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RESUMO 

 

O tratamento de feridas crônicas ainda é considerado um problema de saúde pública, quando 

afeta grupos de riscos como diabéticos e torna-se um grande desafio clínico. Neste trabalho, 

avaliamos os efeitos cicatrizantes de um novo complexo de zinco associado a uma membrana 

de quitosana, testado em feridas cutâneas de ratos diabéticos. Ratos do tipo Wistar foram 

submetidos a indução do diabetes com estreptozotocina 40 mg/kg (i.v.). No sétimo dia após a 

indução diabética, foi realizada uma excisão circular na pele (1,0 cm) com punch. As lesões 

foram tratadas com a membrana de quitosana pura e com a membrana associada ao complexo 

de Zinco-vanilina (CS-ZPV1 e CS-ZPV2) em duas concentrações 7.36 x 10-7 mol cm-2 e 1.22 

x 10-6 mol cm-2, respectivamente. As amostras foram submetidas à análise macroscópica, 

histopatológica, dosagens de citocinas (TNF-α, IL-1β e IL-10) e reações em cadeia de 

polimerase de transcriptase reversa (RtPCR) (TGFβ e VEGF). As análises realizadas 

demonstraram reepitelização, estímulo angiogênico, deposição de colágeno e expressão de 

proteínas que auxiliam no processo de cicatrização em proporção significativa nos grupos 

tratados com a membrana CS-ZPV comparado aos grupos sem tratamento. O tratamento com 

a CS-ZPV reduziu os níveis de TNF-α, IL-1β e aumentou IL-10, verificou-se também o 

aumento da expressão gênica de TGFβ e VEGF. Os parâmetros avaliados sugerem que a CS-

ZPV nas duas concentrações testadas podem ser eficazes no tratamento de feridas crônicas. 

 

Palavras chaves: Diabetes, Lesões cutâneas, Cicatrização de feridas, Zinco, Membrana de 

quitosana. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The treatment of chronic wounds is still considered a public health problem, when it affects 

groups of risks as diabetics and becomes a great clinical challenge. In this work, we evaluated 

the healing effects of a new zinc complex associated with a chitosan membrane, tested in 

cutaneous wounds of diabetic rats. Wistar rats were submitted to induction of diabetes with 

streptozotocin 40 mg / kg (i.v.). On the seventh day after diabetic induction, a circular skin 

excision (1.0 cm) with punch was performed. The lesions were treated with the pure chitosan 

membrane and with the membrane associated with the Zinc-vanillin complex (CS-ZPV1 and 

CS-ZPV2) at two concentrations, 7.36 x 10-7 mol cm-2 and 1.22 x 10-6 mol cm -2, 

respectively. The samples were submitted to macroscopic, histopathological, cytokine (TNF-

α, IL-1β and IL-10) and reverse transcriptase polymerase chain reaction (RtPCR) (TGFβ and 

VEGF) assays. The analysis revealed reepithelialization, angiogenic stimulation, collagen 

deposition and expression of proteins that aid in the healing process in a significant proportion 

in the groups treated with the CS-ZPV membrane compared to the groups without treatment. 

Treatment with CS-ZPV reduced the levels of TNF-α, IL-1β and increased IL-10, also 

increased the gene expression of TGFβ and VEGF. The evaluated parameters suggest that CS-

ZPV in the two concentrations tested may be effective in the treatment of chronic wounds. 

 

Keywords: Diabetes, Skin lesions, Wound healing, Zinc, Chitosan membrane. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Diabetes mellitus (DM) trata-se de uma associação de distúrbios 

metabólicos caracterizados por níveis elevados de glicose no sangue. Os indivíduos 

acometidos pelo diabetes possuem um risco aumentado de desenvolver uma série de 

problemas de saúde que merecem cuidados resultando em maiores custos com atendimento 

médico, diminuição da qualidade de vida e aumento da mortalidade (BAENA-DÍEZ, 2016). A 

Federação Internacional de Diabetes (IDF) estimou a prevalência global de 415 milhões em 

2015. As estimativas do impacto mundial do diabetes para 2017 e 2045, com base nos dados 

epidemiológicos mais recentes realizados pelos estudos de Cho et al. (2018), é que a 

prevalência de diabetes em adultos com idade entre 18 e 99 anos foi estimada em 8,4% em 

2017 e prevê aumento para 9,9% em 2045.  

 A maior parte das inflamações crônicas estão relacionadas com a patogênese da 

resistência à insulina relacionada com a obesidade, síndrome metabólica e diabetes mellitus 

(DM) tipo 2 (ESSER et al., 2013; ESSER et al., 2014; LEE; LEE, 2014).  Muitas das 

complicações vasculares diabéticas são parcialmente mediadas por processos inflamatórios 

(FORBES; COOPER, 2013). 

Feridas crônicas em pacientes diabéticos representam um desafio durante o tratamento 

clínico (XIAO, 2017). O aumento da glicose no sangue é responsável pela cicatrização tardia 

ou prejudicada da ferida. Esta cicatrização dificultada aumenta consideravelmente o risco de 

desenvolver úlceras principalmente nos membros inferiores durante a vida (ALEXIADOU; 

DOUPIS, 2012). 

Nos estágios iniciais do tratamento de feridas, aplicam-se terapias mais simples, como 

curativo padrão, terapia por pressão negativa (DUMVILLE, 2013), terapia de fechamento 

assistida por vácuo (DASKALAKI, 2016), dentre outras. Os curativos modernos disponíveis 

atualmente são, em sua maioria, importados e de alto custo, fazendo-se útil o 

desenvolvimento de alternativas terapêuticas nas quais utilizem matérias-primas renováveis e 

que sejam produzidos através de tecnologias simples e de baixo custo (LIMA et al., 2012).  

Dentre as áreas de interesse da química bioinorgânica se destaca o desenvolvimento de 

novos compostos com potencial aplicação farmacológica (JAIN et al., 2017; FARIAS, 2009). 

Metais essenciais ao organismo, tais como o zinco (II), desempenham papel central nesta 

busca, devido a frequente biocompatibilidade dos seus compostos e relevância biológica, ao 
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atuarem como cofator em processos enzimáticos (ABU ALI; DARAWSHEH; 

RAPPOCCIOLO, 2013).  

Complexos de zinco são reconhecidos como sistemas biologicamente ativos, 

recebendo especial atenção por atuarem na fragmentação do DNA através de processo 

hidrolítico, acarretando na morte de células tumorais (ANBU et al., 2012). Além disso, o 

zinco é reconhecido por apresentar potenciais benefícios para o processo de cicatrização de 

feridas (LANSDOWN et al., 2007), atuando, na forma tópica ou oral, no tratamento para 

vários distúrbios da pele, devido suas propriedades protetoras, adstringentes e antissépticas 

(ÅGREN; CHVAPIL; FRANZÉN, 1991).  

Os ligantes também desempenham papel importante na química de coordenação e, em 

muitas circunstâncias, as propriedades biológicas dos compostos orgânicos são 

potencializadas quando estão coordenados a centros metálicos. Dentre eles, a vanilina é uma 

molécula orgânica que se destaca no campo de coordenação. A vanilina (4-hidroxi-3-

metoxibenzaldeído) é o principal componente das vagens da orquídea de baunilha. Esse 

produto natural é amplamente utilizado como agente aromatizante na indústria de alimentos, 

cosméticos e bebidas (AARABI; MIZANI; HONARVAR, 2017), com demanda global 

estimada em cerca de 20 mil toneladas por ano (MONTES et al, 2017). A vanilina é 

considerada um recurso renovável em potencial e, por isso, nos últimos anos tem sido 

utilizada para o desenvolvimento de materiais poliméricos funcionais (AARABI; MIZANI; 

HONARVAR, 2017).  

Além disso, a vanilina apresenta uma gama de atividades bioquímicas e 

farmacológicas relevantes, tais como atividades antioxidantes, antimicrobianas, antifúngicas, 

anticancerígenas (ASHRAF et al., 2015), podendo atuar no tratamento de anemia falciforme e 

sendo alvo de estudos que indicam mutagênese decrescente, aumento da sensibilidade das 

células cancerígenas à quimioterapia e inibição da invasão e migração celular (ELSHERBINY 

et al., 2016).  

O complexo de zinco-vanilina pode ser veiculado por meio de um carreador, como a 

quitosana. A quitosana é um biopolímero amplamente utilizado devido suas características: 

biodegradabilidade, biocompatibilidade, não toxicidade, disponibilidade comercial e suas 

propriedades biológicas, como: atividade antifúngica, antibacteriana, antimutagênica e 

antioxidante, já evidenciadas em estudos anteriores (AZUMA, et al., 2015; MENDOZA, 

MONAL, VALENCIA, 2016; SAYARI, et al., 2016; BEDIAN, et al., 2017; CHANG, WU e 
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TSAI, 2018). Pode ser utilizada sob a forma de fibras, membranas, hidrogéis, filmes, 

microesferas ou cápsulas (ZOU; LI; LI, 2015). Este biopolímero é alvo de pesquisas que 

envolvem regeneração de tecidos vivos, cicatrização de feridas e administração de 

medicamentos, em especial, para o desenvolvimento de membranas como carreadores de 

compostos no uso tópico. 

Nesse contexto, os polímeros que possuem bioabsorção se destacam na área biomédica 

por se degradarem quando em contato com fluidos corpóreos, não serem tóxicos ao 

organismo, apresentarem flexibilidade na dosagem e controle cinético de liberação de 

fármacos. Dentre os biopolímeros com essas características, a quitosana vem sendo 

amplamente empregada para aplicações biológicas (KUMAR, 2000; BEDIAN, et al., 2017). 

Membranas de quitosana tem despertado interesse na área farmacêutica visto que são 

flexíveis, duráveis, possuem permeabilidade à água e oxigênio e inibem o crescimento 

microbiano (MARTÍNEZ-CAMACHO et al., 2010). Tais características e sua bioadesividade 

(HE; DAVIS; ILLUM, 1998) favorecem a aplicação de membranas de quitosana como 

transportador do composto ativo, o qual deverá ser liberado sob condições específicas e de 

forma controlada.  

Os grupamentos aminas da quitosana podem sofrer uma reação de base de Schiff com 

o grupo aldeído da vanilina e formar uma estrutura de rede que favorece a estabilização e 

liberação controlada do composto ativo (ZOU; LI; LI, 2015).  No presente estudo, o complexo 

precursor utilizado apresenta geometria octaédrica, com uma fenantrolina e duas vanilinas 

coordenadas de forma bidentada. A Figura 1 apresenta a estrutura proposta para o sistema 

[Zn(phen)(van)2]. 

 

Figura 1. Estrutura proposta para o sistema [Zn(phen)(van)2]. 

Fonte: Instituto de química UFRN 
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A incorporação de fármacos a membranas representam vias de sistemas de liberação 

controlada de fármacos e melhoram a distribuição em tecidos biológicos. Sendo assim 

pretende-se estudar o efeito da incorporação deste novo composto [Zn(phen)(van)2] a uma 

biomembrana de quitosana, a fim de desenvolver um novo curativo aplicável em feridas, que 

após os ensaios in vivo poderão servir de alternativa terapêutica para diversos casos de 

inflamações cutâneas.  

Esse trabalho visa o desenvolvimento de uma membrana para o carreamento de um 

candidato a fármaco testado pela primeira vez em uma aplicação biológica. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. DIABETES MELLITUS 

 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) classifica o diabetes como uma epidemia 

mundial e como um grave problema de saúde pública, pois o alto índice de pacientes 

acometidos pela doença assume o primeiro lugar em causa de mortalidade e hospitalizações, 

simultaneamente com as doenças hipertensivas. O Diabetes mellitus é caracterizado como 

uma doença crônica que apresenta níveis elevados de glicose plasmática e representa um 

grave problema de saúde pública, com impactos negativos na qualidade de vida dos 

portadores (FALANGA, 2005; WU et al., 2014). 

A hiperglicemia tem efeitos tóxicos em muitas células do organismo, contribuindo 

para o aparecimento de complicações agudas e crônicas associadas à doença. Complicações e 

disfunções de vários órgãos, em especial olhos, rins, coração, nervos e vasos sanguíneos 

podem estar associadas ao Diabetes. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes - (SBD, 

2013), a doença pode ser classificada como Diabetes Mellitus Tipo 1 (DM1), Diabetes 

Mellitus Tipo 2 (DM2), Diabetes Mellitus Gestacional, e outros casos específicos de Diabetes.  

A DM tipo 1, é desenvolvida devido a destruição das células β-pancreática, 

ocasionando à deficiência absoluta de insulina no organismo. A DM tipo 2, é desenvolvida 

em aproximadamente 90% dos casos e desenvolve graus variados de resistência a insulina e 

deficiência na secreção de insulina. A DM gestacional é caracterizada pelo aumento dos 

níveis de glicose no sangue devido alterações hormonais ao longo da gestação. Outros tipos 

de DM são decorrentes de causas genéticas, associação com outras patologias ou 

desenvolvido pelo uso de fármacos diabetogênicos (GROSS et al., 2002). 

Os sintomas mais comuns apresentados pelos indivíduos diabéticos é a poliúria, 

polidipsia, polifagia e a perda de peso. Clinicamente outros sintomas que causam a suspeita 

da DM se dão a partir de complicações crônicas desenvolvidas pelos pacientes, que são: 

Neuropatia, retinopatia ou doenças cardiovasculares (DUNCAN et al., 2013).  

O diagnóstico da DM é constatado através de exame de glicemia de jejum maior ou 

igual a 126mg/dL, teste de tolerância oral maior ou igual a 200mg/dL e hemoglobina glicada 

maior ou igual a 6,5%. Todos os testes necessitam de confirmações em duplicata 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2013).  
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O DM também é a causa mais comum de amputações não traumáticas de membros 

inferiores, cegueira irreversível e doença renal crônica (DALL et al., 2008). A úlcera do pé 

diabético é uma complicação com incidência elevada e geralmente está envolvida com 

hospitalizações e pode levar a amputações dos membros inferiores. Pacientes diabéticos 

apresentam cicatrização tardia ou deficiente de feridas, a glicose elevada pode induzir estresse 

oxidativo e ativar resposta inflamatória, importante para o desenvolvimento da neuropatia 

diabética. Diabéticos com neuropatia diabética apresentam maior probabilidade de 

desenvolverem feridas graves com complicações (MARTIN; RODRIGUES e CESARINO, 

2011). 

Entretanto, o pé diabético caracteriza um problema econômico significativo, 

principalmente se o tratamento e/ou amputação resulta em hospitalização prolongada, 

reabilitação e uma grande necessidade de cuidados domiciliares e de serviços sociais, além da 

qualidade de vida do paciente ser extremamente prejudicada (CAIAFA, et al., 2011). 

O quadro 1 apresenta as principais opções terapêuticas recomendadas pelo Ministerio 

da Saúde no tratamento de feridas disponíveis no Brasil, com sua descrição, indicações de 

utilização e mecanismos de ação.  

 

 

Quadro 1. Terapêuticas mais utilizadas atualmente no tratamento de feridas (Baseado nas recomendações do 

Ministério da Saúde do Brasil). 

DESCRIÇÃO INDICAÇÃO MECANISMOS DE AÇÃO 

Plihexemetilenobiguanida 

(PHMB) solução ou em rolo 

Remoção de resíduos 

como fezes, restos de 

coberturas, desodorização.  

Agem "limpando" as áreas próximas da ferida 

pela ação detergente, desodorizante e mecânica. 

Papaína em gel ou creme (8, 

10 e 12%), 

Tratamento de feridas 

abertas com tecido inviável 

seco 

Dissociação das moléculas de proteína 

(desbridamento químico). Anti-inflamatório, 

bactericida e bacteriostático. Estimula a força 

tensil e acelera o processo cicatricial. 

Hidrocolóide, AGE (Ácidos 

graxos essenciais) e Óxido 

de zinco. 

Podem ser usados em 

todos os tipos de lesão, nos 

diversos estágios do 

processo cicatricial e como 

preventivo de lesões.  

Triglicérides de cadeia média atuam de forma 

positiva no pro cesso de cicatrização, tanto por 

sua ação bactericida como por sua interferência 

em diversas fases do processo: - atuam sobre a 

membrana celular, aumentando sua 

permeabilidade; - facilitam a entrada de fatores 

de crescimento; - promovem mitose e 

proliferação celular; - estimulam a 

neoangiogênese; - quimiotáxicos para 

leucócitos. 
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Carvão ativado associado 

com alginato de prata, 

hidrofibra com prata e 

espuma de poliuretano. 

Feridas infectadas, 

exsudativas, superficiais 

ou profundas, fétidas.  

Remove o excesso do exsudato da ferida por 

adsorção (carvão) - efeito bactericida (prata); 

promove controle da carga bacteriana e odor. 

Alginato de cálcio, 

hidrofibra sem prata; 

Feridas superficiais, com 

perda parcial de tecido 

(placa) ou lesões 

cavitárias, profundas, 

altamente exsudativas, 

com ou sem infecção (fita). 

- feridas exsudativas ou 

com sangramento; - feridas 

agudas ou crônicas; - 

colonizadas ou infectadas.  

Em contato com o exsudato ou sangue forma 

um gel fibroso, hidrofílico, hemostático e rico 

em cálcio que interage com os íons de sódio da 

ferida absorvendo o excesso de exsudato e/ou 

sangue e mantendo o meio úmido. 

Bandagens - Bandagem de 

algodão puro ou misto 

impregnada com óxido, de 

zinco, glicerina, óleo de 

castor ou mineral. 

Úlceras venosas de pernas 

e linfedemas. 

Possui atividade cicatrizante e reepitelizante, 

atuando na contenção de edema ao auxiliar no 

melhor retorno venoso e redução de exsudato. 

Sulfadiazina de prata Queimaduras, lesões 

infectadas ou com tecido 

necrótico, conforme 

prescrição. 

Capacidade bactericida imediata e 

bacteriostática residual, devido aos sais de prata. 

Filmes semi-permeáveis Feridas secas; queimaduras 

ou feridas com dano 

parcial de tecido; - 

proteção de áreas de risco 

lesional, fixação de 

cateteres; - cobertura 

secundária. 

Mantêm a umidade e o pH natural da pele. 

Colágeno biológico Feridas em qualquer fase 

do processo de 

cicatrização. - o colágeno 

simples pode ser usado em 

todo tipo de ferida, e o 

colágeno com alginato nas 

feridas exsudativas; - 

infectadas ou colonizadas. 

O colágeno promove granulação e epitelização; 

quimiotáxico para macrófagos e fibroblastos. O 

alginato controla o exsudato, formando um gel 

que mantém o meio úmido. 

Fator de crescimento celular Úlceras de difícil 

cicatrização, com dano 

parcial , mas que tenham 

adequado aporte 

sanguíneo.  

Age na membrana celular (ativa a tirosina-

quinase que entra em contato com o DNA, 

estimulando a divisão e proliferação celular). 

Curativo de gaze não 

aderente 

Queimaduras superficiais, 

áreas cruentas, pós-

traumas ou pós-ressecção 

cirúrgica, áreas doadoras 

ou receptoras, feridas com 

formação de tecido de 

granulação. 

Evitam aderência do curativo à ferida, 

permitindo o fluxo para o curativo secundário, 

não interferindo com o tecido de regeneração, e 

evitam a dor durante a troca. 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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Apesar dos avanços nas últimas décadas na compreensão acerca dos diversos fatores 

de causa e consequências da cicatrização dificultada em indivíduos acometidos pelo diabetes, 

e com a crescente pesquisa e a descoberta de novos recursos e tecnologias para tratamentos, 

ainda há muito para ser descoberto, em especial nos países subdesenvolvidos, em que ainda 

são elevadas a incidência e a prevalência de lesões crônicas. 

Autores estimam que quase 3% da população brasileira é portadora de lesões crônicas, 

que aumenta para 10% no caso de diabéticos, e que por volta de quatro milhões de pessoas 

sejam portadoras deste problema ou apresentam algum tipo de complicação no processo de 

cicatrização, o que requer maior investimento em pesquisas para buscar novos recursos e 

tecnologias, com menor custo, maior eficácia e acessibilidade à população brasileira 

(MANDELBAUM, DI SANTIS e MANDELBAUM, 2003). 

 

2.2. CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS 

 

O aparecimento de uma ferida em um organismo provoca uma série de reações 

celulares e bioquímicas com a finalidade de reparar o tecido lesionado. A cicatrização de 

feridas compreende em uma perfeita e coordenada cascata de eventos celulares e moleculares 

que interagem para que ocorra o reestabelecimento do tecido (ORTONNE E CLÉVY, 1994). 

A lesão tecidual pode atingir a derme parcialmente ou totalmente, ou alcançar o tecido celular 

subcutâneo (MANDELBAUM, DI SANTIS e MANDELBAUM, 2003). 

Alguns autores que consideram três estágios no processo de cicatrização: inicialmente 

um estágio inflamatório, seguido por um de proliferação e finalizando com o reparo em um 

estágio de remodelação (ORTONNE E CLÉVY, 1994). Já outros, categorizam o processo 

mais detalhadamente dividindo em cinco fases principais: 1 - coagulação; 2 - inflamação; 3 - 

proliferação; 4 - contração da ferida; 5 – remodelação (FAZIO E GOSLEN, 2000). 

O início do processo de coagulação se dá imediatamente após a injúria tecidual. Essa 

fase está associada à atividade plaquetária e da cascata de coagulação (TERKELTAUB E 

GINSBERG, 1998), Substâncias vasoativas, proteínas adesivas, fatores de crescimento e 

proteases são liberadas estimulando a continuação do processo. Além de promover a 

hemostasia o coágulo liga-se a fibronectina de forma cruzada formando uma matriz 

provisória, favorecendo a entrada de fibroblastos, células endoteliais e queratinócitos na ferida 

(BROUGHTON; JANIS E ATTINGER, 2006). 
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A Fase inflamatória está ligada intrinsecamente a fase anterior, a inflamação depende 

de vários mediadores químicos, das células inflamatórias, como os leucócitos 

polimorfonucleares, macrófagos e linfócitos. Os polimorfonucleares chegam ao inicio da 

lesão e ficam por período que varia de três a cinco dias e são responsáveis por fagocitar 

bactérias. O macrófago é a célula inflamatória mais importante dessa fase e permanece na 

lesão do terceiro ao décimo dia. Sua função é de fagocitar bactérias, remover corpos estranhos 

e conduzir a formação de tecido de granulação (BROUGHTON; JANIS E ATTINGER, 

2006). 

O processo proliferativo é dividido em três subfases (reepitelização, fibroplasia e 

angiogênese), a proliferação é responsável pelo "fechamento" da lesão. Na reepitelização 

ocorre a migração de queratinócitos das bordas da ferida e dos anexos epiteliais, os fatores de 

crescimento são os prováveis responsáveis pelos aumentos das mitoses e hiperplasia do 

epitélio (LAWRENCE; DIEGELMANN, 1994). 

A segunda fase da proliferação inclui a fibroplasia e formação da matriz, que é 

extremamente importante na formação do tecido de granulação (coleção de elementos 

celulares, incluindo fibroblastos, células inflamatórias e componentes neovasculares e da 

matriz, como a fibronectina, as glicosaminoglicanas e o colágeno). A formação do tecido de 

granulação depende do fibroblasto, célula crítica na formação da matriz. Longe de ser apenas 

produtor de colágeno, o fibroblasto produz elastina, fibronectina, glicosaminoglicana e 

proteases, estas responsáveis pelo desbridamento e remodelamento fisiológico (VAN 

WINKLE, 1967) Os fibroblastos dos tecidos vizinhos migram para a ferida, porém precisam 

ser ativados (CAMPOS; BORGES-BRANCO; GROTH, 2007). O fator de crescimento mais 

importante na proliferação e ativação dos fibroblastos é o fator de crescimento derivado das 

plaquetas - PDGF (BROUGHTON; JANIS E ATTINGER, 2006). Em seguida é liberado o 

TGF-β, que estimula os fibroblastos a produzirem colágeno tipo I e a promover a contração da 

ferida. A última fase da proliferação é a angiogênese, essencial para o suprimento de oxigênio 

e nutrientes para a cicatrização. A angiogênese trata-se da formação de novos vasos 

sanguíneos e é regulada através de fatores de crescimento (TNF-a, TGF-b, VEGF, FGF, 

PDGF), macrófagos e células endoteliais danificadas (RAJA; GARCIA; ISSEROFF, 2007). 

A fase de contração da ferida consiste na diminuição do tamanho total da ferida e 

aumento da resistência da cicatriz (VAN WINKLE, 1967). Dependendo do tipo, uma lesão 
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tem contração mesmo quando há enxertos, que diminuem em 20% o tamanho da ferida, sendo 

provocada pelos miofibroblastos e pela reorganização do colágeno (ANDERSON, 1996). 

A última fase do processo se dá na remodelação do tecido, trata-se da parte mais longa 

da cicatrização e podem durar meses. O colágeno se deposita e reorganiza a matriz 

extracelular aumentando a força de tensão do tecido e diminuindo o tamanho da cicatriz e do 

eritema (VIEIRA et al., 2002; NETO, 2003).  

A nova cicatriz formada pode causar perda da função do tecido ou não, sendo este um 

parâmetro para avaliar a eficácia de um tratamento. Se houver a diminuição da neovasculatura 

a cicatriz pode ser considerada avascular. Uma cicatrização normal tem aproximadamente 

80% da força de tensão da pele normal, plana e não volumosa (KNOTTENBELT, 2003). 

É essencial uma investigação minuciosa para avaliar todos os fatores que podem 

interferir na cicatrização. Dos fatores gerais, a idade, o estado nutricional do paciente, a 

existência de doenças de base, como diabetes, alterações cardiocirculatórias e de coagulação, 

aterosclerose, disfunção renal, quadros infecciosos sistêmicos e uso de drogas sistêmicas 

podem interferir no processo cicatricial (HALLORAN & SLAVIN, 2002; NETO, 2003). 

No entanto, nos pacientes diabéticos, a restauração do tecido ocorre de forma mais 

lenta em comparação a indivíduos saudáveis. Vários mecanismos são considerados como 

fatores importantes na diminuição do processo de cicatrização, tais com: produção excessiva 

de Espécies Reativas de Oxigênio, redução do Óxido Nítrico e atenuação da reposta aos 

Fatores de Crescimento (BREM e TOMIC, 2007; KOLLURU, BIR e KEVIL, 2012).  

A presença da disfunção endotelial, caracterizada pela incapacidade das artérias e 

arteríolas em desempenhar suas funções na regulação do tônus vascular, em resposta a um 

estímulo apropriado, leva a um microambiente isquêmico (MARTINS et al., 2013).  

O aumento da expressão do Fator de Necrose Tumoral α (TNFα) pode reduzir a 

produção de inibidores teciduais da metaloproteinases por fibroblastos, contribuindo 

potencialmente pela elevada atividade proteolítica nessa situação. Tais inibidores também são 

responsáveis por estimular o crescimento de uma variedade de tipos de células, incluindo 

queratinócitos e células epiteliais (KOLLURU, BIR e KEVIL, 2012, MARTINS et al., 2013).  

Além disso, é descrita a diminuição da expressão do Fator de Crescimento 

Transformador β1 (TGF-β1), um  potente modulador da atividade da colagenase e da secreção 
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de  inibidores teciduais da metaloproteinases. O TGF-β1 também é capaz de estimular a 

apoptose de células epiteliais e fibroblastos, processo importante na retração da ferida, de 

modo que a falta deste fator de crescimento leva ao retardo da cicatrização (KANETO, et al. 

2010; MARTINS et al., 2013). 
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2. OBJETIVO 

 

2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral desse trabalho foi investigar o efeito da membrana de quitosana com 

complexo de Zinco-vanilina (CS-ZPV) no modelo experimental de lesão cutânea em ratos 

diabéticos. 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

 

▪ Analisar o efeito da membrana de quitosana com complexo de Zinco-vanilina (CS-ZPV) 

em parâmetros de inflamação ou cicatrização com análises macroscópica e 

histopatológica. 

 

▪ Verificar os níveis de marcadores de Interleucina 1-beta (IL-1β), Interleucina 10 (IL-10) e 

Fator de necrose tumoral (TNF-α). 

 

▪ Avaliar a expressão gênica por RT-PCR dos genes de Fator de transformação de 

crescimento (TGF-β) e Fator de crescimento endotelial vascular (VEGF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1.  CONSIDERAÇÕES ÉTICAS E CARACTERIZAÇÃO DOS GRUPOS 

EXPERIMENTAIS 

 

  Este projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, protocolo número 005006/2017 (ANEXO I).  

Utilizou-se 40 ratos do tipo Wistar, machos, com peso entre 240-260g, provenientes 

do biotério do Centro de Biociências, departamento de Biofísica e Farmacologia – UFRN. Os 

animais foram divididos em cinco grupos experimentais correspondente ao tratamento, sendo 

cada grupo composto de 08 animais. Após a indução da lesão os animais ficaram alojados em 

caixas de polipropileno individualizadas, os quais foram mantidos sob condições de 

temperatura adequada (24±2ºC) e ciclos de claro/escuro (12h/12h) controlados durante os 

experimentos. Os animais receberam água e alimentação ad libitum.  

  O primeiro grupo experimental é referente ao grupo normal, com animais sem diabetes 

tratados com salina. O grupo dois trata-se dos animais diabéticos tratados com salina, o grupo 

três foram animais diabéticos tratados com membrana de quitosana pura. Nos grupos quatro e 

cinco, os animais diabéticos receberam tratamento com a membrana de CS-ZPV 1 e 2 nas 

concentrações 0,460mg/Cm2 e 0,671mg/Cm2, respectivamente. Nos dias 7 e 14 após a 

realização das excisões, 04 animais de cada grupo foram eutanasiados em cada um destes 

tempos, respectivamente. Desenho experimental representado na figura 2. 

 

 

Figura 2. Desenho experimental 

Fonte: Elaborado pela Autora 
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3.2. PREPARAÇÃO DAS MEMBRANAS DE QUITOSANA E DO SISTEMA 

ZINCO-VANILINA (CS-ZPV). 

 

Os reagentes ZnCl2, 1,10-fenantrolina, vanilina, D-glucosamina e HCl foram 

adquiridos da Sigma-Aldrich e utilizados sem purificação adicional. A quitosana foi adquirida 

do fabricante Polymar e purificada de acordo com procedimento descrito na literatura 

(CAMPANA, SIGNINI, 2001). O complexo precursor [Zn(phen)Cl2] foi preparado de acordo 

com procedimento previamente descrito (AWAD, et al. 2010).  

A membrana CS-ZPV (figura 3B) foi obtida em colaboração com o professor Dr. 

Daniel de Lima Pontes, Laboratório de Química de Coordenação e Polímeros/LQCPol da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

 Para a preparação das membranas, 1,0 g de quitosana, previamente purificada, foi 

solubilizada em 50 mL de uma solução aquosa de ácido acético 1% (v/v). A solução foi 

mantida sob agitação durante 24 horas. Após este período, 12,5 mL da solução de quitosana 

foi adicionada a placas de petri de 50 mL. A membrana é formada após a completa 

evaporação do solvente à temperatura ambiente (25 oC) sendo lavada com solução aquosa de 

NaOH 1% (m/v) e água destilada e novamente seca em temperatura ambiente. 

 A modificação das membranas de quitosana com o complexo foi realizada a partir da 

imersão das membranas de quitosana com dimensões de 2,5 cm x 2,5 cm em 5 mL de solução 

de [Zn(phen)(van)2] 0,01 mol L-1, 50:50 (v/v) de metanol e dimetil sulfóxido (DMSO). O 

sistema reacional foi mantido em repouso à temperatura ambiente durante 14 e 20 dias para 

obter membranas com diferentes concentrações do complexo [Zn(phen)(van)2] de 

0,460mg/Cm2 e 0,671mg/Cm2. As membranas foram cuidadosamente lavadas com 

metanol/DMSO (50:50 v/v) e secas em dessecador. Membranas modificadas obtidas após 14 e 

20 dias de imersão na solução do complexo foram identificadas neste trabalho como CS-

ZPV1 e CS-ZPV2, respectivamente.  

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO POR INFRAVERMELHO (IV) E MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) DA MEMBRANA CS-ZPV 

 

As membranas foram caracterizadas por IV e MEV com a finalidade de analisar a sua 

caracterização química e morfológica através dos espectros dos compostos envolvidos e das 

imagens da superfície da membrana, respectivamente. 
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Para comprovação da formação do sistema (CS-ZPV) Os espectros eletrônicos (Uv-Vis) 

foram obtidos em solução (água e tampão PBS 0,1 mol L-1, pH 7,4) à temperatura ambiente 

em um espectrofotômetro Uv-Vis, Agilent, photodiode-array, modelo 8453. Os espectros de 

infravermelho (IV) foram obtidos na faixa espectral de 4000 a 400 cm−1, utilizando um 

espectrômetro Shimadzu FTIR-8400S. Os complexos e ligantes foram analisados após a 

preparação de pastilhas de KBr, enquanto que as membranas foram analisados sem preparo 

prévio, permitindo a passagem da radiação diretamente através da membrana.  

As micrografias de varredura (MEV) das membranas de quitosana (CS) e quitosana 

modificada com o complexo de zinco(II) (CS-ZPV) foram obtidas através de um microscópio 

eletrônico de varredura, MEV – FEG (Zeiss). As membranas foram depositadas previamente 

em porta-amostras com fita de grafite e metalizados com ouro, durante 30 segundos e 30 mA.  

 

 

3.4. INDUÇÃO DO DIABETES MELLITUS E FERIDAS CUTÂNEAS  

 

 Após período de adaptação, os animais foram divididos em um grupo normal e quatro 

grupos diabéticos. Os grupos diabéticos foram anestesiados por via inalatória com isoflurano 

e, em seguida, administrado estreptozotocina 40mg/Kg (Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, USA) 

diluída em tampão citrato 0,1M e pH 4,5 pela veia peniana, conforme protocolo-adaptado 

descrito por Cunha et al. (2009).  

 Para constatação do estado diabético dos animais, a verificação da glicemia foi medida 

em glicosímetro Accu-Check Advantage, (Roche Diagnostica®) 120h após a indução com 

estreptozotocina. Foram considerados diabéticos os animais que apresentaram valores 

superiores a 300 mg/dL.  

  No sétimo dia após o procedimento de indução diabética, os animais selecionados 

foram anestesiados por meio da injeção intraperitoneal de xilazina e ketamina 10 mg/Kg e 80 

mg/Kg, respectivamente. Após anestesia foi realizada tricotomia no dorso do animal seguido 

de assepsia local com clorexidina a 4%. A excisão circular da pele medindo 1,0 cm de 

diâmetro foi feita com auxilio de um punch, deixando exposto o panniculus carnosus, 

conforme o protocolo adaptado de Martins et al. (2006). Em seguida a membrana foi aplicada 

sob a lesão (figura 3A). Os animais foram eutanasiados nos dias 7 e 14 após a lesão cutânea. 
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Figura 3. (A) Ferida cutânea dorsal com aplicação da membrana. (B) Membrana de quitosana com complexo de 

Zinco-vanilina (CS-ZPV). 

  

3.5.  ANÁLISE MACROSCÓPICA E HISTOPATOLÓGICA 

 

 Na análise macroscópica, a área percentual da ferida nos dias de pós-operatório foi 

calculada comparando-se as alterações no tamanho da ferida em relação ao primeiro dia do 

procedimento. O monitoramento da evolução cicatricial foi utilizado no software ImageJ para 

mensuração (SANTANA, 2006). 

 As amostras das feridas cutâneas dos animais submetidos ao modelo experimental 

foram coletadas e imediatamente fixadas em formol a 10%, após 24hs retiradas do formol e 

desidratadas com álcool em diferentes tempos e concentrações, e posteriormente submetidas a 

banhos de parafina. Após este processo, as amostras foram cortadas em micrótomo em 

secções de 5 µm. Em seguida, fixadas em lâminas e coradas com hematoxilina e eosina (HE) 

e examinadas por microscopia óptica. 

  Nos dias 7 e 14 do modelo experimental, as análises histopatológicas das feridas 

cutâneas foram classificadas e pontuadas da seguinte forma: reepitelização, 

neovascularização, número de leucócitos, número de fibroblastos, colagenização e infiltrado 

inflamatório. Scores entre 0 e 3 (0 - Nenhum, 1 - Escasso, 2 - Moderado, 3 - Abundante) foi 

atribuído a cada variável e calculado a média dos scores, conforme o protocolo adaptado de 

Abramov et al. (2007). 

 

3.6. QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS 

 

  A concentração das citocinas IL1-β, IL-10 e TNF-α foi mensurada utilizando kits 

comerciais de ensaio imuno enzimático (R&D Systems, Minneapolis, Minnesota, USA), e a 

densidade óptica medida a 490 nm em espectrofotômetro. As amostras da lesão foram 

A B 
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homogeneizadas e processadas como descrito por Safieh-Garabedian e colaboradores (1995). 

Placas de 96 poços foram incubadas por 12 h a 4°C com anticorpos de captura de IL-1β, IL-

10 e TNF-α. Após sensibilização das placas as amostras foram adicionadas e incubadas por 2 

h. As placas foram lavadas três vezes com solução de lavagem e incubadas com anticorpo 

monoclonal biotinilado. Após o período de incubação as placas foram lavadas novamente. E 

em seguida, adicionada solução diluída de streptavidina. A reação enzimática foi interrompida 

com H2SO4 (1M). Os resultados foram expressos em pg/mL (ARAÚJO et al., 2013). 

 

3.7. Rt-PCR 

 

 A análise de RT-PCR quantitativa foi realizada utilizando o SYBR Green (Applied 

Biosystems, EUA) e Step One Plus (Applied Biosystems, EUA), de acordo com as instruções 

do fabricante. O RNA total das amostras (n=4) foi extraído com o reagente Trizol (Life 

Technologies, Califórnia, EUA), como descrito na literatura (CHOMCZYNSKI E SACCHI, 

2006). Posteriormente, as amostras foram isoladas e purificadas utilizando sistema de 

isolamento de RNA total de SV (Promega Corporation, EUA). A concentração de RNA foi 

determinada medindo a densidade óptica a um comprimento de onda de 260 nm (OD260) 

com densidade equivalente a 40 μg/ml de RNA. A seguir, 5 μg de RNA foram transcritos de 

forma reversa para cDNA utilizando uma mistura reacional contendo 4 μl de tampão de 

reação 5x, 2 μl de mistura de dNTP (10 mM), 20 unidades de inibidor de RNase, 200 

unidades de transcriptase reversa e 0,5 μg de primer oligo DT (High-capacity cDNA reverse 

transcription kit, Foster City, EUA) num volume total de 20 μl. A reação ocorreu a 42°C 

durante 60 minutos e finalizada por aquecimento a 70°C durante 10 minutos. 

 Posteriormente a extração do RNA total, o cDNA de primeira cadeia foi sintetizado a 

partir de 20 μL de RNA total com o sistema de transcriptase reversa para RtPCR (promega), 

de acordo com o protocolo do fabricante. Os primers foram projetados a partir do Software 

Primer Express (Applied BiosystemsTM). A expressão do gene foi avaliada por amplificação 

por PCR, utilizando pares de iniciadores de Rattus novergicus (Tabela 1) de acordo com um 

protocolo padrão.   
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Tabela 1. Sequências de expressão gênica. 

GENES PRIMER INICIADOR PRIMER REVERSO 

GADPH AACTTGGCATCGTGGAAGG GTGGATGCAGGGATGATGTTC 

VEGF GGTTTGGAGAGGTTGCTCCTT CTTTCCTCCTCTGCTGATTTCCAAAA 

TGFβ GAGGTGACCTGGGCACCAT GGCCATGAGGAGCAGGAA 

FONTE: Elaborado pela Autora 

 

 

3.8.ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

  Os dados foram apresentados como médias ± desvio-padrão. As comparações entre os 

grupos foram verificadas através da análise de variância unidirecional (ANOVA) seguida pelo 

pós-teste de Tukey. Foi utilizado o software (GraphPad Prism 5.0, La Jolla, CA, EUA). 

Quando obtido valor de p≤0.05 as diferenças foram consideradas estatisticamente 

significativas. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO (IV) E MICROSCOPIA 

ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV) DA CS-ZPV 

 

O espectro de infravermelho da membrana de quitosana não modificada apresentou 

bandas em 2920 e 2879 cm-1, referentes aos estiramentos C-H assimétrico e simétrico. Bandas 

características do estiramento C=O de amida secundária, em 1652 cm-1, e estiramento do 

grupo amino em 1586 cm-1, bem como bandas em 1420 e 1378 cm-1, atribuídas à deformação 

angular C-H, e em 1321 e 898 cm-1, referentes, respectivamente, ao estiramento CH3 de amida 

terciária e deformação C-H.  

 O espectro da membrana modificada CS-ZPV, também apresentou as mesmas bandas 

relatadas, típicas da matriz polimérica. Entretanto, as bandas características de estiramentos 

C=O de amida secundária (1652 cm-1) e do grupo amino (1586 cm-1) apresentam 

deslocamentos para maiores energias de 11 e 14 cm-1, respectivamente, em relação à 

quitosana não modificada, conforme apresentado na Figura 4.  

 
Figura 4. Sobreposição dos espectros de infravermelho da quitosana não modificada (vermelho) e CS-ZPV (1,0 

mg cm-2 do complexo precursor). 

Fonte: Adaptada de De Aragão Tavares et al., Front. Pharmacol., 2019. 
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  Além desses deslocamentos, o espectro do complexo apresentou ainda cinco novas 

bandas, localizadas em 1662, 1627, 1516, 1292 e 754 cm-1, conforme observado na Figura 4. 

A região entre 1218 a 919 cm-1, referente aos estiramentos C-O-C do anel glicosídico e a 

bandas específicas da ponte glicosídica β (1-4), a qual une as unidades monossacarídicas, de 

elevada intensidade, foi omitida do espectro para permitir melhor visualização das demais 

bandas com menor intensidade.  

Foram obtidos os espectros de infravermelho da base de Schiff originada a partir da 

condensação entre vanilina e D-glucosamina (vglu), bem como do seu respectivo novo 

complexo de zinco(II). A partir da sobreposição dos espectros dos compostos (Figura 5), 

observa-se que apenas o complexo com quitosana apresenta banda em 1662 cm-1, referente ao 

estiramento C=O de aldeído aromático. 

 

Figura 5. Sobreposição dos espectros de IV dos compostos vglu (preto), CS-ZPV (vermelho) e 

[Zn(phen)(vglu)2] (azul). 

Fonte: Adaptada de De Aragão Tavares et al., Front. Pharmacol., 2019. 
 

A Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) foi utilizada no estudo da morfologia 

das superfícies da CS e CS-ZPV. A Figura 6 apresenta a Microscopia Eletrônica de 

Varredura (MEV) para a membrana de quitosana CS, bem como para a membrana modificada 

CS-ZPV, com ampliações de 500 X, 1000 X, 2000 X e 4000 X. 
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A membrana CS apresenta uma superfície com estrutura homogênea, lisa e contínua, 

com ausência de macroporos. Esses resultados caracterizam a membrana como densa com 

uma matriz uniforme, sem rachaduras ou poros em sua superfície. Esses resultados 

corroboram com dados obtidos por outros autores (MA et al. 2017; SHAHBAZI et al. 2017). 

São perceptíveis apenas algumas partículas que podem ser referentes ao hidróxido de sódio do 

processo de lavagem que permaneceu na superfície da membrana.  

A análise morfológica da membrana CS-ZPV mostra uma superfície lisa, com 

aglomerações de partículas dispersas com espaçamentos regulares. Alguns destes 

aglomerados intercalam a superfície da membrana e, por isso, ficam parcialmente recobertos. 

Ao observar a ampliação de 4000 X, verifica-se que as partículas apresentam características 

quebradiças, com aspecto fragmentado, conforme observado na Figura 6.  
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Figura 6. Imagens da Microscopia eletrônica de varredura obtidas a partir das membranas de quitosana pura 

(CS) e Membrana de quitosana com complexo de zinco-vanilina (CS-ZPV) com ampliações de 500, 1000, 

2000X. 

Fonte: Adaptada de De Aragão Tavares et al., Front. Pharmacol., 2019. 

 

4.2.  AVALIAÇÃO MACROSCÓPICA E HISTOPATOLÓGICA DO 

TRATAMENTO COM CS-ZPV 

 

A avaliação macroscópica das feridas (Figura 7) aos 7º e 14º dia de pós-operatório 

demonstrou diferença significativa quanto à área de contração das feridas, que foi de 

aproximadamente 35% e 66% para o grupo normal (Sem diabetes, com cura natural), 20% e 
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62% para o grupo diabético sem tratamento, 40% e 70% para CS (animais diabéticos tratados 

com a membrana de quitosana pura), 51% e 98% na CS-ZPV1 e 63% e 99% no tratamento 

com a CS-ZPV2, no 7º e 14º dia, respectivamente. Na comparação entre médias, os grupos 

tratados com a membrana de quitosana e complexo de zinco nas doses 01 e 02, não 

demonstraram diferença significativa entre si, porém foram superiores estatisticamente aos 

demais grupos.  

Além disso, quando analisada a evolução do processo cicatricial pela medida das áreas 

das feridas no decorrer do tempo, foi possível observar que os grupos tratados apresentaram 

melhor resultado que o grupo normal desde o décimo dia de cicatrização e alcançaram 100% 

de redução de suas áreas no 14º dia. A evolução macroscópica da cicatrização das feridas, em 

todos os períodos, pode ser observada na Figura 7.  
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Figura 7. (A) Imagens representativas das feridas cutâneas em ratos dos grupos normal e diabéticos e após a 

administração de CS, CS-ZPV1 e CS-ZPV2 nos dias 0, 7, e 14. (B) Redução média da área das feridas ao 7º e 

14º dia.  

Fonte: Adaptada de De Aragão Tavares et al., Front. Pharmacol., 2019. 

 

 Na análise histopatológica HE (Figura 8), observou-se que nos animais normais 

tratados com CS-ZPV1 e CS-ZPV2 o remodelamento da derme e o fechamento da ferida 

estavam completos. Feridas de animais diabéticos não tratados tiveram reepitelização 

incompleta. Os animais tratados com o complexo zinco-vanilina apresentaram melhora 

qualitativa e quantitativa da cicatrização da úlcera, evidenciada pela presença de tecido 

conjuntivo fibroso densamente colagenado, quando comparados aos animais diabéticos não 

tratados. 
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Figura 8. Imagem representativa da análise histopatológica de úlcera de ratos submetidos a diabetes no 7 e 14 

dias experimentais. Cura normal – 7 dias (A) ou 14 dias (B). Ratos diabéticos/Não tratados – 7 dias (C) ou 14 

dias (D), ratos diabéticos tratados com CS – 7 dias (E) e 14 dias (F). Ratos diabéticos tratados com membrana 

CS-ZPV - 7 dias (G) ou 14 dias (H); Ratos diabéticos tratados com membrana CS-CZPV2 - 7 dias (I) ou 14 dias 

(J).  Crosta com exsudato,  Discreto infiltrado inflamatório,  Moderado infiltrado inflamatório,  Intenso 

infiltrado inflamatório,  Extravasamento de hemácias, →: tecido conjuntivo fibroso densamente 

colageneizado. 

Fonte: Adaptada de De Aragão Tavares et al., Front. Pharmacol., 2019. 

 Resultados histopatológicos das feridas tratadas com a membrana CS-ZPV1 e CS-

ZPV2 apresentaram nível de reepitelização e de neovascularização mais abundante 

comparado aos demais grupos nos 7 e 14 dias. Além disso, o nível de deposição de colágeno 

dos grupos que receberam a membrana foi semelhante ou superior ao grupo normal. O grupo 

tratado também apresentou menor proliferação de leucócitos e infiltrado inflamatório 

comparado ao grupo diabético sem tratamento nos dois dias de avaliação experimental. A 

membrana com quitosana pura também se demonstrou efetiva na melhoria da reepitelização, 

neovascularização, colageneização e menos infiltrado inflamatório. Os valores dos scores 

referente à proliferação de fibroblastos não foram significativos estatisticamente no 14º dia, 

pois apresentaram valor de P>0,05. Conforme descrito na Tabela 2.  

 

Tabela 2. Valores médios (± desvio padrão) dos escores histopatológicos de cicatrização de feridas entre os 

grupos estudo e controle. P <0,05 foi considerado estatisticamente significativo. 

Grupos  Normal Diabéticos CS CS-ZPV1 CS-ZPV2 
 

P Valor 
Dias  7 7 7 7 7 

 

Reepitelização  0,60 ± 0,54 0,40 ± 0,55 1,20 ± 0,44 1.40 ± 0,54 1.40 ± 0,54  0,04 

Neovascularização  1,20 ± 0,44 0,80 ± 0,44 1,40 ± 0,54 1.60 ± 0,54 1.40 ± 0,54  0,17 

Colageneização  1,60 ± 0,54 1,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 2,20 ± 0,44 2,20 ± 0,44  0,001 

Número de fibroblastos  2,20 ± 0,44 1,80 ± 0,44 2,40 ± 0,54 2,60 ± 0,54 2,80 ± 0,44  0,03 

Número de leucócitos  2,60 ± 0,54 2,80 ± 0,44 2,40 ± 0,54 2,20 ± 0,44 1,80 ± 0,44  0,03 

Infiltrado inflamatório  2,40 ± 0,54 3,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 2,00 ± 0,70 1,80 ± 0,44  0,01 
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Grupos  Normal Diabéticos CS CS-ZPV1 CS-ZPV2 
 

P Valor 
Dias  14 14 14 14 14 

 

Reepitelização  2,00 ± 0,00 1,80 ± 0,44 2,20 ± 0,44 2,80 ± 0,44 3,00 ± 0,00  0,001 

Neovascularização  2,40 ± 0,54 2,00 ± 0,00 2,40 ± 0,54 2,80 ± 0,44 3,00 ± 0,00  0,001 

Colageneização  3,00 ± 0,00 2,00 ± 0,00 2,40 ± 0,54 2,80 ± 0,44 3,00 ± 0,00  0,001 

Número de fibroblastos  2,60 ± 0,89 2,40 ± 0,89 2,60 ± 0,54 2,80 ± 0,44 2,80 ± 0,44  0,87 

Número de leucócitos  1,20 ± 0,44 1.40 ± 0,54 1.40 ± 0,54 0,40 ± 0,55 0,60 ± 0,54  0,04 

Infiltrado inflamatório  1,20 ± 0,44 1,40 ± 0,54 1,20 ± 0,44 0,80 ± 0,44 1,20 ± 0,44  0,38 

 

 

4.3. QUANTIFICAÇÃO DE CITOCINAS 

 

O grupo diabético sem tratamento apresentou níveis elevados das citocinas IL-1β e 

TNF α, quando comparado ao grupo normal. Os grupos tratados com a CS-ZPV nas 

concentrações 1 e 2 apresentaram redução nos níveis das citocinas IL-1β e TNF α, em 

comparação ao  grupo diabético sem tratamento (Figura 9). O grupo diabético sem 

tratamento apresentou redução nos níveis de IL 10, comparado ao grupo normal (p<0,05). Os 

grupos tratados com a membrana de quitosana, complexo de zinco-vanilina apresentaram 

níveis de IL 10 inferiores (p<0,05), comparado ao grupo diabético sem tratamento. 
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Figura 9. Niveis de Interleucina IL-1β, Citocinas do fator de necrose tumoral (TNF–α) e Interleucina IL-10 nos 

dias 7 e 14 do experimento. Os resultados são apresentados como a média ± erro padrão da média (n = 5). * p 

<0,05 vs. grupo normal, #p <0,05 vs. grupo diabético (análise de variância com pós-teste de Tukey). 

Fonte: De Aragão Tavares et al., Front. Pharmacol., 2019. 
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4.4.RT-PCR 

 

 O grupo diabético sem tratamento apresentou maior expressão de mRNA de VEGF 

e TGF-β, em comparação ao grupo normal, no 7 dia do modelo experimental (Figura 10, 

p˂0,05). O grupo diabético tratado com as doses 1 e 2 de CS-ZPV aumentou a expressão de 

RNAm de VEGF e TGF-β aos 14 dias da em relação ao grupos não tratados (Figura 10, 

p<0,05). 

 

Figura 10. Reação em cadeia da polimerase em tempo real para o fator transformador de crescimento beta 

(TGF-β) e fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) nos 7 e 14 dias do experimento. Os grupos CS-ZPV1 

e CS-ZPV2 aumentou a expressão gênica para TGF-β e VEGF no 14º dia, comparado ao grupo normal. (n = 5; 

*p < 0.05 vs. grupo normal, #p < 0.05 vs. grupo diabético, sem tratamento; análise de variância com pós-teste de 

Tukey). 

Fonte: De Aragão Tavares et al., Front. Pharmacol., 2019.  
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5. DISCUSSÃO  

 

No presente estudo, o diabetes foi induzido pela estreptozotocina e os animais 

submetidos à diabetes apresentaram níveis de glicose acima de 300 mg/dL, estes dados estão 

de acordo com a literatura (AKBARZADEH et al., 2007; DEEDS et al., 2011). A 

estreptozotocina promove destruição das células betas pancreáticas e consequentemente 

diminuição de insulina no organismo causando a Diabetes do tipo I (CALVO et al., 1979; 

OLIVEIRA-FILHO et al., 1986). A falta de insulina no organismo ocasiona a síndrome do 

diabetes mellitus, caracterizada pelo aumento da glicose no sangue, polidipsia, polifagia e 

poliúria ((DUNCAN et al., 2013)). Este modelo experimental foi realizado com animais do 

tipo rato Wistar devido à disponibilidade de obtenção, manuseio e principalmente pelas suas 

características anatômicas positivas para a indução do diabetes pela veia peniana utilizando 

estreptozotocina (PEDROSA FURLAN, 2001). 

Neste trabalho, a produção da membrana de quitosana com o complexo de Zinco-

vanilina (CS-ZPV) caracterizou-se como um processo de fácil obtenção. No entanto, muitos 

são os fatores que podem influenciar o processo e, consequentemente, a estrutura física e 

química da membrana. A concentração, método de purificação, tipos de solventes utilizados e 

a variação de pH ao longo do processo podem alterar a estabilidade do produto final 

(RINAUDO, 2008). Depois de obtida, a membrana foi caracterizada por meio de uma técnica 

espectroscópica e analisada através da microscopia eletrônica de varredura, que permitiram a 

identificação e investigação da composição da membrana, o que contribuiu para a 

comprovação da formação do sistema esperado e testado neste estudo. 

Os resultados espectroscópicos de uma amostra providenciam dados sobre a estrutura 

do composto a ser analisado, tais como geometria de ligação, natureza química de ligandos de 

um dado átomo, comprimentos de ligações químicas. Os dados da análise por infravermelho 

são expressos em linhas ou bandas de acordo com a absorção atômica (SALA, et al., 1984; 

SALA, 1996). 

Verificamos nos resultados de infravermelho que a banda em 1626 cm-1, presente no 

ligante vglu, é também verificada no espectro do complexo CS-ZPV sem deslocamento 

significativo. Tal banda é característica de estiramento C=N e indica a formação da base de 

Schiff no complexo. Verifica-se ainda que as bandas em 1516 e 1292 cm-1 na membrana de 

zinco estão presentes nos espectros do vglu (1526 e 1298 cm-1) e do complexo 

[Zn(phen)(vglu)2] (1504 e 1292 cm-1), as quais são referentes, respectivamente, ao 
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estiramento C=C aromático (vanilóides e phen) e deformações angulares C-H e O-H do anel 

glucosamínico. Essas novas bandas presentes na membrana indicam a formação da base de 

Schiff, bem como a presença dos grupos vanilóides no complexo polimérico formado. Tais 

alterações confirmam a formação da membrana CS-ZPV com a presença do composto. 

Observamos que o filme de quitosana pura nas imagens de microscopia eletrônica 

apresentou-se como uma matriz compacta, sem defeitos apreciáveis e ausência de 

macroporos, esses resultados corroboram com os obtidos por outros autores (ASSIS, SILVA, 

2003; WANG et al., 2008; ARAÚJO et al., 2012). 

Nos resultados da análise morfológica por microscopia eletrônica de varredura, as 

partículas aglomeradas na membrana de CS-ZPV não estão presentes na membrana de 

quitosana pura e, portanto, são indicativos da modificação da membrana polimérica. Esses 

resultados confirmam a presença do composto zinco-vanilina na membrana do composto e, 

portanto, a formação do sistema. 

Na presente pesquisa, o complexo zinco vanilina melhorou a lesão em ratos diabéticos, 

evidenciado pela melhora dos parâmetros macroscópicos e histopatológicos. Evidenciou-se no 

14º dia do modelo experimental, retração da área de lesão e áreas de cicatrização. 

Na análise da evolução do processo cicatricial pela medida das áreas das feridas no 

decorrer do tempo pós-operatório, foi possível observar que os grupos tratados com a 

membrana CS-ZPV nas duas doses apresentaram melhor resultado que o grupo normal e o 

grupo diabético sem tratamento desde o décimo dia de cicatrização e alcançaram 

aproximadamente 100% de redução de suas áreas de ferida no 14º dia, sendo assim não 

identificamos diferenças significativas entre as doses. 

 A contração da lesão pode ser vista como um indicativo da capacidade de 

cicatrização, sendo diretamente proporcional a porcentagem de contração da ferida. 

(MIRANDA, 2001). A área média ± desvio padrão das feridas tratadas pela CS-ZPV nas duas 

doses foram significativamente menor do que as feridas do grupo diabético tratado com 

solução salina. O fechamento da ferida nos grupos tratados foi iniciado com antecedência (7º 

dia) em comparação com os grupos normal e diabético. 

Dados da literatura relatam que nos dias iniciais do reparo de uma lesão, é realizada a 

hemostasia e a formação da rede plaquetária e fibrinogênica que fornece a matriz preliminar 

para os próximos eventos, as plaquetas se aderem ao colágeno e liberam fatores que aceleram 
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a migração e proliferação de fibroblasto (FALANGA, 1998; GOSAIN, DIPIETRO, 2004). 

Estudos de cicatrização em ratos diabéticos evidenciaram que a houve incompleta formação 

na rede de fibrina, atraso da reepitelização, redução de fibroblastos e consequentemente baixa 

produção de colágeno (GRANDINI, 1978; NISHIGAKI, 1989). Tais defeitos no processo de 

reparação são atribuidos a diminuição de insulina, pois a mesma atuaria como um hormônio 

pró-inflamatório (CORREIA; PIRES, 1988). 

Resultados semelhantes aos de Grandidi (1978) e Nishigaki (1989), foram 

evidenciados neste estudo, pois os animais do grupo diabético apresentaram quantidades de 

fibroblastos e de colágeno inferiores ao grupo controle. No entanto, verificou-se uma 

superação nos grupos diabéticos tratados em comparação ao grupo diabético não tratado. 

Sugere-se que a membrana CS-ZPV, favorece o aumento da atividade fibroblástica. 

O Zinco trata-se de um elemento essencial no organismo e desempenha a função de 

cofator em vários sistemas enzimáticos e fatores de transcrição (MARET, 2013). O zinco 

previne a apoptose epitelial através de mecanismos citoprotetores antioxidante, bem como 

aumentam a autodebridação e a migração de queratinócitos no reparo de feridas (BALBINO; 

PEREIRA; CURI, 2005). 

Além da terapia oral, a aplicação tópica de zinco tem se mostrado promissora devido a 

suas propriedades antiinfecciosa, antioxidante, colagenolítica e de facilitador do processo 

regenerativo. Alguns estudos relataram ainda um efeito benéfico do zinco na redução do 

tamanho de feridas abertas (HALLMANS, LASEK, 1985; AGREN, CHVAPIL, FRANZEN, 

1991; LANSDOWN et al., 2007). Por isso, considerou válido estudar o efeito exógeno de um 

composto a base de zinco aplicado em um modelo de cicatrização de lesões. 

Agren, Chvapil e Franzen, (1991), testaram o efeito do zinco aplicado localmente em 

feridas cutâneas de porcos, os resultados mostraram o aumento da reepitelização das feridas. 

Além disso, um estudo com Micropartículas de zinco (Zn) atuaram no fechamento de feridas 

em humanos e na migração de fibroblastos dérmicos (TANDON, et al., 2014). Da mesma, o 

zinco é capaz de aumentar a migração de queratinócitos (TENAUD, et al., 2000).  

A resposta inflamatória é um evento necessário no processo de cicatrização que se 

inicia logo após uma lesão. Esse processo compreende as fases de inflamação, proliferação 

fibroblástica e maturação do tecido. No caso de indivíduos diabéticos, a sequencia do 

processo é comprometida e motiva o retardo da fase de maturação e reorganização do tecido 

(RYAN; MAJNO, 1977). CUTLER et al., (1991), por sua vez, descreve modificações nas 
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funções leucocitárias dos polimorfonucleares no leito da ferida e confirmam o atraso no 

processo de reparação tecidual em ratos diabéticos.  

No presente trabalho, na lesão de animais diabéticos sem tratamento houve aumento 

nos níveis de citocinas pro-inflamatórias IL-1β e TNF-α. No processo inicial de reparo da 

lesão acontece a secreção de citocinas pró-inflamatórias (IL-1β, TNF-α), que são bastante 

expressivas na fase inflamatória (BARRIENTOS et al., 2008). Neste estudo, o complexo de 

zinco reduziu os níveis destas citocinas pró-inflamatórias e aumentou os níveis da citocina 

antiinflamatória, IL-10. O zinco também tem efeito protetor na inflamação, autores 

demostraram que o zinco diminui os níveis de IL-1β e TNF alfa em modelos experimentais 

(LIN, et al., 2018; WANG, et al., 2017). 

A IL-10 trata-se de uma citocina anti-inflamatória secretada pelos macrófagos do tipo 

M2, a modulação da IL1-β contribui na redução da inflamação e na formação da cicatriz 

(ORYAN et al., 2018). Nós mostramos que o complexo CS-ZPV aumenta os níveis de IL 10. 

Esse resultado está de acordo com dados da literatura, onde autores sugerem que a IL 10 inibe 

citocinas pró-inflamatórias e aumenta a cicatrização de feridas (WANG et al., 2009).  

Neste estudo, o complexo zinco-vanilina aumentou a expressão gênica do VEGF e 

TGFβ no 14 dia do modelo experimental. No entanto, mais estudos seriam necessários para 

determinar a expressão protéica desses marcadores são necessários para confirmar a 

participação do TGF-β e do VEGF associados aos efeitos protetores do complexo CS-ZPV no 

modelo de cicatrização de feridas cutâneas em ratos diabéticos. O TGFβ que colabora 

ativamente em vários processos biológicos e promove a contração da ferida, e o VEGF, 

realiza a modulação da angiogênese (BARRIENTOS et al., 2008; Byrne et al., 2005). A 

angiogênese é essencial na cicatrização, trata-se do processo no qual novos vasos sanguíneos 

são formados a partir de vasos preexistentes (FOLKMAN; SHING, 1992). Para avaliação do 

processo angiogênico foi realizada por HE na contagem de estruturas de vasos sanguíneos em 

cinco campos no maior aumento. Tais estruturas foram identificadas de acordo com a sua 

conformação ou pela presença de hemácias em seu interior. O TGFβ é um regulador 

fundamental na deposição da matriz extracelular, colágeno e fibronectina, que contribui para a 

cicatrização (SCHILLER, 2004).  

Durante o processo de cicatrização de feridas, é importante promover a angiogênese 

no estágio inicial. É interessante que um material de tratamento eficaz da ferida tenha a 

capacidade de estimular a angiogênese, pois os vasos sanguíneos desempenham um papel no 
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transporte de nutrientes e oxigênio a lesão (BAUER, et al. 2005; GREAVES, et al. 2013). 

Estudos recentes relataram que os íons de Zn2 são eficazes na promoção de angiogênese em 

pesquisas in vivo e in vitro (SASAKI, et al. 2016).  

De acordo com os resultados obtidos, a membrana com quitosana pura também 

promoveu a reepitelização, neovascularização, aumento do numero de fibroblastos e diminuiu 

infiltrado inflamatório, quando comparado aos grupos normal e diabético que não receberam 

tratamento. Esses resultados corroboram com dados da literatura e com as propriedades já 

elucidadas e inerentes a este polímero (KUMAR, et al. 2012).  

Neste estudo, os grupos tratados com as membranas CS-ZPV apresentaram maior 

expressão gênica para VEGF e TGFβ, logo, maior estímulo angiogênico e de proliferação 

celular foram notados nestes grupos levando em consideração todas as análises realizadas 

neste trabalho. Outros autores corroboram os dados obtidos nesta pesquisa, onde curativos ou 

compostos à base de zinco e/ou quitosana aumentam a cicatrização de feridas em modelos de 

ratos (KUMAR et al. 2012; CASSETTARI et al. 2013; CASSETTARI et al. 2014).  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As investigações realizadas demonstraram reepitelização, estímulo angiogênico, 

deposição de colágeno e expressão de proteínas que auxiliam no processo de cicatrização em 

proporção significativa nos grupos tratados com a membrana CS, CS-ZPV1 e CS-ZPV2 

comparado aos grupos sem tratamento, sendo mais expressivo nas membranas de quitosana 

associada ao complexo de zinco nas duas concentrações testadas. O tratamento com a CS-

ZPV reduziu os níveis de TNF-α, IL-1β e aumentou IL-10, verificou-se também o aumento da 

expressão gênica de TGFβ e VEGF. 

Os parâmetros avaliados sugerem que complexo zinco-vanilina teve um efeito protetor 

na lesão em ratos diabéticos, melhorando parâmetros infamatórios e aumentando a 

cicatrização, estudos em humanos são necessários a fim de elucidar sua aplicação. 

Recomenda-se o desenvolvimento de estudos que observem os efeitos em longo prazo das 

aplicações de CS-ZPV, avaliação da expressão proteica e de outras análises a fim de verificar 

se as alterações permanecem e qual a aparência que elas apresentam após outros testes¸ bem 

como a avaliação da funcionalidade do tecido que foi regenerado. 
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