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AVALIAÇÃO DOS EFEITOS BIOQUÍMICOS E HISTOPATOLÓGICOS DA 

SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA: ESTUDO PRÉ-CLÍNICO COM MODELO DE 

DIABETES TIPO I INDUZIDA POR ESTREPTOZOTOCINA 

RESUMO 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica metabólica de prevalência crescente em todo o 

mundo. Pesquisas são realizadas constantemente na tentativa de amenizar as complicações do 

DM e aumentar a qualidade de vida dos portadores. A creatina é um suplemento nutricional que 

vem sendo estudado para esse fim devido às suas capacidades antioxidantes e hipoglicemiantes. 

Entretanto, não há estudos que relatam o efeito da creatina tanto no metabolismo quanto nos 

tecidos que podem ser afetados na DM do tipo I (DMI). Dessa forma, este trabalho teve como 

objetivo avaliar os efeitos da suplementação de creatina sobre os sinais clínicos, os parâmetros 

bioquímicos e histopatológicos do pâncreas e rins em ratos com DM induzida por 

estreptozotocina (STZ). Foram utilizados 32 ratos Wistar, divididos em quatro grupos 

aleatoriamente, contendo oito animais cada (n=8): (C) animais normoglicêmicos sem 

suplementação de creatina, (CCr) animais normoglicêmicos com suplementação de creatina, 

(D) animais diabéticos induzidos com STZ sem suplementação de creatina e (DCr) animais 

diabéticos induzidos com STZ e suplementados com creatina. Os grupos D e DCr receberam 

dose única de STZ (40 mg/kg, via i.p.) para indução da diabetes. Os grupos CCr e DCr 

receberam a suplementação de creatina por meio da ração isocalórica em duas fases (saturação, 

cinco dias antes da indução do DMI, e manutenção durante os 35 dias de experimento, com 

13% e 2% de creatina respectivamente). A fim de avaliar os sinais clínicos da doença foram 

mensurados o consumo de água e de ração diariamente bem como o peso corporal 

semanalmente. Após a anestesia e eutanásia dos animais, o sangue e os órgãos foram coletados 

e armazenados para a análise de parâmetros bioquímicos [glicemia de jejum, creatinina, ureia 

sérica, aspartato transaminase (AST) e aspartato aminotransferase (ALT)] e morfológicos dos 

tecidos pancreático e renal dos animais. Observou-se, além da hiperglicemia durante todo o 

experimento, polidipsia, polifagia e diminuição do peso corporal nos animais diabéticos 

induzidos por STZ. A suplementação de creatina foi capaz de reduzir nos animais com DMI a 

glicemia (p<0,05), as concentrações séricas de ureia e de ALT do grupo DCr quando comparado 

ao grupo D (p<0,01). Avaliou-se histomorfometricamente o tecido pancreático, onde foi 

observado que os animais do grupo DCr não apresentaram diferença estatística em relação aos 

animais do grupo C e CCr (p>0,05). Nesse mesmo grupo (DCr), os animais apresentaram 

aumento da área das ilhotas em relação ao grupo D (p<0,01). Para o tecido renal os animais do 

grupo DCr apresentaram redução significativa na contagem de glomérulos renais em 

comparação aos outros grupos experimentais (p<0,05). Quanto às áreas glomerulares, os 

animais do grupo DCr foram semelhantes aos grupos C e CCr, enquanto os animais do grupo 

D apresentaram menores áreas dos glomérulos renais (p<0,05). A suplementação de creatina 

em ratos diabéticos induzidos por STZ apesar de ter atenuado os parâmetros bioquímicos de 

glicemia, ureia e AST, como também apresentado uma manutenção e proteção da 

histomorfometria pancreática, não foi capaz de causar efeitos benéficos ao grupo DCr quanto 

às consequências teciduais da DM. Ao contrário, o CCr apresentou características 

histopatológicas referentes à danos teciduais tanto de pancreatite quanto de necrose tubular 

renal. Portanto, a suplementação de creatina pode ser prejudicial nesse inédito arquétipo 

experimental. Portanto, mais investigações são necessárias para somar evidências quanto aos 

seus efeitos morfológicos e metabólicos. 

Palavras-chave: Diabetes Mellitus, suplementação de creatina, pâncreas, rim, alterações 

bioquímicas e histopatológicas. 



 

 

 

 

EVALUATION OF THE BIOCHEMICAL AND HISTOPATHOLOGICAL EFFECTS 

OF CREATINE SUPPLEMENTATION: A PRE-CLINICAL STUDY WITH TYPE I 

DIABETES MODEL INDUCED BY STREPTOZOTOCIN 

     ABSTRACT 

Diabetes Mellitus (DM) is a chronic metabolic disease and a worldwide public health problem. 

Researches are constantly conducted in an attempt to alleviate the complications of DM and 

increase the quality of life of patients. Creatine is a nutritional supplement that has been studied 

for this purpose due to its antioxidant and hypoglycemic features. However, there are no studies 

reporting the effect of creatine supplementation on both metabolism and tissues in type I DM. 

Thus, this study aimed to evaluate the effects of creatine supplementation on symptoms, 

biochemical and histopathological parameters of the pancreas and kidneys in diabetic rats 

induced by streptozotocin (STZ). 32 Wistar rats were randomly divided into 4 groups, 

containing 8 animals each (n=8): (C) normoglycemic animals without creatine 

supplementation, (CCr) normoglycemic animals with creatine supplementation, (D) diabetic 

animals induced with STZ without creatine supplementation, (DCr) diabetic animals induced 

with STZ and supplemented with creatine. Groups D and DCr received a single dose of STZ 

(40 mg/kg i.p.) for diabetes induction. The CCr and DCr groups received creatine 

supplementation through isocaloric ration in two phases (saturation, five days before DMI 

induction, and maintenance, during the 35 days of the experiment, with 13% and 2% creatine, 

respectively). In order to assess the symptomatology of the pathological condition for all 

experimental groups, daily water and feed consumption as well as weekly body weight were 

measured. After anesthesia and euthanasia of the animals, blood and organs were collected and 

stored for analysis of biochemical parameters [fasting glucose, creatinine, serum urea, aspartate 

transaminase (AST) and aspartate aminotransferase (ALT)] and histopathological parameters 

of pancreatic tissues and renal in the animals. In addition to hyperglycemia throughout the 

experiment, polydipsia, polyphagia and decreased body weight were observed in STZ-induced 

diabetic animals. Creatine supplementation was able to reduce DMI animals’ glycemia 

(p<0,05), serum urea and ALT in the DCr group compared to the D group (p<0,01). 

Histopathologically the pancreatic tissue, where it was observed that the animals in the DCr 

group did not differ statistically from the animals in the C and CCr groups (p>0,05). In this 

same group (DCr), the animals differed from the islet area compared to group D (p<0,01). For 

renal tissue the animals in the DCr group incresed in renal glomerulus count compared to the 

other experimental groups (p<0,05). As for the renal glomerular areas, the animals in the DCr 

group were similar to the C and CCr groups, while the animals in the D group had smaller áreas 

(p<0,05). Creatine supplementation in STZ-induced diabetic rats, which induces the DMI 

experimental model, despite having attenuated the biochemical parameters of glycemia, urea 

and AST, as well as showing a maintenance and protection of pancreatic histomorphometry, 

was not able to cause beneficial effects to the DCr group regarding the tissue consequences of 

DM. On the contrary, CCr has histopathological characteristics referring to tissue damage from 

both pancreatitis and renal tubular necrosis. Therefore, we emphasize the importance of future 

studies to better understand the effects of creatine supplementation in the pancreatic and renal 

diabetic tissues and on the biochemical parameters in the long term. 

 

Keywords: diabetes mellitus, creatine, pancreas, kidney, biochemical and histopathological 

changes. 

 



 

 

 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1: Integração metabólica e suas consequências…………………………………….. 18 

Figura 2: Desenho esquemático representando o parênquima pancreático e suas estruturas. 19 

Figura 3: Esquema da liberação do hormônio insulina…………………………………….. 20 

Figura 4: Fotomicrografia da divisão esquemática das estruturas renais…………………... 21  

Figura 5: Fotomicrografia ampliada para visualizar os corpúsculos renais………………... 21 

Figura 6: Estrutura química da estreptozotocina………………………………………….... 24 

Figura 7: Estrutura química da creatina……………………………………………….……. 26 

Figura 8: Conformações da creatina e suas funções metabólicas…………………………... 27 

Figura 9: Desenho experimental……………………………………………………….…… 31   

Figura 10: Sinais clínicos da DMI…………………………….............................................. 35 

Figura 11: Parâmetros bioquímicos……………………………………………………….... 37  

Figura 12: Histomorfometria do pâncreas………………….................................................. 38 

Figura 13: Histopatologias pancreáticas (A) Atrofia do parênquima (B) Alteração no ducto 

pancreático…………………………………………………………………………………... 38 

Figura 14: Hiperplasia das ilhotas pancreáticas……………………………………………. 39 

Figura 15: Identificação de (A) Destruição dos ácinos pancreáticos (B) Ectasia ductal (C) 

Fibrose pancreática (D) Fotomicrografia da destruição acinar (E) Fotomicrografia da ectasia 

ductal (F) Fotomicrografia de fibrose……………………………………………………….. 40 

Figura 16: Achados de (A) Substituição adiposa (B) Hiperemia (C) Fotomicrografia da 

substituição adiposa....……..................................................................................................... 41 

Figura 17: Presença de infiltrado inflamatório no tecido pancreático ……………………... 42  

Figura 18: Presença de necrose no parênquima pancreático……………………………….. 43 



 

 

 

 

Figura 19: Histomorfometria do tecido renal………………………………………………. 44 

Figura 20: Espessamento da membrana basal no tecido renal……………………………... 45 

Figura 21: Presença de hialinose glomerular……………………………………………….. 45 

Figura 22: Isquemia nos glomérulos renais……………………………………………….... 46 

Figura 23: Identificação de glomeruloesclerose intercapilar difusa………………………... 47   

Figura 24: Presença de túbulos cilíndricos proteicos………………………………………. 48 

Figura 25: Túbulos necróticos presentes no tecido renal…………………………………... 49  

Figura 26: Presença de infiltrado inflamatório……………………………………………... 50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LISTA DE ABREVIATURAS / SIGLAS 

 

ADA – Associação Americana de Diabetes (ADA, do inglês American Diabetes Association) 

AGEs – Produtos de glicação avançada (AGEs, do inglês Advanced Glycated End-Products) 

ALT – Alanina transaminase  

AST – Aspartato transaminase 

BFG – Barreira de Filtração Glomerular 

C – Grupo experimental normoglicêmico e sem suplementação de creatina 

CCr – Grupo experimental normoglicêmico e com suplementação de creatina 

D – Grupo experimental diabético induzido com STZ e sem suplementação de creatina 

DCr – Grupo experimental diabético induzido com STZ e com suplementação de creatina 

DM – Diabetes Mellitus 

DMI – Diabetes Mellitus do tipo I 

DMII – Diabetes Mellitus do tipo II 

EROs – Espécies Reativas de Oxigênio 

GLUT-2 – Transportador de glicose tipo 2 

GLUT-4 – Transportador de glicose tipo 4 

HE – Hematoxilina-Eosina  

IDF – Federação Internacional de Diabetes (IDF, do inglês International Diabetes Federation) 

PAS – Ácido Periódico-Schiff  

RAGE – Receptor de Produtos de Glicação Avançada (do inglês, Receptors for Advanced 

Glycated End-products)  

STZ – Estreptozotocina 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

1. INTRODUÇÃO…………………………………………………………………… 15 

1.1. Diabetes……………………………………………………………………….......... 15 

1.2. Complicações metabólicas…………………………………………………............. 17 

1.3. Comprometimento dos tecidos................................................................................... 19 

1.3.1. Pancreático..................................................................................................... 19 

1.3.2. Renal……………………………………....................................................... 21 

1.4. Tipos de terapias da DM............................................................................................. 24 

1.5. Modelos de indução da DM…………………………………………………........... 27 

1.6. Suplementação de creatina…………………………………..................................... 29   

2. OBJETIVO GERAL……………………………………………………………… 32 

2.1. Objetivos específicos……………………………………………………….............. 32 

3. MATERIAIS E MÉTODOS…………………………………………………….... 33 

3.1. Animais…………………………………………………………………….............. 33 

3.2. Grupos experimentais………………………………………………………............. 33 

3.3. Indução da DMI por estreptozotocina………………………………………............ 34 

3.4. Confecção da ração com creatina……………………………………………........... 34 

3.5. Sinais clínicos da Diabetes…………………………………………………............. 35 

3.6. Parâmetros bioquímicos……………………………………………………............. 35 

3.7. Morfologia do tecido pancreático….....................…………………………............. 35 

3.8. Morfologia do tecido renal......................……………………………………........... 36 

3.9. Análises estatísticas…………………………………………………………............ 37 

4. RESULTADOS……………………………………………………………………. 38 

4.1. Sinais clínicos da Diabetes…………………………………………………............. 38 

4.2. Parâmetros bioquímicos……………………………………………………............. 38 

4.3. Morfologia do tecido pancreático…………………………………………….......... 40 

4.4. Morfologia do tecido renal…………………………………………………............. 46 

5. DISCUSSÃO………………………………………………………………………. 54 

6. CONCLUSÃO…………………………………………………………………….. 61 

REFERÊNCIAS…………………………………………………………………………. 62 

ANEXOS…………………………………………………………………………............. 75 



15 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO E REVISÃO DE LITERATURA 

1.1. DIABETES 

Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica metabólica crescente em todo o mundo. 

Em conformidade com a Associação Americana de Diabetes (ADA) e a Federação 

Internacional de Diabetes (IDF), a DM acomete milhares de indivíduos em todos os continentes. 

Em 2019, o número estimado de portadores foi de 463 milhões e a projeção é que atinja 578 

milhões em 2030, ou mesmo a 700 milhões em 2045.  

Apenas no Brasil, há aproximadamente 16,8 milhões de pessoas acometidas, o que 

representa uma prevalência nacional de 11,4%, levando-se em consideração adultos entre 20-

79 anos. Segundo dados da IDF (2019), o Brasil ocupa a quinta posição no ranking dos 

principais países ou territórios com maior prevalência de pessoas adultas com diabetes, o que 

provoca um gasto médio anual em saúde na ordem de US$3.117,00 por pessoa, sendo o maior 

da América Central e do Sul.  

A DM é caracterizada por um quadro hiperglicêmico frente à redução dos níveis de 

insulina circulante e/ou a um déficit dos efeitos teciduais desse hormônio. Ou seja, trata-se de 

uma doença na qual a metabolização da glicose está comprometida, ocasionando alterações no 

metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídeos. Essa redução ocorre quando o pâncreas não 

produz insulina ou quando o corpo não consegue utilizá-la de modo eficiente (MAAHS et al., 

2010; SCHMIDT, 2018).  

Caso essa via esteja prejudicada, uma série de complicações a longo prazo podem 

acarretar desordens sistêmicas, tais como: doenças cardiovasculares, neuropatia, nefropatia e 

doença ocular (retinopatia, perda visual e até cegueira), além dos sintomas clássicos de 

hiperglicemia como poliúria, polidipsia, polifagia e emagrecimento repentino (ADA, 2018; 

BENZADÓN et al., 2014; IDF, 2019). 

A DM pode ser dividida em vários tipos, três dos quais ocorrendo com maior frequência: 

o tipo I, tipo II e a Diabetes Gestacional. A DM do tipo I (DMI) representa 5-10% dos casos, e 

o Brasil ocupa a terceira posição no ranking mundial de novos casos e de já existentes desse 

tipo. Acreditava-se que esse era o tipo mais frequente em crianças e adolescentes por ser mais 

comum, mas é sabido que a DMI também pode exibir um desenvolvimento tardio (IDF, 2019). 

Devido a esse antigo entendimento, é comum os adultos serem diagnosticados inicialmente com 

DMII e, ao não obterem resultados satisfatórios com os tratamentos recomendados e com as 
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investigações mais detalhadas do quadro clínico, os indivíduos podem ser, então, 

diagnosticados com DMI (CARR et al., 2020; REDONDO et al., 2020; LYNAM et al., 2019). 

A condição patológica da DMI ocorre devido à deficiência na produção de insulina, já 

que as células produtoras deste hormônio – as células beta (β) pancreáticas – são destruídas 

parcial ou totalmente, resultando em um déficit progressivo na produção da insulina. A 

destruição das células β, em sua maioria, é mediada por autoimunidade (geralmente mais rápida 

entre as crianças), existindo casos, no entanto, em que não há evidências de processo autoimune, 

sendo assim referidos como forma idiopática e minoritária de DMI. Assim, o portador dessa 

condição produzirá pouca ou nenhuma insulina e, por isso, a administração exógena deste 

hormônio (insulinoterapia) é necessária (ADA, 2019; ADA, 2018; IDF, 2019; SBD, 2019). 

Segundo a ADA, a influência genética para a DMI está associada ao cromossomo seis, 

na região do antígeno leucocitário humano (human leukocyte antigen, HLA), que auxilia na 

regulação do sistema imunológico e se caracteriza pela presença de marcadores de 

autoimunidade contra as células β. Além disso, fatores ambientais também podem estar 

relacionados ao desenvolvimento da DMI, como infecções, composição da dieta e microbiota 

intestinal. Os indivíduos com esse tipo de diabetes podem desenvolver cetoacidose e apresentar 

graus variáveis de deficiência de insulina (ADA, 2018; SBD, 2018). 

A DMI está associada a complicações metabólicas agudas, como também crônicas de 

longo prazo, tendo os seguintes órgãos e estruturas mais afetadas: pâncreas, rins, nervos, 

coração, vasos sanguíneos, retina e pulmão. Há também correlação com perturbações no perfil 

de lipídeos plasmáticos e, consequentemente, ao aumento no risco de doenças cardiovasculares 

e hipertensão. Essas, por sua vez, podem levar a complicações macrovasculares, como 

aterosclerose, doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral (AVC) e infarto do 

miocárdio; e complicações microvasculares, como retinopatia, neuropatia e nefropatia 

(RAJAEI, 2015; SABERZADEH-ARDESTANI, 2018). 

Por outro lado, a DM tipo II (DMII) é o tipo mais comum e acomete pelo menos 90% 

de todos os casos de diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes: 

Trata-se de doença poligênica, com forte herança familiar, ainda não completamente 

esclarecida, cuja ocorrência tem contribuição significativa de fatores ambientais. 

Dentre eles, hábitos dietéticos e inatividade física, que contribuem para a obesidade, 

destacam-se como os principais fatores de risco. 
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Nesse tipo, ocorre uma deficiência relativa de insulina ou uma resistência à sua ação 

biológica. Dependendo da gravidade, esse quadro pode ser controlado com atividade física e 

planejamento alimentar (ADA, 2019; IDF, 2019; SBD, 2019). 

Já a DM Gestacional (DMG) é diagnosticada durante a gravidez, sendo geralmente 

detectada no segundo ou terceiro trimestre da gestação, quando uma mulher grávida, nunca 

antes diagnosticada com diabetes, apresenta níveis elevados de glicose. Ainda não se sabe a 

causa exata dessa DM, mas especialistas da ADA hipotetizam que os hormônios da placenta 

bloqueiam a ação da insulina da mãe em seu corpo, causando resistência insulínica. Representa, 

assim, uma ameaça grave, se negligenciada, à saúde materno-infantil. Portanto, recomenda-se 

que todas as gestantes façam o pré-natal para acompanhar, principalmente a partir da 24ª 

semana de gravidez (início do 6º mês), a glicose em jejum e, também, a glicemia após estímulo 

da ingestão de glicose – o chamado teste oral de tolerância a glicose (ADA, 2019; IDF, 2019; 

SBD, 2019). 

Outros tipos específicos de DM ocorrem devido a mutações inativantes, gerando 

diabetes juvenil, com início na maturidade – do inglês Maturity-Onset Diabetes of the Young – 

(MODY), que influenciam em fatores de transcrição essenciais e a função das células β 

pancreáticas, ocasionando a redução na produção de insulina e defeitos na homeostasia da 

glicose sanguínea em diferentes graus. Foi identificado, ainda, a Diabetes Latente Autoimune 

do Adulto (LADA), na qual pessoas que são diagnosticadas com o Tipo II desenvolvem um 

processo autoimune e acabam perdendo as células β do pâncreas (ADA, 2019; BUZZETTI; 

ZAMPETTI; MADDALONI, 2017).  

1.2. COMPLICAÇÕES METABÓLICAS 

Na DM ocorrem alterações no metabolismo de carboidratos, lipídeos e proteínas, assim 

como alterações estruturais em diversos sistemas orgânicos incluindo microangiopatia 

(retinopatia, nefropatia e neuropatia) e macroangiopatia, tais como doença coronariana e 

insuficiência arterial periférica (DE BEAUFORT; BESANÇON; BALDE, 2018; LUCIER; 

WEINSTOCK, 2021). Acarreta, ainda, o desequilíbrio na homeostase redox, cuja consequência 

tem um papel importante no desenvolvimento de danos às células endoteliais vasculares, 

podendo afetar tanto o espectro macro quanto microvascular (ZHANG et al., 2014).  

Esse desequilíbrio consiste em qualquer perturbação no balanço de antioxidantes e pró-

oxidantes (comumente chamado de estresse oxidativo), haja vista a formação em excesso e/ou 
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remoção insuficiente de espécies altamente reativas como de nitrogênio (ERNs) e de oxigênio 

(EROs), sendo a última mais produzida porque o oxigênio é imprescindível para o meio 

aeróbico. Com isso, a formação de radicais livres ocorre a todo momento no metabolismo, 

principalmente na mitocôndria onde ocorre o processo de fosforilação oxidativa. Essas espécies 

são responsáveis por induzir dano celular, que resulta em oxidação de componentes celulares e 

moléculas. Porém, eles são necessários para a sinalização no processo de diferenciação e 

migração (ZHANG et al., 2020; REIS et al., 2008). 

É importante evidenciar também que, sob condição de hiperglicemia ou estresse 

oxidativo, há um aumento expressivo na formação de produtos de glicação avançada (AGEs, 

do inglês Advanced Glycated End-Products), a partir da interação não-enzimática entre 

açúcares redutores ou até aminoácidos e lipídeos oxidados e proteína, aminofosfolipídeos ou 

ácidos nucleicos. Os AGEs podem acumular-se nos olhos, rins, fígado, músculos, ossos e outros 

tecidos e promover ainda mais estresse oxidativo às células, alterar as propriedades 

morfológicas e funcionais de estruturas, bem como aumentar a formação de radicais livres e a 

expressão de mediadores inflamatórios. Ou seja, acentuam as complicações micro e 

macrovasculares já mencionadas da diabetes, além de poderem induzir disfunções nas células 

β pancreáticas (CASTRO, 2011; FISHMAN, 2018; NOWOTNY, 2015). 

Tais consequências da doença, na verdade, estão relacionadas entre si, tendo a 

hiperglicemia como a principal responsável pela ativação de vias metabólicas que geram a 

formação de EROs e AGEs (HANSEN et al., 2018; BROWNLEE, 2005). A hiperglicemia é 

capaz de desregular as vias hemodinâmicas e metabólicas e, então, alterar a morfologia e a 

função de órgãos (FAKHRUDDIN et al., 2017; TOTH-MANIKOWSKI; ATTA, 2015). Ainda, 

pode ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona (TI et al., 2017; NAGAI et al., 2005) e 

causar inflamação (Figura 1) (KIM et al., 2017; MUNOZ-DURANG et al., 2016). 
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Figura 1: Integração metabólica a partir da hiperglicemia e suas consequências (autoria própria). A alta 

concentração de glicose ocasiona no seu desvio para vias alternativas como dos polióis, da hexosamina, da PKC e 

dos AGEs. O aumento de EROs aumenta PARP no núcleo celular acarretando na diminuição da enzima GAPDH, 

que ativa essas mesmas vias. A interação AGE-RAGE também gera produção de EROs. Essas vias ativas 

aumentam a expressão de genes pró-inflamatórios, elevando fatores de crescimento e citocinas que causam danos 

celulares como fibrose, infiltrado inflamatório e outros. LEGENDA: AGEs - produtos de glicação avançada; EROs 

- espécies reativas de oxigênio; GAPDH - enzima que catalisa a sexta reação da glicólise; PARP - enzima de reparo 

de danos no DNA; PKC - proteína quinase C. 

1.3. COMPROMETIMENTO DOS TECIDOS  

1.3.1. PANCREÁTICO 

O pâncreas é um órgão metabólico essencial que possui função exócrina e endócrina. 

Sua parte exócrina compreende 85% do órgão e é formada por células acinares e ductais que 

produzem enzimas digestivas, sendo importantes para a absorção de nutrientes. A parte 

endócrina, composta por quatro tipos celulares (α, β, δ e PP), forma as ilhotas pancreáticas, e 

as células β constituindo cerca de 80% dessa estrutura (Figura 2). A ilhota é responsável pela 

produção e secreção dos hormônios regulatórios da homeostase glicêmica – a insulina e o 

glucagon (LEUNG, 2010a;b). 
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Figura 2: Desenho esquemático representando o parênquima do pâncreas e suas estruturas (autoria própria). As 

células exócrinas (ácinos) são os círculos azuis. Ainda na parte exócrina, em elipse, está representado o ducto 

pancreático. No centro há a parte endócrina, a ilhota pancreática, com a presença de seus quatro tipos celulares (α, 

β, δ e PP) e o que secretam entre parênteses, e a presença de dois vasos sanguíneos em vermelho. 

A insulina é produzida pelas células β pancreáticas a partir da pró-insulina, que é clivada 

em insulina e peptídeo C, e secretada em estado hiperglicêmico. A concentração aumentada de 

glicose intracelular leva à sua metabolização e, por fim, ao aumento da concentração de ATP 

na mitocôndria, o que acarreta o bloqueio dos canais do íon potássio (K+) e consequente 

despolarização da membrana (ADA, 2019; LEUNG, 2010b).  

Com a despolarização da membrana, há aumento no influxo do íon cálcio (Ca2+) e sua 

concentração intracelular é elevada, fazendo com que os grânulos contendo insulina se fundam 

à membrana e o hormônio, então, secretado (Figura 3). Após a secreção, a glicose sérica é 

transportada para o ambiente intracelular. Portanto, a destruição das células β, causada pela 

DM, gera alterações metabólicas e afeta a produção/secreção da insulina, perturbando a 

homeostase celular e o quadro normoglicêmico (LEUNG, 2010b; SCHUIT et al., 2001).  

Por isso, quando se pesquisa a DM, é comum encontrar em pesquisas morfológicas e 

histológicas um padrão nas observações, por causa das consequências que essa doença causa 

(MARCINIAK et al., 2014). O que se observa está associado, recorrentemente, a alterações na 

parte exócrina do pâncreas e sua diminuição funcional (MOHAPATRA et al., 2016; LEUNG, 
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2010). A presença de fibrose e aumento inflamatório na região são características 

histopatológicas proeminentes no pâncreas na DMI (RODRIGUEZ-CALVO et al., 2018). 

Modelos experimentais sugerem que a presença da hiperglicemia pode suprimir a regeneração 

do tecido exócrino e exacerbar a pancreatite (ZECHNER et al., 2012). 

 

Figura 3: Esquema da liberação do hormônio insulina (autoria própria). A glicose presente no ambiente 

extracelular passa pela membrana celular, através de seu transportador, e segue para sua metabolização até a 

formação de ATP. O aumento na concentração de ATP na mitocôndria inibe os canais de K+, causando a 

despolarização da membrana. Com isso, há aumento no influxo de Ca2+ e sua concentração elevada no ambiente 

intracelular, leva a translocação dos grânulos até a liberação da insulina. LEGENDA: ATP - adenosina trifosfato 

(armazena energia); Ca2+ - cálcio; K+ - potássio. 

1.3.2. RENAL 

  Por outro lado, os rins são órgãos pareados e estão situados na parte posterior do 

abdômen. Se seccionados no plano coronal, serão visualizadas uma região mais externa, o 

córtex, e a mais interna, a medula. Essas regiões compreendem os néfrons, que são as unidades 

funcionais do órgão, vasos sanguíneos, linfáticos e nervos. O néfron consiste em duas partes 

principais: o corpúsculo renal – formado pelos capilares glomerulares e pela cápsula de 

Bowman – e os seus túbulos associados (Figura 4 e 5) (BISSINGER, 1995; PREUSS, 1993). 
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Trata-se de um órgão que apresenta uma função excretora e regulatória. Os produtos 

metabólicos que são excretados incluem a ureia e creatinina, além de algumas substâncias 

tóxicas. Sua função regulatória está atrelada à osmolaridade, ao balanço eletrolítico e ao 

equilíbrio ácido-básico. Os rins também são capazes de sintetizar hormônios como aldosterona 

e eritropoietina (WALLACE, 1998; GUEUTIN; DERAY; ISNARD-BAGNIS, 2012).  

 

Figura 4: Fotomicrografia da divisão esquemática das estruturas renais dos animais (Rattus norvergicus albinus) 

(autoria própria). A parte denominada medular é mais interna da linha tracejada enquanto a mais externa, a cortical, 

onde se encontram os néfrons. Os corpúsculos renais, parte do néfron, estão evidenciados pelo círculo preto. 
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Figura 5: Fotomicrografia ampliada para melhor visualizar os corpúsculos renais na parte cortical (Rattus 

norvergicus albinus) (autoria própria). A ponta da seta preta evidencia o círculo preto que engloba um corpúsculo. 

Todos os outros círculos têm essa mesma função. 

O rim representa um órgão-alvo para a DM, já que a exposição à hiperglicemia favorece 

o desenvolvimento de danos em suas estruturas. A nefropatia diabética é uma condição 

patológica microvascular que leva a disfunção renal e está associada a hipertrofia glomerular, 

espessamento da membrana basal, fibrose, expansão mesangial glomerular e matriz mesangial 

(glomeruloesclerose) (GAO et al., 2014; SINGH et al., 2018; MAUER et al., 1981). Ademais, 

o DM pode induzir o aumento do risco de lesão renal, seja por causa do quadro de alta 

concentração plasmática de glicemia provocado e/ou pela indução na produção de EROs e 

AGEs (FAKHRUDDIN et al., 2017); como também pela indução da produção de óxido nítrico, 

que pode ocasionar hiperfiltração e lesão glomerular.  

A hiperglicemia é capaz de desregular a hemodinâmica e alterar a morfologia e a função 

do néfron (FAKHRUDDIN et al., 2017). Além disso, pode ativar o sistema renina-

angiotensina-aldosterona, levando à formação de glomeruloesclerose e deposição de colágeno 

(TI et al., 2017; NAGAI et al., 2005), pelo efeito da aldosterona; além de inflamação, estresse 

oxidativo causado pela angiotensina II (KIM et al., 2017; MUNOZ-DURANG et al., 2016). 

Alguns parâmetros de alterações patológicas observadas na morfologia do tecido renal e 

bastante recorrentes na literatura são espessamento da membrana basal, glomeruloesclerose, 

infiltrado inflamatório e fibrose, os quais agravam a integridade funcional e estrutural do 
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glomérulo (NAJAFIAN; MAUER, 2012; OBINECHE et al., 2001; TOTH-MANIKOWSKI; 

ATTA, 2015). 

Considerando-se tais alterações, um evento que precede a lesão renal é o aumento da 

permeabilidade de proteínas plasmáticas através da barreira de filtração glomerular (BFG) 

danificada (FAKHRUDDIN et al., 2017). A exposição a EROs e AGEs pode acarretar um dano 

na BFG, o que pode ser reproduzido no modelo do presente estudo, tornando tal barreira mais 

permeável e suscetível à hiperfiltração de proteínas do plasma. Esse hiperfiltrado de proteínas 

fixa-se nos tubos e reduz a luz tubular, correspondendo a cilindros proteicos nas lâminas 

histológicas, o que indica permeabilidade glomerular anormal (TOTH-MANIKOWSKI; 

ATTA, 2015; FAKHRUDDIN et al., 2017; UNICAMP, 2006). Com isso, os glomérulos 

perdem os podócitos, células epiteliais do aparelho de filtração, e existe uma falta de irrigação 

sanguínea glomerular (isquemia), indicando a influência da condição patológica. 

A DM pode afetar o rim, especialmente, pela presença da enzima que produz EROs 

(NADPH oxidase), por possuir receptores de AGEs (RAGE), presentes nos podócitos e células 

mesangiais, e receptores de angiotensina II; como também a formação de aldosterona por esse 

órgão (AMORIM et al., 2019). A interação AGE-RAGE estimula a geração de EROs bem como 

pode induzir a produção de fatores de sinalização que podem causar glomeruloesclerose, 

hiperpermeabilidade glomerular e inflamação tubular (LIU et al.; TOTH-MANIKOWSKI; 

ATTA, 2015). Como também podem induzir efeitos patológicos independente do receptor 

como a modificação da integridade estrutural membranar (MILNE; BROWNSTEIN, 2013), já 

que se acumulam nela e nas células mesangiais (CHEN et al., 2013).  

O aumento da ativação e/ou produção de mediadores de sinalização em resposta à 

hiperglicemia, AGEs e EROs, como fatores de transcrição e de crescimento, agentes 

inflamatórios, citocinas, quimiocinas e moléculas vasoativas, produzem lesão renal e provocam 

alterações glomerulares quanto a estrutura e função, causando e/ou aumentando a 

glomeruloesclerose e hialinização no tecido renal (A/L B VASANTH RAO et al., 2019). 

 

1.4. TIPOS DE TERAPIAS DA DM 

Independentemente do tipo de DM, o exercício físico regular é importante e indicado, 

sendo considerado um dos pilares de tratamento da doença. Essa prática induz o aumento da 

produção hepática de glicose, assim como aumenta a captação de glicose pelo músculo. Além 

disso, quando o indivíduo está fisicamente ativo, suas células se tornam mais sensíveis à 
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insulina, para que esse hormônio possa funcionar com mais eficiência. As células também 

removem glicose do sangue usando um mecanismo separado da insulina durante o exercício 

(ADA, 2019; PACHECO, 2017; SBD, 2019). Quando associado a uma boa ingestão dietética, 

podem auxiliar no manejo dos indivíduos com DM, já que a dieta regula parâmetros de glicose 

e lipídeos, além de reduzir os riscos de complicações causadas pela doença (OJO, 2019).  

Todavia, em um estágio mais avançado da DM, é provável que apenas a alimentação 

saudável e exercício físico não sejam suficientes para converter o quadro hiperglicêmico. Então, 

torna-se necessário a intervenção com medicamentos orais e/ou insulinoterapia. Os fármacos 

orais funcionam de forma mais eficaz para os indivíduos diagnosticados recentemente ou que 

precisam de pouca ou nenhuma insulina, sendo assim, mais utilizados para a DMII. O fármaco 

mais popular é a metformina, que pertence à classe das biguanidas, devido à alta eficiência e 

baixo custo. No entanto, possui efeitos adversos como diarreia, náuseas, deficiência de vitamina 

B12 e, raramente, acidose lática. As biguanidas atuam diminuindo a produção de glicose pelo 

fígado e tornando o músculo mais sensível à insulina (ADA, 2019; SAYDAH, 2018). 

Porém, existem outras classes que irão atuar também com o objetivo de manter os níveis 

normoglicêmicos: os inibidores do transportador 2 de sódio-glicose (SGLT2), que aumentam a 

excreção de glicose pela urina (glicosúria) e podem propiciar infecções no trato genitourinário; 

assim como as sulfonilureias, usadas desde 1950 e que estimulam as células β pancreáticas a 

liberarem mais insulina, podendo causar hipoglicemia, mas tendo como efeito adverso o ganho 

de peso. Esses medicamentos podem deixar de ser úteis e funcionais com o passar do tempo de 

uso e, por isso, existe a necessidade de fazer uso combinado com outras terapias (ADA, 2019; 

SBD, 2021).  

A combinação geralmente pode ser feita com outro medicamento oral e, se não houver 

melhora na resposta da hemoglobina glicada (HbA1c) após três meses, é importante associar 

com outro fármaco (terapia tripla). Se novamente não for atingida a meta, pode ser feita a terapia 

quádrupla, com metformina e mais três antidiabéticos. Como também é possível entrar com a 

insulinoterapia. Contudo, a terapia combinada eleva os custos do tratamento e os riscos de 

efeitos adversos (ADA, 2019; BERTOLUCI et al., 2020; SBD, 2021; KU et al., 2019a;b).  

A insulinoterapia pode ser indicada tanto para DMI quanto DMII, embora seja mais 

comum no tratamento do primeiro caso, devido ao déficit na produção desse hormônio. Existem 

vários tipos de insulina no mercado, os quais devem ser injetáveis, pois se a via de 

administração for oral, a substância sofreria ação gástrica e perderia a sua função. Assim, 
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múltiplas injeções subcutâneas diárias com seringas, canetas ou bombas de insulina, com uma 

dosagem mais próxima possível do estado fisiológico, são ideais. Essas insulinas variam no 

custo, e no modo como funcionam: o seu tempo até o início da ação, pico de ação e tempo de 

duração da função de reduzir os níveis glicêmicos. Possui vários tipos, são estes: as 

prandiais/bolus, que liberam maior quantidade de insulina após a alimentação, e a basal, que 

secreta o hormônio de forma contínua para manter o mínimo constante ao dia (ADA, 2019; 

SBD, 2019). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), em 2019, aprovou a insulina 

inalada, uma forma de tratamento com tecnologia avançada, menos traumática e com ação 

ultrarrápida. Esse tipo de insulina deve ser administrado em conjunto com a insulina de ação 

longa (ADA, 2019) e possui contraindicações. Pacientes com problemas pulmonares, como 

asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) e fibrose pulmonar, além de fumantes, 

não podem utilizar a insulina por inalação (SBD, 2019).  

As bombas de insulina têm como vantagem possuir maior tecnologia, pois não 

necessitam realizar múltiplas injeções e podem ser utilizadas tanto no monitoramento quanto 

na liberação desse hormônio. Outra inovação no tratamento é a terapia celular, que utiliza 

alternativas de regeneração do conjunto de células β pancreáticas, por meio de células-tronco 

embrionárias do cordão umbilical e adultas (ADA, 2019; SBD, 2019).  

Entretanto, o desenvolvimento desses tipos de insulina com maior tecnologia, além de 

desafiador, é mais oneroso, pois possui maior custo tanto para sua produção quanto para a 

utilização pelos portadores de DM. Assim, é necessário frisar também que todas essas 

abordagens terapêuticas podem ser recomendadas, de acordo com o quadro clínico e situação 

socioeconômica, e devem ser aliadas à terapia nutricional e atividade física (ADA, 2019; SBD, 

2019). 

Pesquisas são realizadas constantemente na tentativa de amenizar as complicações 

micro e macrovasculares da DM e, assim, aumentar a qualidade de vida dos portadores. É 

importante esclarecer que a insulina, como tratamento padrão da DMI, pode parcialmente 

substituir uma deficiência celular, resultando no controle glicêmico e não na cura da doença. O 

tratamento ainda é complicado, requer um acompanhamento médico cauteloso e atenção do 

portador (SBD, 2019; ADA, 2019).  

Os tratamentos podem acarretar picos de hiper e hipoglicemia que podem levar o 

indivíduo a alterações fisiológicas extremas como cetoacidose e desmaios. Manter a glicose 



27 

 

 

 

dentro da faixa fisiológica pode ser difícil de atingir no início do tratamento, especialmente em 

crianças e adolescentes, mas com monitoramento adequado a equipe multidisciplinar 

responsável pelo plano de tratamento pode realizar ajustes necessários para homeostase 

glicêmica (HOULDER; YARDLEY, 2018; JOHANNESSON et al., 2015).  

Portanto, com o objetivo de atenuar esses efeitos da DM e seus tratamentos, diversos 

estudos vêm sendo desenvolvidos com o objetivo de avaliar terapias que possam auxiliar no 

tratamento padrão, as terapias adjuvantes. Com isso, é comum procurar por efeitos 

hipoglicemiantes e antioxidantes, visto que, a hiperglicemia, a exposição das células às EROs 

e aos AGEs são responsáveis majoritariamente pelos danos celulares dos acometidos (ZHANG 

et al., 2020; AMORIM et al., 2019; CASTRO, 2019; REIS et al., 2008). 

1.5. MODELOS DE INDUÇÃO DA DM 

A DM pode ser proveniente de outros fatores tais como doenças da parte exócrina do 

pâncreas (pancreatite, trauma, pancreatectomia, neoplasias, fibrose cística, entre outras), 

induzida quimicamente a partir de drogas referentes ao tratamento do HIV/SIDA, ou mesmo 

após algum transplante. Da mesma forma, a participação dos hormônios contrarreguladores da 

ação de insulina, tais quais: o hormônio de crescimento, cortisol e glucagon, podem levar ao 

desenvolvimento da DM. Medicamentos também são associados a alterações no metabolismo 

da glicose por meio de diminuição da secreção ou da ação da insulina, como exemplo os 

glicocorticoides, o ácido nicotínico e os antipsicóticos atípicos (NELSON; COX, 2014; ADA, 

2019; SBD, 2019). 

Para estudar as síndromes metabólicas quanto as doenças em si, como DM, utilizam-se 

ensaios pré-clínicos, normalmente realizados in vivo com o modelo animal. Apesar de ser um 

método importante para uso em investigações, não se pode admitir que seja inteiramente 

adequado mimetizar a enfermidade (SIEBER; TRAYSTMAN, 1993; ACHARJEE et al., 2013). 

A fim de estudar ainda mais a diabetes, é comum induzir a doença em modelo animal e 

o composto considerado como mais utilizado para isso é a estreptozotocina (STZ) (KING, 

2012), um derivado N-nitroso de glicosamina extraído de Streptomyces acromogenes (figura 

6). Esse composto é hidrofílico e tóxico para as células β pancreáticas (SZKUDELSKI, 1998) 

que induz necrose aleatória, rápida e irreversível nestas. Relatos na literatura indicam que a 

STZ é capaz de produzir quadros de diabetes de leve a grave, que variam conforme a dose 
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escolhida, idade dos animais, estado nutricional e via de administração, assim como outros 

fatores (DELFINO et al., 2002; ACHARJEE et al., 2013).  

Considerada como análogo de glicose e devido à sua estrutura semelhante, a STZ 

atravessa a membrana celular via transportador GLUT-2 assim como a glicose (LENZEN, 

2008; RADENKOVIĆ et al., 2016). Portanto, de acordo com as necessidades de cada estudo, 

os pesquisadores desenham seus próprios protocolos de indução de diabetes com STZ, 

incluindo a mimetização do DMI (QINNA; BADWAN, 2015; MEDEIROS, 2019).  

 

Figura 6: Estrutura química da estreptozotocina. Fonte: PubChem (CID: 7067772). 

Dessa forma, a indução por STZ é um modelo experimental de alta preferência para 

induzir essa condição, já que é sabido de seu efeito diabetogênico (RAKIETEN et al., 1963). A 

sua injeção intraperitoneal em dose de 40-60 mg/kg mimetiza o DMI (GANDA, 1976), porque 

são incapazes de induzir diretamente uma resistência à insulina em ratos Wistar, os quais são 

usados para avaliar drogas antidiabéticas e confiavelmente sensíveis ao STZ (FURMAN, 2015). 

Sua aplicação sistêmica pode causar danos a órgãos que expressam os receptores GLUT-2 como 

é o caso dos rins e pâncreas (GRIEB, 2016; LENZEN, 2007). O estudo conduzido por Liu et 

al. (2015) verificou a expressão de RAGE, em rim, que apresentou seus mRNA e proteína 

significativamente elevados nos modelos com STZ. 

Outro método de indução química é o alloxan, que também é citotóxico para as células 

β. Porém, é menos utilizado devido a sua meia vida ser mais curta que a do STZ e ao seu efeito 

ser altamente tóxico para os rins. Como também, experimentos com camundongos relataram 

recuperação espontânea da condição diabética, tornando a interpretação da eficácia terapêutica 

extremamente difícil (ACHARJEE et al., 2013; LENZEN, 2008).  

Existem várias outras formas de induzir a DM em modelo animal, além de modelo 

espontâneo como os camundongos diabéticos não obesos (NOD), como por infecção viral, 

modulação imunológica, tecnologia transgênica, inativação gênica e método cirúrgico a partir 
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da remoção do pâncreas. Apesar de todas essas possibilidades, a STZ é mais conveniente, 

devido a sua praticidade e seu menor tempo de indução, e econômica, por isso é comumente 

utilizada em estudos pré-clínicos de DM (ACHARJEE et al., 2013; DELFINO et al., 2002). 

1.6. SUPLEMENTAÇÃO DE CREATINA 

Os suplementos nutricionais têm recebido bastante atenção por cumprir a finalidade de 

baixar a hiperglicemia e agir como antioxidante. Principalmente, por regular processos 

metabólicos como diminuição da hiperglicemia, aumento na secreção de insulina, causando, 

pois, uma melhora no controle glicêmico. Vários compostos suplementares que podem ser 

obtidos por meio do mercado, tais quais zinco, citrato férrico, magnésio, resveratrol, camomila 

(Matricaria recutita L.), selênio, luteína, ômega 3, vitaminas A, E, C e D, já foram utilizados 

para avaliar seus efeitos na diabetes e apresentaram melhora nos resultados verificados 

(BASSEY et al., 2020; FATANI et al., 2015; HAJIZADEH-SHARAFABAD et al., 2020; 

KARALIS, 2019; LIU et al, 2016; MAREMANDA et al., 2016; MATTER et al., 2019; 

RAŠKOVIC ́, 2019; SACAN et al., 2016; TABEI et al., 2015; VERONESE, 2016; 

FREDERIKSEN et al., 2013). 

Por essa razão, a suplementação de creatina vem sendo pesquisada como uma possível 

terapia adjuvante da DM. A creatina (ácido α-metil-guanidinoacético) é um iminoácido 

naturalmente produzido pelo metabolismo dos animais tendo como precursores três 

aminoácidos distintos: Arginina, Glicina e Metionina (Figura 7), porém pode ser obtida de 

forma exógena por meio da ingestão de carne, peixe e outros alimentos de origem animal, além 

da própria suplementação (ANTONIO et al., 2021; DE SOUZA E SILVA et al., 2019).  

O composto é armazenado, majoritariamente, no tecido muscular, mas pode ser 

encontrado também no coração, fígado, rins, cérebro, pulmões e testículos. Possui duas 

conformações, a creatina e a fosfocreatina, quando recebe um grupo fosfato (SNOW; 

MURPHY, 2001). Na forma fosforilada, age na ressíntese de adenosina trifosfato (ATP), 

servindo como um recurso energético essencial para a contração muscular (Figura 8) e sua 

concentração pode ser um determinante da captação de glicose segundo Young et al. (2002) 

(DE SOUZA E SILVA et al., 2019; WILLIAMS et al., 2000; ARAÚJO et al., 2009). 
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Figura 7: Estrutura química da creatina. Fonte: PubChem (CID: 586).  

 

 

Figura 8: Conformações da creatina e suas funções metabólicas. Fonte: autoria própria. A PCr fornece o fosfato 

à molécula de ADP através da reação da CK, formando ATP e Cr. O ATP serve como energia para contração 

muscular e a Cr segue para mitocôndria, onde ocorre a formação da PCr por meio do recebimento do fosfato da 

molécula ATP pela ação da CK. LEGENDA: ADP - adenosina difosfato; ATP - adenosina trifosfato (energia); 

CK - creatina quinase (enzima); Cr - creatina; PCr - fosfocreatina. 

O uso de creatina como suplemento já foi muito questionado. Isso acontece devido a 

estudos relatarem que o composto poderia ter efeitos nocivos à função renal (BARISIC et al., 

2002; TANER et al., 2011; THORSTEINSDOTTIR et al., 2006). Por outro lado, outras 

pesquisas não identificaram risco de dano renal e os episódios de nefrotoxicidade são muito 

escassos em pacientes sadios suplementados com creatina (ROBINSON et al., 2000; 

CARVALHO et al., 2011). 

Devido à falta de estudos em pacientes com lesão renal prévia, ainda é recomendado 

não suplementar creatina em pacientes com algum tipo de deficiência renal. Entretanto, a 

suplementação de creatina não afetou a função renal em pacientes com nefrotomia, com apenas 



31 

 

 

 

um rim, nem em pacientes com DMII (GUALANO et al., 2010; 2011; OTA, 2018; VEGA; 

HUIDOBRO, 2019). 

Alguns estudos encontraram que a suplementação de creatina pode aumentar a 

expressão do transportador de glicose tipo 4 (GLUT-4) e da Proteína Quinase Ativada por 

Monofosfato de Adenosina (AMPK, do inglês AMP-activated protein kinase), melhorar a 

tolerância à glicose, provocar diminuição significativa na glicemia em modelos com DMI e 

DMII, assim como aumentar a captação de glicose (DERAVE et al., 2003; EIJNDE et al., 2001; 

JU et al., 2005; GUALANO et al., 2008; 2011; MEDEIROS, Dissertação, 2019). Porém, esses 

resultados são controversos na literatura, visto que Gualano et al. (2011) e Alves et al. (2012) 

não encontraram aumento da expressão do transportador e Newman et al. (2003), Van Loon et 

al. (2004) e Safdar et al. (2008) não observaram diferença no perfil glicêmico.  

Ainda sobre a suplementação de creatina e diabetes, nosso grupo de pesquisa, 

Laboratório de Sistemas Metabólicos e Bioinformática, da Universidade Federal do Rio Grande 

do Norte (UFRN), tem investigado os efeitos da suplementação de creatina em ratos com DMI. 

Nos resultados prévios (MEDEIROS, Dissertação, 2019), foi encontrado um efeito 

hipoglicemiante da suplementação no DMI, porém, os tecidos não foram avaliados.  

Com isso, por meio de pesquisa em banco de dados (google acadêmico, SCOPUS, 

NCBI), foi identificada uma escassez na avaliação histopatológica de órgãos comprometidos 

no DMI em estudos com suplementação de creatina. Portanto, este trabalho visa associar o 

estado bioquímico clínico e os tecidos pancreático e renal, a fim de elucidar tanto o aspecto 

clínico quanto histopatológico da suplementação de creatina em ratos com DMI. 
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2. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar o efeito da suplementação de creatina sobre os achados clínicos, parâmetros 

bioquímicos, histomorfométricos e histopatológicos do pâncreas e rins com modelo de diabetes 

tipo I induzido por estreptozotocina. 

2.1. Objetivos específicos 

2.1.1. Averiguar os sintomas clínicos clássicos da DMI como: polidipsia, 

polifagia, poliúria e perda de peso. 

2.1.2. Avaliar os parâmetros bioquímicos quanto às concentrações séricas de 

glicemia, creatinina, ureia, aspartato transaminase (AST) e alanina transaminase 

(ALT). 

2.1.3. Analisar se a suplementação de creatina provocou alterações 

histomorfométricas do tecido pancreático quanto à quantidade de ilhotas 

pancreáticas e às suas áreas, em milímetros quadrados (mm²). 

2.1.4. Analisar se a suplementação de creatina provocou alterações 

histomorfométricas do tecido renal quanto à quantidade de glomérulos e às suas 

áreas, em milímetros quadrados (mm²). 

2.1.5. Verificar possíveis modificações histopatológicas nos tecidos 

pancreático e renal. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. Animais 

Foram utilizados 32 ratos machos da linhagem Wistar, com peso entre 200-250 g, 

oriundos do Biotério do Centro de Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte. Os animais foram alojados em caixas de polipropileno providas de bebedouro e 

comedouro, onde ficaram três ou quatro animais por gaiola, submetidos a condições controladas 

de temperatura (24±2 °C) e de iluminação (ciclo de 12 horas claro/12 horas escuro) e receberam 

ração e água ad libitum. O peso de cada animal foi aferido a cada 7 dias, o consumo de água e 

ração por gaiola foi averiguado todos os dias ao longo dos 40 dias experimentais. O protocolo 

experimental foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso Animal da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, parecer número 030.025/2017 (ANEXO 1). 

3.2. Grupos experimentais 

Os animais foram aleatoriamente separados em quatro grupos: (C) animais 

normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8), (CCr) animais normoglicêmicos com 

suplementação de creatina (n=8), (D) animais diabéticos induzidos com STZ sem 

suplementação de creatina (n=8), (DCr) animais diabéticos induzidos com STZ e 

suplementados com creatina (n=8). 

Os grupos CCr e DCr receberam a suplementação de creatina por meio da ração 

isocalórica em 2 fases de acordo com os protocolos de Hultman et al. (1996) e Vandenberghe 

et al. (1997). A fase de saturação, ofertada durante 5 dias antes da indução da diabetes, e a fase 

de manutenção, durante 35 dias de experimento, com 13% e 2% (g/kg de ração) de creatina 

monoidratada, respectivamente (DEMINICE et al., 2009). Em seguida, com base no consumo 

de ração medido diariamente, a porcentagem de creatina contida nas diferentes fases (saturação 

e manutenção) para os grupos CCr e DCr, e o número de animais desses grupos, foi calculado 

o consumo de creatina (g) por animal por dia e o consumo de creatina (g) por Kg de animal.  

Estas doses correspondem a cerca de 13,5–15 g kg−1 e cerca de 2,4–4,2 g kg−1, durante 

as fases de saturação e manutenção, respectivamente. Os níveis de suplementação de creatina 

usados foram baseados nos relatados em outros lugares (ARAÚJO et al., 2005; JU et al., 2005; 

MARZUCA-NASSR et al., 2019; OP ‘T EIJNDE et al., 2001), considerando que os ratos têm 

uma taxa metabólica basal (TMB) cerca de 6,4 vezes maior que os humanos (AGOSTON, 
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2017). Os animais pertencentes aos grupos C e D receberam a ração isocalórica sem adição de 

creatina. No quadragésimo primeiro dia do experimento, os animais foram anestesiados com 

isoflurano e eutanasiados por toracotomia (Figura 9).  

 

Figura 9: Desenho experimental. Fonte: Medeiros, MA. Os grupos CCr e DCr receberam suplementação em duas 

fases. A fase de saturação antecedendo a indução da DMI e a de manutenção, após indução. A indução foi feita no 

quinto dia com injeção intraperitoneal de STZ nos grupos D e DCr. No quadragésimo dia o experimento foi 

encerrado e animais foram eutanasiados no quadragésimo primeiro dia. LEGENDA: STZ - estreptozotocina. 

3.3. Indução da DMI por estreptozotocina 

Após jejum prévio de 14 horas, os animais dos grupos diabéticos receberam dose única 

de STZ (40 mg/kg de peso corporal) dissolvida em tampão citrato de sódio 10 mM, pH 4,5, por 

meio de injeção intraperitoneal (SUJITHRA et al., 2019). Após sete dias, a concentração de 

glicose de jejum foi mensurada no sangue retirado da veia caudal com o auxílio de um 

glicosímetro portátil (ONETOUCH® ULTRA®) para a confirmação do DMI. Foi considerado 

diabético o animal que apresentou glicemia superior a 250 mg/dL. A cada sete dias, a glicemia 

de jejum e o peso dos animais foram mensurados e registrados em todos os grupos. Para 

avaliação dos sintomas clássicos de DM1, o consumo de água e ração por gaiola foi verificado 

todos os dias ao longo do experimento. 

3.4. Confecção da ração com creatina  

A ração comercial para ratos foi triturada manualmente até que virasse pó, de modo que 

ficasse o mais fino possível. Na fase de saturação (13% de creatina), foi adicionado 130 g de 

creatina mono-hidratada a cada quilograma (kg) de pó (Delaware, Porto Alegre/RS, Brasil). Na 

fase de manutenção (2% de creatina), foi adicionado 20 g de creatina mono-hidratada a cada kg 

de pó (DEMINICE et al., 2009). Em seguida, a mistura foi homogeneizada e a ela adicionados 

150 mL de água a cada quilograma da mistura, a fim de obter uma textura um pouco pastosa, 

porém, ainda firme. Após esse processo, a massa foi prensada em fôrmas cilíndricas e, para 
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finalizar, submetida a um processo de secagem em média de quatro dias em uma sala com baixa 

umidade, para que a massa adquirisse forma e textura semelhante à ração comercial. 

3.5. Sinais clínicos da Diabetes  

O peso corporal de cada animal foi avaliado semanalmente durante o experimento com 

o auxílio de uma balança de precisão. O percentual de ganho de peso foi calculado com a 

seguinte fórmula, de acordo com Eleazu e Okafor (2015):  

% ganho de peso = [(peso final – peso inicial) ÷ peso final × 100 

A quantidade de H2O ingerida foi padronizada em 1000 mL de água por gaiola por dia. 

Utilizou-se uma proveta tanto para repor a água nos bebedouros quanto para verificar o volume 

de água residual diariamente. Sendo assim, o volume reposto subtraído do que restou resulta no 

volume consumido pela gaiola. Esse resultado foi dividido pelo número de animais da caixa e 

expresso em mL/animal/dia.  

Para o consumo de ração, padronizou-se 150 g de ração por gaiola por dia. Com o 

auxílio de uma balança de precisão, foram aferidos diariamente o peso da ração ofertada e o da 

ração restante. A subtração desses dois valores resultou na quantidade de ração consumida. O 

resultado obtido foi dividido pelo número de animais da caixa e o resultado expresso em g de 

ração/animal/dia. 

3.6. Parâmetros Bioquímicos 

A glicemia capilar foi verificada semanalmente por meio da veia caudal utilizando o 

glicosímetro portátil (ONETOUCH® ULTRA®). Adicionalmente, as concentrações de glicose, 

creatinina e a ureia sérica, aspartato transaminase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) 

foram analisadas ao final do experimento por meio do sangue retirado da veia porta hepática 

estando os animais anestesiados com isoflurano. Esse sangue foi armazenado em tubos de 

ensaio e após 6 h submetidos a centrifugação (5000 x g) durante 15 minutos. Em seguida, o 

soro foi coletado. Testes enzimáticos colorimétricos específicos de cada parâmetro a ser 

quantificado foram utilizados (Labtest, Lagoa Santa - MG, Brasil), de acordo com o protocolo 

do fabricante, e a absorbância foi medida em espectrofotômetro (ULTROSPEC™ 2100). 
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  3.7. Análise morfológica do tecido pancreático 

Os pâncreas foram fixados em formalina tamponada (10%). Após 24 h da fixação, o 

tecido foi desidratado em crescentes concentrações de álcool (50%, 70%, 95% e 99,6%) e 

diafanizado com o uso de xilol até a inclusão da parafina, e então seccionados em 5 µm no 

micrótomo. Estes cortes foram posicionados sobre lâminas de vidro, sendo posteriormente 

reidratados usando concentrações decrescentes de álcool. As amostras foram coradas em 

Hematoxilina-Eosina (HE) edevidamente lavadas para a remoção do excesso de corante.  

A captura das imagens foi realizada no IIN-ELS utilizando o microscópio binocular do 

fabricante Carl Zeiss (Axio Imager.Z2) com câmera acoplada do mesmo fabricante (AxioCam 

MRc5). As lâminas foram escaneadas com o auxílio do software Stereo Investigator® da MBF 

Bioscience, em 6 campos no eixo y por 6, no eixo x, totalizando 36 campos para cada lâmina. 

Em seguida, para a realização da histomorfometria, foi utilizado o programa ImageJ 1.52a 

(National Institutes of Health, USA), para contagem e mensuração das áreas, em mm², das 

ilhotas pancreáticas.   

A avaliação de danos teciduais foi realizada de forma “cega” por um patologista 

experiente por meio de score (0: ausente, 1: leve, 2: moderado, 3: intenso para cada achado 

histopatológico), observando-se os seguintes parâmetros: atrofia do parênquima, alteração no 

ducto pancreático, ectasia ductal, fibrose, destruição acinar, substituição adiposa, hiperemia, 

hiperplasia da ilhota pancreática, infiltrado inflamatório e necrose, foram observados pelo 

patologista nas lâminas do pâncreas. Foi selecionada uma imagem de cada grupo experimental 

a fim de representar os principais achados no tecido pancreático dos animais avaliados durante 

o experimento. 

  3.8. Análise morfológica do tecido renal  

Ao final do período experimental, o peso do rim direito de cada animal foi aferido, a 

fim de verificar alterações do peso renal, este valor foi normalizado fazendo-se a razão pelo 

peso corporal final. As secções transversais dos rins do lado direito foram fixadas em formalina 

tamponada (10%). Após 24 h, foi realizada a desidratação em crescentes concentrações de 

álcool até a inclusão em parafina e então, cortados em 5 µm no micrótomo e corados tanto em 

HE quanto em Ácido Periódico-Schiff (PAS).  

A análise seguiu a mesma metodologia básica realizada para o tecido pancreático. Para 

o tecido renal, realizou-se coloração em HE e PAS. A avaliação de danos teciduais foi feita 
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cegamente por um patologista experiente por meio de score (0: ausente, 1: leve, 2: moderado, 

3: intenso para cada achado histopatológico). Em seguida, para a análise histomorfométrica, foi 

utilizado o programa ImageJ 1.52a (National Institutes of Health, USA), para contagem e 

mensuração das áreas, em mm², dos glomérulos renais.   

3.9. Análises estatísticas 

Durante o experimento, um animal de cada grupo diabético (D e DCr) morreu. Com 

isso, esses grupos ficaram com o n=7 cada para a análise. Todos os dados foram expressos 

como média±erro padrão da média (EPM) e analisados estatisticamente pelo GraphPad Prism 

versão 5.0. Foi realizado teste de normalidade para os dados pelo teste Kolmogorov-Smirnov. 

Assim, foi utilizado o teste paramétrico ANOVA one-way, seguido do pós-teste de Tukey para 

comparações múltiplas. Para as medidas repetidas, como o consumo de água e ração, utilizou-

se ANOVA two-way e realizado o pós-teste de Tukey. O nível de significância foi considerado 

como p<0,05. 
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4. RESULTADOS 

4.1. Sinais clínicos 

Conforme esperado, observou-se que os grupos diabéticos apresentaram polidipsia após 

a confirmação do diabetes (Figura 10A, p<0,001). Em relação ao consumo de ração (figura 

10B), os grupos diabéticos apresentaram polifagia após a confirmação da diabetes (p<0,001). 

Porém, a suplementação de creatina não promoveu diferenças significativas no grupo DCr. No 

percentual de ganho de peso (figura 10C), os grupos controles ganharam peso ao longo do 

experimento, enquanto os grupos diabéticos perderam peso significativamente (p<0,001). 

 

 

Figura 10: Sinais clínicos da DMI. Mensuração diária do consumo médio de água (A) de ração (B) dos grupos C, 

CCr, D e DCr agrupados em 7 pontos de avaliação (semanas) durante o protocolo experimental de 40 dias. 

Quantificação do ganho de peso (C) ao final do período experimental de 40 dias. O gráfico apresenta a 

média±EPM. * p<0,05 para C e CCr vs D e DCr. ** p<0,01 para C e CCr vs D e DCr. *** p<0,001 para C e CCr 

vs D e DCr. C) Ganho de peso: b p<0,001. LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina; CCr 

- normoglicêmicos com suplementação de creatina; D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação; DCr - 

diabéticos induzidos com STZ e suplementados com creatina; Tempos = semanas. 
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4.2. Parâmetros bioquímicos  

Na glicemia mensurada ao final do experimento (figura 11A), verificou-se que os 

grupos diabéticos apresentaram glicemia aumentada significativamente em relação aos 

controles (p<0,001). O grupo DCr obteve índices glicêmicos significativamente reduzidos em 

relação ao grupo D (p<0,05).  

Ao final do período experimental, foram também mensuradas as concentrações séricas 

de creatinina (figura 11B), as quais não apresentaram alterações significativas para os quatro 

grupos. No entanto, quando se avaliou a ureia sérica (figura 11C), houve um aumento 

significativo (p<0,001) da creatinina dos grupos diabéticos em comparação aos grupos 

controles.  

Assim como o observado para a glicemia em jejum, o grupo DCr apresentou 

concentrações séricas de ureia significativamente menores (p<0,001) em comparação ao grupo 

D. Quanto às concentrações séricas de AST (Figura 11D), não foram observadas alterações 

significativas entre os grupos. Já para as concentrações séricas de ALT (Figura 11E), houve um 

aumento significativo (p<0,001) dos grupos diabéticos em comparação aos grupos controles. 

Porém, o grupo DCr apresentou concentrações de ALT significativamente menores (p<0,01) 

em comparação ao grupo D. 
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Figura 11: Parâmetros bioquímicos avaliados - Glicemia sanguínea (A), creatinina sérica (B), ureia sérica (C), 

aspartato aminotransferase sérica (D) e alanina aminotransferase sérica (E) dos grupos experimentais ao final do 

protocolo experimental. O gráfico representa a média±EPM. A) Glicemia: b p<0,001 e c p<0,05. C) Ureia sérica: 

b p<0,001 e c p<0,001. E) ALT: b p<0,001 e c p<0,01. LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de 

creatina; CCr - normoglicêmicos com suplementação de creatina; D - diabéticos induzidos com STZ sem 

suplementação; DCr - diabéticos induzidos com STZ e suplementados com creatina. 

4.3. Análise morfológica do tecido pancreático 

No que se refere à quantidade de ilhotas pancreáticas, os animais dos grupos CCr e DCr 

mantiveram o número de estruturas semelhante a C (Figura 12A). Para a área das ilhotas, 

observou-se redução estatisticamente significativa (p<0,001) nos grupos de animais diabéticos 

em relação aos normoglicêmicos. Contudo, essa redução foi significativamente menor no grupo 

DCr em relação ao grupo D (Figura 12B). 
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Figura 12: Histomorfometria do pâncreas para todos os grupos experimentais. (A) Número de ilhotas pancreáticas; 

C (n=5); CCr (n=6); D (n=5); DCr (n=5). (B) Área, em mm², das ilhotas pancreáticas. O gráfico apresenta 

média±EPM. As divergentes letras representam diferenças significativas. A) b p<0,001. B) b p<0,001; c p<0,01. 

LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina; CCr - normoglicêmicos com suplementação de 

creatina; D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação; DCr - diabéticos induzidos com STZ e 

suplementados com creatina. 

  Não houve diferença estatística (p>0,05) entre os grupos para atrofia do parênquima 

(p=0,2468), alterações nos ductos pancreáticos (p=0,4682) e hiperplasia da ilhota (p=0,1012) 

(Figuras 13A, 13B e 14A, 14B).  

 

Figura 13: Histopatologias pancreáticas (A) Atrofia do parênquima e (B) Alteração no ducto pancreático 

observadas para todos os grupos experimentais. O gráfico apresenta média±EPM. LEGENDA: C - 

normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com suplementação de creatina 

(n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e 

suplementados com creatina (n=7). 
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Figura 14: (A) Hiperplasia das ilhotas pancreáticas para os grupos experimentais O gráfico apresenta média±EPM. 

LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com 

suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos 

induzidos com STZ e suplementados com creatina (n=7). (B) Ilhota pancreática hiperplásica indicadas pelo 

triângulo, na objetiva de 10x, na escala de 200µm.  

É possível identificar que os animais dos grupos D e DCr apresentam um maior número 

de áreas com os ácinos serosos destruídos, o qual não diferem estatisticamente entre si, porém 

quando comparados com os grupos controles (C e CCr) apresentaram diferença estatística 

(p<0,05). Ainda é possível observar que alguns animais do grupo CCr tiveram áreas acinares 

comprometidas, mas não suficiente para se diferenciar significativamente do grupo C (Figura 

15A). 

Quanto à ectasia ductal e fibrose (Figura 15B e C, respectivamente), observa-se um 

padrão semelhante na comparação entre os grupos, no qual os animais dos grupos C e CCr não 

diferem entre si. Todavia, o grupo CCr apresenta um maior número de áreas com esses achados 

histológicos, o que faz com que não divirja estatisticamente do grupo D, ainda que nesse grupo 

observe-se mais áreas afetadas. Especificamente para a ectasia ductal (Figura 15B), os grupos 

D e DCr não diferem estatisticamente, já para a fibrose (Figura 15C), o grupo DCr apresenta 

diferença estatística em relação aos outros grupos experimentais. É possível identificar abaixo 

a destruição acinar, ectasia ductal e fibrose, respectivamente, em fotomicrografias das lâminas 

histológicas. 
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Figura 15: Identificação da (A) Destruição dos ácinos pancreáticos, (B) Ectasia ductal pancreática e (C) Presença 

de fibrose no pâncreas para os grupos experimentais. O gráfico apresenta média±EPM. A) b p<0,05; c p<0,001; B) 
b p<0,05; c p<0,001; C) b p<0,01; c p<0,001. (D) Fotomicrografia dos ácinos pancreáticos destruídos. As pontas 

mostram espaços brancos devido a destruição das células acinares. Lâmina corada em HE, na objetiva de 40x e 

representada em uma escala de 50 µm. (E) Fotomicrografia da ectasia ductal. Os triângulos apontam para a ectasia 

ductal (dilatação de ductos pancreáticos). Lâmina corada em HE, na objetiva de 10x e representada em uma escala 

de 200 µm. (F) Fotomicrografia de fibrose pancreática. Na ponta do triângulo há uma área fibrótica no parênquima 

pancreático. Lâmina corada em HE, na objetiva de 10x e representada em uma escala de 200 µm. LEGENDA: C 

- normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com suplementação de creatina 

(n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e 

suplementados com creatina (n=7). 

  Em relação aos achados de substituição adiposa e hiperemia (Figuras 16A e 16B, 

respectivamente), é possível identificar que os animais do grupo CCr apresentaram diferença 
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estatística entre os demais grupos quanto à quantidade de áreas afetadas. Os animais do grupo 

DCr também apresentaram maior número de substituição adiposa, porém sem diferença 

significativa entre os grupos C e D. Esse achado no parênquima foi evidenciado no tecido 

pancreático (Figura 16C). 

 

Figura 16: Identificação da (A) Substituição adiposa no pâncreas e (B) Hiperemia no tecido pancreático para os 

grupos experimentais. O gráfico apresenta média±EPM. b p<0,05. (C) Fotomicrografia evidenciando a substituição 

adiposa no tecido pancreático. Ponta do triângulo: adipócito. Elipse: aglomerado de adipócitos no parênquima 

pancreático. Lâmina corada em HE, no aumento de 10x e representada em uma escala de 200 µm. LEGENDA: C 

- normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com suplementação de creatina 

(n = 8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e 

suplementados com creatina (n=7). 

Observou-se também infiltrados de células inflamatórias no tecido pancreático (Figura 

17) com diferença estatística nos animais do grupo D e DCr (p < 0,01). Foi visto também nos 

grupos CCr, mas não em quantidade suficiente para haver uma diferença estatística em relação 

ao grupo C, o qual não apresentou nenhuma área com focos de infiltrados inflamatórios (Figura 

17A). 
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Figura 17: (A) Infiltrado inflamatório mononuclear presente no tecido pancreático nos grupos experimentais. O 

gráfico apresenta média±EPM. b p<0,01. (B) Fotomicrografia de intenso infiltrado de células inflamatórias na parte 

exócrina do pâncreas. Seta: aponta para o intenso infiltrado de células inflamatórias. Lâmina corada em HE, na 

objetiva de 10x e representada em uma escala de 200 µm. (C) Fotomicrografia de focos de infiltrado inflamatório 

na porção exócrina do pâncreas. As pontas dos triângulos evidenciam os focos de células inflamatórias. Lâmina 

corada em HE, na objetiva de 10x e representada em uma escala de 200 µm. LEGENDA: C - normoglicêmicos 

sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos 

induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e suplementados com creatina 

(n=7). 

  Além do mais, houve presença de necrose no parênquima pancreático nos animais dos 

grupos CCr, D e DCr (Figura 18). Contudo, os animais dos grupos CCr e DCr não diferiram 

significativamente em relação ao grupo C e D. A diferença significativa vista no grupo D foi 

relacionada ao grupo C (p<0,05), devido ao maior número de lâminas com esse achado, 

enquanto o grupo controle foi ausente em todas (Figura 18A).  
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Figura 18: (A) Presença de necrose no parênquima pancreático nos grupos experimentais O gráfico apresenta 

média±EPM. b p<0,05. (B) Fotomicrografia de extensa necrose no parênquima pancreático. As pontas dos 

triângulos mostram necrose no parênquima. Lâmina corada em HE, na objetiva de 4x e representada em uma escala 

de 500 µm. (C) Fotomicrografia de necrose no parênquima pancreático corada em HE, na objetiva de 10x e em 

uma escala de 200 µm. LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - 

normoglicêmicos com suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação 

(n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e suplementados com creatina (n=7). 

4.4. Análise morfológica do tecido renal 

O tecido renal foi analisado por meio de achados histopatológicos de todos os grupos 

experimentais. Procurou-se pela presença de características que indiquem algum tipo de injúria 

nos rins desses animais. Não foi observada a presença de hialinose arteriolar, túbulos atróficos 

e hipertróficos nas lâminas histológicas. As análises histopatológicas do tecido renal foram 

realizadas nos quatro grupos experimentais. No peso relativo renal (Figura 19C), houve uma 

hipertrofia significativa (p<0,001) dos grupos diabéticos em comparação aos grupos controles. 

DCr apresentou uma hipertrofia renal significativamente maior (p<0,001) em comparação a D. 

O tecido renal foi avaliado quanto ao número dos glomérulos. Não houve diferença 

estatística entre os grupos, exceto para os animais de DCr, que apresentou uma diminuição 

significativa em relação aos grupos normoglicêmicos e ao grupo D (Figura 19A). Quanto à 
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análise da área glomerular, os animais de D apresentaram uma redução significativa em relação 

a C e CCr. O grupo DCr apresentou um aumento significativo em relação ao grupo D e não 

apresentou diferença estatística em relação aos grupos controles (Figura 19B). 

 

Figura 19: Histomorfometria do tecido renal quanto o (A) Número de glomérulos renais; C (n=7); CCr (n=6); D 

(n=6); DCr (n=5), (B) Área dos glomérulos renais, em mm² e (C) Peso relativo renal ao final do período 

experimental de 40 dias dos grupos experimentais. O gráfico apresenta média±EPM. As divergentes letras 

representam diferenças significativas. A) b p<0,05; B) b p<0,05; C) b p<0,001 e c p<0,001. LEGENDA: C - 

normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n = 8); CCr - normoglicêmicos com suplementação de creatina 

(n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e 

suplementados com creatina (n=7). 

  Quanto ao espessamento da membrana basal apenas em uma lâmina do grupo DCr, por 

isso, não apresentou diferença significativa (Figura 20). Para a hialinose glomerular, DCr 

diferiu estatisticamente dos demais grupos (p<0,01) (Figura 21). 
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Figura 20: Espessamento da membrana basal no tecido renal. O gráfico apresenta média±EPM. LEGENDA: C - 

normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com suplementação de creatina 

(n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e 

suplementados com creatina (n=7). 
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Figura 21: Presença de hialinose glomerular. O gráfico apresenta média±EPM. As divergentes letras representam 

diferenças significativas. b p<0,01. LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr 

- normoglicêmicos com suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação 

(n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e suplementados com creatina (n=7). 

  Os glomérulos renais dos animais dos grupos CCr, D e DCr apresentaram isquemia 

(Figura 22). Quando comparado ao grupo C, o grupo CCr apresentou uma diferença estatística 

(p<0,05). Os grupos D e DCr tiveram uma maior intensidade nos achados isquêmicos 

comparados C, porém sem divergir significativamente de CCr (Figura 22A).  
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Figura 22: (A) Isquemia nos glomérulos renais nos grupos experimentais. O gráfico apresenta média±EPM. As 

divergentes letras representam diferenças significativas. b p<0,05. (B) Fotomicrografia do glomérulo renal com 

isquemia. Corada em HE, objetiva de 100x e representada em uma escala de 20 µm. (C) Fotomicrografia do 

glomérulo renal isquêmico. Corada em PAS, objetiva de 100x e representada em uma escala de 20 µm. 

LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com 

suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos 

induzidos com STZ e suplementados com creatina (n=7). 

  Também foi encontrada glomeruloesclerose intercapilar difusa nos rins dos animais dos 

grupos diabéticos (Figura 23). Contudonão houve diferença significativa entre DCr e D. DCr e 

D apresentaram diferenças em relação aos grupos normoglicêmicos, (p<0,01 e p<0,001, 

respetivamente) (Figura 23A).  
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Figura 23: (A) Identificação histopatológica de glomeruloesclerose intercapilar difusa nos grupos experimentais. 

O gráfico apresenta média±EPM. As divergentes letras representam diferenças significativas. b p<0,001; c p<0,01. 

(B) Fotomicrografia da histopatologia. A ponta do triângulo mostra o espessamento difuso da matriz mesangial. 

Lâmina corada em HE, em objetiva de 100x e em uma escala de 20 µm. (C) Fotomicrografia da glomeruloesclerose 

intercapilar difusa. Na ponta do triângulo: espessamento difuso da matriz mesangial. Lâmina corada em HE, em 

objetiva de 40x e em uma escala de 50 µm. (D) Fotomicrografia da glomeruloesclerose intercapilar difusa. Elipse: 

evidencia o espessamento da matriz mesangial. Lâmina corada em PAS, em aumento de 40x e em uma escala de 

20 µm. LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com 

suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos 

induzidos com STZ e suplementados com creatina (n=7). 

  Túbulos cilíndricos proteicos ou cilindros hialinos também foram observados em pelo 

menos uma lâmina de cada grupo (Figura 24), embora tenham se destacado significantemente 

em CCr se comparado aos demais grupos (p<0,01) (Figura 24A).  
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Figura 24: (A) Túbulos cilíndricos proteicos ou cilindros hialinos presentes no tecido renal para todos os grupos 

experimentais. O gráfico apresenta média±EPM. As divergentes letras representam diferenças significativas. b 

p<0,01. (B) Fotomicrografia dos túbulos renais com presença de proteínas em sua luz. As pontas dos triângulos 

evidenciam a presença de cilindros proteicos/hialinos nos túbulos renais. Lâmina corada em HE, em objetiva de 

40x e em uma escala de 50 µm. (C) Fotomicrografia dos túbulos renais com presença de proteínas em sua luz. 

Lâmina corada em HE, em objetiva de 100x e em uma escala de 20 µm. LEGENDA: C - normoglicêmicos sem 

suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos 

induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos induzidos com STZ e suplementados com creatina 

(n=7). 

  Ainda sobre os túbulos renais, ocorreu necrose tubular nos animais dos grupos CCr, D 

e DCr (Figura 25). Com diferença significativa dos animais do grupo CCr em relação aos outros 

grupos (p<0,01). O grupo D diferenciou-se estatisticamente dos C e CCr, porém não teve 

significância para o DCr, que por sua vez se assemelhou ao grupo C na estatística, tendo o 

p<0,05 apenas para o grupo CCr (Figura 25A).   
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Figura 25: (A) Túbulos necróticos presentes no tecido renal para todos os grupos experimentais. O gráfico 

apresenta média±EPM. As divergentes letras representam diferenças significativas. b p<0,01; c p<0,05. (B) 

Fotomicrografia de necrose tubular no tecido renal. Lâmina corada em HE, em aumento de 40x e em uma escala 

de 50 µm. (C) Fotomicrografia da presença de necrose tubular no tecido renal. As pontas dos triângulos mostram 

células necrosadas presentes no tecido. Lâmina corada em HE, em aumento de 40x e em uma escala de 50 µm. 

LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com 

suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos 

induzidos com STZ e suplementados com creatina (n=7). 

  Assim como no tecido pancreático, verificou-se a presença de infiltrado inflamatório no 

tecido renal (Figura 26). Não houve diferença significativa entre os grupos, porém foi possível 

identificar maior ocorrência no grupo D e em menor grau no DCr, embora tenha sido visto em 

pelo menos uma lâmina de cada grupo.  
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Figura 26: (A) Infiltrado inflamatório presente no tecido renal para todos os grupos experimentais. O gráfico 

apresenta média±EPM. (B) Fotomicrografia da presença de infiltrado inflamatório no tecido renal. A elipse 

evidencia as células inflamatórias presentes no tecido. Lâmina corada em HE, em objetiva de 40x e em uma escala 

de 50 µm. LEGENDA: C - normoglicêmicos sem suplementação de creatina (n=8); CCr - normoglicêmicos com 

suplementação de creatina (n=8); D - diabéticos induzidos com STZ sem suplementação (n=7); DCr - diabéticos 

induzidos com STZ e suplementados com creatina (n=7). 
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5. DISCUSSÃO 

Para nosso conhecimento, este foi o primeiro estudo que teve como objetivo avaliar os 

aspectos morfológicos dos tecidos pancreático e renal em ratos diabéticos induzidos por STZ e 

suplementados com creatina, e associá-los com alguns parâmetros bioquímicos. Podem ser 

encontrados facilmente na literatura publicações que avaliaram a presença de parâmetros 

bioquímicos clínicos (GUALANO et al., 2008a; 2010; 2011; SOUZA et al., 2013; PINTO et 

al., 2016; DE SOUZA E SILVA et al., 2019; CHENG et al., 2020). Todavia, não existem dados 

referentes ao tecido quando se pesquisa sobre os efeitos dessa suplementação. 

Dessa forma, analisou-se a histomorfometria do tecido pancreático, sendo observado 

uma diminuição significativa no número de ilhotas pancreáticas dos animais do grupo D em 

relação aos grupos controles; corroborando com o efeito da STZ, que é responsável pela 

destruição das células β, consequentemente, a atrofia dessas ilhotas (SZKUDELSKI, 2001; 

SILVA et al., 2011; RADENKOVIĆ et al., 2016). A administração de creatina em nos animais 

diabéticos resultou em um número de ilhotas pancreáticas próximo ao observado nos animais 

do grupo controle, o que parece ter promovido um efeito protetor, às células β funcionais das 

ilhotas pancreáticas. 

Em relação à área das ilhotas, a creatina suplementada nos animais diabéticos propiciou 

um aumento significativo em relação aos animais diabéticos não-suplementados, no qual tende 

o aproximar dos achados para os demais grupos (C e CCr). Esses resultados podem atestar o 

que foi encontrado quanto a glicemia em jejum do grupo DCr ter sido significativamente menor 

do que o grupo D e os resultados em que a suplementação foi capaz de reduzir a hiperglicemia 

em diabéticos (GUALANO et al., 2011; MEDEIROS, 2019). Esses achados podem ser também 

decorrentes da creatina possuir um efeito antioxidante direto para as EROs e a partir disso 

exercer um efeito protetor ou regenerativo das ilhotas em face da diabetes (DEMINICE et al., 

2007; 2009).  

Observando os resultados histopatológicos encontrados nesse estudo, é possível atestar 

a conformidade com a literatura, devido a identificação de ácinos serosos destruídos, ectasia 

ductal e fibrose nos grupos diabéticos. A suplementação de creatina parece ter aumentado os 

danos nesses achados, já que o grupo DCr teve mais áreas afetadas, o que pode ocorrer devido 

a suplementação em animais já lesionados devido ao STZ. Conforme a literatura, a presença de 

infiltrado de células inflamatórias e necrose também é evidente na DM e foram encontrados 

nos grupos D e DCr. Os animais que foram suplementados com creatina não conseguiram 
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reduzir o parâmetro inflamatório e para a necrose, foi observado uma redução para o DCr. 

Porém, é possível perceber um efeito prejudicial da creatina, ao passo que o grupo CCr também 

apresentou características histopatológicas de injúria tecidual. 

Corroborando com tais achados, tem-se que o grupo CCr também diferiu 

estatisticamente dos outros grupos para os resultados de substituição adiposa e hiperemia, 

embora a substituição adiposa também tenha sido bem evidente no DCr. Portanto, deixa 

evidente o potencial desses resultados serem decorrentes da suplementação e/ou da dose 

utilizada no modelo já que ambos foram suplementados com creatina. O que vai de encontro a 

estudos prévios que relataram esses achados como sendo características de causa ou 

consequência de DM (PAUL et al., 2020; SKOG; KORSGREN, 2020).   

Com base nesses achados, foi possível diagnosticar os animais dos grupos CCr, D e DCr 

com pancreatite, alguns com aguda e outros com crônica. É um diagnóstico frequente, 

principalmente para os diabéticos, sendo a maioria dos casos subclínicos (MATSUDA, 2018), 

pelos sinais serem sutis e inespecíficos de acordo com Davison (2015). A fibrose subclínica de 

moderada a grave e a disfunção exócrina que ocorrem na ausência de evidência clínica de 

pancreatite crônica e afeta indivíduos com DMI, pode ser definida por pancreatopatia diabética 

exócrina de acordo com Mohapatra et al. (2016) assim como foi visto nos resultados deste 

presente estudo. Portanto, apesar de atenuar e melhorar parâmetros bioquímicos, as análises 

morfológicas indicam que a suplementação de creatina não atenuou na mesma medida as 

alterações histopatológicas da doença. 

Quanto à histomorfometria renal, para contagem de glomérulos renais, houve uma 

redução significativa na quantidade do grupo DCr em comparação aos outros grupos 

experimentais. Isso pode estar relacionados aos achados histopatológicos de hialinose e 

isquemia glomerular que podem ser responsáveis pela destruição dessa estrutura. O 

transportador de creatina (CreaT) está presente no rim (WALLIMANN et al., 1994; SNOW; 

MURPHY, 2001) o que pode favorecer algum dano tecidual.  

Devido às injúrias e consequências da DM que tornam a BFG mais permeável, há maior 

filtração e fixação de proteínas na luz tubular (FAKHRUDDIN et al., 2017). Por isso e pela 

presença do CreaT nos rins, a creatina ou o produto derivado do seu catabolismo, a creatinina 

pode ter sido hiperfiltrada e condensada na luz arterial e tubular, levando à deficiência na 

irrigação sanguínea glomerular (isquemia). Corroborando, assim, com a alta concentração de 

ureia nos grupos D e DCr bem como a presença significativa de túbulos cilíndricos proteicos 
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no grupo CCr e em menor grau, sem diferença estatística do C, o grupo DCr. Como também 

com a isquemia glomerular nos grupos D, DCr e CCr. Indicando, desse modo, a influência da 

condição patológica e evidenciando um provável efeito nocivo da suplementação de creatina 

em ratos com DMI. 

Por consequência da isquemia, os glomérulos perdem os podócitos, células epiteliais do 

aparelho de filtração, levando à hialinização do glomérulo (UNICAMP, 2006), visto apenas nas 

lâminas histológicas do grupo DCr. Devido ao quadro isquêmico, os túbulos renais são 

preferencialmente afetados e contribuem cada vez mais para o desenvolvimento de dano renal 

em estágio avançado, já que pode ocorrer a perda do néfron por necrose tubular por 

consequência da sua obstrução por cilindros proteicos. Esses cilindros podem ser formados a 

partir da sobrecarga de proteínas (OBINECHE et al., 2001; FAKHRUDDIN et al., 2017), 

diminuição do aporte de oxigênio e da intensa vasoconstrição arteriolar na tentativa de manter 

a pressão arterial normal, como observado nos grupos CCr, D e DCr, corroborando com o 

estudo de Obineche et al. (2001).  

Destaca-se, ainda, o resultado das áreas glomerulares, o qual apresenta o grupo DCr 

semelhante aos grupos controles, isto é, quando comparados, não houve diferença significativa 

entre eles. Por outro lado, o grupo D foi estatisticamente diferente aos demais grupos, 

apresentando, assim, menores áreas dos glomérulos renais. O que pode refletir no grupo DCr 

um aumento compensatório à expansão mesangial para preservar a superfície de filtração 

(NAJAFIAN; MAUER, 2012) enquanto para o D, uma atrofia glomerular devido a hialinização.  

Esse espessamento (expansão) difuso, ou seja, mais ou menos uniforme, da matriz 

mesangial nos glomérulos, consiste na glomeruloesclerose intercapilar difusa e precede o tipo 

nodular que é patognomônico da diabetes. É a correlação mais forte com a disfunção renal em 

DM e estão presentes na maioria dos pacientes com DMI com nefropatia diabética 

(CARAMORI et al., 2002; NAJAFIAN; MAUER, 2012). Segundo Najafian e Mauer (2012) 

pode haver expansão mesangial sem espessamento da membrana basal, atestando com os 

achados histopatológicos deste presente estudo que os grupos D e DCr apresentaram 

glomeruloesclerose, porém não houve significância no espessamento da membrana basal.  

  Os resultados da área glomerular divergem em relação aos de Østerby & Gundersen 

(1975), Craven et al. (1997) e Salgado et al. (2004) que evidenciaram o glomérulo aumentado 

tanto em humanos quanto em modelo animal. Isso pode ser decorrente do estado avançado de 

dano no néfron, já que a hipertrofia glomerular é observada frequentemente em fases iniciais 
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da DM (SALGADO et al., 2004) e, de acordo com o diagnóstico histopatológico, os grupos D 

e DCr apresentam glomeruloesclerose intercapilar difusa, necrose tubular, glomerulonefrite e 

nefropatia diabética, não se encontrando, portanto, em estágio inicial.  

  Logo, é possível a relação com o depósito de células imunes e fixação do complemento 

devido às injúrias renais encontradas. Consoante o trabalho de McPhee e Ganong (2011), uma 

resposta inflamatória descontrolada ou prolongada pode resultar em um grau maior de 

destruição da arquitetura glomerular. A falta de intervenção durante a progressão em lesões 

pode evocar dano renal em estágio final irreversível marcado pela invasão em excesso de 

células imunes (FAKHRUDDIN et al., 2017). Em respaldo a isso, a infiltração de macrófagos, 

estimulada por AGEs ou por dano tecidual, pode superexpressar colágeno tipo IV, causando 

alterações estruturais por meio do acúmulo de proteínas, e resultando em glomeruloesclerose 

em modelos de DMI de acordo com Fakhruddin et al. (2017). Isso corrobora com o diagnóstico 

e também com os achados de focos de células inflamatórias nas lâminas histológicas em maior 

intensidade nos grupos D e DCr. 

  Todavia, os diagnósticos a partir da análise histopatológica podem se desenvolver em 

completo silêncio clínico (NAJAFIAN; MAUER, 2012) e serem reversíveis até certo ponto. As 

lesões significativas teciduais glomerulares podem estar presentes enquanto os pacientes estão 

normo ou microalbuminúricos e com a taxa de filtração glomerular preservada (FIORETTO; 

MAUER, 1997; STEINKE et al., 2005). O que pode atestar os achados normais para as 

concentrações de creatinina e ureia sérica no CCr, já que esse grupo foi diagnosticado com 

necrose tubular, mas nenhum dado clínico foi alterado.  

A fim de identificar o efeito da suplementação de creatina sobre os sinais clínicos de 

DMI e constatar o sucesso do modelo, foi mensurado o consumo de água e de ração bem como 

o peso corporal para caracterizar a sintomatologia da condição patológica. Observou-se, além 

da hiperglicemia durante todo o experimento, polidipsia, polifagia e diminuição do peso 

corporal nos animais diabéticos induzidos por STZ. O DMI geralmente é acompanhado da 

hiperglicemia, que acarreta no aumento do consumo de água, da redução de peso e polifagia 

devido ao uso ineficiente de glicose nos tecidos por causa do baixo nível de insulina, levando a 

ativação de outras vias catabólicas, do metabolismo proteico e do tecido adiposo, para gerar 

energia, corroborando com os estudos de Kaikini et al. (2020), Miaffo et al. (2020) Adeyemi 

& Adewole (2019) e Furman (2015). A creatina suplementada nos animais diabéticos não 

atenuou nem agravou esses efeitos clínicos durante o período experimental, ressalta-se essa 
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observação, especialmente, para a polidipsia, já que essa é uma substância osmoticamente ativa 

e poderia interferir nesse resultado, mas, como observado por Antonio et al. (2021) e Zanelli 

(2015), o balanço hídrico não foi afetado. 

Em estudos que também avaliaram a suplementação de creatina, tem-se constatado que 

a suplementação tem sido capaz de reduzir a glicemia, como visto em estudos anteriores 

(PINTO et al. 2016; GUALANO et al., 2011a;b; GUALANO et al., 2008a; OP‘T EIJNDE et 

al., 2001; FERRANTE et al. 2000) que apontaram o mecanismo dessa ação pelo aumento da 

expressão e translocação de GLUT-4 nas células do músculo estriado esquelético. Neste estudo 

não foi possível avaliar se a redução apresentada da glicemia foi pelo mecanismo descrito 

acima.  

Contudo, além da glicemia de jejum, foram avaliados outros parâmetros bioquímicos 

visando possíveis alterações metabólicas causadas por essa doença tais quais: creatinina, ureia, 

AST e ALT. Quanto a concentração de creatinina sérica, marcador bastante utilizado 

clinicamente para avaliar a função renal (CHENG et al., 2020; CARVALHO et al. 2011) a qual 

pode ser comprometida pela DM (DABLA, 2010; JI; KIM, 2016), não houve diferença 

significativa entre nenhum dos grupos, inclusive para os grupos suplementados com creatina, 

sugerindo que não houve piora a partir da suplementação nos animais do grupo DCr e também 

não afetou os animais do grupo CCr, reforçando os resultados obtidos em  de Souza e Silva 

(2019) e Persky & Rawson (2007).  

Para concentração de ureia sérica, observou-se um aumento nos grupos diabéticos, 

todavia é importante evidenciar que o grupo DCr, submetido à suplementação de creatina, teve 

diminuição significativa em comparação ao D. Esse parâmetro, quando elevado, pode estar 

relacionado com o metabolismo proteico, desidratação, dano renal e hepático (DUSSE et al., 

2017; BASTOS; MACEDO, 2011). Assim sendo, corrobora com os resultados para esses 

grupos, que tiveram perda de peso, devido a relação da degradação proteica muscular para 

obtenção de energia celular, e maior ingestão hídrica. Embora o grupo DCr tenha tido esse 

parâmetro diferente estatisticamente do D, ainda se encontra elevado em relação aos grupos 

normoglicêmicos. No entanto, é um efeito benéfico e promissor da suplementação.  

Assim como a ureia, as transaminases, especialmente ALT e AST, são enzimas 

associadas, em níveis elevados, a marcadores de injúria hepática ou necrose (LALA et al., 2021; 

SOOKOIAN; PIROLA, 2015). A AST não apresentou diferença significativa entre os grupos, 

mas é possível notar um aumento na concentração nos grupos CCr e diabéticos em relação ao 



59 

 

 

 

C; os animais diabéticos devido a condição patológica em si e os animais suplementados porque 

a suplementação de creatina pode induzir aumento da AST sérica de acordo com o estudo de 

Souza et al. (2013). 

Para a concentração de ALT, os grupos diabéticos apresentaram diferença significativa 

quando comparados aos controles, apresentando aumento da concentração de ALT, o que 

possibilita a interpretação de alguma lesão e também de catabolismo proteico. Porém, essa 

enzima pode apresentar-se elevada também com o uso de medicamentos como foi o caso dos 

diabéticos na administração do antibiótico STZ.  

É interessante observar que a ALT é essencial na gliconeogênese, via metabólica 

realizada no tecido hepático e renal, que transforma a alanina em piruvato para ser, por fim, 

convertido em glicose (LIM, 2020). É fundamental na DM, pois a célula, por não conseguir 

absorver a glicose extracelular, necessita de energia intracelular. O resultado indica a redução 

na concentração sérica dessa transaminase nos animais do grupo DCr em comparação ao grupo 

D, sugerindo a possibilidade de um efeito protetor ao tecido hepático e/ou renal como também 

um efeito anticatabólico proteico.  

Portanto, de acordo com todos os parâmetros bioquímicos e morfológicos encontrados 

nesse estudo, constatou-se que a suplementação de creatina não foi capaz de melhorar 

significativamente as consequências da diabetes no tecido renal e pancreático. Em alguns 

resultados bioquímicos, embora atenuados em comparação ao grupo D, ainda divergiu dos 

grupos C e CCr. E, quando adicionado às análises morfológicas dos tecidos pancreático e renal, 

fica claro que a suplementação não melhorou as injúrias decorrentes da doença. Ao contrário 

disso, o grupo CCr foi diagnosticado com pancreatite, tanto aguda quanto crônica, baseado na 

histopatologia do pâncreas, e apresentou necrose tubular renal. 

Entretanto, é importante evidenciar que requer cautela para não extrapolar os achados 

porque os resultados podem não ser análogos aos que seriam encontrados para os humanos, 

devido às diferenças fisiológicas inerentes e até ao modelo de pesquisa adotado. Porém, os 

testes clínicos em humanos também possuem limitações éticas, sociais e comportamentais. 

Então, para testagem de compostos, medicamentos e outros, geralmente são feitos ensaios pré-

clínicos para avaliar possíveis consequências e evitar danos se caso for para a clínica 

(RADENKOVIĆ et al., 2016; FUCHS, 2018).  

Por isso, ressalta-se a importância de estudos futuros sobre os efeitos da suplementação 

de creatina em ratos diabéticos induzidos por STZ a fim de que se compreenda melhor os 
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mecanismos de ação, as alterações que a suplementação pode causar em outros tecidos, já que 

são escassas pesquisas com histopatologia nessa temática, como também quanto ao esquema 

de dosagem de creatina; e no metabolismo, com avaliação de marcadores para citocinas, 

insulina, albumina e AGEs. Bem como análises de expressão de genes que influenciam no dano 

tecidual e dos transportadores que podem influenciar também em alguma lesão comum em 

DMI. Outra perspectiva de avaliação pode ser através da submissão desse modelo ao exercício 

físico dado que a maioria dos estudos com a creatina é realizado dessa forma. 

Sendo assim, faz-se necessário enfatizar que o processamento histológico é fundamental 

para as avaliações histopatológicas. Um bom procedimento é preciso para minimizar 

interferências nas características teciduais quando as lâminas forem analisadas. Isto posto, é 

fundamental evidenciar que algumas lâminas renais deste estudo possuíam uma porção medular 

muito presente enquanto a cortical estava mais ausente, o que pode ter dificultado, então, a 

contagem precisa dos glomérulos, visto que esses encontram-se na região do córtex renal. E as 

lâminas pancreáticas possuíam marcas de corte realizadas no órgão, o qual pode comprometer 

as estruturas teciduais e influenciar no processamento. 
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6. CONCLUSÃO 

  Diante do exposto, a suplementação de creatina em ratos diabéticos induzidos por STZ, 

que induz o modelo experimental DMI, apesar de ter atenuado os parâmetros bioquímicos de 

glicemia, ureia e AST, como também apresentado uma manutenção e proteção da 

histomorfometria pancreática, não foi capaz de reduzir por completo, para o grupo DCr, quanto 

às consequências da DM. Ao contrário, os animais do grupo CCr, ainda que inalterados os 

exames bioquímicos, apresentaram características histopatológicas referentes à danos teciduais 

tanto de pancreatite quanto de necrose tubular renal. Portanto, a suplementação de creatina é 

inviável nesse inédito arquétipo experimental.  

Porém, de certo, são necessárias mais investigações para aumentar as evidências dessa 

suplementação com o DMI. Abrangendo, pois, análises histopatológicas, a prática de exercício 

físico e marcadores metabólicos específicos tais quais de AGEs, albumina, taxa de filtração 

glomerular, para uma melhor correlação. Bem como análise de expressão de genes de citocinas, 

que influenciam no dano tecidual, e dos transportadores GLUT-2, GLUT-4 e CreaT os quais 

podem auxiliar a elucidar os achados histopatológicos nos tecidos que os expressam.  
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