicamente (DEACON 

et al., 2000). 

 

O uso da vildagliptina promove a inibição da DPP-4, que uma vez inativada, não se 

encontra apta a agir sobre as incretinas. Desta forma, a vildagliptina, promove o aumento na 

meia-vida de GLP-1 e GIP, o que reforça a ação destes sobre as células da ilhota, aumentando 

a secreção de insulina dependente de glicose e suprimindo a secreção inadequada de glucagon 

(CROXTALL; KEAM, 2008). 

 

Após administração oral em jejum, a vildagliptina é rapidamente absorvida com picos 

de concentração plasmática máxima observados após 1,7 horas. A ingestão de alimentos atrasa 

a obtenção do pico máximo de concentração plasmática para 2,5 horas, mas não altera a 

exposição global ao fármaco (PRATLEY et al., 2006). A ligação às proteínas plasmáticas é 

baixa (9,3%) e é distribuída de forma igual entre o plasma e os glóbulos vermelhos. O fármaco 

é minimamente metabolizado pelo sistema enzimático do citocromo P-450 (CYP), mas em 

grande parte é metabolizado, principalmente no fígado por hidrólise, e seu principal 

metabólito, conhecido como LAY151, é farmacologicamente inativo (HE et al., 2003). Após 

administração oral de vildagliptina, aproximadamente 85% da dose é excretada na urina e 

15% da dose é recuperada nas fezes. Com meia-vida de eliminação de, aproximadamente, três 

horas após a administração (CROXTALL e KEAM, 2008). 

 

 

1.4 QUERCETINA E SEU POTENCIAL TERAPÊUTICO NO DM1 

  

Os flavonóides compõem uma ampla classe de substâncias de origem natural, cuja 

síntese não ocorre na espécie humana. Estruturalmente, são constituidos por 15 átomos de 

carbono no seu esqueleto básico e possuem nessa estrutura anéis aromáticos, sendo, portanto, 

compostos fenólicos (YOKOZAWA et al, 1997). Os flavonóides tem sido amplamente 

evidenciados devido ao seu potencial antioxidante. Além disso pode-se destacar diversos 

outros efeitos destes sobre os sistemas biológicos. Dentre os muitos flavonóides já descritos 

encontra-se a quercetina (3,5,7,3-4’- pentahidroxiflavona), evidenciada como o principal 

flavonóide presente na dieta humana. Seu consumo diário estimado, varia entre 50 e 500 mg 

(DESCHNER et al., 1991). Pode ser encontrada em fontes especificas como vinho tinto, chá 
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preto, cerveja, frutas (maçã, uva, morango), vegetais (cebola, couve, vagem, brócolis), grãos, 

nozes, sementes e especiarias (NIJVELDT et al., 2010) 

 

Qumicamente, a quercetina é formada pela junção de três anéis de conformação planar, 

sendo uma molécula relativamente polarizada. Três ligações intermoleculares do tipo ponte 

de hidrogênio são observadas, duas entre o grupo carbonila e outra entre os grupamentos 

hidroxila no anel benzênico (MENDOZA-WILSON; GLOSSMAN-MITNIK, 2004). Sua 

estrutura química possui importância fundamental em sua atividade, conferindo-lhe caráter 

hidrofóbico e participação em reações de formação de complexos com metais, afetando o 

transporte, reatividade, biodisponibilidade e toxicidade dos íons metálicos (CORNARD; 

DANGLETERRE; LAPOUGE, 2005). 

 

Ao ser identificada, teve sua ação relacionada a manutenção da resistência e da 

integridade da parede dos capilares sanguíneos. Posteriormente, diversos estudos 

evidenciaram atividades antihipertensivas, antiarítmica, hipocolesterolêmica, 

antihepatoxicicidade, anticarcinogênica (FORMICA; REGELSON, 1995), antiviral, 

antiulcerogênica, antitrombótica, anti-isquêmica, anti-inflamatória, antialérgica 

(KAHRAMAN, 2000; SHIRAI et al., 2002) e antioxidante (FORMICA; REGELSON, 1995). 

 

As propriedades antioxidantes da quercetina são atribuídas à sua capacidade de atuar 

como inibidora das enzimas ciclooxigenase e lipooxigenase que estão envolvidas na síntese 

de eicosanóides a partir do ácido araquidônico (FORMICA; REGELSON, 1995; INAL; 

KAHRAMAN, 2000); também é neutralizadora dos ânions superóxido, oxigênio singleto e 

radicais hidroxila, prevenindo a peroxidação lipídica (HOLLMAN et al., 1997) visto que o 

radical hidroxil e o ânion superóxido estão envolvidos no dano tecidual por iniciarem a 

peroxidação lipídica e desrupção da matriz intersticial. Atua como agente quelador de íons 

dos metais de transição como o ferro e o cobre (MOREL et al., 1993; FORMICA; 

REGELSON, 1995) impedindo que estes catalisem reações formadoras de radicais livres 

(RIGO; GUTIERRES, 2002). O potencial antiproliferativo da quercetina pode ser atribuído 

as hidroxilas substituídas, particularmente no C3 do anel B e no C5 do anel A. Em contraste, 

outras substituições podem diminuir esse efeito, como por exemplo, a inserção de porções de 

carboidratos como ocorre naturalmente (LOA; CHOW; ZHANG, 2009). 
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A molécula da quercetina apresenta três importantes componentes estruturais que estão 

relacionados com sua atividade antioxidante (FIGURA 10). Um deles é a presença do grupo 

catecol, responsável pela formação de radicais fenoxil estáveis após a doação do átomo de 

hidrogênio. Outro componente é a dupla ligação entre os carbonos que estão em conjugação 

como o grupo 4-carbonil, permitindo a saída de um elétron do radical fenoxil. Por fim, a 

presença do grupamento 3-OH combinado com uma dupla ligação entre carbonos, gerando 

um aumento na estabilização por ressonância dos elétrons que sofreram deslocamento na 

molécula (PIETTA, 2000; SILVA et al., 2002). 

 

Figura 10 - Estrutura molecular da quercetina e grupamentos responsável pelo potencial antioxidante. 

 

Fonte: Adaptado de BENTZ, 2009. 

 

A estrutura química da quercetina é essencial para sua atividade, visto que esta se 

encontra diretamente relacionada as taxas de biodisponibilidade e absorção. Naturalmente é 

encontrada na sua forma gliconada, com um ou mais açúcares ligados no seu grupamento 

fenólico por ligações glicosídicas (PIERPOINT, 1986). A solubilidade em água é dependente 

da quantidade de unidades de carboidratos ligados a molécula. Quanto maior o número de 

unidades monossacarídicas, maior a solubilidade (CRESPY, 1999). Pode ser encontrada de 

diversa formas nos alimentos, sendo a forma quercetina-3-rutinosídeo uma das mais presentes, 

entretanto, sua biodisponibilidade é de apenas 20% em relação a quercetina-4-glicosídeo. 

Tendo isso em vista, diversos trabalhos vem buscando modificações estruturais afim de elevar 

as taxas de absorção e biodisponibilidade. Uma dessas modificações é a conversão da 

quercetina-3-rutinosídeo em quercetina-3-glicosídeo por meio quebra da molécula de ramnose 

tornando-se assim uma forma com alta biodisponibilidade. A conversão da quercetina 

rutinosídeo em glicosídeo é uma estratégia importante para aumentar a sua biodisponibilidade 

nos alimentos. Atualmente já se tem conhecimento que a quercetina glicosilada é mais 

rapidamente absorvida pelos humanos, independentemente da posição da glicose.  
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A absorção intestinal e o metabolismo da quercetina e de outros flavonóides não estão 

totalmente elucidados encontrando-se controversias. O estudo da absorção e do metabolismo 

intestinal da quercetina glicosilada é importante na avaliação da sua função fisiológica devido 

a dificuldades de absorção dos compostos nesta forma. Assim, estes compostos entram na 

circulação e são submetidos a O-metilação, glucoronidação e/ou sulfatação no fígado. Uma 

parte substancial desse metabólito pode então ser excretado na bile e retornar ao lúmen 

intestinal sendo novamente hidrolizado e reabsorvido pelas células intestinais, e excretado nas 

fezes (MUROTA, K.; TERAO, J., 2002). Atualmente sabe-se que a solubilização em meio 

aquoso apresenta capacidade antioxidante aproximadamente oito vezes maior do que quando 

solubilizada em uma fase oleosa (USAMI et al., 2004), porém sua solubilidade aquosa a 20 

°C é inferior a 0,01 g/L. Além disso a baixa biodisponibilidade da quercetina e altas 

concentrações dos metabólitos indicam que ocorre metabolismo de primeira passagem no 

fígado e intestino, e a alta concentração da quercetina conjugada observada na bile, 

corroboram para um potencial de recirculação entero-hepático (ADER; WESSMANN; 

WOLFFRAM, 2000; OLIVEIRA; WATSON; GRANT, 2002; LIU et al., 2003). 

 

Os estudos que exploram os diferentes planos de administração da quercetina são 

dificultadas devido à sua extrema insolubilidade em água, bem como seu metabolismo e 

excreção rápidos, os quais resultam em baixa biodisponibilidade. Entretanto algumas 

estratégias vêm sendo exploradas visando o aumento da biodisponibilidade como a síntese de 

pró fármacos utilizando aminoácidos ligados ao anel B da quercetina via ligação carbamato 

tem permitido relevante aumento da sua solubilidade em água (KIM et al., 2009) ou através 

do desenvolvimento de formulações, como propomos neste estudo, melhorando assim suas 

propriedades farmacocinéticas. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Recentemente, nosso grupo de pesquisa avaliou o possível efeito protetor do tratamento 

com Vildagliptina, um inibidor de DPP-4, na preservação de células βpancreáticas em um 

modelo experimental de DM1 induzido por estreptozotocina (STZ). No referido estudo, foram 

utilizadas duas concentrações de Vildagliptina (5 ou 10 mg/kg de peso corpóreo/dia) 

administrada oralmente durante 4 semanas em ratos. Foram avaliados glicemia, níveis de 

insulina plasmática, biomarcadores de processo redox, atividade de enzimas antioxidantes e 

histologia pancreática. Dos resultados encontrados, o tratamento com Vildagliptina foi eficaz 

em aumentar os níveis de insulina plasmática, porém, este aumento não foi suficiente para 

melhorar a glicemia jejum. ÁVILA et al (2013) mostrou que o tratamento com Vildagliptina 

também foi capaz de aumentar a capacidade de defesa antioxidante das enzimas SOD e 

catalase e, consequentemente, reduziu a formação dos biomarcadores de processo redox 

TBARS e proteína carbonilada, possibilitando uma redução dos efeitos deletérios no pâncreas 

dos animais. 

Em relação aos resultados histológicos encontrados em tecidos de fígados e rins, pode-

se notar que o tratamento promoveu redução dos parâmetros inflamatórios, reestruturação dos 

depósitos de glicogênio hepático, bem como foi eficiente em reduzir os efeitos fibrinogênicos 

frente aos danos sofrido pelos tecidos. Apesar dos resultados histológicos não foi observado 

efeito positivo sobre o controle glicêmico, sendo assim, a proposta atual foi elaborar uma 

formulação que potencialize o efeito da Vildagliptina, principalmente no que diz respeito à 

melhora do controle glicêmico no modelo experimental de DM1 e, paralelo a isto, acompanhar 

os efeitos deste tratamento em fígados e rins. 

Neste trabalho propomos analisar os parâmetros histológicos e marcadores de processos 

redox em fígados e rins de animas tratados com uma formulação desenvolvida por meio da 

preparação de um produto liofilizado contendo os dois fármacos, a Vildagliptina e a 

Quercetina, no intuito de potencializar os efeitos do inibidor da DPP-4 mediante a associação 

com a quercetina. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito do tratamento com formulação oral contendo Vildagliptina e Quercetina em 

fígados e rins de ratos diabéticos tipo 1 induzidos experimentalmente. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

No fígado, observar o efeito do tratamento com a formulação QV quanto: 

Presença de infiltrado inflamatório; 

Avaliação da presença de processos degenerativos; 

Avaliação de deposição de glicogênio; 

Avaliação de fibrose; 

Quantificação de colágeno tipo 1 e tipo 3; 

Avaliação do conteúdo de fibras elásticas do matiz extracelular; 

Determinação de biomarcadores processo redox e dano oxidativo; 

 

Nos rins, observar o efeito do tratamento com a formulação QV quanto: 

 Análise estrutura dos tecidos; 

Avaliação de fibrose; 

Quantificação de colágeno tipo 1 e tipo 3; 

Avaliação do conteúdo de fibras elásticas da matriz extracelular; 

Determinação de biomarcadores processo redox e dano oxidativo; 

Quantificação de metaloproteinase-2 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 ENSAIOS IN VIVO 

 

4.1.1 Animais 

 

Foram utilizadas orgãos de ratas albinas da linhagem Fisher cedidas pela Professora 

Daniela Caldeira Costa do Laboratório de Bioquímica metabólica. Os experimentos se 

iniciaram com 40 animais, ratos fêmeas albinas da linhagem Fisher, idade aproximada de 120 

dias e peso médio de 200 g. Estes animais foram provenientes do Laboratório de Nutrição 

Experimental da Escola de Nutrição (ENUT) da Universidade Federal de Ouro Preto. Os 

animais foram mantidos em gaiolas com temperatura, luminosidade e umidade controladas e 

receberam água e comida “ad libitum” durante todo o experimento. Os procedimentos 

adotados neste estudo foram aprovados pelo Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), sob número de protocolo 2014/17. 

 

4.1.2 Delineamento experimental 

 

Os animais foram distribuidos em 4 grupos experminentais: 

Grupo 1 – Grupo controle (C): Os animais receberam uma cápsula do produto liofilizado 

correspondente a 0,2 mL da formulação contendo apenas o veículo; 

Grupo 2 – Grupo diabético (D): Animais pertencentes ao grupo diabético que não foram 

submetidos ao tratamento, estes receberam uma cápsula do produto liofilizado correspondente 

a 0,2 mL da formulação contendo o veículo; 

Grupo 3 – Grupo diabético tratado com formulação QV (DQV): Animais diabéticos que 

foram submetidos ao tratamento com uma cápsula do produto liofilizado correspondente a 0,2 

mL da formulação contendo vildagliptina (10 mg/Kg) e quercetina (50 mg/Kg); 

Grupo 4 - Grupo diabético tratado com insulina (DI): Animais diabéticos tratados com 

injeção intraperitoneal de insulina. 
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Figura 11 - Desenho experimental: preparação dos grupos de animais e tratamentos. 

 

 

 

 

 

4.1.3 Preparo da formulação 

 

Parte do trabalho foi realizado em colaboração com o Laboratório de Bioquímica 

Metabólica (LBM) da Universidade Federal de Ouro Preto. Devido a diferenças físico 

químicas de cada princípio ativo a formulação foi preparada em duas etapas, obtendo-se assim 

formulação Q contendo quercertina e Fomulação V contendo vildagliptina.  

formulação Q: Para a formulação Q, realizou-se a dispersão da quercetina em sistema 

polimérico de P-407. A concentração utilizada foi de 50 mg/Kg, baseado na média de peso 

dos animais, obtendo-se a quantidade precisa de quercetina para um volume final de 0,5 mL, 

que foi adicionada a uma solução de Hidróxido de Sódio (NaOH 1,0 M) para dispersão total 

utilizando-se vortex e ultrasonificador. Após a dispersão, adicionou-se à suspenção uma 

40 ratas Fisher albinas

120 dias

200 gramas

Grupo controle

NaCl - 0,9%.

C

Controle

Grupos diabéticos

Aloxano - 35 mg/Kg 

NaCl - 0,9% 

D

Diabético

DQV

Diabético tratado 
formulação

DI

Diabético tratado 
com Insulina

Tratamentos

30 dias

C

Cápsula do produto 

0,2 mL do veículo;

D

Cápsula do produto 

0,2 mL do veículo;

DQV

Cápsula do produto  
0,2mL

Vildagliptina 
10mg/Kg

Quercetina 50 mg/Kg

DI

Injeção 
intraperitonial de 

Insulina
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solução de ácido clorídrico (HCl 1,0M) permanecendo em banho de gelo (4-8ºC), sob agitação 

magnética constante, procedendo-se em seguida com a adição do polímero P-407 em uma 

quantidade relativa a 16% da suspenção. Após a completa dispersão do polímero, acrescentou-

se ácido oleico (5%) permanecendo sob agitação magnética constante. 

formulação V: primeiramente a solução foi preparada contendo a quantidade, em gramas, de 

Vildagliptina referente à 10mg/Kg de peso corpóreo para um volume final de 0,5mL, a qual 

foi adicionado o mesmo volume, em mL, de Tween 80. A segunda solução foi composta por 

metilcelulose (76mg de metilcelulose para cada 400mg de Vildagliptina), mesmo volume, em 

μL, de Tween 80 e quantidade suficiente de água destilada para completar o volume total da 

solução. As duas suspensões foram sonicadas, separadamente, em um aparelho de ultrassom 

durante 15 minutos. Após serem sonicadas, a segunda solução foi mantida em um agitador 

magnético durante 15 minutos e posteriormente as duas suspensões foram misturadas e 

novamente sonicadas por 15 minutos. Para finalizar, a mistura final foi agitada por 30 minutos, 

visando garantir a total dissolução do medicamento. 

A formulação final (formulação QV) foi obtida pela adição da formulação V à 

formulação Q. Após a homogeneização de ambas as formulações, o pH foi avaliado e 

corrigido para o valor final de 7,0 – 7,2. Em seguida, a formulação foi mantida em repouso 

sob refrigeração (4-8º C). 

 

4.1.4 Indução do diabetes 

 

Para a indução do quadro de diabetes os animais dos grupos D e DT receberam injeção 

intraperitonial de uma dose única de Aloxano (Alloxan Monohydrate Sigma®) também 

conhecido como 2,4,5,6-tetraoxohexahidropirimidina monoidratada. Este foi utilizado na 

concentração de 135 mg/Kg de peso e diluído em 0,2 mL de NaCl a 0,9% para a indução do 

modelo experimental de DM1 (ROSSONI-JÚNIOR, et al., 2012; ÁVILLA et al., 2013). Nos 

grupos de ratos não diabéticos foi administrado injeção intraperitonial contendo o mesmo 

volume de solução de NaCl a 0,9%. Posteriormente à aplicação da droga, foi fornecido aos 

animais uma solução de glicose 10%, como única fonte hídrica por 10 horas para evitar uma 

hipoglicemia fatal devido à liberação maciça de insulina que ocorre após a destruição das 

células β (MAZZANT et al., 2003). 

Para confirmação do diabetes, três dias após a indução com Aloxano os animais foram 
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submetidos à avaliação da glicemia após 8 horas de jejum. A determinação dos níveis de 

glicose foi feita retirando-se sangue da veia caudal e utilizando o glicosímetro Accu - Chek® 

Active da Roche (Boehringer Mannheim, IN, USA). Os animais com glicemia de jejum 

superior a 300 mg/dL foram considerados diabéticos e selecionados para o experimento. 

 

4.1.5 Eutanásia e coleta de tecidos 

 

Ao fim do experimento os animais foram mantidos em jejum de 8 horas e anestesiados 

por inalação com isoflurano. Todos os procedimentos foram realizados mantendo todas as 

recomendações éticas. O sangue foi coletado através do plexo braquial até sangria total. O 

sangue foi colhido em tubos de polipropileno com ou sem 15µL de anticoagulante Glistab® 

(Labtest cat. 29) para obtenção do plasma ou soro, respectivamente. Fígado e rins foram 

retirados, parte armazenados a -80 para execução de análises bioquímicas e o restante 

armazenado em formol tamponado para análises histológicas. 

 

 

4.2 ANÁLISES HISTOLÓGICAS 

 

4.2.1 Fixação do material 

 

Os procedimentos histológicos foram realizados no Laboratório de Morfopatologia 

(LMP) do Departamento de Ciências Biológicas (UFOP). Ao final do experimento, fígado e 

rins foram coletados e colocados em formol tamponado a 10%. Em seguida, os orgãos foram 

então seccionados em fragmentos de 1 cm de espessura colocados em cacetes histológicos e 

armazenados novamente em uma nova solução de formol tamponado a 10% para fixação, 

pemanecendo neste em um período mínimo de 72 horas. A etapa de fixação consiste na 

utilização de métodos físicos ou químicos para imobilizar as substâncias constituintes das 

células e dos tecidos evitando assim a autólise e proliferação de microorganismos, fornecendo 

maior resistência para suportar as demais etapas e de promover o retardamento da degradação 

dos esfeitos após a eutanásia, mantendo-se a arquitetura normal. 

 

4.2.2 Processamento e inclusão 
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Para preparo de lâminas histológicas é necessário que as amostras possuam uma 

consistência enrijecida afim de serem cortadas, para tanto torna-se necessário a desidratação, 

uma vez que a água presente nos tecidos não é miscível em substancias apolares como a 

parafina de inclusão. A desidratação então foi realizada através de imersão numa bateria de 

soluções alcoólicas em concentrações graduais e crescentes. A graduação nas concentrações 

é imprescindível para que ocorra a desidratação homogênia dos tecidos, evitando que ocorram 

danos na estrutura tecidual. A graduação foi iniciada em alcool 70º seguido por alcool 80, 90º 

e duas vezes em alcóol absoluto. Após a desidratação, as amostras passaram pelo processo de 

diafanização em xilol para tornar os tecidos semitransparentes e posteriormente embebidas 

em parafina por um período de 24 horas, seguido da inclusão em blocos de parafina. Para o 

corte das secções parafinadas foi utilizado o micrótomo semi-automático, realizando-se cortes 

de aproximadamente 4μm de espessura, as secções obtidas foram montadas em lâminas e 

destinadas a colorações histológicas. 

 

4.2.3 Colorações 

 

• Ácido periódico de Schiff 

A técnica de coloração de ácido periodico-Schiff (PAS) é usada principalmente para a 

coloração de estruturas que contenham uma alta proporção de carboidratos, como glicogênio, 

glicoproteínas, proteoglicanos, geralmente encontrados em tecidos conjuntivos, muco e 

membranas basais. Neste trabalho, foi utilizada para a evidenciação e quantificação de 

depoistos de glicogênio. 

O ácido periódico oxida seletivamente os seguintes grupos: 1,2 glocólico; amínico primário 

(1-hidroxi-2-amínico); amínico secundário (1-hidroxi-2-alcilamínico); 1-hidroxi-2-cetônico. 

Durante o processo de oxidação, as ligações entre átomos de carbono na posição 1,2 se partem 

e, conseqüentemente, formam-se grupos aldeídicos. Na reação seguinte, a fúcsia sulfúrea 

presente no reagente de Schiff transforma esses 2 grupos aldeídicos contíguos em um 

composto corado insolúvel semelhante a fucsina básica. Entretanto, são necessárias três 

condições para que essas reações ocorram: 1) grupos hidroxílicos devem estar livres; 2) os 

compostos que se formam após a oxidação não devem se disseminar pelo tecido; 3) devem 

haver grupos aldeídicos suficientes nos compostos para um estudo histoquímico. Somente 

macromoléculas como glicanos e mucinas atendem a tais requisitos. O ácido periódico é 

utilizado como oxidante porque retém a oxidação na fase aldeídica. 
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𝐺𝑟𝑢𝑝𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 1,2 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑙  (𝐶𝐻𝑂𝐻 − 𝐶𝐻𝑂𝐻) → 𝑑𝑖𝑎𝑙𝑑𝑒𝑖𝑑𝑜 

𝑑𝑖𝑎𝑙𝑑𝑒í𝑑𝑜 + 𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑐ℎ𝑖𝑓𝑓 → 𝑐𝑜𝑙𝑜𝑟𝑎çã𝑜 𝑟𝑜𝑠𝑒𝑎 

 

As lâminas então passaram por desparafinação por xilol e foram submetidas a banho em série 

decrescente de álcoois para hidratação, após este processo realizou-se a coloração utilizando 

kit Easy Path periodic acid Schif (EP-12-20014) seguindo a metodologia proposta pelo 

fabricante. 

 

• Hematoxilina – Eosina 

Lâminas de fígado e rins foram coradas pelas tecnica de Hematoxilina & Eosina (HE) 

para análise de lesões teciduais e quantificação de inflamação. A hematoxilina é um corante 

com caráter básico que carrega uma carga positiva na porção da molécula. Esta propriedade 

lhe confere a capacidade de reagir com componentes aniônicos das células e tecidos, os quais 

incluem grupos fosfatos, ácidos nucléicos, grupos sulfatos de glicosaminoglicanas e grupos 

carboxila das proteínas, que ao interagirem com o corante adquire coloração roxa. O outro 

componente da coloração é a eosina que se destina a corar estruturas teciduais catiônicos, 

dando-lhes coloração vermelho ou rosa. Quando usada juntamente com corantes básicos como 

a hematoxilina, coram o citoplasma, filamentos citoplasmáticos e fibras extracelulares. As 

lâminas então passaram por desparafinação por xilol e foram submetidas a banho em série 

decrescente de alcóois para hidratação. Finalizado o processo foram coradas de acordo com 

protocolo padronizado pelo LMP seguindo o método de Harris. Este método cora todas as 

estruturas tissulares, isto é, os núcleos, o citoplasma e o tecido conjuntivo, seguido de uma 

descoloração controlada, alem de um processo de “azulamento” para se atingir o ponto ótimo 

da coloração nuclear. 

 

• Tricômico de Masson 

Amostras de fígado foram coradas pela técnica Tricomico de Masson (TM) para se 

identificar e quantificar areas de fibrose. O principio da técnica de TM baseia-se na diferença 

de permeabilidade que existe entre as fibras colágenas e os outros elementos do tecido 

(MORAL, 1993), quando os componentes de um tecido são expostos a um agente fixador 

ocorre interação entre as proteínas do tecido, sendo formada uma rede tridimencional 

insolúvel. Sabendo que diferentes tipos de tecidos possuem diferentes tipos de proteínas, cada 
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tecido possui, portanto, conjuntos de redes com permeabilidades distintas. Assim, as proteínas 

musculares produzem uma rede bastante densa com pequenos poros entre os elementos e o 

colágeno por sua vez forma um conjunto de rede menos densa e mais porosa. Sendo assim, as 

moléculas de corantes de peso molecular menor irão penetrar em qualquer dos tipos de tecidos, 

ao passo que as moléculas maiores de corante penetrarão apenas no colágeno deixando o 

restante do tecido sem cor (CARSON 1997, BANCROFT, STEVENS 2002). Para tanto, 

torna-se necessário a utilização de outros componentes que intervem na coloração como o 

ácido fosfotungico que além de fixar a cor da fucsina ácida no citoplaspla retira-o do colágeno. 

Além disso, a acidificação do tecido permite que o corante se ligue ao colágeno com maior 

afinidade aumentando a tonalidade da coloração (BANCROFT, STEVENS 2002). Os 

procedimentos utilizados seguiram a metodologia proposta por Mason et al (1989) com 

adaptações nescessárias realizadas pelo LMP. 

 

• PicroSirius Red 

A coloração histológica pelo picrosirius red é um metodo mais utilizado na literatura 

para avaliar a presença de fibras colágenas, conferindo-as coloração vermelha quando 

observadas em microscopio optico. Entretanto, quando visualizadas ao microscópio óptico 

com lente polarizadora, assumem colorações distintas dependendo do tipo de colágeno existe 

devido a birrefringência do material (PEREIRA et al, 2009; CAMARGO et al 2006). 

As fibras colágenas mais espessas, fortemente birrefringentes apresentam-se coradas em tons 

de laranja, amarelo e vermelho e representam o colágeno tipo I, enquanto que as fibras mais 

finas e dispersas, fracamente birrefringente, apresentam-se coradas em verde, representando 

o colágeno tipo III (BAPTISTELLA et al., 2009; CARVALHO, 2012). O colágeno tipo I 

maduro é responsável pela força em tensão dos tecidos e o colágeno tipo III representa o 

colágeno imaturo, sintetizado durante a cicatrização da ferida precoce (DONAHUE, HIATT, 

BUSUTTIL, 2006; MINAMOTO, 2007). A proporção destes dois tipos de colágenos pode ser 

então visualizada e quantificada utilizando a tecnica descrita por Junqueira e Montes (1991). 

As adaptaçõe necessárias foram realizadas seguindo o protocolo padronizado pelo LMP. Para 

a análise morfométrica foi utilizado microscopio optico acoplado a câmera e 

microcomputador e lentes de polarização. 

 

• Eosina-Resorcina de Weigert 

Após deparafinação por xilol e hidratação em série decrescente de álcoois, as lâminas 

de fígado e rins foram coradas pela técnica de Eosina-Resorcina de Weigert proposta por 
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Weigert (1989) para a análises de fibras elásticas. O metodo consiste na permanencia das 

lâminas no corante por um período de duas horas seguida de lavagem em água corrente para 

retirada de excesso de corante. Usou-se álcool 70º para contraste das fibras elásticas. O 

resultado obtido permite ver o tecido em rosa com as fibras elásticas evidenciados em 

tonalidades que vão da púrpura ao preto. 

 

4.2.4 Análises morfométricas 

 

 As lâminas foram fotografadas e analisadas utilizando-se um microscópio óptico Leica 

DM5000. As fotomicrográficas foram obtidas com aumento de 400x (Leica Application Suite, 

Germany). As análises foram realizadas no software Leica Qwin Plus 3.0, utilizando-se 20 

imagens aleatórias de cada órgão. Analise qualitativas foi utilizada para avaliação de danos 

teciduais e para análise de processos inflamatórios procedeu-se com a quantificação do 

número de células de Kuffer. As análises foram realizadas no Laboratório Multiusuarios ndo 

Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas – NUPEB. 

 

4.3 BIOMARCADORES DO PROCESSO REDOX 

 

A determinação de processo redox existente em fígado e rins será realizada por meio da 

determinação de enzimas do sistema de defesa antioxidante bem como os marcadores de 

processo redox. Para tanto, os tecidos coletados foram submetidos a mensuração da atividade 

de SOD, CAT, Glutationa total bem como a quantificação de proteínas totais hepáticas e renais 

e determinação de danos teciduais pela análise de proteína carbonilada, TBARs e 

metaloproteínase 2. 

 

4.3.1 Análise das defesas antioxidantes 

 

• Atividade da superóxido dismutase hepática e renal 

Para análise da atividade da superóxido dismutase foi realizado primeiramente o 

fracionamento do material, 100 mg de cada amostra de fígado e rins foram homogeneizados 

em 1 ml de tampão de fosfato 0,1M (pH 7,2). O homogenato foi centrifugado a 12000 rpm 

por 10 minutos em centrifuga refrigerada a 4˚C, e o sobrenadante foi retirado para ser utilizado 

como amostra biológica.  
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Para a realização da análise, 1,5 µL do sobrenadante das amostras foi adicionado aos 

poços da placa juntamente a 28,5 µL de tampão, conferindo uma diluição de 20 vezes. Em 

seguida adicionou-se o MTT (Sigma, M2128-100 mg) e o Piragolol (Sigma, 254002-10g). A 

placa foi encubada a 37º por 5 minutos e adicionou-se 150 µL de DMSO. A leitura foi 

realizada por meio de leitor de ELISA a 570 nm. 

O resultado foi expresso por U/mg de proteína sendo utilizado os valores de proteínas 

totais obtidos pelo método de Lowry. Dividindo-se assim o valor encontrado pelo valor de 

proteínas totais encontradas na dosagem. 

 

• Atividade da Catalase hepática e renal 

A determinação da atividade da enzima catalase é baseada na sua capacidade de clivar 

o peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio molecular, conforme descrito por AEBI 

(1984). Para execução da análise retirou-se um fragmento de 100 mg de material hepático e 

renal para homogeneização com 1 mL de tampão fosfato 0,1M (pH 7,2). Após o processo, 

levou-se a centrífuga por 10 minutos a 10000 rpm por 10 minutos, mantendo-se a centrífuga 

resfriada a 4ºC. O sobrenadante foi retirado e utilizado como amostra biológica. Após 

homogeneizadas as amostras passaram por um teste de diluição para verificação da linearidade 

das absorbâncias e a produção de bolhas. Para tal, escolheu-se uma amostra aleatória de cada 

grupo, começando pela diluição descrita em protocolo laboratorial de 50 vezes.  

Uma vez verificado que essas diluições conferiam linearidade as absorbâncias obtidas, 

deu-se inicio a diluição, adicionando em um tubo de polipropileno uma alíquota de 10 μL de 

amostra e 490 μL de aguá miliQ. Desta amostra resultante retirou-se um volume de 10 μL no 

qual foi adicionado 990 μL do mix de peróxido (H2O2), responsável por iniciar a reação. No 

momento em que o mix foi adicionado a amostra realizou-se a medida das absorbâncias nos 

tempos 30’, 60’, 90’ e 120’, utilizando tampão fosfato 0,1M como branco, no comprimento 

de onda de 240 nm. 

Uma unidade (U) de catalase é equivalente a hidrólise de 1mmol de H2O2 (ε=39,4 

L.mol-1. cm-¹) por minuto (AEBI, 1984). Usualmente a atividade dessa enzima é representada 

em μmol/mL de amostra. A atividade da catalase foi calculada segundo a lei de Lambert Beer 

e por meio da fórmula: 
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𝑈 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎⁄ =  
∆ 𝐴𝑏𝑠

𝑉𝑜𝑙 (𝑚𝐿)  ×  𝜀 × 𝑚𝑔 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒í𝑛𝑎
 × 𝑑𝑖𝑙𝑢𝑖çã𝑜 

Onde: ε = Coeficiente de extinção molar (0,071mM-1 x com -1/U e Vol = 1mL. 

 

• Proteínas totais 

A concentração de proteínas totais foi determinada e utilizada nas demais dosagens. A 

metodologia utilizada segue a proposta de LOWRY et al. (1951). O princípio do método 

baseia-se na redução do reagente de Folin Ciocalteau, ao reagir com aminoácidos aromáticos, 

catalisada por íons cobre, em meio alcalino, formando uma coloração azul. Inicialmente são 

preparadas as soluções de trabalho e dos quatro pontos da curva. 

- Reagente A: dissolve-se 0,25g de sulfato de cobre e 0,5 de citrato de sódio em 100 mL de 

água destilada. A solução deve ser armazenada, no escuro, em temperatura ambiente. 

- Reagente B: dissolve-se 5g de carbonato de sódio e 1g de hidróxido de sódio em 250mL de 

água destilada. Deve ser armazenada a temperatura ambiente. 

- Reagente C: adiciona-se 1 mL do reagente A em 50mL do reagente B. Deve ser preparado 

na hora do teste. 

- Reagente D: dissolvide-se 1 mL de Folin-Ciocateau em 1mL de água destilada. Deve ser 

preparado na hora do teste.  

Os pontos da curva foram feitos de acordo com o protocolo estabelecido, obtendo os seguintes 

valores de concentração: 

P1- 25μL de uma solução estoque de proteínas a 0,2mg/dL e o volume completado com água 

destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto é de 0,05mg/mL. 

P2- 7,5μL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume completado com água 

destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto é de 0,15mg/mL. 

P3- 15μL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume completado 

com água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto é de 

0,30mg/mL. 

P4- 25μL de uma solução estoque de proteínas a 2mg/dL e o volume completado 

com água destilada para 100mL. A concentração final obtida deste ponto é de 0,5mg/mL. 
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Para a realização da dosagem, foram adicionados 10 μL de amostra ou padrão em tubos 

de polipropileno, e completados para 100 μL com água destilada. Para realizar a leitura 

utilizou-se o branco comporto apenas com 100 μL de água destilada. Posteriormente 

adicionou-se 1 mL do reagente C em todos os tubos (incluindo branco e padrões). A mistura 

foi agitada no vórtex e mantida a temperatura ambiente por 15 minutos. Decorrido o tempo, 

foi adicionado em cada tubo 100 μL do reagente D. O volume foi misturado e incubado a 

temperatura ambiente, em câmara escura, por 30 minutos. Em seguida, realizou-se a leitura 

em espectrofotômetro a 660nm. 

Após as leituras, foi gerado um gráfico expressando a concentração do padrão (Eixo Y) 

versus absorbância do padrão (Eixo X). A equação da reta obtida foi utilizada na determinação 

da concentração de proteínas totais nos homogenatos de tecidos. Todas as concentrações 

foram obtidas em mg/mL. 

4.3.2 Análise dos marcadores de dano oxidativo 

 

• Proteína Carbonilada hepática 

Proteína carbonilada é um marcador da oxidação de proteína por EROs. Os derivados 

carbonílicos podem ser mensurados por métodos sensíveis, particularmente aqueles que 

utilizam o 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH). Neste método, o DNPH reage com grupos 

carbonílicos gerando a hidrazona correspondente, a qual pode ser analisada 

espectrofotometricamente (LEVINE et al., 1994). 

Para realização da dosagem 200 mg das amostras de fígado foram homogeneizadas em 1,5 

mL de tampão de KPE (pH 7,4). Em seguida, o homogenato foi centrifugado a 10000 rpm por 

10 minutos, mantendo-se a temperatura da centrífuga a 4ºC. Procedeu-se então, a retirada do 

sobrenadante com a transferência deste para eppendorfs para realização da análise. De cada 

amostra retirou-se uma alíquota de 500 μL do sobrenadante, no qual foi adicionado 500 μL de 

ácido tricloroacético a 10% (TCA) e levado a centrífuga por 10 min à 10000 rpm, mantendo-

se a temperatura a 4ºC, com posterior descarte do sobrenadante. Ao precipitado resultante, 

adicionou-se 500 μL de 2,4-dinitrofenilhidrazina (DNPH) e este foi mantido a temperatura 

ambiente em câmara escura por 60 minutos, levando-se ao vortex para agitação a cada 15 

minutos. Decorrido o tempo, uma alíquota de 500 μL TCA 10% foi adicionada e centrifugada 

a 5000 rpm por 10 minutos e os sobrenadantes foram novamentes descartados.  

Os precipitados em ambos os tubos foram lavados por duas vezes com 1 mL da mistura 

etanol/acetato de etila, na proporção de 1:1, agitados no vórtex e novamente centrifugados por 
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10 minutos a 5000 rpm, o sobrenadante foi descartado. Ao final do processo de lavagem, 

foram adicionados em ambos os tubos 1 mL de dodecil sufalto de sódio 6%, (SDS) misturados 

no vórtex e centrifugados à 10000 rpm por 10 minutos à 4°C.  

Após todo o processo, procedeu-se com a leitura das absorbâncias dos sobrenadantes, 

sendo determinadas a 370 nm utilizando-se o SDS como branco. Os resultados foram 

expressos em nmol de proteína carbonilada por mg de proteína, por meio da utilização da 

dosagem de proteínas totais hepáticas. O conteúdo de DNPH incorporado foi calculado 

utilizando o coeficiente de extinção molar do DNPH (22000 M-1cm-1) segundo a lei de 

Lambert Beer: 

A=C.b.ε 

Onde, A é a subtração da absorbância do tubo A (amostra) pela absorbância do tubo, C 

é a concentração, b é o caminho óptico e ε é o coeficiente de extinção molar. 

 

• Dosagem de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) renal 

A peroxidação lipídica foi determinada por meio do ensaio de substâncias 

reativas ao ácido tiobarbitúrico utilizando o método de Buege e Aust (1978). A determinação 

da concentração de TBARS se baseia na capacidade do ácido tiobarbitúrico (TBA) em se ligar 

a lipídios oxidados. Para realizar a dosagem, 100 mg ds amostras foram homogeneizados com 

1 mL de tampão Tris HCl 20 mM (pH 7,4) e em seguida o homogenato foi centrifugado a 

10000 rpm por 10 minutos a 4°C. O sobrenadante foi coletado e utilizado como amostra 

biológica. Em um tubo criogênico, foi adicionado 500μL de homogenato, 250μL de ácido 

tricloroacético (TCA) a 28% dissolvido em HCl a 0,25N, 250μL de ácido tiobarbitúrico (TBA) 

a 1% dissolvido em ácido acético 1:1, e 125μL de butilhidroxitolueno (BHT) 5mM dissolvido 

em etanol. Este tubo foi agitado no vórtex e colocado em um banho maria a 95ºC por 15 

minutos. Após este tempo, os tubos foram imediatamente colocados em um banho de gelo, 

em seguida agitados e levados a centrifugação a 10000 rpm por 15 minutos a 4°C. A 

absorbância do sobrenadante obtido foi determinada a 535 nm em espectrofotômetro zerado 

com água destilada (branco). A concentração de TBARS foi determinada utilizando o 

coeficiente de extinção molar ε=1,56x105 L.mol-1.cm-1, segundo a lei de Lambert Beer. 

Usualmente essa concentração é representada em nmol/mL. 
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• Atividade de metaloproteinase 2 renal 

As zimografias foram executadas segundo protocolo previamente descrito por 

Sung et al., (2007) em gel de poliacrilamida SDS-PAGE a 8% contendo gelatina do tipo 

A de pele suína (Sigma Chem. Co, St. Louis, Mo. EUA) na concentração de 2 mg/mL e 

os géis de entrada poliacrilamida 5% (w/v) em placas de 0,75mm. A eletroforese foi 

realizada com a concentração de 30μg de proteína para cada amostra, acrescido (de 

acordo com cálculos realizados para cada amostra, pois há variação de volume) de 

tampão RIPA e tampão de amostra para SDS-PAGE. Antes da aplicação no gel as 

mesmas foram aquecidas por dois minutos a 37°C banho úmido. Um volume de 10μL 

do marcador padrão de massa molecular (BLUeye Prestained Protein Ladder – 

Genedirex) foi utilizado em todas as corridas. A corrida da eletroforese foi realizada durante 

120 minutos a 100V no mesmo sistema utilizado para o western blotting. Após a eletroforese 

os géis foram cuidadosamente lavados 3 vezes em 2,5% Triton X-100 para total remoção do 

SDS seguido de incubação a 37°C por 18 horas em tampão contendo o substrato 50mM Tris, 

150mM NaCl, 5mM CaCl2, 0,05% NaN3 (pH 7,5). SDS é o agente responsável pela ativação 

das metaloproteases mesmo na forma inativa sem clivagem proteolítica (TALHOUK et al., 

1991). Os géis foram corados com 0,05% Coomassie Brilliant blue G-250 por 3 horas e 

descorados com solução descorante (4% metanol, 8% ácido acético e água). A atividade da 

gelatinase foi visualizada por bandas não marcadas em um fundo azul representando áreas de 

proteólise no substrato de proteína. As metaloproteases são secretadas na forma latente e 

necessitam de clivagem do terminal peptídico NH2 para sua ativação. Após descorar o gel da 

zimografia e após a revelação da membrana, as bandas foram quantificadas com auxílio do 

software Quantity One (BioRad) utilizando uma estação de captura de imagem (Carestream 

4000 MM Pro Image Station) e do software ImageJ versão 1.32j de domínio público 

http://rsb.info.nih.gov.ij/ onde a densidade óptica de cada banda foi detectada. Utiliza-se como 

parâmetro para análise o volume ajustado das bandas, que significa o volume total diminuído 

do background. Inicialmente o sistema de análise calcula a média dos valores de densidade 

óptica pra a região delimitada pelo operador. Esta região deve ter uma área suficiente para 

abrigar todas as bandas (uma de cada vez) visíveis no filme, não devendo ser alterada quando 

se passa a analisar a outra banda. 

 

  



 

 47  

4.4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os dados foram submetidos a análise estatística utilizando o software GraphPad Prism   

versão 6.00 para Windows (San Diego, California, USA). A normalidade foi testada pelo 

teste de Kolmogorov–Smirnov. Dados que seguirem a distribuição normal foram analisados 

pelo teste ANOVA com pós teste de Bon Ferroni. Dados não paramétricos foram analisados 

pelo teste de Kruska-Wallis seguido de pós teste de Dunns. Os dados foram expressos em 

média ± erro padrão da média (dados paramétricos) ou mediana [valor mín/valor máx.] 

(dados não paramétricos). Utilizamos P<0,05 como valor de significância e o teste estatístico 

one-way ANOVA seguido do pós-teste de Tukey para dados paramétricos ou o teste de 

Kruskal Wallis seguido do pós-teste de Dunns para dados não paramétricos. A análise 

estatística foi realizada com o auxílio do software GraphPad Prism versão 5 
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5 RESULTADOS  
 

5.1 RESULTADOS ANTERIORES: O QUE JÁ SABEMOS. 

 

Nosso trabalho é parte de um projeto de pesquisa maior, realizado em colaboração com o 

Laboratório de Bioquímica Metabólica - LBM da Universidade Federal de Ouro Preto, desta 

forma, os resultados anteriores descritos nesta sessão são resultados anteriores aos nossos, nos 

quais foi possivel observar o efeito do tratamento com a formulação sobre parâmetros 

bioquímicos de mesmo modelo experimental (MIRANDA et al., 2018). 

Para avaliarmos os possíveis efeitos redutores de glicemia dos tratamentos aos quais os 

animais foram submetidos, foram realizadas dosagens do perfil glicêmico dos animais antes 

do inicio do tratamento e ao final deste. É possível observar que após indução do diabetes e 

antes do tratamento farmacológico os animais dos grupos diabéticos apresentaram glicemia 

superior aos animais do grupo controle confirmando a eficiência do Aloxano na indução da 

doença. 

Para avaliar eficiência dos tratamentos com a formulação QV na redução da glicemia, 

ao final do tratamento os animais passaram por uma segunda avaliação glicemica. As análises 

dos resultados mostraram que ambos os tratamentos não foram eficientes em reduzir o quadro 

hiperglicêmico a níveis de animais do grupo controle. Entretanto, o tratamento com 

formulação e com insulina reduziram os níveis glicêmicos para valores abaixo do nível de 

glicemia padronizado neste para se considerar um animal diabético (>300mg/dL ou 

16,6mmol/L). Embora o tratamento com a formulação não tenha possibilitado um retorno à 

normoglicemia, foi observado uma redução significativa na glicemia chegando à níveis 

próximos da meta glicêmica padronizada. Quando comparado os valores de glicemia antes e 

depois do tratamento farmacológico dentro dos mesmo grupos, podemos observar que antes 

do início do tratamento os animais do grupo DQV apresentaram uma glicemia maior do que 

a glicemia dos animais dos grupos D e, ao se comparar a porcentagem de redução da glicemia 

após 30 dias de tratamento observamos uma redução de 70% da glicemia nos animais do grupo 

DQV e uma redução de 54,5% da glicemia nos animais do grupo DI, sugerindo que o 

tratamento com a formulação apresentou uma maior taxa de redução da glicemia ao longo do 

tempo em relação ao tratamento insulínico. 

Acompanhando estes resultados, a análise de insulina após tratamento farmacológico 

revelou que os animais do grupo diabético não tratado exibiram diminuição significativa nos 
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níveis séricos de insulina em comparação com os animais do grupo controle. Como esperado 

do controle positivo de insulina, houve um aumento significativo nos níveis deste hormônio. 

Fato semelhante ocorreu após tratamento farmacológico com a formulação QV. Ambos os 

tratamentos normalizaram a insulina sérica a nível dos animais controle.  

 

5.2 AVALIAÇÕES HEPÁTICAS 

 

5.2.1 Quantificação de Glicogênio hepático 

 

Parte do fígado dos animais foi destinada a confecção de lâminas histológicas visando 

a quantificação do glicogênio hepático por meio da técnica de PAS. Os resultados estão 

apresentados na figura 12 e são ilustrados na figura 13.  

 

Figura 12- Quantificação de glicogênio hepático em animais controle e diabéticos tratados com a 

formulação e com insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os grupos. 

. 

Os tratamentos foram capazes de reestabelecer os depósitos de glicogênio hepático em 

animais diabéticos tratados com a formulação e com insulina em relação aos animais 

diabéticos não tratados (p<0,0001; ANOVA). Dessa forma, foi possível observar que animais 

DQV (100,8±7,466 µm²) apresentaram aumento dos depósitos de glicogênio hepático quando 

comparados a animais do grupo D (57,39±5,04 µm²) (p<0,0001; ANOVA). De forma 

semelhante, em animais DI (116,3±8,909 µm²) a deposição de glicogênio em hepatócitos 

também foi reestabelecida quando comparado a animais diabéticos sem tratamento D (57,39 

±5,042µm²) (p=0,0022; Teste T). Apenas em animais do grupo D foram encontrados baixos 

valores de glicogênio hepático em relação aos animais C (126,3±3, µm²) (p<0,0001; Teste T). 
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Figura 13– Fotomicrografias de cortes histológicos de fígado de animais controle e diabéticos não 

tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela técnica de PAS. Setas = hepatócitos com 

depósitos de glicogênio. Aumento de 400x. 
 

Fonte: a própria autora. 

 

5.2.2 Análises morfológicas qualitativas 

 

Para análise das estruturas teciduais hepática, bem como observação de possiveis 

alterações decorrentes da doença ou do tratamento empregado, lâminas de fígado foram 

confeccionadas na coloração de HE. As análises histológicas encontradas podem ser 

observadas na figura 14 A análise do orgão permitiu observar que todos os grupos 

apresentaram estruturas dentro dos padrões histológicos, com preservação da estrutura do 

parênquima hepático, mantendo-se a organização em lobos, presença de veias centro lobulares 

e espaços porta. O arcabouço tecidual em animais controles e em animais doentes tratados e 

não tratados permaneceu íntegro, como pode ser visualizado na figura 14.  

Não foram observadas modificações celulares em hepatócitos, de forma que estes 

conservaram sua forma redonda-poliédrica, permanecendo organizados em cordões. A estrutura 
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nuclear foi mantida, com posicionamento central e nucléolos evidentes em grande parte das 

células. Os tecidos também passaram por análise de processos degenerativos e distúrbios da 

circulação, não sendo observado presença de degeneração hidrópica e esteatose, tanto micro 

vesicular quanto macro vesicular. Quanto aos distúrbios da circulação, nenhum grupo 

apresentou focos de hemorragia recente ou tardia, entretanto, processos hiperêmicos puderam 

ser mais evidenciados em animais do grupo D quando comparados ao demais grupos diabéticos. 

 

Figura 14– Fotomicrografias de cortes histológicos de fígado de animais controle e diabéticos não 

tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela técnica de Hematoxilina-Eosina. EP = 

Espaço porta. VS = Vaso sanguíneo. Seta = vaso hiperemico. Aumento de 400x. 

 

Fonte: a própria autora. 
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5.2.3 Avaliação de processo inflamatório 

 

Parte do fígado dos animais foi destinada a confecção de lâminas histológicas na 

coloração HE visando a análise do processo inflamatório, realizado por meio da quantificação 

de células inflamatórias. Os resultados estão apresentados na figura 15 e ilustrados na figura 

16. Animais do grupo DQV (52,34±2,53) apresentaram menor número de células 

inflamatórias quando comparado a animais D (74,45±7,1). Quando comparado ao grupo DI 

(58,36±8,09), observamos que a redução se encontra semelhante aos animais que foram 

tratados com insulina, estando essa redução a nível dos animais controle. 

 
Fugura 15- Quantificação de células inflamatórias em fígado de animais controle e diabéticos não 

tratados e tratados com formulação e insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre 

os grupos.  
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Figura 16 – Fotomicrografias de cortes histológicos de fígado de animais controle e diabéticos não 

tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela tecnica de Hematoxilina-Eosina. VS = vaso 

sanguineo. EP = espaço porta. Seta = célula de Kupffer. Aumento de 400x.  

 

 

Fonte: a própria autora. 

 

5.2.4 Avaliação de fibrose hepática 

 

A quantificação de áreas de fibrose hepática foi realizada por meio da técnica de TM. 

Os dados estão apresentados na figura 17 e ilustrados na figura 18. A administração da 

formulação e de insulina foi capaz de reduzir a quantidade de tecido conjuntivo fibroso 

hepático em animais dos grupos diabéticos que receberam o tratamento em relação aos 

animais diabéticos que não receberam tratamento (p=0,0002; ANOVA). Notou-se que animais 

D (1752±1150 µ2) apresentaram áreas de fibrose elevadas quando comparados com animais 

C (565,9±330,3µ2).  
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Figura 17- Quantificação de fibrose em fígado de animais controle e diabéticos tratados com formulação 

ou insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os grupos.  

 

 

 

Figura 18– Fotomicrografias de cortes histológicos fígado de animais controle e diabéticos não 

tratados e tratados com formulação e insulina, coradas com a técnica Tricômico de Massom. VS = 

vaso sanguíneo. Seta = Areas de fibrose. Aumento de 400x. 

 

Fonte: a própria autora. 
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Resultado similar foi encontrado quando comparado animais do grupo D com o grupo 

DQV (334,9±151,5 µ2), onde este último se mostrou inferior. O tratamento realizado com 

insulina tambem conferiu ao grupo DI (437,8±222,6 µ2) menores áreas de tecido conjuntivo 

fibroso quando comparado aos animais diabéticos não tratados. Não foram observadas 

diferenças significativas entre animais do grupo C (565,9±330,3 µ2) quando comparados a 

animais DQV (334,9±151,5 µ2) e DI (437,8±222,6µ2), evidenciando os resultados positivos 

do tratamento com a formulação em combater a colagenogênese no figado destes animais. 

 

5.2.5 Quantificação de colágeno 1 

 

Uma vez quantificado a presença de fibrose hepática, foi realizada a confecção de lâminas 

na coloração picro sirius red para que, a partir da análise com lentes polarizadas, fosse possível 

diferenciar os colágenos presentes na estrutura do tecido conjuntivo encontrado. Os dados 

obtidos na quantificação de colágeno 1 estão apresentados na figura 19 e visualizados na figura 

20. 

Pode-se observar que animais D (2559,0±1260 µ2) apresentaram áreas de colágeno 1 

elevadas em comparação com os animais C (590,1±132,7 µ2). O mesmo foi observado quando 

comparado o grupo D com os animais diabéticos tratados tanto com insulina DI (266,0±121,4 

µ2) quanto animais tratados com formulação DQV (498,5±238,6 µ2), onde ambos os 

tratamentos reduziram as áreas de colágeno 1 quando comparado aos animais não tratados. Não 

foram observadas diferenças estatísticas entre os grupos C, DQV e DI. 

 

Figura 19 - Quantificação de colágeno do tipo 1 em fígado de animais controle e diabéticos tratados 

com formulação ou insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os grupos.  
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Figura 20– Fotomicrografias de cortes histológicos fígado de animais controle e diabéticos não tratados 

e tratados com formulação e insulina, coradas com a técnica Picro Sirius Red. VS = vaso sanguíneo. EP 

= espaço porta. Seta = Áreas de fibras colágenas tipo 3. Aumento de 100x 

 

Fonte: a própria autora. 

 

 

5.2.6 Quantificação de colágeno 3 

 

Foi realizada também a mensuração de colágeno do tipo 1 presente no fígado.  Os dados 

obtidos estão apresentados na figura 21 e visualizados na figura 22. Não foram observadas 

diferenças significativas na quantificação das áreas de colágeno do tipo 3 em fígado de animais 

tratados e não tratados.  
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Figura 21 - Quantificação de colágeno do tipo 3 em fígado de animais controle e diabéticos tratados 

com formulação ou insulina.  

 

 

Figura 22– Fotomicrografias de cortes histológicos fígado de animais controle e diabéticos não tratados 

e tratados com formulação e insulina, coradas com a técnica Picro Sirius Red. VS = vaso sanguíneo. 

Seta = Areas de fibras colágenas tipo 1. Aumento de 100x. 

 

Fonte: a própria autora. 
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5.2.7 Quantificação de fibras elásticas 

 

Foi realizada a análise de fibras elásticas no fígado de animais controles e diabéticos não 

tratados e tratados com formulação e insulina. Os dados obtidos estão apresentados na figura 

23 e visualizadas na figura 24. Não foram encontratadas diferenças significativas na 

quantificação de fibras elásticas da MEC hepática (p=0,5431), o que nos mostra que tanto o 

processo patológico quanto a administração da formulação ou de insulina como forma de 

tratamento não acarretam alterações no teor de fibras elásticas no fígado. 

Figura 23 - Quantificação de fibras elásticas em fígado de animais controle e diabéticos tratados 

com formulação ou insulina. 
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Figura 24 – Fotomicrografias de cortes histológicos fígado de animais controle e diabéticos não tratados 

e tratados com formulação e insulina, coradas com a técnica Eosina resorcina de Weigrt. VS = vaso 

sanguíneo. Seta = Fibras elásticas. Aumento de 150x. 

 

Fonte: a própria autora. 
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5.2.8 Avaliação da atividade catalase 

 

Para análises de processo redox foi avaliado a atividade enzimática de catalase. 

Diferenças significativas não foram observadas entre os grupos, assim, em animais tratados 

com a formulação não foi observado aumento da atividade de catalase quando comparado ao 

grupo controle.  

Figura 25 - Quantificação da atividade da enzima catalase em fígado de animais controle e diabéticos 

tratados com formulação ou insulina.  

 

 

5.2.9 Avaliação da atividade de superóxido dismutase 

 

As análises de processo redox envolveram a avaliação da atividade da enzima superóxido 

dismutase, entretanto não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos quando 

comparados entre si. Os resultados se encontram representados pelo gráfico 26. 

Figura 26 - Quantificação da atividade da enzima superóxido dismutase em fígado de animais controle 

e diabéticos tratados com formulação ou insulina. 
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5.2.10 Quantificação de proteína carbonilada 

 

Como biomarcadores indiretos do processo redox, utilizou-se a dosagem de proteína 

carbonilada para avaliar a oxidação proteica. Não foram observadas diferenças significativas 

entre os grupos. Os resultados obtidos se encontram representados na figura 27. 

 

Figura 27 - Quantificação de proteínas carboniladas da em fígado de animais controle e diabéticos 

tratados com formulação ou insulina. 
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5.3 AVALIAÇÕES RENAIS  

 

5.3.1 Análise estrutural de tecidos renais  

 

Observeou-se que o tratamento com a formulação interferiu na arquitetura tecidul renal. 

Em nenhum grupo foi verificado a presença de necrose tecidual (p=1) ou hemossiderose (p=1). 

Entretanto em animais do grupo DQV, observou-se que o tratamento reduziu o quadro de 

degeneração hidrópica quando comparado a animais do grupo D, porém, essa redução não se 

mostrou a nível dos animais controle e dos animais tratados com insulina (p<0,0001). Resultado 

semelhante foi encontrado em relação ao quadro de hiperemia em que animais tratados com a 

formulação exibiram hiperemia em menor intensidade quando comparado aos animais 

diabéticos nao tratados (figura 28.A). 

Os resultados mais evidentes foram observados na redução de focos hemorrágicos em 

áreas tubulares e glomerulares. Em regiões tubulares, houve redução de áreas de hemorragia 

em ambos os grupos tratados, havendo menores áreas em animais tratados com a formulação 

em relação ao tratamento com insulina (p<0,0001), não havendo, porém, redução a nível dos 

animais do grupo controle (figura 28.B). 

Em regiões glomerulares, houve redução dos focos hemorrágicos quando comparado aos 

grupos D e DI, não apresentando diferenças significativas quando comparado aos animais 

controle (figura 28.C). Os resultados obtidos podem ser observados na tabela 1. 
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Figura 28 – Fotomicrografias de cortes histológicos de rins de animais controle e diabéticos não tratados 

e tratados com formulação e insulina, corados com a técnica de HE. GR= Glomérulo renal. VS= vaso 

hiperemico. T= Túbulos. Áreas de hemorragia apontados pela seta. Aumento de 400x.  

 

Fonte: a própria autora  
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5.3.2 Avaliação de fibrose renal 

 

Parte do rim dos animais foi destinada a confecção de lâminas histológicas visando a 

quantificação de fibrose hepática por meio da técnica de TM. Os dados obtidos estão 

apresentados na figura 29 e são ilustrados na figura 30. 

A administração da formulação e de insulina foi capaz de alterar as áreas de fibrose em 

animais dos grupos diabéticos tratados em relação aos animais diabéticos que não receberam 

tratamento algum (p=0,0083; ANOVA). Notou-se que animais D (3840±694,8) apresentaram 

regiões de fibrose maiores quando comparados a animais C (1273±335,6). Quando comparado 

animais tratados é possivel perceber que ambos em ambos os grupos, DQV (2004±397,6) e 

DI (1502±256,6) as áreas de fibrose foram reduzidas quando comparado a animais D 

(3840±694,8). Não foram observadas diferenças significativas entre animais do grupo C 

(1273±335,6) quando comparados a animais DQV (2004±397,6) e DI (1502±256,6), 

evidenciando os resultados positivos do tratamento com a formulação em combater a 

colagenogênese nos rins destes animais. 

 

Figura 29 - Quantificação de fibrose em rins de animais controle e diabéticos tratados com formulação 

ou insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os grupos.  
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Figura 30– Fotomicrografias de cortes histológicos rins de animais controle e diabéticos não tratados e 

tratados com formulação e insulina, corados pela a técnica Tricômico de Massom. GR= Glomérulo 

renal. Áreas de fibrose apontadas pela seta. Aumento de 400x. 

Fonte: a própria autora. 

 

5.3.3 Quantificação de colágeno 1 

 

Uma vez quantificado a presença de fibrose hepática, foi realizada a confecção de 

lâminas na coloração picro sirius red para que, a partir da análise com lentes polarizadas, fosse 

possível diferenciar os colágenos presentes na estrutura do tecido conjuntivo encontrado. Os 

valores obtidos na quantificação de colágeno tipo. Os dados obtidos estão apresentados na 

figura 31 e ilustrados na figura 32. 

Diferenças significativas foram encontradas entre os animais do grupo D e os demais 

grupos (p=0,0194; ANOVA). Quando comparado animais do grupo D (3776±1353) com 

animais DQV (808,3±240,3) observamos que animais tratados com a forumulação QV 

exibiram menores deposições de colágeno do tipo 1 em relação aos animais diabéticos que 

não receberam tratamento. O mesmo pode ser observado quando comparado a animais 
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tratados com insulina, DI (3233±817,7), onde o tratamendo foi eficaz em reduzir a 

colagenogênese renal.  

 

Figura 31 - Quantificação de colágeno do tipo 1 em rins de animais controle e diabéticos tratados com 

formulação ou insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os grupos.  

 

Figura 32 – Fotomicrografias de cortes histológicos rins de animais controle e diabéticos não tratados 

e tratados com formulação e insulina, coradas pela técnica de Picro Sirius Red. Seta = parênquema 

com depósito de colágeno 1. Aumento de 100x.  
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5.3.4 Quantificação de colágeno 3 

 

Os resultados obtidos na mensuração de colágeno do tipo 3 estão apresentados na figura 

33 e são ilustrados na figura 34. Não foram observadas diferenças significativas na 

quantificação das áreas de colágeno do tipo 3 em rins de animais tratados e não tratados 

(p=0,0780). 

 

Figura 33 - Quantificação de colágeno do tipo 3 em rins de animais controle e diabéticos tratados com 

formulação ou insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os grupos.  
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Figura 34 - Fotomicrografias de cortes histológicos rins de animais controle e diabéticos não 

tratados e tratados com formulação e insulina, corados pela a técnica de Picro Sirius Red. 

Aumento de 100x. 

 

 

 

5.3.5 Quantificação de fibras elásticas renais 

 

Os dados obtidos da quantificação de fibras elásticas após tratamento com a formulação 

e Insulina em animais controles e diabéticos estão apresentados no gráfico 2 e podem ser 

vizualizadas na figura 36. As medidas foram realizadas de fibras elásticas da matrix extracelular 

com a exclusão de áreas correspondentes a vasos sanguíneos. 
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Figura 35 - Quantificação de fibras elásticas em fígado de animais controle e diabéticos tratados 

com formulação ou insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os grupos. 

 

Figura 36 - Fotomicrografias de cortes histológicos rins de animais controle e diabéticos, tratados e 

não tratados com formulação e insulina. Coradas pela a técnica de Eosina-Resorcina de Weigert. VS 

= Vaso sanguíneo. Aumento de 150x. 
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5.3.6 Avaliação da atividade de catalase 

Para análises de biomarcadores do processo redox foi realizado a avaliação da atividade 

enzimática de catalase. Diferenças significativas foram observadas entre os grupos C 

(88,59±7,668 U/mg) e DQV (58,39±4,280 U/mg) em que animais tratados com a formulação 

apresentaram redução da atividade de catalase quando comparado ao grupo controle. 

 

Figura 37 - Quantificação da atividade da enzima catalase em rins de animais controle e diabéticos 

tratados com formulação ou insulina. Letras diferentes representam diferenças estatísticas entre os 

grupos.  

 

5.3.7 Avaliação da atividade de superóxido dismutase 

 

Em relação à avaliação da atividade da enzima superóxido dismutase, entretanto, não 

foram encontradas diferenças significativas entre os grupos quando comparado entre si. Os 

resultados se encontram representados pela figura 38. 

Figura 38 - Quantificação da atividade da enzima superóxido dismutase em rins de animais controle e 

diabéticos tratados com formulação ou insulina.  
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5.3.8 Determinação de substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico. 

Como biomarcador indireto do dano oxidativo, utilizou-se a dosagem de TBARs para 

avaliar a peroxidação lipídica. Não foram observadas diferenças significativas na 

quantificação de TBARs entre os grupos analisados. A representação dos resultados se 

encontra na figura 39. 

Figura 39 - Determinação de substâncias reativas do ácido tiobarbitúrico em rins de animais controle 

e diabéticos tratados com formulação ou insulina.  

 

5.3.9 Avaliação da atividade de metaloproteinase 2 

 

A capacidade de remodelamento da MEC foi analisada por meio da avaliação da atividade 

da MMP-2 renal. Os resultados mostram não existir diferenças significativas na atividade da 

enzima nos rins, como pode ser observado na figura 40 que representa os geis da zimografia. 

Figura 40 - Avaliação da atividade de metaloproteinase 2 em rins de animais controle e diabéticos 

tratados com formulação ou insulina. 
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6 DISCUSSÃO 

 

A quercetina é o flavonoide mais consumido diariamente (LINSEISEN, RADTKE, 

WOLFRAM, 1997). Em nosso estudo anterior, foi possível observar que a quercetina na 

concentração de 5mg/kg administrada isoladamente já produzia resultados protetores em 

fígado e rins de animais diabéticos, reduzindo as áreas de fibrose e a inflamação, entretando, 

em tal concentração não era observado melhoras nos parâmetros glicometabólicos. Outro fator 

de grande importância ao se trabalhar com flavonoides, em especial a quercetina, é a baixa 

absorção e biodisponibilidade conferido pelo grande número de carbonos de sua estrura 

molecular, além da grande taxa de metabolismo de primeira passagem ao qual é submetida. 

Tal fato, tem levado diversos pesquisadores a buscarem mudanças estruturais bem como 

desenvolvimento de formulações que permitam alterar estes parâmetros, tal como foi 

realizado neste trabalho. Por meio da dispersão da quercetina e da vildagliptina na formulação, 

sugerimos que houve a melhora da quercetina em relação a sua absorção, o que justifica 

melhores resultados no controle metabólico, que foram encontrados neste estudo em relação 

ao trabalho anterior, no qual a quercetina foi administrada sob a sua forma natural.  

Nosso estudo buscou investigar o potencial de proteção da formulação antidiabética oral 

em fígado e rins em ratos diabéticos tipo 1 induzido por aloxano. Entender a fisiologia do 

fígado na regulação da homeostase metabolica é essencial para a compreensão das muitas 

alterações físicas e bioquímicas que ocorrem na presença do diabetes. O glicogênio é um 

polímero de glicose altamente ramificado e a principal forma de armazenamento de 

carboidratos nos tecidos. É encontrado principalmente em fígados e músculos. No fígado, seu 

armazenamento visa à manutenção da glicemia nos períodos de jejum. A ausência de insulina 

encontrada no diabético, aliada ao constante estado hiperglicêmico faz com que a glicose 

circulante não seja bem utilizada pelos tecidos dependentes de insulina, tais como tecidos 

muscular e adiposo, sendo que a diminuição expressiva na razão insulina/glucagon, 

ocasionando uma liberação de glucagon que promove uma glicogenólise hepática. Dessa 

forma, habitualmente não se é possível visualizar depósitos de glicogênio em fígados de 

animais diabéticos em grande parte pela tentativa de reestabelecimento do controle 

metabólico. 

Em nosso estudo, foi possível observar que o armazenamento de glicogênio hepático foi 

reestabelecido após o tratamento com a formulação QV, este achado está relacionado com a 

melhora no quadro hiperglicêmico, bem como com o aumento na secreção de insulina 
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observado por nosso grupo de trabalho. Uma vez que a relação insulina-glucagon é 

reestabelecida, torna-se possível que a glicose sanguínea seja armazenada na forma de 

glicogênio. Além disso, nossos resultados anteriores utilizando mesmo modelo experimental 

demonstraram que o tratamento com a formulação eleva a atividade da hexocinase hepática 

(MIRANDA et al., 2015) enzima responsável pela fosforilação da glicose com consequente 

“aprisionamento” celular. Uma vez fosforilada em meio intracelular, a glicose é então 

destinada a via glicolítica para manutenção enérgética ou armazenamento sob a forma de 

glicogênio hepático.  Todos estes achados sustentam o mecanismo de ação da vildagliptina, 

que se encontra ligado ao aumento da meia vida plasmática das incretinas (HVIDBERG, 

1994), visto que no fígado, o GIP atenua a liberação de glicose hepática estimulada pelo 

glucagon e pode aumentar a deposição de glicose dependente de insulina em animais, este 

efeito é provavelmente através de mecanismos indiretos (LAURIE et al 2007, DEACON, 

2009). 

A formulação também foi capaz de reduzir o processo de fibrose no fígado dos animais 

tratados. A patologia da fibrose hepática é distinguida pela ativação de células hepáticas 

estreladas (CHE), sendo a proliferação seguida de substituição de hepatócitos por MEC e 

fibrose (Benyon& Arthur,.2001) Os benefícios clínicos da quercetina foram descritos em 

diversas condições (Yan et al., 2014; Ren et al., 2016; Verma et al., 2013), entretanto, em 

relação ao fígado diabético este achado ganha maior importância devido aos efeitos redutores 

da glicemia apresentados pela quercetina e em decorrência do alto grau de envolvimento do 

fígado no metabolismo energético. O fígado tem vários elementos celulares capazes de 

sintetizar e depositar os componentes da MEC, no entanto, sabe-se que a deposição da MEC 

está intimamente relacionada à ativação das CHE que passam a produzir colágeno e se 

transformam em miofibroblastos sob a influência de estímulos inflamatórios (TSUKADA, 

2006). Uma vez ativadas, as CHE se tornam responsivas a citoquinas tanto proliferativas 

quanto a fibrogênicas, promovendo ativação do ciclo celular e expressão gênica do colágeno, 

levando, finalmente, a um aumento da síntese e na deposição de colágeno (PARSONS et al., 

2007). 

No diabetes não controlado a inutilização da glicose como fonte energética principal, gera 

a necessidade de se buscar novas fontes metabólicas, ocorrendo assim, a mobilização de 

lipídeos armazenados no tecido adiposo. A liberação de lipídios é ativada pela ação da enzima 

lipase hormônio-sensível, e inibida pela insulina. Na falta de insulina existente no DM1 não 

controlado, a lipase hormônio-sensível fica intensamente ativada, e remove abundante 
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quantidade de triglicérides dos adipócitos. Estes são lançados no plasma na forma de ácidos 

graxos livres e são captados pelos hepatócitos (DONNELLY et al.,2005). Em quadros como o 

descrito, a quantidade de ácidos graxos que aportam ao fígado é muito maior que a capacidade 

de metabolização pelos hepatócitos. Dessa forma, a combinação existente no diabetes que 

agrega a deficiência de insulina com desequilíbrio hormonal provoca aumento nos níveis intra-

hepáticos de ácidos graxos pode ser fonte de processo redox e peroxidação lipídica, levando a 

colagenogênese por meio da ativação das CHE (DAY et al., 1998, YANG et al., 1997). Uma 

vez que os níveis de insulina retornam aos níveis fisiológicos, a glicose volta a ser a fonte 

energética principal e reduz o aporte de ácidos graxos que chegam ao fígado. 

Estudos anteriores que avaliaram os efeitos da quercetina em modelo de fibrose hepática 

não incluíam vias de sinalização ou autofagia (Hernandez-Ortega et al., 2012; Marcolin et al., 

2012; Wan et al., 2014; Pavanato et al., 2003). Grande parte da literatura correlaciona o 

potencial protetor da quercetina apenas com sua capacidade antioxidante, entretanto alguns 

estudos mais recentes sugerem a capacidade da quercetina em atuar por meio de outras vias. 

Como em um estudo realizado por Liwei et al (2017), onde foi possível observar o efeito 

hepatoprotetor da quercetina ao impedir o aparecimento de fibrose hepática. Em ambos os 

modelos de fibrose, induzida por CCl4 e por ligação do ducto biliar, a quercetina reduziu a 

extensão do dano tecidual nos camundongos, bem como inibiu a formação da MEC.  Neste 

trabalho, os autores sugerem que a quercetina atenuou o dano hepático através de duas vias: 

via de sinalização TGF-β1 / Smads e a via de sinalização PI3K / Akt. O TGF-β, se encontra 

intimamente ligado a gênese da fibrose hepática, promovendo a progressão destas por 

mecanismos autocrínos e parácrinos (Dong et al., 2016) que contribuem para a ativação das 

CEH, sendo que o bloqueio da sua via de ativação é capaz de inibir o processo fibrótico. A 

expressão de TGF-β1 nas CEH é regulada pela fosforilação de Smad2 e Smad3, que ocorre 

após a ligação de TGF- β1 com o seu receptor, o complexo é então transportado para o núcleo 

onde se liga aos fatores de transcrição para colágeno e TIMPs (Tang et al., 2017; Blobe et al., 

2000). Já a via de PI3K (PKB / Akt) modula a proliferação e sobrevivência celular. Uma vez 

ativada, PI3K recruta proteínas alvo para a membrana plasmática, como o Akt, e inicia assim 

uma cascata de cinase que regula atividades celulares. A via PI3K / Akt é conhecida para se 

envolver na progressão da fibrose hepática, (Jia Wang et al., 2014; Parsonsel al., 2007; 

Gutierrez-Ruiz et al., 2007), estando descrita em estudos anteriores que confirmam que esta 

poderia estimular a proliferação das CEH e modular o desenvolvimento da fibrose através do 

seu efeito na degradação MEC (Sancho-Bru et al.2010; Luo et al., 2017). Neste mesmo estudo, 
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a expressão de MMP9 foi suprimida e a expressão de TIMP1 foi aumentada, e essas alterações 

foram revertidas pelo tratamento com quercetina. A expressão de Smad2 e Smad3 não foi 

afetada, entretanto a forma ativa, p-Smad2 e p-Smad3 foram ambos significativamente 

aumentados nos grupos modelo de fibrose e inibidos pelo tratamento com quercetina. Além 

disso, a expressão de PI3K e p-Akt foi suprimida nos modelos de fibrose e aumentada pelo 

tratamento com quercetina. Dessa forma, os autores propuseram que o efeito inibitório da 

quercetina na fibrose hepática pode estar intimamente relacionado com a diminuição da 

geração de TGF-β, promovendo, portanto, a degradação da MEC e da inativação de CHEs, 

resultados que se encontram em parte, se encontram em conformidades com os resultados aqui 

apresentados. 

A quantificação de colágeno 1 e colágeno 3, permite inferir em que estágio se encontra o 

processo de fibrose. Nos animais tratados com formulação QV, houve redução das áreas de 

colágeno do tipo 1 quando comparada ao grupo diabético não tratado, entretanto, as áreas de 

colágeno 3 não foram diferentes entre os grupos. O colágeno 3 é o principal constituinte do 

tecido de granulação e cicatrizes precoces, sendo o primeiro a ser depositado. É constituído por 

fibras mais finas, sendo considerado como uma matriz temporária durante o remodelamento do 

tecido. Está geralmente distribuído com o colágeno tipo I, durante os processos de reparo e nas 

fibroses em geral, entretanto o colágeno tipo 3 é o primeiro a ser depositado, e posteriormente 

é substituído pelo tipo 1 (CALALUCE et al., 2013). No que diz respeito a reparação de lesões 

teciduais, apenas uma pequena quantidade de colágeno do tipo 1 está presente nesta fase 

precoce.  Baseado nisso, podemos observar que o processo de fibrose encontrado no nos 

animais diabéticos não tratados, não é um processo recente visto que já se encontra o processo 

de remodelação do colágeno tipo 3 a colágeno tipo 1. Em processos recentes, a quantidade de 

colágeno tipo 1 encontrada é pequena em relação ao colágeno tipo 3, porém, esta relação muda 

conforme prossegue o reparo dos tecidos (CALALUCE et al., 2013). Neste sentido, podemos 

inferir que ambos os tratamentos, com a formulação e com insulina, foram eficazes em impedir 

início da colagenogênese e consequentemente, a sua continuidade, diferentemente do que 

ocorreu em animais diabéticos que não receberam tratamento. Podemos inferir também, que o 

tratamento com a formulação não promove nenhuma alteração na estrutura de fibras elásticas 

dos animais, bem como não houve nenhuma influência do diabetes na estruturação destas. 

Na patogênese do Diabetes, a hiperglicemia é conhecida por elevar a formação de radicais 

livres por 4 vias: aumento da glicólise, ativação da via do sorbitol intramolecular, auto oxidação 

da glicose e pela glicozilação não enzimática. O controle dos radicais superóxidos gerados pela 
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oxidação da glicose é regulado pela SOD e CAT que são enzimas antioxidantes. Apesar de já 

se encontrar bem estabelecido que o processo redox se encontra presente em pacientes e 

modelos experimentais de diabetes, em quadros da doença em que os EROS se encontram muito 

elevadas, os resultados sobre a atividade de enzimas antioxidantes são controversos (TURK, et 

al., 2002). Em nosso estudo, não houve alterações nas atividades de SOD e CAT entre os 

animais. Resultados semelhantes foram encontrados por Iskender et al (2017) onde não foram 

encontradas diferenças significativas nas atividades de SOD e CAT em relação aos animais 

diabéticos não tratados. De forma contraria, em um estudo avaliando o dano hepático gerado 

pelo processo redox e avaliando a capacidade antioxidante da quercetina em modelo de diabetes 

induzido pela estreptozocina, foi detectado uma baixa atividade de SOD e CAT em animais 

diabéticos enquanto nos animais tratados com quercetina houve um reestabelecimento nas 

atividades destas enzimas antioxidantes (EDREMITLIOGLU, 2012;  EDREMITLIOGLU, 

2011). Diferenças metodológicas poderiam explicar a ausência de alteração na atividade 

antioxidante encontrado nos experimentos descritos, visto que em nosso trabalho o tempo desde 

a indução da doença até o tratamento foi de 4 semanas e no de Iskender et al (2017) foi de 2 

semanas, ao passo que no trabalho de Edremitlioǧlu et al, (2012) os animais permaneceram 

diabéticos sob tratamento por 8 e 16 semanas, sendo maiores atividades encontradas no grupo 

16 semanas. Estes resultados indicam que o tempo de 4 semanas avaliados neste estudo não 

seja suficiente para provocar alterações nas atividades de SOD e CAT. 

Nosso trabalho também avaliou o efeito terapêutico da formulação sobre os parâmetros 

renais. Por mais de 20 anos, sabe-se que o processo redox desempenha um papel crucial no 

desenvolvimento de complicações diabéticas (WRIGTH et al, 2006; ALAM et al., 2014) em 

especial complicações renais que, quando não controladas, levam a doença renal crônica. 

Neste contexto, a busca de compostos antioxidantes naturais para prevenir danos oxidativos 

em modelos experimentais de diabetes (WANG et al., 2010) e em pacientes diabéticos 

(VALENSI et al., 2005; SUNARWIDHI et al., 2014) foi intensificada nos últimos anos. Em 

geral, os melhores candidatos são moléculas que apresentam alta atividade antioxidante, meia 

vida plasmática longa (SESINK et al., 2001; MANACH et al., 2005), e alta permeabilidade 

mitocondrial (ORTEGA e GARCIA, 2009) e que são capazes de suprimir enzimas pró-

oxidantes e estimular enzimas antioxidantes (BOUAYED e BOHN, 2010). Sendo a 

quercetina, um antioxidante que apresenta todas essas propriedades (SANDERS et al., 2001; 

ORTEGA e GARCIA, 2009; GOMES et al., 2014). 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602840699&amp;eid=2-s2.0-79960415191
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6602840699&amp;eid=2-s2.0-79960415191
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Dados recentes do nosso laboratório mostraram que a quercetina, a vildagliptina e 

associação, ambas na concentração de 5mg/Kg melhorou os paramêntros histológicos nos rins 

de animais diabéticos frente aos danos causados pela hiperglicemia (LACERDA et al., 2015) 

e neogênese das células-β. Entretanto, neste estudo não foi observado uma melhora do quadro 

hiperglicêmico (MIRANDA et al., 2015). Nossos resultados atuais, mostraram a capacidade 

da formulação em preservar a arquitetura renal, principalmente reduzindo os focos 

hemorrágicos em áreas glomerulares, principal região afetada com o descontrole metabólico 

do diabetes, além disso, houve redução de hemorragia tubular e da hiperemia nos animais 

tratados. Entretanto, não foi observado diferenças estatísticas entre os grupos para a atividade 

de SOD e a atividade de catalase foi reduzida em animais tratados com a formulação. 

Os efeitos da hiperglicemia nos rins ocorrem especificamente nos glomérulos. O 

diabetes lesa as células cujo transporte de glicose não se reduz com a hiperglicemia, como é 

o caso das células mesangiais e neurônios de nervos periféricos, acarretando maior 

concentração intracelular de glicose (BROWNLEE, 2005). Supõe-se que a capacidade de 

preservação tecidual em rins de animais tratados com formulação QV seja em grande parte 

resultado da redução dos níveis glicêmicos promovidos pelo tratamento. 

Acredita-se que a preservação da integridade renal gerada pela formulaçao QV tenha 

como base duas hipóteses: Primeiro, pela regulação da homeostase metabólica realizada pela 

vildagliptina e pela quercetina. Estes fatores em conjunto, possibilitaram a redução do quadro 

hiperglicêmico, reduzindo assim o principal fator etiológico responsável pelos danos renais. 

Propomos que a contribuição da Vildagliptina na prevenção de danos renais tenha ocorrido 

devido ao seu mecanismo de ação. Uma vez que a vildagliptina promoveu a inibição 

enzimática da DPP-4 houve o aumento da meia vida plasmática das incretinas, estas por sua 

vez, elevaram o número e funcionalidade das células beta pancreáticas, a secreção e a 

biossíntese de insulina e promoveu o controle metabólico, como observado nos resultados 

anteriores, reduzindo assim as lesãos renais que seriam oriundas do descontrole metabólico. 

Em relação a quercetina, seu efeito na regulação da glicemia ocorre por mecanismos 

diferentes: pelo da estimulação do influxo de glicose através do GLUT4 (ALAM et al., 2014; 

XU et al., 2014) e através do aumento da atividade da glicocinase (MIRANDA et al., 2015), 

consequentemente, o aumento da absorção de glicose no fígado como demonstrado por nós e 

por Alam et al (2014), levando ao aumento do armazenamento de glicogênio hepático, 

inibindo a glicogenólise hepática e a gliconeogênese. Além disso, demonstrou-se que a 

quercetina pode inibe a alfa-glicosidase (ISHIKAWA et al., 2007; KIM et al., 2011) e o 
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transportador de glicose intestinal GLUT2 (KWON et al.,2007), reduzindo a absorção de 

monossacarídeos no intestino. 

A segunda hipótese, é que aliada a melhora da homeostase metabólica dos animais, 

credita-se a preservação renal aos efeitos anti-inflamatórios da quercetina. Em modelo 

experimental de DM, Muragundla e Chopra, (2004) examinaram o efeito antioxidante da 

quercetina na concentração de 10 mg/kg de peso corporal sobre a função renal e o processo 

redox em ratos, quatro semanas após a indução do diabetes por estreptozootocina, sendo 

observadas a preservação histológica. Abdel-Raheem (2009), observou que o tratamento com 

quercetina promoveu redução da infitração de células inflamatórias mononucleares e redução 

do quadro de hiperemia na junção corticomedular, revelando glomérulos normais com 

ausência de atrofia e hipertrofia glomerular, impedindo o surgimento das alterações 

histopatológicas em animais com lesão renal induzida por gentamicina. Em outro estudo, 

utilizando um modelo de injúria renal aguda, a quercetina reduziu lesões renais, preservou a 

integridade histológica renal e promoveu diminuição do dano tubular e inflamação intersticial 

(SHOSKES, 1998). 

É posivel afirmar então, que grande parte das alterações renais do DM tem como 

resultado final a deposição de colágeno na MEC. Várias alterações do endotélio têm sido 

descritas no diabetes, incluindo aumento na proliferação celular, alterações na forma das 

células em áreas de ateroma e distúrbios no “turnover” das células endoteliais. Observa-se 

também, aumento dos níveis circulantes de fator de Von Willebrand e trombomodulina nos 

pacientes diabéticos com microalbuminúria, refletindo dano endotelial (PIEPER e GROSS, 

1991).  

Os resultados encontrados na quantificação de fibrose, permitem dizer que o tratamento 

com a formulação QV promoveu redução da colagenogênese renal frente as agressões 

sofridas, estando estes valores a nível dos animais de grupo controle e grupo tratado com 

insulina. Através da quantificação de colágeno 3 podemos inferir que não houve diferenças 

significativas entres os grupos. Entretando, na quantificação de colágeno 1, apenas animais 

nao tratados exibiram número elevado de áreas de colágeno, possibilitando supor que as lesões 

fibróticas já se encontravam em um estágio de remodelamento do colágeno 3 a 1, 

caracterizando lesões menos recentes (NORTON, 1993; CALVI et al., 2012). 

A patogênese da fibrose tem seu inicio com a ativação de fibroblastos, transição de 

epitélio a mesênquima, infiltração de macrófagos e apoptose celular. Uma lesão renal prévia 
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pode provocar a ativação de células tubulares e produção de moléculas pró inflamatórias que 

contribuem para a fibrose renal (CHO, 2010). As moléculas pró inflamatórias podem atuar 

recrutando células mononucleares para a área da lesão e ativar células mesangiais a 

produzirem componentes da MEC (BOTTINGER, 2007). No tecido renal normal existe um 

balanço entre a produção e a degradação de MEC, enquanto que a acumulação ou deposição 

excessiva dos componentes são o resultado patológico da fibrose renal na insuficiencia renal 

crônica. Esta fibrose pode ser induzida por aumento da produção dos componentes da MEC 

bem como por problemas na sua degradação. O rim normal produz proteases que atuam na 

degradação, porém na doença renal há um desequilíbrio entre a sua produção e degradação, o 

que resulta no aparecimento da fibrose (CHENG, et al., 2010). 

Outro grande contribuinte para o aparecimento de danos teciduais em pacientes 

diabéticos são as alterações nos fatores hemodinâmicos. Em quadros de diabetes não 

controlados, observa-se aumento no ritmo de filtração glomerular e no fluxo plasmático renal 

em fases iniciais de DM, tendo sido sugerido que essas alterações são responsáveis pela 

proteinúria e pelas lesões histopatológicas renais (VORA, ANDERSON, BRENER, 1994). 

Com o avanço da doença renal, a expansão da matriz mesangial leva à redução da superfície 

de filtração glomerular e do ritmo de filtração glomerular. O grau de fibrose intersticial é 

diretamente proporcional aos níveis pressóricos e à expansão mesangial (BAYLIS, 2005).  

Mesmo com pressão arterial sistêmica normal, a pressão hidráulica do capilar 

glomerular aumenta devido à maior redução no tônus da arteríola aferente, comparado com a 

eferente (BEDI, VIDYASAGAR, DJAMALI, 2008). Esse aumento na pressão 

intraglomerular pode danificar o endotélio, alterar a estrutura normal da barreira glomerular 

e, eventualmente, levar a maior produção de MEC (BRENNER, 2003).  

Apesar das diferentes etiologias e manifestações clínicas, a maioria dos distúrbios 

fibróticos crônicos tem em comum uma produção persistente de fatores de crescimento, 

enzimas proteolíticas, fatores de angiogênese, citocinas fibrinogênicas e espécies reativas de 

oxigênio, além da hiperglicemia, visto que a glicose, em cultura de células glomerulares 

estimula a síntese de proteínas da matriz mesangial, inibem a atividade da colagenase e 

promovem o acúmulo de colágeno. Essas condições estimulam a deposição de MEC que, 

progressivamente, destrói a arquitetura do órgão e deteriora sua função (WYNN, 2008).  

Estudos recentes vêm demonstrando a capacidade da quercetina em agir controlar a 

patogênese da fibrose, inibindo e revertendo quadro em diversos modelos. Nakamura et al 
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(2016) relatou que a quercetina é capaz de inibir a proliferação de fibroblastos pulmonares, 

diminuir a deposição de MEC, bem como a fibrose pulmonar (NAKAMURA et al., 2016; 

HAN et al., 2009). Testando-se as atividades anti-fibróticas in vitro de 21 compostos isolados 

de plantas utilizadas na medicina chinesa e extratos de metanol de 12 ervas chinesas foi 

revelado que a quercetina exibe potencial promissor na prevenção da ativação de fibroblastos 

nos rins (HU et al., 2009). Jones et al., relatou que a expressão do gene Fas nos rins com 

nefropatia foi significativamente inibido pelo tratamento com quercetina em ratos, este estudo 

propõoe uma hipótese mecanistica que pode explicar efeito protetor da quercetina contra a 

apoptose celular em rins com nefropatia (JONES, SHAHED, SHOSKES, 2000). Além disso, 

em ratos com nefropatia, a quercetina pode melhorar os danos estruturais dos rins, incluindo 

glomérulos, tubulos distais e proximais, alça de Henle e ductos coletores (NOORAFSHAN et 

al., 2012). Juntos, esses estudos enfatizam o papel e os mecanismos da quercetina na melhoria 

dos danos na nefropatia diabética. 

Ren et al (2016), demonstrou que a quercetina inibiu a ativação dos fibroblastos nos 

rins, melhorou a fibrose renal intersticial e a inflamação nos rins de animais com nefropatia. 

Neste estudo, os autores mostraram que a administração da quercetina inibe em grande parte 

a acumulação de miofibroblastos nos rins de animais com nefropatia bem como a ativação do 

miofibroblastos na linha celular fobroblástica cultivada, sugerindo com isso, que o fibroblasto 

intersticial renal deve ser o alvo direto da quercetina. Além da inibição da ativação de 

fibroblastos, foi relatado que a quercetina diminuiu a acumulação de macrófagos, a expressão 

de TNFα e MCP1. Combinado com os outros trabalhos, foi proposto que o efeito anti-fibrótico 

da quercetina no rim pode ser através da inibição da ativação intersticial dos fibroblastos e 

inflamação no tecido renal (REN et al., 2016).  

A fim de elucidar os mecanismos da quercetina na inibição da ativação dos fibroblastos 

nos rins, Ren et al (2016) buscou examinar as alterações de moléculas alvo específicas da via, 

demonstrando que, na linha celular de fibroblastos renais cultivados, a quercetina poderia 

inibir em grande parte a ativação de mTORC1, mTORC2 e β-catenina induzida por TGFβ1, 

entretanto a fosforilação Smad3 não foi alterada. Estes resultados também foram observados 

in vivo em modelo de nefropatia. Dado o papel crítico para a sinalização de mTOR e β-

catenina na promoção da ativação de fibroblastos e da fibrose, o estudo concluiu que a inibição 

de mTOR e β-catenina, mas não a sinalização de Smad, contribuem para o efeito antifibrotico 

da quercetina (Ren et al., 2016).  
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Tais resultados permitem inferir sobre os resultados encontrados quanto ao processo 

redox, onde o tratamento realizado com a formulação não foi capaz de gerar efeitos nos 

parâmetros de processo redox ainda que as análises morfológicas e morfométricas tenham 

apresentado preservação e redução de danos na arquitetura tecidual. Para neutralizar o dano 

oxidativo causado pelos EROs existe um sistema de defesa antioxidante que inclui sistemas 

de reparo de DNA, substâncias eliminatórias e sistemas de enzimas antioxidantes como a SOD 

e a CAT. (CALLAHAN et al., 1988; GATE et al., 1999). 

Em nosso estudo não foram observadas diferenças significativas na atividade de SOD 

entres os grupos. Quanto a atividade de CAT, o grupo DQV apresentou redução da atividade 

quando comparado aos animais controle, porém este grupo se mostrou semelhante ao 

tratamento com insulina, não havendo diferenças significativas entre o grupo DI e C. 

Resultados semelhantes foram encontrados por Palma et al (2013) em um tratamento com o 

flavonóide rutina e insulina, onde os tratamentos não apresentaram diferenças significativas 

na atividade de SOD e apenas animais tratados com insulina tiveram sua atividade de CAT 

elevada de quando comparado a animais diabéticos não tratados (PALMA et al., 2013). 

 

Alguns trabalhos já avaliaram o processo redox em DM1 e diferentes metodologias para 

quantificação do estado antioxidante vêm sendo utilizadas e aperfeiçoadas (REIS et al., 2008). 

Os resultados sobre a atividades das enzimas antioxidantes em DM em que as EROs estão 

aumentada são controversos (TURK et al., 2002). Estas discrepancias entre os biomarcadores 

de processo redox tem sido constantemente relatadas, em especial para a atividade de SOD, 

catalase e GPx em diferentes modelos experimentais de diabetes. O efeito do diabetes na 

atividade de SOD pode variar de acordo com o sexo, a espécie de animal, o tempo de diabetes 

ou o tecido estudado. Segundo Maritim et al (2003) as atividades das enzimas antioxidantes 

podem ser elevadas, diminuídas ou inalteradas, dependendo do tipo de tecido ou células 

avaliados.  

 

Visando a análise dos resultados descritos na literatura, Reis et al (2008) comparou 

diversos estudos com humanos e sua correlação com o processo redox, concluindo que apesar 

do papel do processo redox nas complicações diabéticas tem sido amplamente estudado no 

DM2, no DM1, a presença de estrsse oxidativo e sua correlação com a insulina como agente 

protetor ainda se incontra inconclusivo. Em estudos com humanos foi observado o aumento 

do processo redox e redução das defesas antioxidantes independente do controle glicemico 
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(SANTINI et al., 1997) e que este aumento se encontra principalmente no inicio 

(DOMINGUEZ et al., 1998) podendo se manter ao longo da doença (MERA et al., 2005). 

Entretanto, outros estudos demonstraram ausência de processo redox (VESSBY et al., 2002) 

em especial nos 5 primeiros anos da doença (GLEISNER et al., 2006, REIS et al., 2006) 

Apesar da atividade de enzimas antioxidantes se mostrarem baixas, o tratamento com 

formulação e insulina foi capaz de proteger os tecidos renais da injuria provocada pelo DM. 

Sugerimos que neste estudo, a quercetina tenha agido como antioxidante direto.  Uma vez que 

a atividade antioxidante dos flavonóides refere-se ao fato de serem quelantes de 

metais, varredores de radicais livres, inclusive o radical hidroxila, e neutralizarem o oxigênio 

singleto. Atualmente, estuda-se a respeito da estrutura dos flavonóides e a ação antioxidante, 

a quercetina possui potencial antioxidante muito efetivo, pois possui em sua estrutura ligação 

dupla entre os carbonos 2 e 3, substituintes hidroxilas nos carbonos 3, 5 e 7 e o grupo catecol 

no anel B (TRUEBA e SÁNCHEZ, 2001). Estando então a quercetina vinculada por meio de 

uma formulação aumentou sua absorção e biodisponibilidade, e estes parametros 

farmacocinéticos tendo sido melhorados maior concentração de quercetina chegou até os 

tecidos, reduzindo por si só a geração de danos. Além da atuação direta da vildagliptina em 

proteger as células β, reestabelecendo os níveis de insulina e promovendo o controle da 

glicemia. 

Os efeitos nefroprotectores da quercetina podem ser explicados por benefícios diretos, 

como o efeito vasorelaxante em tecidos vasculares recentemente descritos (SCHENA e 

GESUALDO, 2005; LODI et al., 2009; GALINDO et al., 2012), além de efeitos indiretos, 

como capacidade de controlar a glicemia. O papel da vildagliptina gira em torno da capacidade 

desta em exercer efeito neogênico nas células β em animais diabéticos (MIRANDA et al., 

2015). Além disso, os hormônios incretinas também possuem efeitos já descritos sobre a 

redução da disfunção endotelial e aumento da cardioproteção atravez de efeito direto no 

coração (HOLST, 2008) 

Independente do mecanismo, a atenuação da hiperglicemia crônica reduz danos a vários 

tipos de células através de várias vias, tais como a formação aumentada de produtos finais de 

glicação avançada (AGEs) e seu respectivo receptor, fluxo de via de poliol, A hiperatividade 

da via da hexosamina, a ativação de isoformas da PKC e até mesmo disfunção mitocondrial 

(WRIGTH et al., 2006; GIACCO e BROWNLEE, 2010; ALAM et al., 2014), que atenua o 

dano progressivo ao alvo principal órgãos. 
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A dosagem de TBARS é uma das mais utilizadas para detectar peroxidação lipídica 

(DALLE-DONE et al., 2006). Sabe-se que o estado diabético faz com que haja uma maior 

peroxidação lipídica, ocasionada pela hiperglicemia e processo redox consequentes dessa 

condição patológica, entretanto, os nossos resultados não mostraram alteração deste 

biomarcador nos animais diabéticos sem tratamento quando comparados aos animais do grupo 

controle, permitindo-nos inferir que o tempo de 30 dias em que os animais permaneceram 

diabéticos não foram suficientes para induzir dano oxidativo.  

Um estudo avaliando animais diabéticos por diferentes períodos de tempo observou que 

há aumento nos níveis de TBARS no fígado e pâncreas de animais diabéticos, de acordo com a 

progressão da doença, de forma que, com uma semana de diabetes é possível observar aumento 

da peroxidação lipídica, porém em menor intensidade (KAKKAR et al., 1998). Segundo Bukan 

et al. (2003), a severidade dos danos oxidativos causados pelo diabetes pode ter relação com o 

tempo de duração da doença. Apesar de ser uma técnica simples, a quantificação de TBARS 

para avaliar o dano oxidativo é pouco sensível, principalmente quando quantificado 

espectrofotometricamente. Apesar de ser bem aceito como método para avaliar processo redox, 

este método quantifica substâncias semelhantes ao MDA, mas não mede especificamente MDA 

ou peroxidação lipídica (DALLE-DONE et al., 2006).  

Resultados semelhantes foram encontrados na avaliação da atividade da enzima 

metaloproteinase 2 renal, onde animais diabéticos e controles não exibiram diferenças 

significativas. Sabe-se que a hiperglicemia pode levar ao aumento de metaloproteinases 

(ZHENG et al., 2015), já sendo relatado sua correlação com a nefropatia diabética. Desta forma, 

o fato de o grupo de animais diabéticos não apresentar diferença estatística com relação ao 

grupo controle nas dosagens de TBARs e metaloproteinase se justifica por três hipóteses: o 

tempo do tratamento pode ter sido insuficiente, o diabetes tipo 1 pode normalmente apresentar 

menor peroxidação lipídica, ou a técnica utilizada pode não ter sido suficientemente 

sensível. 
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7 CONCLUSÃO 

Nossos resultados permitem dizer que a vildagliptina e sua ação na secreção de 

insulina, associada a quercetina, que agrega a terapêutica ação protetora, se monstram 

promissoras no tratamento do DM 1. A partir do tratamento com a formulação foi possivel 

obter melhor restauração dos depósitos de glicogênio hepático, com redução do processo 

inflamatório e fibrose, entretanto, o protocolo experimental de 30 dias não exerceu influencia 

nos parâmetros do processo redox no fígado dos animais em estudo. Além disso, a formulação 

mostra-se eficaz em prevenir danos teciduais renais e preservar a arquitetura do órgão, com 

redução do processo de fibrose.  
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