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RESUMO 

Introdução: O Allium cepa L. e sulfóxido de S-metilcisteína tem sido investigado 

devido aos efeitos positivos no Diabetes mellitus (DM) atribuídos as funções 

antioxidante e anti-inflamatória. O objetivo do estudo foi avaliar as propriedades 

antioxidantes e imunomodulador do extrato de Allium cepa L. e sulfóxido de S-

metilcisteína em ratos com diabetes experimental. Metodologia: Foram utilizados 35 

ratos Wistar com DM experimental e foram divididos em: CG: grupo controle; STZ-

DB: grupo de ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ); STZ-EAC: ratos 

diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ) tratados com extrato de Allium cepa 

L; STZ-SMCS: ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ) tratados com S-

metil-cisteína. O extrato de Allium cepa L. (400mg/kg peso) e S-metilcisteína 

(200mg/kg peso) foram administrados diariamente por 30 dias. Resultados: Os 

resultados foram expressos como Média (Erro Padrão). Os grupos STZ-EAC e STZ-

DMSM apresentaram os menores valores de TG: 97,5 (20,0) mg/dL e 79,2 (19,1) 

mg/dL, p<0,05, respectivamente; e VLDL 12,3 (4,0) mg/dL e 15,8 (3,6) mg/dL, 

p<0,05, respectivamente, quando comparados com o grupo STZ 170,0 (20,0) e 32,4 

(5,4) mg/dL. Os valores médios de glicemia de jejum foram menores (524,5 (9,3) 

mg/dL, p<0,05) no grupo STZ-SMCS, comparado com STZ (700,4 (13,9) mg/dL). 

Observou-se aumento da concentração de IL-10 (1.004,3 (169,3) pg/ml, p<0,05) 

apenas do grupo STZ-DMSM, quando comparado ao grupo STZ (393,7 (21,2) 

pg/ml). No fígado, houve redução dos corpúsculos hialinos nos grupos STZ-EAC e 

STZ-DMSM, assim como proteção contra a atrofia das ilhotas pancreáticas. A 

atividade da superóxido dismutase foi elevada nos grupos STZ-EAC (327,3 (56,4) 

U.A/min/mg prot, p<0,05) e STZ-DMSM (409,9 (77,8) U.A/min/mg prot, p<0,01), em 

relação ao grupo STZ (109,2 (24,5) U.A/min/mg prot. O mesmo efeito foi observado 

com a atividade de catalase. Conclusão: extrato de Allium cepa L. e sulfóxido de S-

metilcisteína podem melhorar o perfil metabólico no DM, aliviando o estresse 

oxidativo no fígado e auxiliando na resposta inflamatória. Estes resultados fornecem 

uma base para a utilização destes compostos com potencial agente terapêutico 

Palavras chaves: Allium cepa L., atividade antioxidante, citocinas, diabetes melllitus, 

sulfóxido de S-metilcisteína.  
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ABSTRACT 

Introduction: Allium cepa L. and S-methylcysteine sulfoxide have been investigated 

because of the positive effects on diabetes mellitus (DM) attributed to antioxidant and 

anti-inflammatory functions. The objective of the study was to evaluate the 

antioxidant and immunomodulatory properties of Allium cepa L. extract and S-

methylcysteine sulfoxide in rats with experimental diabetes. Method: 35 Wistar rats 

with experimental DM were used and divided into: CG: control group; STZ-DB: group 

of diabetic rats induced by streptozotocin (STZ); STZ-EAC: streptozotocin (STZ) -

treated diabetic rats treated with Allium cepa L extract; STZ-SMCS: Streptozotocin 

(STZ) -treated diabetic rats treated with S-methyl cysteine. Allium cepa L. extract 

(400mg / kg body weight) and S-methylcysteine (200mg / kg body weight) were 

administered daily for 30 days. Results: The results were expressed as Mean 

(Standard Error). The STZ-EAC and STZ-DMSM groups had the lowest TG values: 

97,5 (20,0) mg / dL and 79,2 (19,1) mg/dL, p <0.05, respectively; and VLDL 12,3 

(4,0) mg / dL and 15,8 (3,6) mg/dL, p<0.05, respectively, when compared with STZ 

170,0 (20,0) and 32,4 (5,4) mg/dL. Mean values of fasting glycemia were lower 

(524,5 (9,3) mg/dL, p<0.05) in the STZ-SMCS group, compared to STZ (700,4 (13,9) 

mg/dL). An increase in the concentration of IL-10 (1.004,3 (169,3) pg/ml, p<0.05) was 

observed only in the STZ-DMSM group, when compared to the STZ group (393,7 

(21,2) pg/ml). In the liver, there was reduction of hyaline corpuscles in the STZ-EAC 

and STZ-DMSM groups, as well as protection against atrophy of the pancreatic islets. 

Superoxide dismutase activity was elevated in the STZ-EAC groups (327,3 (56,4) 

UA/min/mg prot, p<0.05) and STZ-DMSM (409,9 (77,8) AU/min/mg prot, p<0.01), 

compared to the STZ group (109,2 (24,5) UA/min/mg prot.) The same effect was 

observed with catalase activity. Conclusion: Allium cepa L. extract and S-

methylcysteine sulfoxide can improve the metabolic profile in DM, alleviating 

oxidative stress in the liver and aiding in the inflammatory response. These results 

provide a basis for the use of these compounds with potential therapeutic agent 

Keywords: Allium cepa L., antioxidant activity, cytokines, diabetes mellitus, S-

methylcysteine sulfoxide. 
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1. INTRODUÇÃO  

Diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico caracterizado 

por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção de insulina ou 

na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando complicações em longo 

prazo. A hiperglicemia persistente está associada a complicações crônicas micro e 

macrovasculares, aumento de morbidade, redução da qualidade de vida e elevação 

da taxa de mortalidade¹. 

Independente do grau de desenvolvimento dos países, o DM é um 

importante e crescente problema de saúde. Em 2015, a Federação Internacional de 

Diabetes (International Diabetes Federation, IDF) estimou que 8,8% (intervalo de 

confiança [IC] de 95%: 7,2 a 11,4) da população mundial com 20 a 79 anos de idade 

(415 milhões de pessoas) vivia com diabetes. Caso a tendência persista, o número 

de pessoas com DM será de 642 milhões em 2040. Cerca de 75% dos casos são de 

países em desenvolvimento, nos quais deverá ocorrer o maior aumento dos casos 

de DM nas próximas décadas². 

A classificação do DM tem sido baseada em sua etiologia, no entanto, os 

fatores relacionados as causas (genéticos, biológicos e ambientais) do DM ainda 

não são completamente conhecidos3. O DM tipo 1 (DM1) resulta da destruição 

imunomediada de células β pancreáticas com consequente deficiência de insulina e 

surgimento da hiperglicemia, que está associada a danos em longo prazo e à 

disfunção e falha de vários órgãos¹. Entre as complicações crônicas do DM1 

encontram-se as desordens micro e macrovasculares, especialmente afetando nos 

olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos³. Assim, a busca de novos agentes 

que protejam e regenerem as células β pancreáticas são imprescindíveis no 

tratamento do DM1. 

Além desses órgãos afetados, a hiperglicemia crônica provoca uma 

superprodução de radicais livres por meio da oxidação de glicose gerando produtos 

finais de glicação avançada (AGEs) e fluxo aumentado da glicose por meio da via do 

poliol. Esses fatores contribuem para as anormalidades morfológicas e funcionais do 

fígado4. Adicionalmente, observa-se que a deposição de glicogênio nos hepatócitos 

de animais com diabetes experimental é diminuída, sendo este um importante 

marcador para análise histopatológica do fígado.5. 
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No DM1, o excesso de produção das espécies reativas de oxigênio 

(EROs) pode contribuir para o aumento da peroxidação de lipídeos, o que prejudica 

a fluidez da membrana celular por alterar a atividade das proteínas e enzimas a ela 

ligadas, assim como dos receptores celulares e proteínas de transporte. Isso resulta 

na produção do malonaldeído, utilizado como indicador de danos em lipídeos6.A 

enzima superóxido dismutase (SOD) têm um papel antioxidante, por catalisar a 

dismutação de superóxido em oxigênio (O2) e peróxido de hidrogênio (H2O2). Para 

esta transformação, são necessárias outras enzimas antioxidantes, dessa forma 

entra em ação, a catalase (CAT) que é a responsável por catalisar a decomposição 

de H2O2 em água H2O e O2
7. 

Além das alterações na defesa antioxidante, o DM1 pode desencadear 

aumento das citocinas pró inflamatórias no organismo, levando ao dano progressivo 

das células β pancreáticas8. Com a hiperglicemia e a exposição prolongada de 

células β pancreáticas às citocinas, ocorre a produção excessiva e liberação de 

radicais livres e ativação de caspases, que inibem ainda mais a secreção de insulina 

e contribui para a apoptose dessas células9. 

 A participação de citocinas pró-inflamatórias, como a interleucina 1β (IL-

1β), fator de necrose tumoral-α (TNF-α) e o interferon-γ (IFN-γ) no diabetes tipo 1 é 

bem compreendido9. O aumento da concentração destas citocinas foi detectada 

tanto no sangue, como nas ilhotas de Langerhans e foi demonstrado as ilhotas 

pancreáticas são infiltradas por células do sistema imunológico, incluindo linfócitos e 

macrófagos, que também são fontes de citocinas pró-inflamatórias e contribuem 

para o processo inflamatório na patologia do DM10. 

Uma das estratégias terapêuticas utilizadas na investigação do tratamento 

do DM,é o uso de plantas medicinais e compostos isolados11. A cebola (Allium cepa 

L.) foi relatada como a fonte rica de flavonoides dietéticos, sendo caracterizados 

pelo menos 25 diferentes tipos. O extrato de Allium cepa L. melhorou a sensibilidade 

à insulina, aumentando a expressão dos receptores e DOS transportadores de 

glicose, bem como promovendo o metabolismo da glicose nos tecidos periféricos de 

ratos com diabetes experimental do tipo 2. Também tem sido demonstrado que o 

extrato de Allium cepa L. é capaz de reduzir o estresse oxidativo hepático pelo 

aumento da atividade da SOD, impedindo a formação de malondialdeído12,13.  
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Diversos metabólitos secundários derivados de plantas têm mostrado 

interferir diretamente com moléculas e mecanismos, como a mediação de respostas 

inflamatórias pela regulação de moléculas pró-inflamatórias chave. Os principais 

compostos encontrados no extrato de Allium cepa L. são os flavonoides, como a 

quercetina, que exibe efeitos antiinflamatórios e antioxidantes14. Em adicional, os 

outros principais constituintes bioativos em Allium cepa L. são compostos sulfurosos, 

responsáveis pelo sabor e odor da cebola e também pela atividade biológica da 

mesma15.  

Sulfóxido de S-metil-cisteína (SMCS) é um composto hidrofílico contendo 

cisteína, naturalmente formado em plantas como alho e cebola. A suplementação 

com esse composto em água potável durante quatro semanas, reduziu a 

hiperglicemia, hiperlipidemia, estresse oxidativo e melhorou o equilíbrio hemostático 

em ratos diabéticos. Além disso, a suplementação com SMC regulou negativamente 

a IL-6 e TNF-α, diminuindo a resposta inflamatória e a deterioração oxidativa16.  

   SMCS regula a atividade de glutationa peroxidase (GPx), uma das 

enzimas responsáveis pela atividade antioxidante no organismo, em adicional, a 

suplementação de SMCS aumentou de forma dose-dependente, o conteúdo de GSH 

renal e atenuou o dano oxidativo renal em camundongos diabéticos17. 

Visando responder a perguntas relativas a escolha de tratamentos 

alternativos para o DM, optamos em avaliar o extrato de Allium cepa e SMCS, cujo 

composto encontra-se presente em sua composição, e em adicional, testar este 

composto de forma isolada. Trata-se de uma proposta de tratamento de baixo custo 

e acessível, e a partir de um melhor controle nas alterações metabólicas, pode 

contribuir para uma menor administração de insulina ao longo do dia, melhorando a 

qualidade de vida dos pacientes com DM.  

Baseado nestes aspectos, o objetivo do estudo foi avaliar os efeitos 

antidiabético, antioxidante e imunomodulatório dos tratamentos com extrato de 

Allium cepa L e sulfóxido de S-metil-cisteína em ratos com diabetes induzido por 

estreptozotocina. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 Avaliar os efeitos antidiabético, antioxidante e imunomodulatório dos 

tratamentos com extrato de Allium cepa L. e sulfóxido de S-metilcisteína em ratos 

diabéticos induzidos por estreptozotocina. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

Avaliar os efeitos do extrato de Allium cepa L e sulfóxido de S-metil-cisteína em 

ratos diabéticos induzidos por STZ quanto a(o): 

- Perda de peso, polidipsia e polifagia; 

- Controle glicêmico (glicemia de jejum) e perfil metabólico (colesterol total, HDL, 

VLDL, triglicerídeos, AST, ALT (Citar por extenso), ureia e creatinina); 

- Perfil de citocinas no soro (IL1-β, IL-6 e IL-10); 

- Atividade das enzimas antioxidantes no fígado (SOD e CAT); 

- Morfologia/morfometria do pâncreas (corado em HE) e do fígado (corado em PAS e 

HE). 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 

3.1.  DIABETES MELLITUS  

O diabetes mellitus (DM) consiste em um distúrbio metabólico 

caracterizado por hiperglicemia persistente, decorrente de deficiência na produção 

de insulina ou na sua ação, ou em ambos os mecanismos, ocasionando 

complicações em longo prazo. Existem diferentes tipos de DM que vão se diferenciar 

de acordo com sua etiologia. O DM1 resulta da destruição das células β 

pancreáticas, geralmente levando a absoluta insuficiência de insulina e essa 

destruição é mediada por autoimunidade, porém existem casos em que não há 

evidências do processo autoimune, sendo portanto, referidos como forma idiopática. 

O DM tipo 2 é caracterizado pelo defeito na secreção de insulina e/ou de resistência 

à insulina. Outros tipos específicos de DM ocorrem devido a defeitos genéticos na 

função das células β pancreáticas, na ação da insulina, doenças exócrinas do 

pâncreas (tais como cística, fibrose), droga ou induzida quimicamente (tais como no 

tratamento do HIV / SIDA ou após algum transplante). Há ainda o Diabetes mellitus 

gestacional (DMG), que é um tipo de diabetes diagnosticado durante a gravidez que 

não é claramente o diabetes1.  

Embora a fisiopatologia do DM1 não seja totalmente conhecida, envolve, 

além da predisposição genética, fatores ambientais que desencadeiam a resposta 

autoimune. Entre as principais exposições ambientais associadas ao DM1 estão 

infecções virais, componentes dietéticos e certas composições da microbiota 

intestinal. A fase inicial da doença é abrupta e pode gerar cetoacidose diabética, que 

é a primeira manifestação clínica da doença em um terço dos casos, estando 

presente também sinais de poliúria, polifagia e polidipsia. Embora a maioria dos 

pacientes com DM1 tenha peso normal, a presença de sobrepeso e obesidade não 

exclui o diagnóstico da doença. Além disso, é bem mais frequente na infância e na 

adolescência, mas pode ser diagnosticado em adultos, que em geral se manifesta 

de forma progressiva, o que é denominada Latent Autoimmune Diabetes in Adults 

(LADA)1,18. 

O DM2 é uma doença poligênica, com forte herança familiar, mas com 

grande contribuição de fatores ambientais, principalmente hábitos dietéticos e 

inatividade física, que contribuem para a obesidade. O desenvolvimento e a 

perpetuação da hiperglicemia ocorrem concomitante a hiperglucagonemia, 



21 

 

resistência dos tecidos periféricos à ação da insulina, aumento da produção de 

glicose hepática, disfunção incretínica, aumento de lipólise e consequente aumento 

de ácidos graxos livres circulantes, aumento da reabsorção renal de glicose e graus 

variados de deficiência na síntese e na secreção de insulina pela célula β 

pancreática19. Diferente do DM1, sua fisiopatologia não apresenta indicadores 

específicos da doença e em pelo menos 80 a 90% dos casos, associa-se ao 

excesso de peso e a outros componentes da síndrome metabólica19. 

Na gestação a placenta produz hormônios hiperglicemiantes e enzimas 

placentárias que degradam a insulina, com consequente aumento compensatório na 

produção de insulina e na resistência à insulina, podendo evoluir para disfunção das 

células β pancreáticas. Trata-se de uma intolerância a carboidratos de gravidade 

variável, que se iniciou durante a gestação, mesmo sem ter previamente preenchido 

os critérios diagnósticos de DM e pode ser transitório ou persistir após o parto, 

sendo um fator de risco para desenvolvimento do DM220. 

Outras causas de DM incluem defeitos genéticos na ação da insulina, 

decorrentes de mutações no gene do receptor de insulina, e doenças do pâncreas 

exócrino, como pancreatite, trauma, pancreatectomia e carcinoma pancreático. 

Associado a isso, ainda existe a participação dos hormônios contrarreguladores da 

ação de insulina, tais como o hormônio de crescimento, cortisol e glucagon, podem 

exercer uma forte influência no desenvolvimento do DM. Medicamentos também são 

associados a alterações no metabolismo da glicose por meio de diminuição da 

secreção ou da ação da insulina e temos como exemplo os glicocorticoides, o ácido 

nicotínico e os antipsicóticos atípicos¹.  

3.2. DIABETES MELLITUS EXPERIMENTAL 

A estreptozotocina (STZ), denominada quimicamente por [2-desoxi-2- (3- 

(metil-3-nitrosoureido) -d-glucopiranose] é considerada o composto mais utilizado 

para induzir diabetes experimental em modelos animais. STZ é um derivado N-

nitroso de glicosamina extraído de Streptomyces acromogenes. É uma toxina de 

células β pancreáticas-seletivo que induz necrose. Muitos relatórios indicaram que 

STZ é capaz de produzir de leve a graves tipos de diabetes, que variam de acordo 

com a dose escolhida, idade dos animais, estado nutricional e via de administração, 

juntamente com outros fatores. Portanto, os pesquisadores desenham seus próprios 
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protocolos de indução de diabetes com STZ de acordo com as necessidades de 

cada estudo. Os modelos de animais com diabetes induzido por STZ têm sido muito 

úteis no estudo da patogenia diabética e na triagem de produtos naturais e agentes 

farmacológicos que podem auxiliar no tratamento dessa doença21. 

Após administração por via intraperitoneal (i.p) ou endovenosa (i.v), a 

toxina STZ entra na célula β pancreática através do transportador Glut-2 e causa 

alquilação do DNA. A ativação subsequente do PARP leva à depleção de NAD+, 

uma redução na ATP celular e subsequente inibição da produção de insulina. Além 

disso, a STZ é uma fonte de radicais livres que também contribuem para o dano do 

DNA e subsequente morte celular. A STZ tende a ser administrada como uma única 

dose elevada ou como múltiplas doses baixas21. 

3.3. DIABETES MELLITUS E PRODUTOS NATURAIS  

Estudos etnobotânicos mostram que mais de 100 espécies de plantas têm 

atividade anti-diabética, atribuída as propriedades insulino-mimética, inibição da 

absorção intestinal de glicose, ou regulação de processos metabólicos dependentes 

de insulina. Compostos como o peptidioglicano, alcalóides, terpenos, ácidos 

aminados, íons inorgânicos e flavonoides, naturalmente encontrados nas plantas, 

possuem propriedades hipoglicemiantes22. 

Como os flavonoides são um dos principais ingredientes dos extratos de 

plantas, esses extratos podem ter efeitos benéficos, especialmente no diabetes. Por 

exemplo, a isoramnetina glicosilada tem efeitos inibitórios na enzima aldose 

redutase, que desempenha um papel básico nas complicações do diabetes. O 

glicosídeo kaempferol tem efeitos hipoglicemiantes em ratos diabéticos e aumenta a 

captação de glicose no músculo22.  

 Dentre as famílias de plantas que demostraram potentes efeitos 

hipoglicemiantes incluem: Leguminoseae, Lamiaceae, Liliaceae, Cucurbitaceae, 

Asteraceae, Moraceae, Rosaceae, Eufórbiaceae, Araliaceae e Ranunculaceae. Os 

fitoquímicos estão sendo testados para desenvolvimento de medicamentos eficazes 

e seletivos. Um benefício adicional de compostos bioativos derivados de plantas é o 

efeito adverso mínimo, em comparação aos efeitos colaterais das drogas sintéticas, 

que podem ocasionar ganho de peso, hipoglicemia aguda, edema, disfunções 

hepáticas e cardíacas, alterações gástricas e respiratórias23.  
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Muitos produtos derivados de plantas estão sendo utilizados no 

tratamento do DM e uma infinidade de produtos naturais, principalmente em 

combinação, são comercializados para reduzir os níveis de glicose no sangue e 

tratar as comorbidades associadas ao DM. Contudo, os dados disponíveis sobre a 

capacidade de muitos desses agentes para redução da glicemia com segurança e 

eficácia, ainda são limitados. Logo, com mais estudos e informações disponíveis, é 

possível que um ou mais desses produtos naturais possam se tornar um elemento 

de tratamento convencional ou um coadjuvante ao tratamento padrão em pacientes 

com DM24.  

3.3.1 Allium cepa L.  

Allium cepa L. é uma espécie bulbosa que pertence à família Alliaceae, 

popularmente conhecido como cebola. Comercialmente a cebola é cultivada em todo 

o mundo, com produção líder na China, Índia e Estados Unidos da América. Este 

bulbo é rico em flavonoides e sulfóxidos de alquil cisteína (ACSOs). É um potente 

antioxidante e uma das mais ricas fontes de flavonoides e compostos 

organosulfurados, sendo a quercetina e seus glicosídeos, os principais responsáveis 

pela sua atividade antioxidante25.  

Sete compostos foram isolados das sementes do extrato etanólico de 

Allium cepa L: ácido tiânico, N-trans-feruloil-tiramina, beta-sitosterol-3,beta-

glucopiranósido-6-palmitato, sitosterol, daucosterol, triptofano e adenina ribosida de. 

Vários açúcares também foram identificados em 80% de extratos etanólicos do 

Allium cepa L. que incluem: glicose, frutose, sacarose e um oligossacarídeo, 

contendo uma porção cetose26. O óleo essencial de Allium cepa L. contém trinta 

compostos dos quais três que atuam como larvicidas foram nomeados de 1,8 - 

cineole, L- linalol e cânfora 27. 

O polifenol quercetina, encontrado abundantemente em casca de cebola, 

é um dos principais flavonoides derivados de plantas. Sabe-se que esse metabólito 

secundário tem efeitos antiobesidade, antidiabéticos e efeitos anti-hipertensivos em 

modelos animais e estudos com seres humanos28,29. Outro estudo relatou que a 

suplementação com extrato de cebola aumentou a atividade da SOD 

significativamente após 12 semanas de tratamento em indivíduos obesos28. Estes 

dados de atividade antioxidante corroboram com estudo feito com animais, em que a 
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quercetina é conhecida por ter propriedades antioxidantes e o tratamento com 

quercetina pode proteger contra o estresse oxidativo pela eliminação direta dos 

peróxidos lipídicos e indiretamente pelo aumento da produção do antioxidante 

endógeno GSH30.  

O extrato de cebola foi relatado por possuir atividades anticarcinogênicas 

e antimutagênicas significativas na bexiga, cérebro, mama, cólon, pulmão, ovário e 

estômago31. Também mostra efeito cardiovascular que inclui anti-hipertensivos, anti-

plaquetário e ação antitrombótica31. Assim como, possui efeito imunomodulador, 

antidiabético e atividade neuroprotetora31. 

A cebola tem sido reconhecida como antioxidante por conter compostos 

flavonoides e organossulfurados, que podem contribuir para seu efeito 

hipoglicemiante32. As propriedades farmacológicas de Allium cepa L. pode resultar 

de efeitos sinérgicos de constituintes ativos tais como S-metil-cisteína, S-alilcisteína 

e quercetina que podem atuar diretamente sobre o pâncreas e aumentar a 

concentração de insulina no sangue e normalizar os níveis de glicose33. 

3.3.2 Sulfóxido de S-metil-cisteína (SMCS) 

Além dos flavonóides, outros principais constituintes bioativos do extrato de 

Allium cepa L. são os compostos sulfurosos. Eles são responsáveis por grande parte 

da atividade biológica da cebola e pelo seu odor e sabor característico. SMCS foi 

investigado por Kumari e Augusti (2004), que relataram efeitos hipoglicêmicos e 

antioxidantes pelo aumento de SOD e CAT, em modelo de diabetes experimental 

induzido por aloxano. Adicionalmente, o tratamento com SMCS também melhorou 

significativamente as condições diabéticas, como glicemia e perfil lipídico, 

semelhantes a dois fármacos padrões de tratamento do diabetes, glibenclamida e 

insulina; como também diminuiu a peroxidação lipídica34. 

Os efeitos antidiabéticos de Allium cepa L. podem ser atribuídos aos 

compostos sulfurados isolados da cebola, tais como SMCS e S-alilcisteína, que 

podem atuar diretamente sobre o pâncreas e aumentar o nível de insulina no 

sangue. Isso porque os compostos ricos em enxofre presente na cebola, pode 

controlar significativamente a glicose e alterações de lípídeos no sangue e 

normalizar as atividades de hexoquinase no fígado, glicose 6-fosfatase e HMG CoA 

redutase, auxiliando no metabolismo da glicose e do colesterol35.  
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Além de efeito antidiabético, um estudo demonstrou que a SMCS diminuiu 

o número de células AgNOR positivas (um marcador de proliferação celular) nos 

focos GST-P positivos do fígado. Os resultados indicaram que SMCS inibe a 

proliferação hepatocelular in vivo, resultando em inibição da hepatocarcinogênese30. 

Logo, a substância pode ter efeito hepatoprotetor, podendo auxiliar no tratamento ou 

prevenção das alterações no fígado, que é um órgão comumente afetado no DM tipo 

136.  

Foi descoberto que a ingestão dietética de SMCS melhora a lesão apoptótica, 

oxidativa e inflamatória induzida por H2O2 em células BEAS-2B (células brônquicas) 

através da preservação da expressão de Bcl-2, diminuindo a formação de ROS e 

limitando a expressão de NAPDH oxidase, NF-kB e MAPK. Sugere-se que SMCS 

devido sua atividade anti-oxidante e anti-inflamatória, pode ser capaz de proteger o 

pulmão37. 

Resultados de um estudo demonstrou que o tratamento com SMCS foi eficaz 

na redução de IL-6 e TNF-α, o que contribuiu para aliviar o processo inflamatório. 

Também foi relatado que esses compostos contendo cisteína podem penetrar na 

barreira hematoencefálica e afetar a transcrição de citocinas pró-inflamatórias. Sabe-

se que os radicais livres ou as EROs também podem estimular a regulação positiva 

da atividade pró-inflamatória, assim, a diminuição das citocinas inflamatórias pode 

ser explicada parcialmente pela ação antioxidante que o SMCS exerce38. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 ANIMAIS:  

Foram utilizados 35 ratos machos (Rattus norvegicus), da linhagem Wistar, 

com diabetes induzida por estreptozotocina, com 90 dias de idade, pesando cerca 

de 250-300. O estudo foi aprovado pela COMISSÃO DE ÉTICA NO USO DE 

ANIMAIS-UFRN (parecer nº :012.018/2017, anexo 1). Os animais foram alocados 

em caixas de polipropileno providas de bebedouro e comedouro (4 animais por 

caixa) e mantidos em condições controladas de temperatura (24±2°C) e de 

iluminação (ciclo de 12 horas claro/ 12 horas escuro), recebendo ração e água ad 

libitum. O cálculo do tamanho amostral foi baseado na seguinte fórmuls: E = N - T 

(onde N= número de animais total, T =número de tratamentos e E o número de 

graus de liberdade para um plano completamente aleatorizado), para E = 20, tem-se 

que N = 20 + 7 = 27 unidades experimentais, resultando em 3,9 réplicas por 

tratamento. O valor foi arredondado para 4 animais/ tratamento e considerando as 

perdas, foi sugerido a adição de 5 animais nos grupos tratados, totalizando os 9  e 

mais 4 animais no grupo controle, totalizando os 8 animais. No entanto, houve a 

perda por morte de 3 animais ao longo do experimento (1 animal do grupo STZ-DB e 

2 animais do grupo STZ-EAC). Os animais foram adquiridos do Biotério do Centro de 

Biociências da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) e mantidos em 

sala experimental do Departamento de Morfologia da UFRN, distribuídos em 4 

grupos: 

- GC: ratos não-diabéticos - grupo controle; 

- STZ-DB: ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ) 

- STZ-EAC: ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ) tratados com 

extrato de Allium Cepa L. 

- STZ-SMCS: ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ) tratados com 

SMCS. 
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4.2 EXTRATO METANÓLICO DE ALLIUM CEPA L. E SULFÓXIDO DE S-METIL-

CISTEÍNA 

O preparo do extrato metanólico de Allium cepa L. foi realizado no 

Laboratório de Pesquisa em Matéria Médica (LAPEMM) do Departamento de 

Medicamentos da Faculdade de Farmácia da UFBA39 As cebolas foram 

descascadas, cortadas e maceradas a frio em 3 balões de 1000ml, permanecendo 

com álcool metílico 99,8% (CH3OH) por 7 dias. Após a filtragem, o extrato foi 

concentrado sob pressão reduzida em evaporador rotatório. O processo foi repetido 

três vezes. O extrato metanólico após secagem na estufa, teve rendimento de 4,8% 

e foi mantido em -20°C até a utilização.  

O SMCS, com 99% de pureza ( (R)-2-Amino-3-(methylmercapto) propionic 

acid, SMLC) foi obtida comercialmente da  Sigma-Aldrich®. O extrato de Allium cepa 

L. e o SMCS utilizados nos tratamentos invivo foram solubilizadas em solução salina 

estéril, nas concentrações definidas para o experimento. 

4.3 PROTOCOLO EXPERIMENTAL  

DM1 foi induzido, via intraperitoneal, por meio de uma única injeção de 

estreptozotocina, marca Sigma®, 50 mg/kg dissolvida a 10 mmol/L solução citrato de 

sódio (pH 4,5)38. No quinto dia após a indução do diabetes, a glicemia de todos os 

animais foi mensurada por meio de um glicosímetro portátil (ONETOUCH, Ultra®). 

os animais que apresentaram glicemia ≥250 mg/dL foram considerados diabéticos e 

incluídos no experimento. Uma semana após a indução do diabetes foi dado início 

ao tratamento de 30 dias consecutivos com o extrato de Allium cepa L. (400 mg/kg) 

e SMCS (200 mg/kg) administrados por gavagem (v.o.), aos animais dos respectivos 

tratamentos STZ-EAC e STZ-SMCS40. Nos grupos GC e STZ-DB foram 

administrados por gavagem solução salina. Os animais foram eutanasiados com 

anestesia de isofurano inalatório para coleta de sangue por punção cardíaca e 

remoção dos órgãos. (Figura 1). 
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Figura 1. Etapas do experimento  

 

4.4 ANÁLISES BIOQUÍMICAS  

 O sangue dos animais obtido ao final do experimento, foi colocado em tubos 

de ensaio para obtenção do soro por centrifugação (1800 rpm) durante 15 minutos. 

Foram realizadas as análises de glicemia, colesterol total, HDL, VLDL, triglicerídeos, 

aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT), uréia e 

creatinina. As análises foram realizadas em sistema automatizado (Labmax 100 ®, 

São Paulo/SP, Brasil), utilizando kits Labtest®.  

 

4.5 ANÁLISES DE CITOCINAS 

 Os níveis de citocina / quimiocina no soro foram medidos utilizando o 

protocolo de Painel de Esferas Magnéticas multiplex de alta Sensibilidade (Milliplex® 

for Luminex MAP Rat Cytokine/Chemokine Magnetic Bead Panel, Santa Clara, USA) 

de acordo com as instruções do fabricante, e foi realizada no departamento de 

imunologia na UFBA. Resumidamente, as placas de ensaio foram lavadas com 

tampão de lavagem, seladas e misturadas num agitador de placas durante 10 min à 

temperatura ambiente. O tampão de lavagem foi decantado e 50 μL dos padrões 

diluídos, controles de qualidade e amostras de soro foram adicionados aos poços 

apropriados. Após a adição das amostras ou controles, as placas foram incubadas 

durante a noite a 4 ° C num agitador de placas com pérolas revestidas com 

anticorpo de captura marcadas por fluorescência. Após incubação durante a noite 

com anticorpos de captura para detectar IL-1β, IL-6 e IL-10; o conteúdo do poço foi 

removido e lavado utilizando um íman portátil. Em seguida, 50 μL de anticorpos de 

detecção biotinilados foram adicionados a cada poço e incubados por 1 hora à 
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temperatura ambiente, agitando. A seguir, sem remover o conteúdo do poço, foram 

adicionados 50 μL de estreptavidina-ficoeritrina em cada poço. Após incubação 

durante 30 min à temperatura ambiente, as amostras foram lavadas utilizando um 

íman portátil e ressuspensas em fluido de revestimento. Finalmente, as amostras 

foram analisadas no Luminex 100/200 e os dados foram coletados usando o 

software Luminex xPONENT® (v. 3.1) (Luminex, Santa Clara, USA).  

4.6 ATIVIDADE DA CATALASE (CAT) E SUPERÓXIDO DISMUTASE (SOD) 

Para a extração das proteínas solúveis, 100 mg de tecido foram triturados em 

almofariz com nitrogênio líquido. Em seguida, 1,0 mL de tampão fosfato de potássio 

50 mM pH 7,0 foi adicionado, homogeneizado e transferido para microtubos (tipo 

eppendorf®) de 2 mL. Estes foram centrifugados a 13.000 x g (Centrífuga Hettich. 

Modelo MIKRO 200R. Tuttlingen, Alemanha), por 20 minutos, à temperatura de 4ºC. 

O sobrenadante foi filtrado e coletado sendo considerado a fração de proteínas 

solúveis totais. O mesmo foi armazenado à temperatura de -20ºC, para 

determinação das atividades enzimáticas. A determinação da concentração de 

proteínas solúveis totais foi realizada por meio do método descrito por BRADFORD 

(1976)41. 

A determinação da atividade de catalase foi procedida pela adição de 50uL do 

extrato proteico (diluído 1:20) a 2,95 mL de uma solução tampão fosfato de potássio 

50 mM pH 7,0 aquecida a 30 ºC, contendo H2O2 20mM. A leitura foi feita em 

espectrofotômetro (Amersham Biosciences. Modelo: Ultrospec 2100 pro. Cambridge, 

Inglaterra) localizado no Biopol (Departamento de Bioquímica/UFRN) com 

absorbância de 240 nm/min, a cada 5 segundos. A atividade da enzima foi calculada 

a partir do consumo de H2O2, utilizando o coeficiente de extinção molar de 40 mM-1. 

cm-1 42. A atividade de catalase foi expressa como ηmol H2O2 . min-1.mg-1 prot. 

A atividade da SOD foi determinada pela inibição da redução do NBT (p-

nitroblue tetrazolium) pelo extrato proteico, evitando assim a formação do cromóforo. 

Neste ensaio, uma unidade de atividade enzimática (UA) de SOD é considerada 

como a quantidade de enzima necessária para obter 50% de inibição da redução de 

NBT pela SOD contida no extrato. Alíquotas de 10 uL do extrato (diluído 1:5) foram 

transferidos para uma placa de ELISA protegida da luz, contendo tampão fosfato de 

potássio 50 mM, pH 7,8, 13 mM de L-metionina e 75 uM de NBT. A reação foi 
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iniciada após a adição de 2 uL de riboflavina e a transferência dessa placa para uma 

câmara iluminada por uma lâmpada fluorescente, durante um período de 1 minuto. 

Em seguida, foi realizada a leitura da placa a 560 nM em espectrofotômetro Femto 

700 plus – São Paulo/SP, Brasil, localizado no Biopol (Departamento de 

Bioquímica/UFRN). A atividade de SOD foi determinada pelo cálculo da quantidade 

de extrato que inibiu 50% da redução de NBT, expresso em unidade de atividade 

(UA). min-1.mg-1 prot43. Todas as análises das enzimas antioxidantes foram 

realizadas em colaboração com o Laboratório de Sistemas Metabólicos e 

Bioinformática da UFRN.  

 

4.7 ANÁLISE HISTOPATOLÓGICA E MORFOMÉTRICA DO FÍGADO E PÂNCREAS 

 Os tecidos hepáticos e pancreáticos foram fixados por 24 h em solução 

formalina tamponada (10%). Após a fixação, o material foi desidratado em uma série 

alcoólica crescente (70% até o álcool absoluto), diafanizado em xilol, impregnado em 

parafina à 60 °C e posteriormente emblocado. O fragmento foi levado ao micrótomo 

de rotação (LEICA RM 2235, Biosistem Germany), obtendo-se cortes de 5 µm de 

espessura e posteriormente corados por hematoxilina e eosina (HE) ou periodic 

acid-Schiff (PAS).  

O fígado corado em PAS foi utilizado para a avaliação de depleção de 

glicogênio e degeneração hialina, enquanto que a coloração em HE no fígado e 

pâncreas foi utilizada para a análise da arquitetura geral do tecido e uma varredura 

em busca de sinais de dano hepático através da presença de necrose celular, 

presença de vacúolos lipídicos no citoplasma, edema, infiltrado inflamatório, fibrose 

periportal e hemorragia. Caso presente, esses parâmetros foram classificados de 

acordo com sua intensidade. Sendo 0, ausente; 1, leve; 2, moderado e 3, intenso, 

por meio de análise cega com um patologista experiente. Cinco campos do pâncreas 

ou fígado foram selecionados de cada lâmina para a captura de fotos, utilizando 

microscópio óptico (OLYMPUS, CX21, EUA) acoplado em uma câmera digital. Estas 

análises foram quantificadas através do software ImageJ. Todas as análises foram 

realizadas no departamento de Morfologia da UFRN.  
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4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (SEM) e 

analisados estatisticamente pelo software GraphPad Prism© versão 5.0 (GraphPad 

Software Inc., San Diego CA, EUA). Foi feito teste de normalidade dos dados das 

análises de medidas únicas pelo teste Kolmogorov-Smirnov. Como os dados não 

assumiram normalidade, foi utilizado o teste não-paramétrico Kruskal-Wallis, seguido 

do pós-teste de Dunn. As análises de medidas repetidas foram feitas por meio da 

ANOVA two-way, seguido de pós teste de Bonferroni. O nível de significância foi 

considerado p <0,05. 
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5. RESULTADOS 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO MODELO EXPERIMENTAL  

Após a indução do diabetes mellitus os grupos STZ-DB, STZ-EAC e STZ-

SMCS apresentaram hiperglicemia (Figura 1A), polidipsia (Figura 1B), polifagia 

(Figura 1C) e redução do peso (Figura 1D) em relação ao CG, no entanto, os 

tratamentos não foram capazes de melhorar significativamente esses sinais.  

 

 

Figura 2 – Parâmetros pré-clínicos dos grupos de animais. CG: grupo controle; STZ-

DB: grupo diabetes mellitus sem tratamento; STZ-EAC: grupo diabetes mellitus 

tratado com extrato de Allium cepa L.; STZ-SMCS: grupo diabetes mellitus tratado 

com sulfóxido de S-metilcisteína. Dados expressos como média ± erro padrão.  A) 

Perfil glicêmico; ap<0,001 vs CG. B) Consumo médio de água: ap<0,001 vs CG. C) 

Consumo médio de ração: ap<0,01 vs CG. D) Ganho de peso: ap<0,01 vs CG.  
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5.2 ANÁLISES BIOQUÍMICAS E IMUNOLÓGICAS 

Os valores médios de glicemia dos grupos STZ-DB, STZ-EAC e STZ-

SMCS foram maiores significativamente quando comparados ao CG (p<0,05). Uma 

diminuição significativa da glicemia foi observada no grupo STZ-SMCS comparado 

ao grupo STZ-DB e STZ-EAC (p<0,05). VLDL e triglicerídeos apresentaram um 

aumento significativo entre os grupos STZ-DB e CG (p<0,05), que foi diminuído com 

os tratamentos (p<0.01). Maiores valores de AST foram registrados no grupo EAC 

quando comparado aos demais grupos (CG, STZ-DB e STZ-SMCS) (p<0,05). Os 

valores de ALT foram maiores e diferentes entre os grupos STZ-DB, STZ-EAC e 

STZ-SMCS quando comparados ao controle (p<0,001 e p <0,05). Os valores da 

atividade de IL1-  foram maiores significativamente nos grupos com diabetes (STZ-

DB, STZ-EAC e STZ-SMCS) quando comparados ao CG (p <0,05). Maiores valores 

de IL-10 foram observados no grupo STZ-SMCS quando comparado aos demais (p 

< 0.001) (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Características bioquímicas e imunológicas dos grupos de animais.  

 Grupos de animais 

Parâmetros CG (n=8) STZ-DB (n=8) STZ-EAC (n=7) STZ-SMCS (n=9) 

Glicemia (mg/dL) 120 (2,28) 686 (13,97a) 574,5 (14,4a) 521 (9,34ab) 

Colesterol total 

(mg/dL) 
51,5 (1,94) 64,0 (2,93) 65,0 (3,63) 65,0 (3,25) 

HDL (mg/dL) 27,0 (1,14) 31,0 (2,90) 31,0 (2,75) 32,0 (2,13) 

VLDL (mg/dL) 17,5 (2,18) 30,0 (5,45a) 8,5 (4,02b) 10,0 (3,64b) 

Triglicerídeos (mg/dL) 87,0 (10,77) 154,0 (24,84a) 44,0 (20b) 54,0 (19,13b) 

AST (U/L) 108,0 (14,04) 129,0 (16,88) 372,0 (60,89abc) 173,0 (21,69) 

ALT (U/L) 65,50 (3,34) 194,0 (4,43ª) 310,0 (50,8ab) 198,0 (11,56ac) 

Ureia (mg/dL) 54,5 (2,24) 126,0 (7,96a) 152,0 (5,07a) 139,0 (9,89a) 
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CG: grupo controle; STZ-DB: grupo diabetes mellitus sem tratamento; STZ-EAC: 

grupo diabetes mellitus tratado com extrato de Allium cepa L.; STZ-SMCS: grupo 

diabetes mellitus tratado com sulfóxido de S-metilcisteína. Dados expressos como 

média ± erro padrão. VLDL: ap<0,05 vs CG, bp<0,05 vs STZ-DB; triglicerídeos: 

bp<0,01 vs STZ-DB; AST: ap<0,05 vs CG, bp<0,05 vs STZ-DB, cp<0,05 vs STZ-EAC; 

ALT: ap<0,05 vs CT, bp<0,01 vs STZ-DB, cp< 0,01 vs STZ-EAC; Ureia:ap<0,05 vs 

CG. 

5.3 ATIVIDADE DAS ENZIMAS ANTIOXIDANTES NO FÍGADO 

A atividade de CAT diferiu significativamente entre os grupos de ratos 

diabéticos comparados ao CG (p<0,05), porém STZ-EAC e STZ-SMCS 

apresentaram maiores valores em relação ao STZ-DB (p<0.01) (Fig. 1A). A atividade 

de SOD também diferiu entre os grupos STZ-DB e CG (p<0,05) e nos grupos STZ-

EAC (p<0,05) e STZ-SMCS (p <0.001), em relação aos demais (Fig. 1B). 

       

Creatinina (mg/dL) 0,51 (0,02) 0,53 (0,02) 0,5 (0,02) 0,53 (0,01) 

IL-6 (pg/mL) 4,98 (0,28) 8,78 (1,69) 6,56 (1,30) 8,89 (1,30) 

IL1-β (pg/mL) 29,03 (9,46) 205,8 (43,64a) 174,3 (8,56a) 197,3 (30,45a) 

IL-10 (pg/mL) 53,95 (13,45) 393,8 (21,16) 395,4 (29,84) 1004 (169,3abc) 
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Figura 3 – Atividade das enzimas antioxidantes no fígado dos grupos de animais. 

CG: grupo controle; STZ-DB: grupo diabetes mellitus sem tratamento; STZ-EAC: 

grupo diabetes mellitus tratado com extrato de Allium cepa L.; STZ-SMCS: grupo 

diabetes mellitus tratado com sulfóxido de S-metilcisteína. Dados expressos como 

média ± erro padrão.  A) CAT: Catalase; ap<0,05 vs CG e bp<0,01 vs STZ-DB. B) 

SOD: Superóxido dismutase; ap<0,05 vs CG e bp<0,01 vs STZ-DB.  

5.4 ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS DO FÍGADO  

Na análise da depleção de glicogênio hepático, a área positiva ao PAS 

(%), que corresponde a presença de degeneração hialina, foi maior 

significativamente (p<0.001) no grupo STZ-DB, observando-se a depleção de 

glicogênio (citoplasma menos corado) associada a elevada quantidade de 

corpúsculos hialinos (Fig. 4B). Por sua vez, no grupo CG, não foi visualizada a 

presença de degeneração hialina (Fig. 4A). O grupo STZ-EAC apresentou 

hepatócitos com citoplasma mais corados e uma significativa redução do número de 

corpúsculos hialinos (p<0.01) (Fig. 4C), bem como o grupo STZ-SMCS (p<0.01) (Fig. 

4D), quando comparados ao grupo STZ-DB. Não foi observada diferença estatística 

entre os grupos STZ-EAC e STZ-SMCS (Fig. 4E). Nos tecidos corados em HE, não 

foram observadas alterações relevantes que demonstrem toxicidade hepática nos 

grupos experimentais (dados não mostrados). 
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Figura 4 - Marcação positiva por PAS (%) em tecido hepático no final do período 

experimental (setas pretas). A) Grupo controle (CG); B) Grupo de animais com 

diabetes (STZ-DB); C) Grupo de animais diabéticos tratados com extrato de Allium 

cepa L. (STZ-EAC); D) Grupo de animais diabéticos tratados com sulfóxido de S-

metilcisteína (STZ-SMCS). Aumento de 400x. E) Quantificação da marcação de área 

positiva a PAS (%). Dados expressos como média ± erro padrão.  ap<0,001 vs CG; 

bp<0,01 vs STZ-DB. 

 



37 

 

5.5 ACHADOS HISTOPATOLÓGICOS DO PÂNCREAS 

 A coloração em HE do pâncreas demonstrou que o grupo CG apresentou 

uma ilhota delimitada e preservada (Fig. 5A) enquanto que o grupo STZ-DB 

apresentou ilhotas de tamanho reduzidos, mal delimitadas e com a presença de 

vacúolos (p<0.001) (Fig. 5B), quando comparados ao grupo CG. O tratamento com 

EAC (Fig. 5C) e SMCS (Fig. 5D) foram capazes de reduzir a severidade do dano à 

ilhota pancreática causada pela estreptozotocina (p<0.01), quando comparados ao 

grupo STZ-DB. Não foi observada diferença estatística significativa entre os grupos 

STZ-EAC e STZ-SMCS (Figura 5E). 
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Figura 5 – Arquitetura das ilhotas pancreáticas ao final do período experimental dos 

grupos de animais (setas pretas). A) Grupo controle (CG); B) Grupo de animais com 

diabetes (STZ-DB); C) Grupo de animais diabéticos tratados com extrato de Allium 

cepa L. (STZ-EAC); D) Grupo de animais diabéticos tratados com sulfóxido de S-

metilcisteína (STZ-SMCS). Técnica de coloração: HE; Aumento de 100x. E) 

Quantificação da área das ilhotas pancreáticas ao final do período experimental dos 

grupos de animais. Dados expressos como média ± erro padrão.  ap<0,001 vs CG e 

bp<0,01 vs STZ-DB.  
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6. DISCUSSÃO 

Nossos resultados demonstraram efeito antihiperglicemiante e aumento de IL-

10 no tratamento com SMCS, enquanto que o tratamento com  EAC e SMCS 

apresentaram efeito antioxidante, melhora na depleção de glicogênio hepático e no 

dano as ilhotas pancreáticas, redução de triglicerideo e VLDL. 

As características clínicas do DM1 associadas à redução do peso corporal, 

poliúria e polidipsia, bem como a hiperglicemia foram observadas durante o curso do 

experimento nos ratos dos grupos com diabetes experimental. A redução de peso no 

DM1 caracteriza-se pela degradação de gorduras e proteínas estruturais devido a 

indisponibilidade de carboidratos para utilização como fonte de energia1. Verificamos 

que os tratamentos com EAC e SMCS não foram capazes de diminuir a perda de 

peso (dados não apresentados), a polidpsia e polifagia dos ratos diabéticos, 

provavelmente devido ao avanço da descompensação do DM, ao longo do período 

experimental e ao modelo de ensaio agudo. 

Nosso estudo mostrou que o tratamento diário com EAC, por 30 dias, não foi 

capaz de reduzir a hiperglicemia significativamente. Outros autores relataram efeito 

anti-hiperglicemiante do EAC em ratos diabéticos[20,10,21], em contrapartida, Jelodar 

et al [22] não observou o mesmo efeito. Especula-se que a perda por volatilização de 

alguns compostos durante a confecção do EAC, possa ser uma explicação do 

comportamento desses resultados, entretanto não aferimos esta medida neste 

ensaio[22,23]. 

 Já no tratamento com SMCS, encontramos efeito na redução da glicemia, 

comprovando que este composto pode ser um potente agente antidiabético. Esse 

achado está de acordo com resultados anteriores que relataram melhora na 

hiperglicemia, induzida por dieta rica em frutose em ratos Wistar; e em animais com 

diabetes tipo 2 que foram tratados com SMCS[24,25]. Entretanto, nosso estudo foi 

pioneiro em demonstrar esse efeito em modelo experimental de DM1. 

Os tratamentos resultaram em melhoras nas concentrações de triglicerídeos e 

VLDL. Este efeito do EAC pode ser atribuído aos vários compostos bioativos 

presentes, incluindo a quercetina, kaempferol e epicatequina[21], o mesmo foi 

encontrado com o extrato de Allium sativum[26]. Outros autores também 

demonstraram a atividade hipolipidemica de quercetina, proveniente da cebola, em 
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ratos alimentados com uma dieta rica em gordura e com diabetes induzida por 

STZ[12]. 

Os compostos de enxofre presentes na cebola têm ação nos lipídios séricos, 

normalizando as atividades da hexoquinase, glicose 6-fosfatase e HMG-CoA 

redutase. Kumari et al. demonstraram que a administração de SMCS na dose de 200 

mg/kg, por 45 dias exibiu efeitos anti-hiperlipidemicos em ratos alimentados com 

uma dieta rica em colesterol, que foram semelhantes ao medicamento 

hipolipemiante padrão[27]. 

O DM1 mostrou aumento de IL-6 e IL-1β, corroborando com estudos 

anteriores que mostraram aumento de citocinas pró-inflamatórias no DM[28]. 

Diferente dos nossos resultados, Jung et al demonstraram que as expressões 

hepáticas de Tumor necrosis factor-α (TNF-α) e IL-6 foram suprimidas pela 

administração de quercetina ou EAC, concluindo que ambos os tratamentos podem 

auxiliar na melhora do DM pela modulação de citocinas pró-inflamatórias[10].  

Apesar dos tratamentos com EAC e SMCS não terem demonstrado redução 

das citocinas pró-inflamatórias, observamos um aumento significativo de IL-10, nos 

grupos tratados com SMCS. Isso pode demonstrar uma possível ação anti-

inflamatória, visto que a citocina IL-10 é considerada um fator citoprotetor que inibe a 

produção de mediadores pró-inflamatórios, bem como atenua a produção de 

EROs[29, 30]. A elevada expressão de ARNm de IL-10 no tecido renal foi observada, 

demonstrando a ação anti-inflamatória mediante tratamento dose-dependente de 

composto sulfurado semelhante a SMCS, em um modelo de ratos com diabetes tipo 

2[31]. 

As ROS derivadas da hiperglicemiaprejudica o sistema de defesa antioxidante 

endógeno durante o DM, portanto, as atividades de SOD e CAT diminuídas no grupo 

STZ-DB podem depender do período de evolução da doença[3]. Encontramos 

atividade aumentada da SOD e CAT no tecido hepático dos grupos STZ-EAC e STZ-

SMCS. Estes mesmos efeitos foram observados no tratamento com 200 mg/kg de 

SMCS, em ratos com DM induzida por aloxano[14] e o EAC tem sido documentado 

como um agente antioxidante em varios estudos que pode ativar vias não-

enzimáticas e enzimáticas[32,33,34]. Os resultados deste estudo corroboram com as 

evidências encontradas na administração oral de S-alilcisteína, um composto de 
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enxofre derivado do alho[35] e na administração oral de feno-grego e cebola em ratos 

diabéticos induzidos por STZ[36].  

Existe uma relação entre o efeito protetor da IL-10 contra o dano oxidativo 

induzido pelas moléculas pró-oxidantes. Foi sugerido que o efeito antioxidante da IL-

10 sob condições pró-inflamatórias pode ser explicado pela ativação da sinalização 

PI3k. Além disso, o aumento dessa citocina na presença de fatores pró-inflamatórios 

leva ao aumento na atividade das enzimas antioxidantes, principalmente a SOD, 

corroborando com os nossos achados[37]. 

O tratamento com EAC e SMCS exerceram efeitos sobre os estoques de 

glicogênio hepatico, que se apresentaram menos deteriorados do que no grupo STZ. 

Este achado está em consonância com os relatos de Ahmad et al e Peng et al que 

igualmente demonstraram redução da síntese de glicogênio hepático, associada a 

melhora da depleção do glicogênio em resposta ao tratamento com Stevia 

rebaudiana Bertoni[38] e quercetina[39], respectivamente, em ratos diabéticos 

induzidos por estreptozotocina.  

Para justificar alguns beneficios causados pelo tratamento do EAC e SMCS, 

partimos para a análise pancreática, alvo da estreptozotocina, e pudemos observar 

que ambos os tratamentos foram capazes de aumentar a área das ilhotas 

pancreáticas, quando comparada as ilhotas dos ratos do grupo STZ-DB que 

apresentaram atrofia significativa destas estruturas. Para o nosso conhecimento, 

esses achados sugerem um possível efeito de regeneração do tamanho das ilhotas 

pancreáticas, frente ao tratamento com EAC e SMCS. 

O EAC pode ter compostos que exercem efeitos regenerativos sobre as 

células β pancreáticas e seu efeito protetor pode ser observado pela capacidade 

para restaurar e reverter os tecidos já danificados de ratos diabéticos[40]. A 

propriedade antidiabética foi observada para Croton lobatus L devido ao seu efeito 

antioxidante no pâncreas, o que impediu danos morfológicos causados pelos ROS 

[41]. Enfim, a prevenção de danos celulares de pâncreas de ratos STZ tem sido 

relatada em estudo realizado com outros flavonoides antioxidantes, como a 

quercetina[42]. Em um estudo de revisão foi evidenciado os benefícios da cebola no 

tratamento dietético do DM, tanto administrada na forma de extratos, assim como 

pela ingestão de constituintes ativos isolados, incluindo a SMCS[43].  
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7. CONCLUSÃO 

O EAC e SMCS podem melhorar o perfil metabólico do DM, aliviando o 

estresse oxidativo no fígado e auxiliando no controle na resposta inflamatória, 

destacando o maior potencial do SMCS, devido a sua ação antidiabética e 

imunomoduladora.   

É crescente o interesse em se investigar um produto tradicional utilizado pela 

população no controle ou tratamento de doenças crônicas não transmissíveis, em 

particular, se é um produto natural rico em compostos com potencial terapêutico que 

promoverá equilíbrio de funções metabólicas.  
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8. TRAJETÓRIA ACADÊMICA 

O presente trabalho resultou em desdobramentos para outros projetos de 

mestrado, sendo  possível dar continuidade as investigações sobre os tratamentos 

com Allium cepa L. e SMC, que demonstraram efeitos promissores no modelo 

experimental de DM1. Duas dissertações de mestrado do Programa de Pós 

Graduação em Biologia Estrutural e Funcional da UFRN estão em andamento, 

utilizando amostras de órgãos coletados deste projeto, os quais irão avaliar a 

influência dos tratamentos na mandíbula e testículo dos animais. Em adicional, 

registra-se o desenvolvimento de dois trabalhos de conclusão de curso do 

Departamento de Nutrição da UFRN, que irão analisar a influência dos tratamentos 

no rim e baço dos animais experimentais. 

O aprendizado obtido pela minha participação no Grupo de Diabetes 

Experimental do Departamento de Morfologia da UFRN desde a iniciação científica, 

propiciou fundamentos para elaboração do desenho do estudo e o aperfeiçoamento 

das técnicas e metodologias das análises histopatológicas e morfométricas dos 

tecidos dos animais. 

A colaboração com o Laboratório de Imunologia da UFBA, com apoio do 

Programa de Pós Graduação em Nutrição (PPGNUT), permitiu a realização das 

análises de citocinas por meio de uma metodologia mais rápida e eficiente, dando 

oportunidade ao aluno de mestrado aprender e vivenciar novas metodologias, sendo 

capaz de reproduzir a metodologia de análise de citocinas por Multiplex.  
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