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RESUMO 

A cardiomiopatia diabética (CM) é uma das maiores causas de morbidade e 

mortalidade em pacientes diabéticos e, ela é caracterizada por hipertrofia e 

fibrose cardíaca. Este trabalho teve como objetivo analisar os efeitos do 

tratamento conjunto de antioxidantes no miocárdio de ratos com diabetes 

mellitus (DM). Foram utilizados 20 ratos machos com 90 dias de subdivididos 

em quatro grupos (n=5): N (normoglicêmico); D (diabético); NT (normoglicêmico 

tratado com antioxidantes) e; DT (diabético tratados com antioxidantes). O DM 

foi induzido por estreptozootocina (35mg/ kg de peso corporal). O tratamento 

antioxidativo foi realizado via gavagem com: quercetina (100mg/kg de peso 

corporal), L- glutamina 1% e α-tocoferol 1% e o período experimental foi de 60 

dias. Foram analisados o peso corporal dos animais, consumo de água e de 

ração. As análises da glicemia final, MDA, GSH, IL-1β, NTF-α, IL-10 e MPO, 

foram realizadas no tecido sanguíneo enquanto que as análises quantitativas 

de fibras colágenas e da expressão de SOD-1, GPX-1, IL-1β, TGF-β e FGF-2 

foram realizadas em secções do miocárdio com 3µm de espessura. O teste de 

Fisher foi utilizado com nível de significância quando p<0,05%. Os resultados 

demonstraram redução do peso corporal em D e DT em relação aos 

normoglicêmicos e, foi observado aumento do coeficiente peso do 

coração/peso corporal final (PC/PF), um indicativo de hipertrofia cardíaca, nos 

grupos D, DT e NT em relação a N (p<0,05). O consumo de água e ração foi 

maior em D, NT e DT em comparação a N, sendo que o grupo DT apresentou 

maiores médias que os demais (p<0,05). A hiperglicemia foi confirmada nos 

animais de D e DT em relação ao não diabéticos, sendo maior em DT que em 

D (p<0,05). Em relação ao estresse oxidativo sistêmico houve aumento dos 

níveis plasmáticos de MDA em NT e DT em comparação a N e D (p<0,05) e, 

aumento de GSH em DT em relação a D (p<0,001) e em NT em comparação a 

N (p<0,001). A nível tecidual ocorreu aumento da expressão de SOD-1 no 

miocárdio dos animais do grupo D em relação a N (p<0,001) enquanto que 

GPX foi maior em D e em NT em relação a N (p<0,001) e menor em DT em 

relação a D (p<0,001).  Na análise da inflamação sistêmica houve aumento do 

nível de MPO em NT em relação a N (p<0,001), os níveis de IL-1β e de TNF-α 

foram semelhantes entre os grupos e, a IL-10 foi maior em DT que em D 

(p<0,01) e menor em NT em comparação a N (p<0,01).  A nível tecidual 

ocorreu aumento da expressão da IL-1β em D quando comparado com N 

(p<0,001). Em relação ao desenvolvimento tecidual houve aumento da 

expressão do TGF-β no grupo D em comparação a N (p<0,001), aumento do 

FGF-2 em DT em relação aos demais grupos (p<0,001) e, aumento da 

deposição de fibras colágenas em D e NT se comparado a N (p<0,001). Os 

achados indicam que o tratamento conjunto de antioxidantes proposto nesta 

pesquisa não foi capaz de reverter ou diminuir as alterações decorrentes do 
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DM em relação ao peso corporal, razão peso do coração/peso corporal, níveis 

plasmáticos de glicemia, quantidade de água e ração ingeridos. O tratamento 

não foi benéfico nos animais normoglicêmicos uma vez que também foi 

observado hipertrofia cardíaca e aumento do consumo de água e ração. A nível 

sistêmico o DM reduziu os níveis de IL-10 enquanto que o tratamento 

promoveu maior estresse oxidativo (níveis de MDA) e de inflamação (níveis de 

MPO) nos animais do grupo DT, ao mesmo tempo que estimulou o aumento do 

GSH e da IL-10 que possuem ação antioxidante e anti-inflamatória, 

respectivamente. Porém, em NT os achados de estresse foram semelhantes a 

DT, mas em relação aos marcadores de inflamação houve aumento do MPO e 

redução da IL-10, indicando que o tratamento foi nocivo nos animais normais. 

No miocárdio o DM promoveu aumento da expressão de SOD-1, GPX, IL-1β, 

TGF-β e na deposição de colágeno. O tratamento antioxidante em DT não 

promoveu redução do SOD-1, da IL-1β e do TGF- β, porém reduziu o estresse 

oxidativo (expressão de GPX-1) pela maior ativação da via da glutationa, que 

levou a maior expressão de FGF-2 e redução da deposição de colágeno. No 

grupo NT, contudo, houve aumento do estresse oxidativo (GPX-1) que levou a 

maior deposição de colágeno em relação aos demais grupos, demonstrando 

novamente que o uso de antioxidantes em condição de normalidade não é 

indicado. Desta forma, o tratamento conjunto com quercetina, L-glutamina e α-

tocoferol promoveu redução do estresse oxidativo e da fibrose no miocárdio de 

ratos com diabetes mellitus induzida. 

Palavras-chave: Antioxidantes; Cardiopatias diabéticas; Remodelação 

ventricular. 
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ABSTRACT  
 

Diabetic cardiomyopathy (CM) is one of the major causes of morbidity and 

mortality in diabetic patients and is characterized by hypertrophy and cardiac 

fibrosis. This work aimed to analyze the effects of the joint treatment of 

antioxidants in the myocardium of rats with diabetes mellitus (DM). Twenty-nine 

male rats with 90 days of subdivision were used in four groups (n = 5): N 

(normoglycemic); D (diabetic); NT (normoglycemic treated with antioxidants) 

and; DT (diabetic treated with antioxidants). DM was induced by streptozotocin 

(35mg / kg body weight). The antioxidative treatment was performed via gavage 

with quercetin (100mg / kg body weight), 1% L-glutamine and 1% α-tocopherol 

and the experimental period was 60 days. The animals' body weight, water 

consumption and feed intake were analyzed. The analysis of the final glycemia, 

MDA, GSH, IL-1β, NTF-α, IL-10 and MPO, were performed in the blood tissue 

while the quantitative analyzes of collagen fibers and expression of SOD-1, 

GPX-1, IL -1β, TGF-β and FGF-2 were performed in 3-m thick sections of the 

myocardium. Fisher's test was used with level of significance when p <0.05%. 

The results showed a reduction in body weight in D and DT compared to 

normoglycemics, and an increase in heart weight / final body weight (PC / PF), 

an indication of cardiac hypertrophy, was observed in groups D, DT and NT in 

relation to N (p <0.05). The water and feed intake was higher in D, NT and DT 

compared to N, and DT group presented higher mean values than the others (p 

<0.05). Hyperglycemia was confirmed in the D and DT animals in relation to 

nondiabetics, being higher in DT than in D (p <0.05). In relation to systemic 

oxidative stress there was an increase in the plasma levels of MDA in NT and 

DT compared to N and D (p <0.05) and, increase of GSH in DT in relation to D 

(p <0.001) and NT in compared to N (p <0.001). At the tissue level, there was 

an increase in the expression of SOD-1 in the myocardium of the animals of 

group D in relation to N (p <0.001), whereas GPX was higher in D and in NT 

compared to N (p <0.001) and lower in DT with respect to D (p <0.001). In the 

analysis of systemic inflammation there was an increase in the level of MPO in 

NT compared to N (p <0.001), levels of IL-1β and TNF-α were similar between 

groups and IL-10 was higher in DT than in D (p <0.01) and lower in NT 

compared to N (p <0.01). At the tissue level there was an increase in the 

expression of IL-1β in D when compared to N (p <0.001). In relation to tissue 

development there was an increase in the expression of TGF-β in group D 

compared to N (p <0.001), increase in FGF-2 in DT in relation to the other 

groups (p <0.001) and increase in fiber deposition collagen in D and NT 

compared to N (p <0.001). The findings indicate that the antioxidant 

combination treatment proposed in this study was not able to reverse or 

decrease DM changes in relation to body weight, heart weight / body weight 

ratio, plasma glucose levels, amount of water and ingested ration. Treatment 
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was not beneficial in normoglycemic animals since cardiac hypertrophy and 

increased water and feed consumption were also observed. At the systemic 

level DM reduced IL-10 levels while the treatment promoted higher oxidative 

stress (MDA levels) and inflammation (MPO levels) in the DT group, while 

stimulating the increase in GSH and IL-10 that have antioxidant and anti-

inflammatory action, respectively. However, in NT the stress findings were 

similar to DT, but in relation to inflammation markers there was an increase in 

MPO and a reduction in IL-10, indicating that the treatment was harmful in 

normal animals. In the myocardium the DM promoted increased expression of 

SOD-1, GPX, IL-1β, TGF-β and in collagen deposition. The antioxidant 

treatment in DT did not promote reduction of SOD-1, IL-1β and TGF-β, but it 

reduced oxidative stress (expression of GPX-1) by the greater activation of the 

glutathione pathway, which led to greater expression of FGF -2 and reduction of 

collagen deposition. In the NT group, however, there was an increase in 

oxidative stress (GPX-1), which led to higher collagen deposition in relation to 

the other groups, again demonstrating that the use of antioxidants in a normal 

condition is not indicated. Thus, treatment with quercetin, L-glutamine and α-

tocopherol promoted reduction of oxidative stress and fibrosis in the 

myocardium of rats with induced diabetes mellitus. 

 

Keywords: Antioxidants; Diabetic cardiomyopathy; Ventricular remodeling. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica que afeta a 

produção de insulina por parte das células β-pancreáticas causando a 

hiperglicemia e, consequentemente, levando a diversas complicações crônicas 

(CASTRO et al, 2014). No sistema circulatório há em decorrência do DM 

aumento da proliferação das células endoteliais acarretando a interrupção do 

fluxo sanguíneo nos capilares e, consequentemente, promovendo a isquemia 

cardíaca (LOPESCHUK, 2002; REZENDE et al, 2010; VARMA et al, 2012). 

Além disso, muitos dos pacientes diabéticos são afetados pela cardiomiopatia 

diabética (CD), que é considerada a principal causa de mortalidade nestes 

indivíduos (FOWLKES et al, 2013; RAWAL et al, 2014; HE et al, 2015; PEIRÓ 

et al, 2017; THUY et al, 2017). A CD ocorre devido a complexas anormalidades 

metabólicas, como aumento dos níveis de estresse oxidativo e de inflamação 

(LIU et al, 2015; PEIRÓ et al, 2017; ZHAO et al, 2017), que levam a alterações 

estruturais e funcionais (POORNIMA et al, 2006;  OKOSHI et al, 2007; 

FILLMORE et al, 2014; MIKI et al, 2013; MISHRA et al, 2017; YU et al, 2017) 

como, por exemplo, a hipertrofia do miocárdio (SONG et al, 2015; MISHRA et 

al, 2017), a necrose e fibrose focal (MAVROGENI et al, 2013; QIN et al, 2016; 

WANG et l., 2017), falência cardíaca e arritmias (RUSSO; FRANGOGIANNI, 

2016).  

O estresse oxidativo é uma condição fisiopatológica na qual há produção 

excessiva de espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio (ERRO e ERN), e 

no DM ele está acompanhado por desequilíbrio do sistema redox endógeno 

(YU et al, 2011; SCHWARZER et al 2014; BALMUS et al, 2016; ZHOU et al, 

2016). A hiperglicemia está envolvida na patogênese da insuficiência cardíaca 

porque causa disfunção nas mitocôndrias do miocárdio que levam a 

desequilíbrio redox comprometendo as funções mecânicas e elétricas do 

coração diabético (SCHWARZER et al 2014; LIMBU et al, 2015; MADUNGWE 

et al, 2016). As EROs em excesso no miocárdio ativam vias pró-inflamatórias 

mesmo após a normalização da glicemia (GIACCO; BROWNLEE, 2010).  
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Para minimizar os danos celulares causados pelo estresse oxidativo 

resultante da hiperglicemia diferentes agentes antioxidantes têm sido utilizados, 

entre eles a quercetina, a L-glutamina e o α-tocoferol.  

A quercetina é um flavonoide presente na dieta humana (WANG et al, 

2013; DUARTE; PÉREZ-VIZCAÍNO, 2015) e sua ação antioxidante e anti-

inflamatória tem efeito protetor no coração quando administrada antes da 

isquemia (WANG et al, 2013). A Que previne danos celulares e apoptose 

(BARTEKOVÁ et al, 2015), diminui a lesão do miocárdio e tamanho do infarto 

(LIU et al, 2016) e previne a hipertrofia ventricular (YAN et al, 2012).  

A glutamina é o aminoácido em maior concentração no organismo, e é 

fundamental para manutenção de tecidos e órgãos (EL-SHEIKH; KHALIL, 

2011), e é sintetizada pelo organismo em condições fisiológicas normais, 

porém em condições patológicas é observado redução na sua síntese, levando 

a alterações no metabolismo energético (LIN et al 2014). A Gln tem a 

propriedade de diminuir a apoptose de cardiomiócitos, proteger o coração de 

lesões causadas por isquemia e reperfusão (LIU et al, 2007), melhorar o 

metabolismo energético e estimular a produção de ATP e GSH nos 

cardiomiócitos (YAN et al, 2012).  

O α-tocoferol é um outro antioxidante natural lipossolúvel (FARID et al, 

2013; XU et al, 2014) que está bastante distribuído nos tecidos e plasma 

(MORRISSEY et al,1994; HEINONEN et al, 1998). Ele possui capacidade de 

reduzir a glicemia sanguínea (ROLDI et al, 2009), de impedir a propagação das 

reações induzidas pelos EROs nas membranas biológicas (TRABER,1997) e, 

de diminuir a velocidade das reações em cadeia na peroxidação lipídica 

(MUKAI K et al, 1993). No coração a vitamina E atuou na prevenção do infarto 

do miocárdio (BLUM et al, 2010) e, na prevenção da cardiomiopatia e falência 

cardíaca decorrentes do DM (HAMBLIN et al, 2007). Segundo Xu et al (2014) 

ainda não existes resultados consistentes que esclareçam os efeitos da 

vitamina E sobre os níveis glicêmicos e, para Vardi et al (2013) não está claro 

se a suplementação com vitamina E tem efeito cardioprotetor. 

Em um estudo com múltiplos antioxidantes (ácido ascórbico, α-tocoferol, 

β-caroteno, N-acetil cisteína e selenium) para o tratamento de cardiomiopatia 
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diabética Kumar et al (2013) observaram redução do estresse oxidativo, 

redução dos níveis de peroxidação lipídica, diminuição de NF-kβ, bem como, 

das citocinas TNF-α, IFN-c, TGF-β e IL-10, o que levou a redução das 

disfunções cardíacas em ratos diabéticos.  

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito da terapia 

conjunta com quercetina, L-glutamina e α-tocoferol nos níveis de estresse 

oxidativo e de inflamação sistêmicos e tecidual (miocárdio) de ratos com 

diabetes induzido por estreptozootocina.   

 

2 OBJETIVOS  

2.1 Objetivo geral  

O objetivo principal deste trabalho foi analisar a influência da terapia 

conjunta com quercetina (100mg/kg), glutamina (1%) e α-tocoferol (1%) sobre 

os aspectos morfológicos e funcionais do coração de ratos com diabetes 

induzido por estreptozootocina. 

 

2.2 Objetivos específicos 

Para alcançarmos o objetivo principal proposto buscamos neste estudo: 

- Analisar os parâmetros fisiológicos: peso do animal; peso do coração; 

coeficiente peso do coração/peso corporal; quantidade de alimento ingerido; 

quantidade de água ingerida; e o nível de glicemia sanguínea nos animais 

normoglicêmicos e diabéticos, tratados e não tratados com antioxidantes; 

- Mensurar os níveis de estresse oxidativo sistêmica por meio da análise 

dos ensaios de malonaldeído (MDA) e de GSH (glutationa); 

- Avaliar os níveis de inflamação sistêmica por meio da análise nos 

níveis de mieloperoxidase (MPO) e das citocinas IL-1β, IL-10 e TNF-α; 

- Analisar o estresse oxidativo tecidual por meio expressão das enzimas 

anti-oxidantes SOD-1 e GPX-1 no miocárdio; 

- Analisar a inflamação tecidual por meio expressão da IL-1β; 

 - Avaliar a expressão do TGF-β e FGF-2 no miocárdio; 

- Quantificar a deposição de fibras colágenas no miocárdio. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados 20 ratos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), 

machos, com 90 dias de idade, provenientes do Biotério Central da 

Universidade Estadual de Maringá. Todos os procedimentos estão de acordo 

com princípios éticos adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e foram aprovados pela CEUA/UFRN (Parecer 020/2016- 

anexo1). 

Os animais foram mantidos em condições ambientais controladas de 

temperatura (22+2ºC) e de iluminação (ciclo 12 horas claro/12 horas escuro), e 

permaneceram alojados em caixas de polipropileno providas de bebedouro e 

comedouro e, receberam água e ração padrão para roedores (Nuvilab, 

Colombo, PR, Brasil) ad libitum. Os ratos foram distribuídos aleatoriamente em 

quatro grupos (n= 5), sendo eles: N – normoglicêmicos (controle) não tratados, 

D - animais diabéticos não tratados, NT - animais normoglicêmicos tratados 

com quercetina, L-glutamina e α-tocoferol, DT - animais diabéticos tratados 

com quercetina, L-glutamina e α-tocoferol. 

 

 3.1 Indução do Diabetes Mellitus 

Para a indução do DM os animais dos grupos D e DT foram submetidos 

a jejum prévio de 14 horas, e após este período receberam dose única de 

estreptozootocina-STZ (35 mg/kg peso corporal; Sigma, St Louis, MO, USA) 

diluída em diluída em tampão citrato pH 4.5 (10nM) por via endovenosa (veia 

peniana). Para simular o mesmo estresse provocado para a indução do DM, 

os animais dos grupos N e NT foi administrada solução tampão citrato pH 4.5 

(10nM) por via endovenosa (veia peniana) sem o agente diabetogênico.  

A dosagem da glicemia sanguínea (mg/dL) (Accu-Chek Active Kit 

Monitor de Glicemia Completo, Roche, Rio de Janeiro, Brasil) foi realizada uma 

semana após a administração da STZ para comprovar a indução do diabetes 

mellitus (sangue coletado pela veia caudal) e, ao final do experimento (punção 

cardíaca) pelo método glicose oxidase (BERGMEYER; BERNT, 1974). Foram 

utilizados os animais com níveis glicêmicos superior a 200mg/dL. 
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3.2 Manejo e Tratamento dos animais  

No início dos experimentos o peso corporal médio dos animais foi de 

313,0 g. Os animais foram pesados ao final do período experimental que teve 

duração de 60 dias.  

A quantidade de água (mL) e de ração (g) ingerida foi quantificada uma 

vez por semana durante todo o experimento e, o valor consumido por animal 

foi determinado média das mensurações.  

Os animais dos grupos NT e DT foram tratados com quercetina (100 

mg/kg de peso corporal; Acros Organics, Fair Lawn, NJ, EUA) 57, L-glutamina 

1% (1% do peso corporal; Fagron do Brasil Farmacêutica Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil) e a α-tocoferol 1% (250 mg/dia; α-tocopherol; Zhejiang NHU, China). A 

quercetina e a L-glutamina foram diluídas em água enquanto que o α-tocoferol 

foi diluído em óleo mineral. O tratamento com cada uma das substâncias foi 

realizado diariamente por gavagem, sendo ele dividido em três etapas com 

diferença de uma hora entre elas: 1) gavagem com quercetina; 2) gavagem 

com L-glutamina e; 3) gavagem com α-tocoferol. 

Os animais dos grupos N e D passaram pelo mesmo processo de 

gavagem dos grupos NT e DT, porém os mesmos receberam apenas água. 

 

3.3 Coleta e processamento dos materiais 

Aos 150 dias de idade os animais foram pesados e, eutanasiados com 

tiopental sódico (100 mg/kg de peso corporal; Laboratórios Abbott, Chicago, IL, 

USA) via intraperitoneal. O sangue coletado foi por punção cardíaca e 

destinado a análise das dosagens de glicemia, citocinas (IL-1β, TNF-α e IL-10), 

atividade de mieloperoxidase (MPO) e de níveis malonaldeído (MDA) e 

glutationa (GSH). Em seguida foi realizada a toracotomia e o coração foi 

coletado. Os corações foram lavados em PBS pH 7,4 e pesados, sendo 

posteriormente fixados em solução de formoldeído tamponado 10% por 24 

horas. Após este período os átrios foram separados dos ventrículos e, os 

ventrículos foram destinados aos procedimentos histológicos de rotina com 

desidratação em série crescente de álcoois (80%, 90%, absoluto I, II e III), 

diafanização em xilol (três banhos) e emblocamento em parafina. Lâminas 
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foram confeccionas com secções da amostra com 3 μm de espessura e, estas 

foram destinadas a técnica histoquímica de Picrosirius red para análise do 

colágeno e fibrose cardíaca e, para as técnicas imunohistoquímicas para 

determinar a expressão do SOD-1, GPX-1, IL-1β, TGF-β e FGF-2. 

 

3.4 Níveis de estresse oxidativo 

O estresse oxidativo sistêmico foi avaliado por meio dos ensaios de 

Malonaldeído (MDA) e de Glutationa (GSH), enquanto que o estresse 

oxidativo no miocárdio foi analisado pelas imunomarcações de SOD-1 e GPX-

1. 

3.4.1 ENSAIO DE MDA E GSH NO SANGUE 

Após a coleta do sangue por punção cardíaca o soro de 5 

animais/grupo foi separado e armazenado em freezer -80C até a sua utilização 

nos ensaios como segue: 

- Ensaio de MDA: o soro foi homogeneizado em 200 μL do Trizma e, em 

seguida os eppendorfs com as amostras foram completados com Trizma para 

evitar extravasamento. As amostras foram centrifugadas a 11.000 rpm por 10 

minutos a 4°C. 300 μL do sobrenadante foram transferidos para eppendofs de 

2mL aos quais foram adicionados o reagente cromogênico (1-metil-2- fenilindol 

10,3 mM em acetonitrila) na proporção de 750 μL do reagente para cada 

100mg ou 100μL da amostra. Posteriormente as amostras foram incubadas em 

225 μL de HCL 37%, em banho Maria a 45°C por 40 minutos. O material foi 

novamente centrifugado (11.000 rpm, por 5 minutos a 4°C) e, em seguida 300 

μL sobrenadante foram transferidos para cada poço da placa de 96 poços. A 

última linha da placa foi preenchida com Trizma para posterior comparação de 

cor. A leitura foi realizada em Leitora de Elisa Polaris ® e, a absorbância de 

cada amostra foi medida a 586nm ou imediatamente inferior (ESTERBAUER; 

CHEESEMAN, 1990; de ARAÚJO et al, 2016).  

- Ensaio de GSH: 1mL do EDTA 0,02 M (1mL de EDTA para cada 100 

μL da amostra) foi adicionado a 100 μL de cada amostra de soro. Em seguido 

elas foram homogeneizadas com o polytron. 400 μL do homogenato da 

amostra foi adicionado 320 μL de H2O destilada e 80 μL de ácido tricloroacético 
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(TCA) 50%. O material foi centrifugado a 3.000 rpm por 15 minutos a 4°C, e 

transferido 100 μL do sobrenadante para a placa de 96 poços contendo 200 μL 

de Tris 0,4 M (4,84 g de TRIS + 10 mL de EDTA 0,2M + q.s.p 100 mL de água 

destilada) e 25 μL de DTNB 0,01M (5,5′-Dithiobis 2-nitrobenzoic acid (Sigma-

Aldrich) (reagente cromogênico). A última linha da placa foi preenchida com o 

tampão Tris para comparação de cor. A leitura foi feita na Leitora de 

microplacas de Elisa Polaris ® a 412 nm e, os resultados foram descritos como 

unidades de GSH por miligrama de tecido (U/mg de tecido) (COSTA et al, 

2016). 

 

  3.4.2 IMUNOHISTOQUÍMICAS PARA ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE 

SOD-1 E GPX-1 NO MIOCÁRDIO 

Secções de 3µm de espessura foram confeccionadas em lâminas 

silanizadas e destinadas as técnicas imunohistoquímicas para determinar a 

expressão do SOD-1 e GPx-1 (n=3). As lâminas foram submetidas a dois 

banhos em xilol por 10 minutos cada para desparafinização, em seguida 

reidratadas em série decrescente de álcool (absoluta I, II e III, álcool 95% e 

álcool 80%) e pré-tratadas com tampão PBS pH 7.4 para recuperação 

antigênica com 6µl de proteínase K por 15 minutos, e posteriormente lavadas 

em PBS. O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com peróxido de 

hidrogênio (Synth, Diadema-SP, Brasil) a 3% por 10 minutos. As lâminas 

foram lavadas duas vezes em água destilada, sendo repetida a etapa de 

bloqueio da peroxidase endógena, e novamente lavadas em água destilada. O 

bloqueio das marcações inespecíficas foi realizado com a proteína de bloqueio 

do kit da DAKO X0909 (Dako North America, Inc., Carpinteria-CA, USA) por 10 

minutos e em seguida foi feito a lavagem em água destilada e PBS por duas 

vezes. Após esta etapa as amostras forma incubadas com os anticorpos 

primários SOD-1 (1:800) (SC 11404, Santa Cruz Biotecnologia, Interprise, 

Brasil) e GPX-1 (1:200) (SC 22145, Santa Cruz Biotecnologia, Interprise, 

Brasil) e, mantidas em câmara úmida a 4° por um período de 18 horas. O 

material foi lavado com tampão PBS e, incubado com anticorpo secundário 

conjugado com streptABComplex/HRP Duet, Mouse/Rabbit (K0492 DAKO, 
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Dako North America, Carpinteria, CA, USA) em temperatura ambiente. Foram 

realizadas duas lavagena com o tampão PBS e aplicado o kit de substrato 

líquido DAB + sistema de cromogêneo (K3468 DAKO, Dako North America, 

Carpinteria, CA, USA) por 10 minutos. O material foi lavado em água destilada 

e corado com Hematoxilina de Harris (MHS16-Sigma, Sigma, St. Louis, MO, 

EUA), por 15 minutos e, em seguida lavado em água corrente por 10 minutos, 

desidratado em álcool 95% e em álcool absoluta (três vezes) por 10 segundos 

cada, e em xilol (três vezes) por 10 segundos, e posteriormente as lâminas 

foram montadas com lamínula e meio de montagem Permount. A intensidade 

da marcação foi avaliada pela análise estereológica da densidade de volume 

(Vv) como descrito adiante.        

 

3.5 Níveis de inflamação 

A inflamação sistêmica foi examinada pelos níveis sanguíneos de MOP 

(mieloperoxidase) e das citocinas IL-1β (interleucina-1 beta), TNF-α (fator de 

necrose tumoral alfa) e IL-10 (interleucina 10) e, no miocárdio pela 

imunomarcação da IL-1β. 

 

3.5.1 ENSAIO DE MPO NO SANGUE 

O soro de 5 animais/grupo foi separado e armazenado em freezer -80C 

até a sua utilização nos ensaios como segue: 

 

- Ensaio de MPO: as amostras foram pesadas para o cálculo da 

quantidade de HTAB (tampão brometo de cetil trimetil amônio) para cada 

amostra. Foi utilizado o volume de HTAB 20x o peso da amostra e, estas então 

foram mantidas com HTAB na proporção de 50mg-1mL de HTAB sobre 

superfície gelada. As amostras foram homogenizadas com polytron e, o 

homogenato foi submetido a ação do sonicador por 05 minutos. Em seguida, o 

homogenato passou por dois ciclos de congelamento (duas horas cada), 

depois foi centrifugado a 5000 rpm a 4°C por 20 minutos e, congelado por 24 

horas. No dia seguinte o sobrenadante foi coletado. A solução de leitura foi 

preparada (27 mL de água destilada, 3mL de tampão fosfato de potássio e 5mg 

https://www.google.com.br/search?dcr=0&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDMHhGVQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjs5u_f8c3WAhULE5AKHYjfA-0QmxMIiwEoATAQ
https://www.google.com.br/search?dcr=0&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDMHhGVQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjs5u_f8c3WAhULE5AKHYjfA-0QmxMIiwEoATAQ
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de O-dianisidina) e mantida protegida da luz. Em seguida foi realizado o 

preparo de 15 μL de peróxido de Hidrogênio a 1%.  Foi adicionada a 7 μL da 

amostra um volume de 200 μL da solução de leitura e, estas foram colocadas 

em duas fileiras da placa de leitura. Na terceira fileira foi colocado apenas 200 

μL de HTAB para posterior comparação de cor entre as amostras. A leitura foi 

feita no Leitora de microplacas de Elisa Polaris ® a 450 nm. Foram realizadas 

duas leituras com intervalo de um minuto entre elas (de ARAÚJO et al, 2016).  

 

3.5.2 NÍVEIS DAS CITOCINAS IL-1β, TNF-α E IL-10 NO SANGUE  

Amostras de soro dos animais de todos os grupos foram armazenadas 

a -80°C. Posteriormente, estas amostras foram homogeneizadas e 

processadas (SAFIEH-GARABEDIA et al, 1995; de ARAÚJO et al, 2016) para 

determinar os níveis MPO e de citocinas IL-1β (intervalo de detecção: 62,5-

4000 pg/mL; sensibilidade ou limite inferior de detecção [LLD]: 12,5 ng/mL de 

IL-1β recombinante de rato), TNF-α (intervalo de detecção: 62,5-4000 pg/mL; 

sensibilidade ou LLD: 50 ng/mL de TNF-α de rato recombinante) e IL-10 

(intervalo de detecção: 62,5-4000 pg/mL: sensibilidade ou LLD: 12,5 ng/mL de 

IL-10 de rato recombinante) pelo kit ELISA comercial especificações (R&D 

Systems, Minneapolis, MN, EUA) ( de ARAÚJO et al, 2016).Todas as 

amostras estavam dentro do comprimento de onda usado na 

espectrofotometria UV-VIS (absorvência medida a 490 nm). 

Placas de 96 poços foram incubadas por 12h a 4°C com anticorpo de 

cabra anti-rato IL-1, TNF-α e IL-10 (4μg/mL, DuoSet ELISA Development kit 

R&D Systems Catalog DY501 e DY510, respectivamente). Após sensibilização 

das placas, as amostras foram adicionadas em duplicata e a curva padrão foi 

adicionada em várias diluições e incubadas por 2h a 4oC. As placas foram 

então lavadas três vezes com solução tampão PBS/Tween-20 (0,05% SIGMA) 

e incubadas com anticorpo monoclonal biotinilado anti-IL-1, anti-IL-10 e anti-

TNF-α diluídos (1:1000 μL com BSA/Tween 1%). Após o período de incubação 

à temperatura ambiente por 1h, as placas foram lavadas e 50 μL do complexo 

HRP-streptavidina diluído 1:5000 μL foram adicionados. Decorridos 15 

minutos, o reagente de cor o-fenilenodiamina (OPD, 50μL) foi adicionado e as 
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placas foram incubadas na ausência de luz a 37oC por 15min. A reação 

enzimática foi interrompida com H2SO4 (1M) e a densidade óptica medida a 

490nm em espectrofotômetro para IL-1β, TNF-α e IL-10. As concentrações de 

citocinas contidas nas amostras foram calculadas a partir de uma curva 

padrão com 11 pontos, obtida por diluição seriada, sendo as concentrações 

iniciais de 4000pg/mL para e IL-1β, TNF-α e IL-10. O resultado foi expresso 

em pg/mL de sobrenadante/mg de soro. 

 

 3.5.3 IMUNOHISTOQUÍMICAS PARA A ANÁLISE DA EXPRESSÃO 

DE IL-1β NO MIOCARDIO 

Seguiu-se a mesma metodologia descrita anteriormente para a análise 

imunohistoquímica no item 2.4.2, porém, com incubação em anticorpo primário 

IL-1β (1:800) (SC 7884, Santa Cruz Biotecnologia, Interprise, Brasil). A 

intensidade da imunomarcação foi avaliada pela análise estereológica da 

densidade de volume (Vv) como descrito em 2.7.        

 

3.6 Expressão de TGF-β, FGF-2 e Análise da fibrose no miocárdio 

Foi utilizada a metodologia de imunomarcação descrita no item 2.4.2 

com incubação nos anticorpos primários TGF-β (1:400) (SC 146, Santa Cruz 

Biotecnologia, Interprise, Brasil) e FGF-2 (1:800) (SC 1360, Santa Cruz 

Biotecnologia, Interprise, Brasil). 

A análise da fibrose cardíaca foi realizada no material corado com 

Picrosirius red.  

A intensidade das marcações de TGF-β, de FGF-2 e de colágeno foi 

avaliada pela análise estereológica da densidade de volume (Vv) como descrito 

a seguir.       

 

3.7 Captura das imagens e análise da densidade de volume (Vv) 

Foram utilizadas 45 imagens do miocárdio (ventrículo direito, septo 

interventricular e ventrículo esquerdo) por animal na objetiva de 40x, com 

câmera Nikon Digital DXM 1200 (Melville, NY, USA) acoplada ao microscópio 

Olympus BX50 (Center Valley, PA, USA), e software de captura de imagens 
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Motic Image Plus 2 (Motic Group Co., Shanghai, China), no Laboratório LAICI, 

do Departamento de Morfologia da UFRN, para avaliar manualmente a 

densidade de volume (Vv) (GUNDERSEN; JENSEN, 1987; NYENGAARD, 

1999; MARDARIM-DE-LACERDA, 2003; SHIRAZI et al, 2011; NOORAFSHA et 

al, 2013) de fibras colágenas e a expressão do SOD-1, GPX-1, IL-1β, TGF-β e 

FGF-2 com o auxílio de um sistema teste de pontos (composto por 475 pontos) 

no software ImagePro Plus 7 (Media Cybernetics Inc., Rockville, MD, USA). 

Para tanto foi utilizanda a seguinte fórmula: Vv = Pint/ Pref., onde Pint é o número 

total de pontos que tocaram as células de interesse e, Pref é o número total de 

pontos do sistema teste (475).  

 

3.8 Análise estatística 

Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da 

média.  Foi utilizada a análise de variância (ANOVA) seguida do teste de 

Fisher (GraphPad Prism 6 Software, La Jolla, CA, EUA). O nível de 

significância adotado para todos os testes foi de 5%. 
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RESUMO - A cardiomiopatia diabética (CM) é uma das maiores causas de 

morbidade e mortalidade em pacientes diabéticos e, ela é caracterizada por 

hipertrofia e fibrose cardíaca. Este trabalho teve como objetivo analisar os 

efeitos do tratamento conjunto de antioxidantes no miocárdio de ratos com 

diabetes mellitus (DM). Foram utilizados 20 ratos machos com 90 dias de 

subdivididos em quatro grupos (n=5): N (normoglicêmico); D (diabético); NT 

(normoglicêmico tratado com antioxidantes) e; DT (diabético tratados com 

antioxidantes). O DM foi induzido por estreptozootocina (35mg/ kg de peso 

corporal). O tratamento antioxidativo foi realizado via gavagem com: quercetina 

(100mg/kg de peso corporal), L- glutamina 1% e α-tocoferol 1% e o período 

experimental foi de 60 dias. Foram analisados o peso corporal dos animais, 

consumo de água e de ração. As análises da glicemia final, MDA, GSH, IL-1β, 

NTF-α, IL-10 e MPO, foram realizadas no tecido sanguíneo enquanto que as 

análises quantitativas de fibras colágenas e da expressão de SOD-1, GPX-1, 

IL-1β, TGF-β e FGF-2 foram realizadas em secções do miocárdio com 3µm de 

espessura. O teste de Fisher foi utilizado com nível de significância quando 

p<0,05%. Os resultados demonstraram redução do peso corporal em D e DT 

mailto:nkclebis@hotmail.com
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em relação aos normoglicêmicos e, foi observado aumento do coeficiente peso 

do coração/peso corporal final (PC/PF), um indicativo de hipertrofia cardíaca, 

nos grupos D, DT e NT em relação a N (p<0,05). O consumo de água e ração 

foi maior em D, NT e DT em comparação a N, sendo que o grupo DT 

apresentou maiores médias que os demais (p<0,05). A hiperglicemia foi 

confirmada nos animais de D e DT em relação ao não diabéticos, sendo maior 

em DT que em D (p<0,05). Em relação ao estresse oxidativo sistêmico houve 

aumento dos níveis plasmáticos de MDA em NT e DT em compração a N e D 

(p<0,05) e, aumento de GSH em DT em relação a D (p<0,001) e em NT em 

comparação a N (p<0,001). A nível tecidual ocorreu aumento da expressão de 

SOD-1 no miocárdio dos animais do grupo D em relação a N (p<0,001) 

enquanto que GPX foi maior em D e em NT em relação a N (p<0,001) e menor 

em DT em relação a D (p<0,001).  Na análise da inflamação sistêmica houve 

aumento do nível de MPO em NT em relação a N (p<0,001), os níveis de IL-1β 

e de TNF-α foram semelhantes entre os grupos e, a IL-10 foi maior em DT que 

em D (p<0,01) e menor em NT em comparação a N (p<0,01).  A nível tecidual 

ocorreu aumento da expressão da IL-1β em D quando comparado com N 

(p<0,001). Em relação ao desenvolvimento tecidual houve aumento da 

expressão do TGF-β no grupo D em comparação a N (p<0,001), aumento do 

FGF-2 em DT em relação aos demais grupos (p<0,001) e, aumento da 

deposição de fibras colágenas em D e NT se comparado a N (p<0,001). Os 

achados indicam que o tratamento conjunto de antioxidantes proposto nesta 

pesquisa não foi capaz de reverter ou diminuir as alterações decorrentes do 

DM em relação ao peso corporal, razão peso do coração/peso corporal, níveis 

plasmáticos de glicemia, quantidade de água e ração ingeridos. O tratamento 

não foi benéfico nos animais normoglicêmicos uma vez que também foi 

observado hipertrofia cardíaca e aumento do consumo de água e ração. A nível 

sistêmico o DM reduiziu os níveis de IL-10 enquanto que o tratamento 

promoveu maior estresse oxidativo (níveis de MDA) e de inflamação (níveis de 

MPO) nos animais do grupo DT, ao mesmo tempo que estimulou o aumento do 

GSH e da IL-10 que possuem ação antioxidante e anti-inflamatória, 

respectivamente. Porém, em NT os achados de estresse foram semelhantes a 
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DT, mas em relação aos marcadores de inflamação houve aumento do MPO e 

redução da IL-10, indicando que o tratamento foi nocivo nos animais normais. 

No miocárdio o DM promoveu aumento da expressão de SOD-1, GPX, IL-1β, 

TGF-β e na deposição de colágeno. O tratamento antioxidante em DT não 

promoveu redução do SOD-1, da IL-1β e do TGF- β, porém reduziu o estresse 

oxidativo (expressão de GPX-1) pela maior ativação da via da glutationa, que 

levou a maior expressão de FGF-2 e redução da deposição de colágeno. No 

grupo NT, contudo, houve aumento do estresse oxidativo (GPX-1) que levou a 

maior deposição de colágeno em relação aos demais grupos, demontrando 

novamente que o uso de antioxidantes em condição de normalidade não é 

indicado. Desta forma, o tratamento conjunto com quercetina, L-glutamina e α-

tocoferol promoveu redução do estresse oxidativo e da fibrose no miocárdio de 

ratos com diabetes mellitus induzida. Palavras-chave: Antioxidantes; 

Cardiopatias diabéticas; Remodelação ventricular. 

Palavras-chave: Antioxidantes; Cardiopatias diabéticas; Remodelação 

ventricular. 

 

INTRODUÇÃO 

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença metabólica que afeta a 

produção de insulina por parte das células β-pancreáticas causando a 

hiperglicemia e, consequentemente, levando a diversas complicações crônicas 

1. No sistema circulatório há em decorrência do DM aumento da proliferação 

das células endoteliais acarretando a interrupção do fluxo sanguíneo nos 

capilares e, consequentemente, promovendo a isquemia cardíaca 2,3,4. Além 

disso, muitos dos pacientes diabéticos são afetados pela cardiomiopatia 

diabética (CD), que é considerada a principal causa de mortalidade nestes 

indivíduos 5, 6,7, 8, 9. A CD ocorre devido a complexas anormalidades 

metabólicas, como aumento dos níveis de estresse oxidativo e de inflamação 

10,8,11, que levam a alterações estruturais e funcionais 12, 13, 14, 15, 16, 17 como, por 

exemplo, a hipertrofia do miocárdio 18,  16, a necrose e fibrose focal 19, 20, 21, 

falência cardíaca e arritmias 22.  
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O estresse oxidativo é uma condição fisiopatológica na qual há produção 

excessiva de espécies reativas do oxigênio e do nitrogênio (ERO e ERN), e no 

DM ele está acompanhado por desequilíbrio do sistema redox endógeno 23, 24, 

25, 26. A hiperglicemia está envolvida na patogênese da insuficiência cardíaca 

porque causa disfunção nas mitocôndrias do miocárdio que levam a 

desequilíbrio redox comprometendo as funções mecânicas e elétricas do 

coração diabético 24, 27, 28. As espécies reativas de oxigênio em excesso no 

miocárdio ativam vias pró-inflamatórias mesmo após a normalização da 

glicemia 29. 

Para minimizar os danos celulares causados pelo estresse oxidativo 

resultante da hiperglicemia diferentes agentes antioxidantes têm sido utilizados, 

entre eles a quercetina, a L- glutamina e o α-tocoferol.  

A quercetina é um flavonoide presente na dieta humana 30, 31 e sua ação 

antioxidante e anti-inflamatória tem efeito protetor no coração quando 

administrada antes da isquemia 30. Ela previne danos celulares e apoptose 32, 

diminui a lesão do miocárdio e tamanho do infarto 33 e previne a hipertrofia 

ventricular 34.  

A glutamina é o aminoácido em maior concentração no organismo, e é 

fundamental para manutenção de tecidos e órgãos 35, e é sintetizada pelo 

organismo em condições fisiológicas normais, porém em condições patológicas 

é observado redução na sua síntese, levando a alterações no metabolismo 

energético 36. A glutamina tem a propriedade de diminuir a apoptose de 

cardiomiócitos, proteger o coração de lesões causadas por isquemia e 

reperfusão 37, melhorar o metabolismo energético e estimular a produção de 

ATP e GSH nos cardiomiócitos 34.  

O α-tocoferol ou vitamina E é outro antioxidante natural lipossolúvel 38, 39 

que está bastante distribuído nos tecidos e plasma 40, 41. Ele possui capacidade 

de reduzir a glicemia sanguínea 42, de impedir a propagação das reações 

induzidas pelas EROs nas membranas biológicas 43  e, de diminuir a velocidade 

das reações em cadeia na peroxidação lipídica 44. No coração a vitamina E 

atuou na prevenção do infarto do miocárdio 45 e, na prevenção da 

cardiomiopatia e falência cardíaca decorrentes do DM 46. Segundo 39 ainda não 
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existes resultados consistentes que esclareçam os efeitos da vitamina E sobre 

os níveis glicêmicos e, para 47 não está claro se a suplementação com vitamina 

E tem efeito cardioprotetor. 

Em um estudo com múltiplos antioxidantes (ácido ascórbico, α-tocoferol, 

β-caroteno, N-acetil cisteína e selenium) para o tratamento de cardiomiopatia 

diabética 48 observaram redução do estresse oxidativo, redução dos níveis de 

peroxidação lipídica, diminuição de NF-kβ, bem como, das citocinas TNF-α, 

IFN-c, TGF-β e IL-10, o que levou a redução das disfunções cardíacas em 

ratos diabéticos.  

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar o efeito da terapia 

conjunta com quercetina, L-glutamina e α-tocoferol nos níveis de estresse 

oxidativo e de inflamação sistêmicos e tecidual (miocárdio) de ratos com 

diabetes induzido por estreptozootocina.  

 

2 - MATERIAIS E MÉTODOS 

Foram utilizados 20 ratos da linhagem Wistar (Rattus norvegicus), 

machos, com 90 dias de idade, provenientes do Biotério Central da 

Universidade Estadual de Maringá. Todos os procedimentos estão de acordo 

com princípios éticos adotados pelo Colégio Brasileiro de Experimentação 

Animal (COBEA) e foram aprovados pela CEUA/UFRN (Parecer 020/2016- 

anexo1). 

Os animais foram mantidos em condições ambientais controladas de 

temperatura (22+2ºC) e de iluminação (ciclo 12 horas claro/12 horas escuro), e 

permaneceram alojados em caixas de polipropileno providas de bebedouro e 

comedouro e, receberam água e ração padrão para roedores (Nuvilab, 

Colombo, PR, Brasil) ad libitum. Os ratos foram distribuídos aleatoriamente em 

quatro grupos (n= 5), sendo eles: N – normoglicêmicos (controle) não tratados, 

D - animais diabéticos não tratados, NT - animais normoglicêmicos tratados 

com quercetina, L-glutamina e α-tocoferol, DT - animais diabéticos tratados 

com quercetina, L-glutamina e α-tocoferol. 
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 2.1 Indução do Diabetes Mellitus 

Para a indução do DM os animais dos grupos D e DT foram submetidos 

a jejum prévio de 14 horas, e após este período receberam dose única de 

estreptozootocina-STZ (35 mg/kg peso corporal; Sigma, St Louis, MO, USA) 

diluída em tampão citrato pH 4.5 (10nM) por via endovenosa (veia peniana). 

Para simular o mesmo estresse provocado pela indução do DM, nos animais 

dos grupos N e NT foi administrada solução tampão citrato pH 4.5 (10nM) por 

via endovenosa (veia peniana) sem o agente diabetogênico.  

A dosagem da glicemia sanguínea (mg/dL) (Accu-Chek Active Kit 

Monitor de Glicemia Completo, Roche, Rio de Janeiro, Brasil) foi realizada 

uma semana após a administração da STZ para comprovar a indução do 

diabetes mellitus (sangue coletado pela veia caudal) e, ao final do experimento 

(punção cardíaca) pelo método glicose oxidase 49. Para o experimento foram 

utilizados os animais que apresentaram glicemia superior a 200 mg/dL 

 

2.2 Manejo e Tratamento dos animais  

No início dos experimentos o peso corporal médio dos animais foi de 

313,0 g. Os animais foram pesados ao final do período experimental que teve 

duração de 60 dias.  

A quantidade de água (mL) e de ração (g) ingerida foi quantificada sete 

vezes durante todo o experimento e, o valor consumido por animal foi 

determinado pela média das sete mensurações.  

Os animais dos grupos NT e DT foram tratados com quercetina (100 

mg/kg de peso corporal; Acros Organics, Fair Lawn, NJ, EUA) 50, L-glutamina 

1% (1% do peso corporal; Fagron do Brasil Farmacêutica Ltda, São Paulo, SP, 

Brasil) e a α-tocoferol 1% (250 mg/dia; α-tocopherol; Zhejiang NHU, China). A 

quercetina e a L-glutamina foram diluídas em água enquanto que o α-tocoferol 

foi diluído em óleo mineral. O tratamento com cada uma das substâncias foi 

realizado diariamente por gavagem, sendo ele dividido em três etapas com 

diferença de uma hora entre elas: 1) gavagem com quercetina; 2) gavagem 

com L-glutamina e; 3) gavagem com α-tocoferol. 
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Os animais dos grupos N e D passaram pelo mesmo processo de 

gavagem dos grupos NT e DT, porém os mesmos receberam apenas água. 

 

2.3 Coleta e processamento dos materiais 

Aos 150 dias de idade os animais foram pesados e, eutanasiados com 

tiopental sódico (100 mg/kg de peso corporal; Laboratórios Abbott, Chicago, IL, 

USA) via intraperitoneal. O sangue coletado foi por punção cardíaca e 

destinado a análise das dosagens de glicemia, citocinas (IL-1β, TNF-α e IL-10), 

atividade de mieloperoxidase (MPO) e de níveis malonaldeído (MDA) e 

glutationa (GSH). Em seguida foi realizada a toracotomia e o coração foi 

coletado. Os corações foram lavados em PBS pH 7,4 e pesados, sendo 

posteriormente fixados em solução de formoldeído tamponado 10% por 24 

horas. Após este período os átrios foram separados dos ventrículos e, os 

ventrículos foram destinados aos procedimentos histológicos de rotina com 

desidratação em série crescente de álcoois (80%, 90%, absoluto I, II e III), 

diafanização em xilol (três banhos) e emblocamento em parafina. Lâminas 

foram confeccionas com secções da amostra com 3 μm de espessura e, estas 

foram destinadas a técnica histoquímica de Picrosirius red para análise do 

colágeno e fibrose cardíaca e, para as técnicas imunohistoquímicas para 

determinar a expressão do SOD-1, GPX-1, IL-1β, TGF-β e FGF-2. 

 

2.4 Níveis de estresse oxidativo 

O estresse oxidativo sistêmico foi avaliado por meio dos ensaios de 

Malonaldeído (MDA) e de Glutationa (GSH), enquanto que o estresse 

oxidativo no miocárdio foi analisado pelas imunomarcações de SOD-1 e GPX-

1. 

2.4.1 ENSAIO DE MDA E GSH 

Após a coleta do sangue por punção cardíaca o soro de 5 

animais/grupo foi separado e armazenado em freezer -80C até a sua utilização 

nos ensaios como segue: 

- Ensaio de MDA: o soro foi homogeneizado em 200 μL do Trizma e, em 

seguida os eppendorfs com as amostras foram completados com Trizma para 
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evitar extravasamento. As amostras foram centrifugadas a 11.000 rpm por 10 

minutos a 4°C. 300 μL do sobrenadante foram transferidos para eppendofs de 

2mL aos quais foram adicionados o reagente cromogênico (1-metil-2- fenilindol 

10,3 mM em acetonitrila) na proporção de 750 μL do reagente para cada 

100mg ou 100μL da amostra. Posteriormente as amostras foram incubadas em 

225 μL de HCL 37%, em banho Maria a 45°C por 40 minutos. O material foi 

novamente centrifugado (11.000 rpm, por 5 minutos a 4°C) e, em seguida 300 

μL sobrenadante foram transferidos para cada poço da placa de 96 poços. A 

última linha da placa foi preenchida com Trizma para posterior comparação de 

cor. A leitura foi realizada em Leitora de Elisa Polaris ® e, a absorbância de 

cada amostra foi medida a 586nm ou imediatamente inferior 52, 51.  

- Ensaio de GSH: 1mL do EDTA 0,02 M (1mL de EDTA para cada 100 

μL da amostra) foi adicionado a 100 μL de cada amostra de soro. Em seguido 

elas foram homogeneizadas com o polytron. A 400 μL do homogenato da 

amostra foi adicionado 320 μL de H2O destilada e 80 μL de ácido tricloroacético 

(TCA) 50%. O material foi centrifugado a 3.000 rpm por 15 minutos a 4°C, e 

transferido 100 μL do sobrenadante para a placa de 96 poços contendo 200 μL 

de Tris 0,4 M (4,84 g de TRIS + 10 mL de EDTA 0,2M + q.s.p 100 mL de água 

destilada) e 25 μL de DTNB 0,01M (5,5′-Dithiobis 2-nitrobenzoic acid (Sigma-

Aldrich) (reagente cromogênico). A última linha da placa foi preenchida com o 

tampão Tris para comparação de cor. A leitura foi feita na Leitora de 

microplacas de Elisa Polaris ® a 412 nm e, os resultados foram descritos como 

unidades de GSH por miligrama de tecido (U/mg de tecido) 53. 

 

  2.4.2 IMUNOHISTOQUÍMICAS PARA ANÁLISE DA EXPRESSÃO DE 

SOD-1 E GPX-1 

Secções de 3µm de espessura foram confeccionadas em lâminas 

silanizadas e destinadas as técnicas imunohistoquímicas para determinar a 

expressão do SOD-1 e GPx-1 (n=3). As lâminas foram submetidas a dois 

banhos em xilol por 10 minutos cada para desparafinização, em seguida 

reidratadas em série decrescente de álcool (absoluta I, II e III, álcool 95% e 

álcool 80%) e pré-tratadas com tampão PBS pH 7.4 para recuperação 
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antigênica com 6µl de proteínase K por 15 minutos, e posteriormente lavadas 

em PBS. O bloqueio da peroxidase endógena foi realizado com peróxido de 

hidrogênio (Synth, Diadema-SP, Brasil) a 3% por 10 minutos. As lâminas 

foram lavadas duas vezes em água destilada, sendo repetida a etapa de 

bloqueio da peroxidase endógena, e novamente lavadas em água destilada. O 

bloqueio das marcações inespecíficas foi realizado com a proteína de bloqueio 

(Kit da DAKO X0909, Dako North America, Inc., Carpinteria-CA, USA) por 10 

minutos e em seguida foi feito a lavagem em água e em seguida em PBS duas 

vezes em cada substância. Após esta etapa as amostras forma incubadas 

com os anticorpos primários SOD-1 (1:800) (SC 11404, Santa Cruz 

Biotecnologia, Interprise, Brasil) e GPX-1 (1:200) (SC 22145, Santa Cruz 

Biotecnologia, Interprise, Brasil) e, mantidas em câmara úmida a 4° por um 

período de 18 horas. O material foi lavado com tampão PBS e, incubado com 

anticorpo secundário conjugado com streptABComplex/HRP Duet, 

Mouse/Rabbit (K0492 DAKO, Dako North America, Carpinteria, CA, USA) em 

temperatura ambiente. Foram realizadas duas lavagena com o tampão PBS e 

aplicado o kit de substrato líquido DAB + sistema cromogênico (K3468 DAKO, 

Dako North America, Carpinteria, CA, USA) por 10 minutos. O material foi 

lavado em água destilada e corado com Hematoxilina de Harris (MHS16-

Sigma, Sigma, St. Louis, MO, EUA), por 15 minutos e, em seguida lavado em 

água corrente por 10 minutos, desidratado em álcool 95% e em álcool 

absoluta (três vezes) por 10 segundos cada, e em xilol (três vezes) por 10 

segundos, e posteriormente as lâminas foram montadas com lamínula e meio 

de montagem Permount. A intensidade da marcação foi avaliada pela análise 

estereológica da densidade de volume (Vv) como descrito adiante.        

 

2.5 Níveis de inflamação 

A inflamação sistêmica foi examinada pelos níveis sanguíneos de MPO 

(mieloperoxidase) e das citocinas IL-1β (interleucina-1 beta), TNF-α (fator de 

necrose tumoral alfa) e IL-10 (interleucina 10) e, no miocárdio pela 

imunomarcação da IL-1β. 

 

https://www.google.com.br/search?dcr=0&q=St.+Louis&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3sLC0SK5U4gAxzcoryrW0spOt9POL0hPzMqsSSzLz81A4VhmpiSmFpYlFJalFxQDMHhGVQwAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjs5u_f8c3WAhULE5AKHYjfA-0QmxMIiwEoATAQ
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2.5.1 ENSAIO DE MPO  

O soro de 5 animais/grupo foi separado e armazenado em freezer -80C 

até a sua utilização nos ensaios como segue: 

- Ensaio de MPO: as amostras foram pesadas para o cálculo da 

quantidade de HTAB (tampão brometo de cetil trimetil amônio) para cada 

amostra. Foi utilizado o volume de HTAB 20x o peso da amostra e, estas então 

foram mantidas com HTAB na proporção de 50mg-1mL de HTAB sobre 

superfície gelada. As amostras foram homogenizadas com polytron e, o 

homogenato foi submetido a ação do sonicador por 05 minutos. Em seguida, o 

homogenato passou por dois ciclos de congelamento (duas horas cada), 

depois foi centrifugado a 5000 rpm a 4°C por 20 minutos e, congelado por 24 

horas. No dia seguinte o sobrenadante foi coletado. A solução de leitura foi 

preparada (27 mL de água destilada, 3mL de tampão fosfato de potássio e 5mg 

de O-dianisidina) e mantida protegida da luz. Em seguida foi realizado o 

preparo de 15 μL de peróxido de Hidrogênio a 1%.  Foi adicionada a 7 μL da 

amostra um volume de 200 μL da solução de leitura e, estas foram colocadas 

em duas fileiras da placa de leitura. Na terceira fileira foi colocado apenas 200 

μL de HTAB para posterior comparação de cor entre as amostras. A leitura foi 

feita na Leitora de microplacas de Elisa Polaris ® a 450 nm. Foram realizadas 

duas leituras com intervalo de um minuto entre elas 51.  

 

2.5.2 NÍVEIS DE IL-1β, TNF-α E IL-10  

Amostras de soro dos animais de todos os grupos foram armazenadas 

a -80°C. Posteriormente, estas amostras foram homogeneizadas e 

processadas 54, 51 para determinar os níveis de IL-1β (intervalo de detecção: 

62,5-4000 pg/mL; sensibilidade ou limite inferior de detecção [LLD]: 12,5 

ng/mL de IL-1β recombinante de rato), TNF-α (intervalo de detecção: 62,5-

4000 pg/mL; sensibilidade ou LLD: 50 ng/mL de TNF-α de rato recombinante) 

e IL-10 (intervalo de detecção: 62,5-4000 pg/mL: sensibilidade ou LLD: 12,5 

ng/mL de IL-10 de rato recombinante) pelo kit ELISA comercial especificações 

(R&D Systems, Minneapolis, MN, EUA) 51.Todas as amostras estavam dentro 
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do comprimento de onda usado na espectrofotometria UV-VIS (absorvência 

medida a 490 nm). 

Placas de 96 poços foram incubadas por 12h a 4°C com anticorpo goat 

anti-rat IL-1, TNF-α e IL-10 (4μg/mL, DuoSet ELISA Development kit R&D 

Systems Catalog DY501 e DY510 respectivamente). Após sensibilização das 

placas, as amostras foram adicionadas em duplicata e a curva padrão foi 

adicionada em várias diluições e incubadas por 2h a 4oC. As placas foram 

então lavadas três vezes com solução tampão PBS/Tween-20 (0,05% SIGMA) 

e incubadas com anticorpo monoclonal biotinilado anti-IL-1, anti-IL-10 e anti-

TNF-α diluídos (1:1000 μL com BSA/Tween 1%). Após o período de incubação 

à temperatura ambiente por 1h, as placas foram lavadas e 50 μL do complexo 

HRP-streptavidina diluído 1:5000 μL foram adicionados. Decorridos 15 

minutos, o reagente de cor o-fenilenodiamina (OPD, 50μL) foi adicionado e as 

placas foram incubadas na ausência de luz a 37oC por 15min. A reação 

enzimática foi interrompida com H2SO4 (1M) e a densidade óptica medida a 

490nm em espectrofotômetro para IL-1β, TNF-α e IL-10. As concentrações de 

citocinas contidas nas amostras foram calculadas a partir de uma curva 

padrão com 11 pontos, obtida por diluição seriada, sendo as concentrações 

iniciais de 4000pg/mL para e IL-1β, TNF-α e IL-10. O resultado foi expresso 

em pg/mL de sobrenadante/mg de soro. 

 

 2.5.3 IMUNOHISTOQUÍMICAS PARA A ANÁLISE DA EXPRESSÃO 

DE IL-1β 

Seguiu-se a mesma metodologia descrita anteriormente para a análise 

imunohistoquímica no item 2.4.2, porém, com incubação em anticorpo primário 

IL-1β (1:800) (SC 7884, Santa Cruz Biotecnologia, Interprise, Brasil). A 

intensidade da imunomarcação foi avaliada pela análise estereológica da 

densidade de volume (Vv) como descrito em 2.7.        

 

2.6 Expressão de TGF-β, FGF-2 e Análise da fibrose no miocárdio 

Foi utilizada a metodologia de imunomarcação descrita no item 2.4.2 

com incubação nos anticorpos primários TGF-β (1:400) (SC 146, Santa Cruz 
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Biotecnologia, Interprise, Brasil) e FGF-2 (1:800) (SC 1360, Santa Cruz 

Biotecnologia, Interprise, Brasil). 

A análise da fibrose cardíaca foi realizada no material corado com 

Picrosirius red.  

A intensidade das marcações de TGF-β, de FGF-2 e de colágeno foi 

avaliada pela análise estereológica da densidade de volume (Vv) como descrito 

a seguir.       

 

2.7 Captura das imagens e análise da densidade de volume (Vv) 

Quarente e cinco imagens do miocárdio (ventrículo direito, septo 

interventricular e ventrículo esquerdo) por animal foram capturadas na objetiva 

de 40x, com câmera Nikon Digital DXM 1200 (Melville, NY, USA) acoplada ao 

microscópio Olympus BX50 (Center Valley, PA, USA), e software de captura de 

imagens Motic Image Plus 2 (Motic Group Co., Shanghai, China), no 

Laboratório LAICI, do Departamento de Morfologia da UFRN, para avaliar 

manualmente a densidade de volume (Vv) 55, 56, 57, 58, 59 de fibras colágenas e a 

expressão do SOD-1, GPX-1, IL-1β, TGF-β e FGF-2 com o auxílio de um 

sistema teste de pontos (composto por 475 pontos) no software ImagePro Plus 

7 (Media Cybernetics Inc., Rockville, MD, USA). Para tanto foi utilizada a 

seguinte fórmula: Vv = Pint/ Pref., onde Pint é o número total de pontos que 

tocaram as células de interesse e, Pref é o número total de pontos do sistema 

teste (475).  

 

2.8 Análise estatística 

Todos os resultados foram expressos como média ± erro padrão da 

média.  Foi utilizada a análise de variância (ANOVA) seguida do teste de 

Fisher (GraphPad Prism 6 Software, La Jolla, CA, EUA). O nível de 

significância adotado para todos os testes foi de 5%.  
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3 – RESULTADOS 

 

3.1 Parâmetros fisiológicos dos animais dos grupos N, D, NT e DT 

Os resultados referentes ao peso corporal e cardíaco, consumo de água 

e de ração e, glicemia plasmática dos animais dos grupos experimentais estão 

apresentados na tabela 1. 

Em relação aos dados biométricos D apresentou peso corporal menor 

que N (p<0,001). DT foi semelhante a D, assim como NT em relação a N 

(p>0,05).  

O peso do coração foi menor em D em comparação a N (p<0,001), mas 

semelhante entre D e DT (p>0,05), enquanto que em NT houve aumento em 

relação a N (p<0,05).  

A razão peso coração/peso corporal foi maior em D que em N (p<0,01), 

iguais entre D e DT (p>0,05) e, maior em NT em comparação a N (p<0,05). 

A média do consumo de água/animal foi maior em D em relação a N 

(p<0,001), em DT em comparação a D (p<0,001) e, em NT quando comparado 

a N (p<0,001). 

O consumo de ração foi maior no grupo D em N (p<0,001). DT foi maior 

que D (p<0,05) e, NT foi semelhante a N (p>0,05). 

Os níveis de glicose inicial e final foram maiores em D e DT em relação 

a N e NT (p<0,001).  Em DT houve aumento da GI e GF em comparação a D 

(p<0,001) e, NT foi semelhante a N nas duas mensurações (p>0,05). 

 

3.2 Estresse oxidativo e Inflamação sistêmicos  

 Os níveis de MDA foi semelhante entre D e N (p>0,05). DT foi maior que 

D (p<0,05) e NT foi maior que N (p<0,05) (Figura 1).  

A dosagem de GSH foi maior em D que em N (p<0,001), em DT em 

relação a D (p<0,01) e, em NT em comparação a N (p<0,001) (Figura 1). 

Os resultados da atividade da MPO foram estatisticamente semelhantes 

entre D e N e, entre DT e D (p>0,05). NT foi maior que N (p<0,001) (Figura 2A). 
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 Em relação aos níveis de citocinas associadas à inflamação não foram 

detectadas diferenças estatísticas significativas nos níveis de IL-1β e do TNF-α 

entre os grupos desta pesquisa (Figura 2B) (p>0,05). (Figura 2B e C). Porém, 

as concentrações de IL-10 foram menores em D em comparação a N (p<0,01). 

Em DT houve aumento da IL-10 em relação a D (p<0,001) e N (p<0,001), em 

NT houve redução em comparação a N (p<0,01) (Figura 2D).  

 

3.3 Estresse oxidativo e inflamação no miocárdio: expressão de 

SOD-1, GPX-1 e IL-1β  

 

A expressão de SOD-1 foi maior em D que em N (p<0,001). DT foi 

semelhante a D (p>0,05) assim como, NT a N (p>0,05) (Figura 3A-E).  

GPX-1 foi maior em D em comparação a N (p<0,001). Em DT a 

expressão de GPX-1 foi menor que D (p<0,001) e semelhante a N (p>0,05). NT 

foi maior que N (p<0,001) (Figura 3F-J).   

A expressão da IL-1β no miocárdio foi maior em D em relação a N 

(p<0,001). DT foi estatisticamente igual a D (p>0,05) e, NT foi equivalente a N 

(p>0,05) (Figura 3K-O). 

 

3.4 Expressão de TGF-β, FGF-2 e quantificação de fibras colágenas 

no miocárdio   

A expressão de TGF-β foi maior em D se comparado com N (p<0,001). 

Os resultados foram semelhantes entre DT e D e, NT e N (p>0,05) (Figura 4A-

E).  

Não houve diferença estatística significativa na expressão do FGF-2 

entre os grupos N, D e NT (p>0,05). Contudo, em DT o FGF-2 foi maior que 

nos demais grupos (p<0,001) (Figura 4F-J). 

A quantidade de fibras colágenas no miocárdio foi maior em D que em N 

(p<0,001). Em DT houve redução do colágeno em relação a D (p<0,05) e, NT 

foi maior que N (p<0,001) (Figura 4L-K). 
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4 - DISCUSSÃO 

Neste estudo foi observado nos animais dos grupos D e DT redução do 

peso corporal, bem como, aumento do consumo de água e ração, sendo que 

em D houve inclusive perda de massa corporal em relação ao início do 

experimento. A redução do peso corporal de portadores de DM pode ocorrer 

devido a incapacidade celular em metabolizar a glicose, gerando um processo 

de compensação no qual estes indivíduos oxidam tecido adiposo e muscular 

para suprir as necessidades do organismo 60. Como há alterações no 

mecanismo de utilização da glicose, os portadores de DM tendem a aumentar a 

ingestão de alimentos e também a ingestão de água, está última devido a 

glicosúria, inclusive no DM induzida por estreptozootocina (DM-STZ) 61. 

Diferentes estudos demonstraram que há redução no peso corporal de 

ratos com DM-STZ 62, 63, 64,65, 66, 67. De acordo 42 ratos com DM-STZ que 

ingeriram ração com 1% e 2% de vitamina E também apresentaram redução do 

peso corporal, além de poliúria, polifagia e polidipsia. Semelhantemente aos 

achados deste estudo, 68 identificaram diminuição do peso corporal em animais 

diabéticos tratados com quercetina em relação aos normoglicêmicos, bem 

como, aumento da ingestão de água e de comida. 

Porém, o tratamento com quercetina em ratas diabéticas levou ao 

aumento de peso corporal desses animais, provavelmente devido a 

restauração da homeostase da via glicolítica, ocasionando diminuição na 

ingestão de água e comida 69, 70. Aumento do peso corporal foi evidenciado em 

animais diabéticos tratados com quercetina (50mg/Kg diariamente) 60. Para 63 a 

suplementação com glutamina impede a perda de peso corporal em animais 

diabéticos. Já para 71 a suplementação de ratos diabéticos com L-glutamina 

não impediu a perda de massa corporal e, os autores identificaram altos níveis 

de glicemia, polidipsia, polifagia e poliúria. No presente estudo não foram 

observadas melhorias quanto ao peso corporal, consumo de água e ração em 

decorrência do tratamento conjunto com diferentes antioxidantes.  

Na análise biométrica cardíaca foi identificado redução no peso do 

coração em D e DT e, quando aplicado o coeficiente de peso do coração/peso 

corporal final (CPC/PF) os resultados indicaram aumento deste nos animais 
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diabéticos sem tratamento, o que também foi evidenciado em outras pesquisas 

com ratos diabéticos 72, 73, 74, 75, 11, sugerindo hipertrofia cardíaca 76. A hipertrofia 

patológica pode levar a arritmia e falência cardíaca 77, 78. Hipertensão, 

hipertrofia ventricular e insuficiência cardíaca também foi descrita em pacientes 

com DM 79, 80, 81, 82. 

As CD são assintomáticas até estarem em estado mais avançado 6 e, a 

hiperglicemia atua como agente pró-hipertrófico, porém os mecanismos como 

isto acontece ainda são controversos 83.  

Em relação aos níveis glicêmicos os resultados desta pesquisa 

demonstraram aumento destes nos animais diabéticos após uma semana da 

administração da STZ (GI) e ao final do período experimental (GF), o que 

também foi observado em diferentes pesquisas com modelos animais para DM 

33, 65, 75, 66, 67. O tratamento conjunto com antioxidantes não foi benéfico no 

grupo DT, pois promoveu a elevação dos níveis glicêmicos para além dos 

verificados em D. Na busca do controle da glicemia diferentes substâncias têm 

sido testadas, como por exemplo, a aspirina 84, óleo de semente de gergelim 85, 

9, óleo de palma 86, L-glutamina 63, 71, 87, vitamina E 88,86, zinco 74, 67, quercetina 

89, 68 entre outros.  A administração de gingerol, um antioxidante encontrado no 

gengibre, promoveu aumento do peso corporal, redução do CPC/PF e da 

glicose em ratos com DM-STZ 90. 

O tratamento apenas com quercetina (10mg/kg de peso corporal/dia) 

diminuiu os níveis da glicose plasmática de animais diabéticos 68. Altas doses 

de L-glutamina (500-100mg/kg de peso corporal) reduziram a glicose 

plasmática de ratos diabéticos 63. 86 avaliaram os efeitos do óleo de palma, rico 

em vitamina E, bem como, da glutamina (30g/200mL de água) em paciente 

diabéticos submetidos a cirurgia bariátrica e identificaram redução da glicemia 

sanguínea duas horas após a alimentação/administração dos medicamentos, o 

que também foi observado por 42 em ratos diabéticos tratados com α-

tocopherol. Para 39 diferentes estudos buscaram avaliar os efeitos da 

suplementação com vitamina E sobre os níveis glicêmicos em diabéticos, 

porém os resultados foram dose-dependente, o que explicaria os achados de 
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nossa pesquisa, onde a junção com diferentes antioxidantes não agiu de forma 

positiva neste parâmetro.  

De acordo com a literatura a hiperglicemia altera a função de diferentes 

órgãos, inclusive do coração, aumentando o risco de cardiomiopatias 74, 66,  67., 

pois leva a produção de espécies reativas do oxigênio (ROS) e, 

consequentemente ao estresse oxidativo 23 e inflamação.  

Nesta pesquisa o estresse oxidativo sistêmico e tecidual foi analisado, 

sendo que os níveis sanguíneos de MPO e de MDA estavam aumentados nos 

grupos tratados com antioxidantes (DT e NT), assim como os níveis de GSH. 

Já no miocárdio houve aumento da expressão de SOD-1 nos animais 

diabéticos com e sem tratamento e, em relação ao GPX-1 foi identificado 

aumento deste nos animais D e redução em DT. Os dados indicam que a nível 

sistêmico ocorre aumento do estresse oxidativo induzido pelo DM em 

associação ao tratamento com antioxidantes (níveis de MPO e MDA) bem 

como, a tentativa do organismo em reverter o estado de estresse oxidativo, 

pela maior ativação da via redox da glutationa (níveis de GSH), enquanto que a 

nível tecidual o tratamento promoveu em DT aumento da via antioxidante por 

maior expressão de SOD-1 e redução do GPX-1. 

De acordo com 91 o aumento da oxidação de ácidos graxos também tem 

relação direta com o mal funcionamento cardíaco, o que faz com que a análise 

de MPO e de MDA auxilie no diagnóstico de doenças cardíacas 85, 92, 93. 

Diferentes estudos evidenciaram em animais diabéticos aumento de MDA e 

diminuição de GSH 77, 64, porém quando submetidos a tratamento com agentes 

antioxidantes como extrato de Ginkgo biloba associado a rutina e quercetina e, 

com L-glutamina os autores observaram redução do MDA e aumento do GSH 

63.  

Aumento do estresse oxidativo cardíaco em ratos com DM-STZ foi 

observado por 94, e este pode levar as alterações do miocárdio características 

da CD 64. Redução dos níveis de SOD foi observado em animais com DM 95, 77, 

porém, o tratamento com L-glutamina estimulou a maior expressão de SOD em 

coração de ratos diabéticos 63.  
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A relação entre estresse oxidativo e inflamação tem sido amplamente 

descrita. Neste estudo a inflação sistêmica foi avaliação pelas dosagens de 

citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α e não foram identificadas diferenças 

entre os grupos D, DT e N. Porém, a dosagem de IL-10, uma citocina anti-

inflamatória 96, 97, 98, foi menor em D e maior em DT em relação a N, indicando 

menor ativação da via anti-inflamatória nos animais D em detrimento a maior 

ativação desta em animais DT.  

É possível identificar no DM aumento de citocinas pró-inflamatórias 

como a IL-1β 99, 100, 8 e TNF-α 101, 102, 103, 99, 104, enquanto que a redução da 

citocina anti-inflamatória IL-10 é frequentemente observada em portadores de 

DM 105, 77, 104, o que corrobora com os nossos achados. Além disso, verificamos 

aumento da via anti-inflamatória em DT decorrente do tratamento conjunto com 

antioxidantes, achado importante pois a IL-10 inibe a ação de outras citocinas 

pró-inflamatórias 106.  

Níveis aumentados de IL-1β circulante leva a proliferação de células 

estaminais hematopoiéticas e, consequente aumento de leucócitos que levam 

a maior inflamação cardíaca após o infarto 107. Complicações cardíacas 

decorrentes dos níveis de IL-1β também foram observadas em outros estudos 

108, 8. 

A nível tecidual, foi identificado nesta pesquisa aumento da expressão 

da citocina IL-1β nos animais dos grupos D e DT, indicando um processo 

inflamatório local, que não foi revertido do com o tratamento conjunto com 

antioxidantes apesar deste ter tido efeito sobre a ativação das vias 

antioxidantes. Aumento de citocinas pró-inflamatórias IL-1β e TNF-α também 

foi observada no miocárdio de ratos diabéticos 10, 11. Ratos diabéticos 

apresentaram no miocárdio aumento do estresse oxidativo pela menor 

expressão de SOD e maior atividade de MDA com inflamação tecidual devido 

ao aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias (IL-6 e TNF-α), e a 

suplementação com gingerol teve efeito anti-inflamatório reduzindo as citocinas 

e atuou na diminuição do MDA 17.  

No miocárdio infartado a inflamação leva a infiltração de células do 

sistema imunológico para digestão do tecido danificado e, posterior reparo por 
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proliferação de fibroblastos e cicatrização, porém as alterações teciduais 

dependerão do grau e tempo de inflamação, bem como, de outros fatores como 

o estresse oxidativo 109. 

O estresse oxidativo e a inflamação levam a hipertrofia cardíaca, a qual 

ocorre como um processo de compensação e, que a longo prazo leva a fibrose 

e falência cardíaca, que estão relacionadas a expressão do TGF-β1, uma vez, 

que o TGF-β1 tem papel fundamental na síntese de colágeno 67, 110.  

Neste estudo ocorreu em D aumento da expressão do TGF-β1 e da 

quantidade de fibras colágenas, enquanto que em DT houve aumento do TGF- 

β1 e do FGF-2 e, redução da quantidade de fibras colágenas. Os fibroblastos 

são fundamentais para o bom funcionamento do coração porque possuem 

ligações mecânicas, químicas e eletrofisiológicas com as diferentes células 

cardíacas atuando diretamente no funcionamento deste órgão 111. A produção 

e deposição de colágeno na matriz extracelular dos cardiomiócitos é um 

mecanismo fisiológico normal, porém este está aumentado em processos 

patológicos 112, 110 e, no miocárdio de ratos com DM-STZ este acúmulo leva a 

fibrose 95, 64.  

113 identificaram aumento na quantidade de fibras colágenas tipo I e tipo 

III no coração de ratos diabéticos. A remodelação cardíaca decorrente do 

aumento na deposição de colágeno no coração de ratos com DM-STZ 

promoveu alterações funcionais no coração pela diminuição da taxa de 

deformação sistólica e diastólica 114.  

No miocárdio dois principais tipos de fibras colágenas são encontrados, 

a fibras tipo I e tipo III. A produção de colágeno tipo I ocorre em tecidos 

saudáveis para promover o crescimento, remodelação e cicatrização, porém 

quando em excesso, a deposição de colágeno tipo I leva a fibrose 115. O TGF-

β, uma citocina pró-fibrótica 116, induz a síntese de colágeno tipo I pelos 

fibroblastos cardíacos, levando a fibrose cardíaca 117, 116, 65.  

O aumento da expressão gênica ligado a produção da matriz 

extracelular que controlam a fibrose foi induzido pelo TGF-β pela mobilização 

de fatores de transcrição Smad2 e Smad3 118, 119. Além disso, o TGF-β auxilia 

na transformação de fibroblastos em miofibroblastos, os quais produzem os 
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elementos da matriz extracelular e também TGF-β, formando um ciclo TGF-β-

miofibroblasto-TGF-β 120. Desta forma, a supressão do TGF-β poderia reduzir a 

fibrose cardíaca em modelos experimentais 121.  

Alterações contráteis, cicatrização e apoptose foram identificadas em 

corações de ratos diabéticos 122. Em estudo com fibrose pós-isquêmica o 

tratamento com flavonoides da Rhododendron simsii promoveu melhora na 

remodelação e função ventricular, diminuindo a expressão de TGF-β1 e a 

quantidade de colágeno 123. Semelhantes resultados foram identificados por 124 

com diminuição de TGF-β1 e colágeno e, aumento de IL-10 em experimento 

com fibroblastos após consumo de berberina. A administração de curcumina 

diminui a síntese de colágeno tipo I e tipo III, bem como, a expressão de TGF- 

no miocárdio de ratos diabéticos 113.  

FGF é um agente pró-angiogênico 125 e, o FGF-2 tem sido descrito como 

um agente importante para a remodelação cardíaca 126, 127, 128. Além da ação 

angiogênica já conhecida, o FGF-2 controla a diferenciação cardiogênica 

regulando o processo de diferenciação celular e, consequentemente, atua na 

regeneração cardíaca 129.   

Para alguns autores a hipertrofia cardíaca é mediada pelo FGF-2 130. O 

FGF-2 é sintetiza dom alto (Hi-FGF-2) e baixo (Lo-FGF-2) peso molecular e, 

após o infarto do miocárdio, o Lo-FGF-2 tem ação cardioprotetora promovendo 

a angiogênica, enquanto que o Hi-FGF-2 leva a hipertrofia miocárdica e função 

contrátil reduzida 131, 132. O Lo-FGF-2 protege os corações masculinos da 

fibrose excessiva após a estimulação b-adrenérgica, observado pela 

diminuição das fibras colágenas 131.  

De acordo com 133 e 134 a sinalização de FGF em cardiomiócitos é 

fundamental para a manutenção da homeostase cardíaca devido sua relação 

com a fosforilação de conexinas para a manutenção das junções gap, sendo 

sua supressão um fator que alteração o processo de remodelação cardíaca, 

levando a insuficiência cardíaca.  

Em estudo com flavonoides 135 evidenciaram diminuição do estresse 

oxidativo, aumento de SOD e redução de MDA e, de inflamação por redução 

do TBF-α em ratos diabéticos. A quercetina não tem efeito sobre os níveis de 
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glutationa 90, porém ela pode ter efeito cardioprotetor pela ativando a vias anti-

apoptóticas 89. 

De acordo com 34 a glutamina tem ação cardioprotetora no miocárdio de 

ratos queimados, devido ao aumento do GSH e ATP. A glutamina diminui a 

apoptose de cardiomiócitos 136. 

Redução da contratilidade do ventrículo esquerdo e do relaxamento do 

ventrículo direito foram observadas em ratos diabéticos, porém a administração 

de vitamina E melhorou a função do ventrículo esquerdo 72. 137 também 

verificaram melhora na função do ventrículo esquerdo e diminuição da 

cardiocitotoxicida induzida   doxorubicina com o uso de vitamina E associada a 

telmisartan. 

O tratamento com múltiplos antioxidantes (ácido ascórbico, vitamina E, 

N-acetil cisteína e selênio) diminuiu a alterações cardíacas decorrentes do DM 

com redução do estresse oxidativo e inflamação (MDA, TNF-α, IL-10 e TGF-β) 

e aumento de vias anti-apoptóticas 48. 

 

5- CONCLUSÃO 

Nossos achados indicam que apesar do tratamento conjunto com 

antioxidantes não ter reduzido os índices indicativos do DM (redução de peso, 

hiperfagia, polidipsia e glicemia), de ter induzido o aumento do estresse 

oxidativo sistêmico (dosagens de MPO e MDA) e a inflamação tecidual 

(expressão de IL-1β no miocárdio), a administração de quercetina, glutamina e 

α-tocoferol induziu a ativação de vias de regulação redox (dosagens de GSH e, 

expressão de SOD-1 e GPX-1) que levaram ao aumento da IL-10 circulante e 

controle da inflamação sistêmica, bem como, a maior expressão de FGF-2 com 

consequente diminuição da deposição de fibras colágenas no miocárdio, ou 

seja, reduzindo a fibrose cardíaca decorrente da CD no animais do grupo DT, o 

que indica que para o miocárdio o tratamento foi benéfico porque reduziu a 

quantidade de fibras colágenas, ou seja, reduziu a fibrose cardíaca. Porém, os 

mecanismos pelos quais estas diferentes respostas ao tratamento ocorreram 

ainda não são claros e, por esta razão novos estudos deverão ser realizados 
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para identificar o papel de cada um dos antioxidantes utilizados na manutenção 

do miocárdio. 
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Tabela 1: Parâmetros biométricos, consumo alimentar e níveis glicêmicos dos animais dos grupos 

N, D, NT e DT.  

Grupos PF (g) PC (g) PC/PF (g) CA (mL) CR (g) GI GF  

N 428,6±4,47
a
 1,57±0,037

a
 0,00366±0.00008

a
 8,23±0,29

a 
5,29±0,11

a 
139,2±3,61

a
 140,0±3,08

a
 

D 286,4±12,58
b
 1,22±0,036

b
 0,00422±0.00010

b
 35,21±0,66

b 
10,89±0,30

b 
428,2±2,60

b 
422,2±1,93

b 

NT 413,6±6,15
a
 1,73±0,037

c
 0,00418±0.00014

b
 12,43±0,51

c 
6,23±0,13

a 
144,8±1,39

a 
147,4±3,70

a 

DT 313,0±4,18
b
 1,26±0,004

b
 0,00404±0.00005

ab
 47,64±0,65

d 
12.07±0.38

c 
468,4±3,47

c 
465,2±3,87

c 

Média ± erro padrão para o peso corporal final - PF (g), peso do coração - PC (g), razão peso do coração/peso corporal – PC/PF 
(g), consumo de água/animal - CA (mL), consumo de ração/animal - CR (g), glicemia inicial - GI e final - GF (mg/dL) dos animais 
dos grupos N, D, NT e DT. Letras diferentes na mesma coluna indicam diferença estatística significativa pelo teste de Tukey 
(p<0.05), n=5. 
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Figura 1. Estresse oxidativo sistêmico. Ação do tratamento conjunto com quercetina, L-

glutamina e α-tocoferol nos níveis sanguíneos MDA (nmol/g) e GSH (mg de 

NPHS/mg de tecido) nos animais dos grupos N, D, NT e DT. Resultados 

expressos como média ± erro padrão (n=5). Letras diferentes indicam diferença 

estatística significativa pelo teste de Fischer (p<0.05). 
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FIGURA 2. Inflamação sistêmica. Efeito do tratamento conjunto com os antioxidantes 

quercetina, L-glutamina e α-tocoferol nos níveis sanguíneos dos marcados de 

inflamação TNF-α (pg/mL), IL-1β (pg/mL), MPO (U/mg de tecido) e IL-10 (pg/mL) 

nos animais dos grupos N, D, NT e DT. Resultados expressos como média ± erro 

padrão (n=5). Letras diferentes indicam diferença estatística significativa pelo teste 

de Fisher (p<0.05). 
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FIGURA 3: Estresse oxidativo e inflamação no miocárdio. Efeito do tratamento conjunto de antioxidantes na expressão de SOD-1, GPX-1 e IL-1 β no 

miocárdio de ratos (A, F e K). Fotomicrografia representativa da expressão de SOD-1 (B-E), GPX-1 (G-J) e IL-1β (L-O) no miocárdio de 

ratos dos grupos N, D, NT e DT, respectivamente. Dados expressos como média ± erro padrão (n=5). Letras diferentes indicam diferença 

estatística significativa pelo teste de Tukey (p<0.05). Barra de escala: 100µm. 
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FIGURA 4: Proliferação celular e fibrose miocárdica. Efeito do tratamento conjunto de antioxidantes na expressão de TGF-β, FGF-2 e quantificação 

de fibras colágenas no miocárdio de ratos (A, F e K). Fotomicrografia representativa da expressão de TGF-β (B-E), FGF-2  (G-J) e de 
fibras colágenas (coloração: Picrosirius red) (L-O) no miocárdio de ratos dos grupos N, D, NT e DT, respectivamente. Dados expressos 
como média ± erro padrão (n=5). Letras diferentes indicam diferença estatística significativa pelo teste de Tukey (p<0.05). Barra de 
escala: 100µm. 
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Introduction 
[This is an example of text formatting. Please note that citations are in superscript 

numerals following the punctuation. Abbreviations are defined in full at their first 

instance.] 

Subdermal contraceptive implants have been studied and used in humans for over 

twenty years.1,2 Contraceptive implants provide long-acting, highly effective reversible 

contraception. The most recently introduced subdermal implant, Implanon® (N.V. 

Organon, Oss, the Netherlands), also referred to as the etonogestrel (ENG) implant, is 

a single rod implant that offers three years of contraceptive efficacy.3–6 The ENG 

implant has been used in more than 30 countries, including Australia, Indonesia, and 

the Netherlands, and was approved by the United States Food and Drug Administration 

(FDA) in 2006. The ENG implant is an excellent option for women with 

contraindications to estrogen in addition to any woman who desires long-acting 

reversible contraception.  

The ENG implant is a single rod implant measuring 40 mm long and 2 mm in 

diameter with a solid core of ethylene vinyl acetate (EVA) impregnated with 68 mg of 

etonogestrel, the biologically active metabolite of desogestrel.7,8 The EVA copolymer 

allows controlled release of hormone over three years of use.9 Each implant is provided 

in a disposable sterile inserter for subdermal application.  

 

[Generally each major section of your manuscript should have a heading. The most 

common breakdown of a paper is given below, with some subheadings related to the 
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Table 1 [Table titles are in sentence case and do not end with a full-stop.] 

 

    

    

    

    

    

    

    

 

Notes:  

Abbreviations: AUC, area under the curve; LS, least squares; NE, not estimable. 

[These are examples of format.] 
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