
INTRODUÇÃO

Adiabete é uma doença na qual a glicose do sangue se
encontra em níveis elevados quando o paciente está

em jejum, além de ser acompanhado por alterações no
metabolismo de carboidratos e também de lipídios e pro-
teínas. Essa alterações são uma conseqüência do déficit da
secreção da insulina (PALLARDO, 1997). 
Para sair da corrente sangüínea e entrar nas células, a gli-
cose precisa ser transportada, e esse transporte para o in-
terior da maioria das células depende da presença de um
hormônio conhecido como insulina, que se apresenta ane-
xo aos locais receptores nas membranas celulares. Quan-
do ocorre ausência da insulina suficiente ou redução de
sua eficácia, a glicose não pode mais atravessar a mem-
brana da célula, e a conseqüência disso é que esse açúcar
acaba se acumulando na corrente sangüínea, levando a
hiperglicemia(MAHAN e KRAUSE, 1994).   
A insulina promove também o armazenamento subse-
qüente de lipídeos devido ao estímulo provocado pela in-
sulina na atividade da enzima lipase lipoprotéica, que
exerce, entre outras, a função de facilitar a captação de tri-
acilgliceróis pelo tecido adiposo. Na ausência de insulina
ou ineficácia de sua atividade, a captação pelo tecido adi-
poso acaba sendo diminuída, e, como conseqüência, au-
mentam-se os triacilgliceróis no sangue (PYORAL et al.,

1987; STAMLER et al., 1993).
A hipertrigliceridemia representa uma das alterações lipo-
protéicas mais comuns na diabete. A elevação plasmática
dos triacilgliceróis está diretamente relacionada à redução
da atividade da lipase lipoprotéica. Essa enzima é respon-
sável pela hidrólise dos triacilgliceróis em ácidos graxos li-
vres e glicerol, e sua ação está vinculada aos níveis circu-
lantes de insulina (HOWARD, 1987; ABBATE e BRU-
NAEL, 1990).
O diabete confere maior risco para o desenvolvimento de
doença arterial coronariana independentemente das fai-
xas etárias.  Alterações nas lipoproteínas LDL, VLDL são
freqüentes nesses pacientes. (ROSENGREN et al., 1989;
RUBIES et al., 1993; STAMLER et al., 1993).
O diabetes mellitus e a aterosclerose têm uma relação re-
cíproca porquanto o diabetes é um dos principais fatores
de risco para o desenvolvimento de aterosclerose, a qual é
a principal causa de mortalidade nesse grupo de indivídu-
os (BAYERL, 2000). Está bem estabelecido que ateroscle-
rose é mais severa no diabetes mellitus cujos portadores
apresentam lipoproteínas glicosiladas. Foi demonstrado
que a glicosilação aumenta significativamente a ateroge-
nicidade da lipoproteína (OREKHOV, 1997).
Informações recentes sugeriram que dietas compostas por
determinados flavonóides, tais como os presentes na soja
(que contém principalmente isoflavonas como a genisteí-
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na, daidzeína, daizina, genistina e outros), são capazes de
reduzir hipercolesterolemia (KUROWSKA, 2000). Estudos
epidemiológicos demonstraram que a ingestão diária de
flavonóides é inversamente associada à mortalidade por
doenças cardiovasculares e incidência de infarto (SHIMOI
et al., 1998).
Os flavonóides são substâncias encontradas em diversos ti-
pos de vegetais. Nos alimentos, são encontrados nas frutas,
leguminosas, em flores e folhas.  Nas folhas, os flavonóides
bloqueiam a penetração da radiação ultravioleta, que da-
nifica os ácidos nucléicos e as proteínas. Eles, seletivamen-
te, absorvem luz de cores azul, verde e vermelha, que são
importantes para a fotossíntese (RAVEN et al., 1996; CO-
OK e SAMMAN, 1996; BATLOUNI, 1997).
São conhecidos mais de 4.200 flavonóides, sendo que o nú-
mero de novas estruturas identificadas praticamente do-
brou nos últimos vinte anos (SIMÕES, 2000).
A associação entre alto consumo de flavonóides e redução
do risco de doenças cardiovasculares têm sido proposta co-
mo sendo parcialmente relacionada à inibição da oxidação
da LDL e agregação plaquetária. O mecanismo proposto
para o efeito antioxidante dos flavonóides se desenvolve
através da interação com radicais livres diminuindo a oxi-
dação da LDL e, conseqüentemente, reduzindo sua atero-
genicidade. Os dados que justificam estas conclusões estão
baseados em estudos epidemiológicos que, quando agru-
pados, incluem centenas de participantes de países indus-
trializados, predominantemente da Europa e América do
Norte (PUDDEY, 1999). Os flavonóides com capacidade
antioxidante removem os radicais superóxido, oxigênio
simpleto e os peróxidos lipídicos, diminuindo a oxidação
das LDLs e seus efeitos citotóxicos (BATLOUNI, 1997).
As antocianinas são os pigmentos principais, responsáveis
pelas cores das flores. Muitas dessas substâncias se apre-
sentam nas cores vermelha e azul. (RAVEN et al., 1996).
As antocianinas não estão presentes apenas como pigmen-
tos de flores, mas aparecem também em uvas roxas, mo-
rangos, amoras pretas, jabuticabas, cerejas, casca da bata-
ta-doce, cebola roxa e repolho roxo (FREUND et al., 1988).

MATERIAL E MÉTODOS

Foram utilizados, para esse experimento, 18 coelhos ma-
chos albinos com aproximadamente dois meses de idade,
da raça Nova Zelândia, fornecidos pelo Setor de Cunicul-
tura da Universidade Federal de Viçosa.
Após a chegada, esses animais foram acondicionados em
gaiolas individuais e permaneceram durante cinco dias
para adaptação, recebendo água à vontade e 120 g de
ração para coelhos da marca Linha Natural da Purina.
Após a adaptação, os animais ficaram em jejum por 12 ho-
ras, para serem submetidos à primeira medida de peso e
dosagem de glicose e triacilgliceróis. Essa primeira dosa-
gem teve como objetivo verificar qual a concentração nor-
mal desses constituintes no sangue dos coelhos antes de
terem sido submetidos à droga aloxano que induz a diabe-
tes.
Para a medida do peso utilizou-se uma balança da marca
Digipeso DP 3000, com capacidade máxima de 15 kg e mí-
nima de 125g com divisão de 5g.

O sangue foi retirado do plexo venoso retro-orbital, sendo,
após, centrifugado à 3.000 rpm por 15 minutos para ex-
tração do soro, onde foram dosados os níveis de glicose e tri-
acilgliceróis, utilizando-se kit enzimático da marca BIOLAB e
o aparelho de dosagens multiparamétrico, da marca Alizé.
Após a primeira análise de sangue e ainda em jejum, 12 coe-
lhos receberam a droga aloxano da marca Sigma. O objetivo
da aplicação dessa droga foi induzir a diabetes nos animais.
Após sete dias de aplicação da droga aloxano, foram realiza-
das a segunda dosagem de triacilglicerol e glicose no san-
gue, para verificar a indução da diabete. 
Após a constatação de que os animais estavam diabéticos,
eles foram separados, de acordo com os seguintes grupos:
Grupo 1 (G1) de seis animais normais que receberam apenas
120 g de ração diariamente e água à vontade, Grupo 2 (G2)
de  seis animais diabéticos que receberam 120 g de ração di-
ariamente e água à vontade, Grupo 3 (G3) de seis animais di-
abéticos que receberam, além de 120g de ração e água à
vontade,  antocianina em forma de cápsulas de 20 mg. 

RESULTADOS 

A tabela 1 nos mostra o efeito da substância teste no peso
dos animais aos 14, 21, 28 e 35 dias.

Os resultados indicaram que a antocianina não impediu o
distanciamento significativo dos grupos tratamentos em
relação ao controle saudável (G1). A antocianina, também,
fez com que o grupo G3 tivesse ganho de peso estatistica-
mente significativo em relação ao grupo G2.

Tempo 
(dias) 

Grupos Peso 
(kg) 

Variação (%) 
em relação a:  

G1 

Variação (%) 
em relação a: 

G2 
0 G1 2,386 A - - 
0 G2 1,892 B - - 
0 G3 2,404 a - - 
7 G1 2,622 A - - 
7 G2 1,858 B - - 
7 G3 2,362 a -9,92 +27,13 
14 G1 2,758 A - - 
14 G2 1,814 B - - 
14 G3 2,368 a -14,14 +30,54 
21 G1 2,899 A - - 
21 G2 1,773 B - - 
21 G3 2,505 a -13,59 +41,29 
28 G1 2,966 A - - 
28 G2 1,730 B - - 
28 G3 2,538 a -14,43 +46,71* 
35 G1 3,053 A - - 
35 G2 1,682 B - - 
35 G3 2,541 a -16,77 +51,07* 

Em cada tempo A difere de B pelo teste F (p<0,05)
Em cada tempo letras iguais não diferem estatíticamente entre si teste F (p<0,05)
* Estatisticamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P<0,05), em cada tempo.

Tabela I
Pesos médios, em kg, e percentual de variação em 

relação aos grupos - controle de coelhos submetidos a
tratamento com antocianina e avaliados durante 35 dias.



A tabela 2 nos mostra o efeito da substância  teste no teor
de glicose sangüínea dos animais aos 14, 21, 28 e 35 dias.

Ao analisar a tabela 2 notou-se que, após a aplicação da dro-
ga aloxano, os grupos (G1 e G2) apresentaram diferenças sig-
nificativas entre si, persistindo, assim, até o final do ensaio.
Em relação ao grupo tratado verificamos que os níveis de gli-
cose mantiveram-se elevados em relação ao grupo saudável
durante todo o experimento. Quando o mesmo foi comparado
com o grupo controle diabético, verificamos queda desses ní-
veis de glicose em relação a esse grupo durante todo o expe-
rimento tornando-se significativa estatisticamente no 35º dia.

A tabela 3 nos mostra o efeito da substância teste nos valores
médios de triacilgliceróis dos animais aos 14, 21, 28 e 35 dias.
Ao observar-se a tabela 3, percebeu-se que os grupos-con-
trole (G1 e G2) tiveram diferenças estatisticamente signi-
ficativas aos sete dias, após a aplicação do aloxano, e até
o final do ensaio. Sendo que o grupo G2 permaneceu com
concentração elevada de triacilgliceróis ( 500,13 mg/dL
aos 7 dias e 443 mg/dL aos 35 dias). 
Aos 14 dias, o grupo tratado com antocianina apresentou
redução de 5,03% no nível médio de triacilglicerol em re-
lação ao grupo G2. Aos 21 dias esse mesmo grupo apre-
sentou redução na concentração de triacilgliceróis de
23,82% em relação grupo G2. 
Aos 28 dias, o grupo G3 apresentou reduções na concen-
tração de triacilgliceróis em relação ao grupo G2 de
43,65%. Aos 35 dias esse mesmo grupo apresentou re-

dução considerável de 60,49%. 

DISCUSSÃO

PESO 
Os resultados demonstraram que, mesmo antes da apli-
cação do aloxano, os grupos- controle (G1 e G2) já eram es-
tatisticamente diferentes em massa corporal. Essa dife-
rença persistiu até o final do experimento. No entanto,
após a aplicação do aloxano, notou-se claramente que o
controle saudável (G1) apresentou ganho de peso, durante
todo o ensaio, em realação ao controle G2. 
Essas informações indicaram claramente que a droga alo-
xano ocasionou perda de peso dos animais do grupo G2.
Essa perda de peso é característica de animais que se tor-
naram diabéticos ao se submeterem a droga aloxano
(GORRAY et al., 1986). 
De acordo com ARDUÍNO (1979), na diabete o paciente
perde peso por causa, principalmente, do catabolismo das
proteínas e da gordura do tecido adiposo. Ocorre, também,
perda da glicose pela urina, que pode alcançar cifras de
10% com o correspondente desperdício calórico, e de desi-
dratação decorrente da poliúria.
Quando comparado o grupo tratamento (G3) com o contro-
le G2, percebeu-se que os valores de G3 distanciaram-se
significativamente deste controle a partir do tempo 21. Ao
observarmos as médias de peso, notamos que, desde a
aplicação do aloxano, o grupo G2 perdeu peso e o grupo
tratado com antocianina evidenciou certa ganho de peso
GLICOSE
O fato de, após a aplicação da droga aloxano, os grupos
(G1 e G2) apresentaram diferenças significativas entre si,
persistindo, assim, até o final do ensaio indica que o obje-
tivo de se induzir a diabete foi atingido.
Vários pesquisadores conseguiram induzir a diabete em
animais experimentais, utilizando a droga aloxano. FRI-
NHANI (1998), por exemplo, induziu diabete em ratos,
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Em cada tempo A difere de B pelo teste F (p<0,05)
Em cada tempo letras iguais não diferem estatíticamente entre si teste F (p<0,05)
* Estatisticamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P<0,05), em cada tempo.

Tempo 
(dias) 

Grupos Glicose 
(mg/dL) 

Variação (%) 
em relação a:  

G1 

Variação (%) 
em relação a: 

G2 
0 G1 148,17A - - 
0 G2 135,73A - - 
0 G3 152,65a - - 
7 G1 150,47B - - 
7 G2 537,70A - - 
7 G3 640,77a +325,85* +19,17 
14 G1 154,85B - - 
14 G2 526,18A - - 
14 G3 551,35a +256,05* +4,78 
21 G1 148,27B - - 
21 G2 511,38A - - 
21 G3 476,45a +221,34* -6,83 
28 G1 146,00B - - 
28 G2 508,45A - - 
28 G3 412,12a +187,27* -18,95 
35 G1 147,57B - - 
35 G2 509,17A - - 
35 G3 338,35a +129,28* -33,55* 

Tabela II
Valores médios de glicose em mg/dL no soro de coelhos
e percentual de variação em relação aos grupos - con-

trole de coelhos submetidos a tratamentos com 
antocianina e avaliados durante 35 dias.

Em cada tempo A difere de B pelo teste F (p<0,05)
Em cada tempo letras iguais não diferem estatíticamente entre si pelo teste F (p<0,05)
* Estatisticamente diferente do controle pelo teste de Dunnett (P<0,05), em cada tempo.

Tempo 
(dias) 

Grupos Triacilgliecerol 
(mg/dL) 

Variação (%) 
em relação  

G1 

Variação (%) 
em relação 

G2 
0 G1 89,40A - - 
0 G2 98,02A - - 
0 G3 111,25a -  
7 G1 90,82B - - 
7 G2 500,13A - - 
7 G3 556,83a +513,11* +11,34 

14 G1 87,05B - - 
14 G2 474,32A - - 
14 G3 450,47a +417,48* -5,03 
21 G1 88,77B - _ 
21 G2 461,22A - _ 
21 G3 351,35a +295,80* -23,82 
28 G1 87,45B - - 
28 G2 454,02A - - 
28 G3 255,85a +192,57 -43,65 
35 G1 88,02B - - 
35 G2 443,22A - - 
35 G3 175,12a +98,95 -60,49* 

Tabela III
Valores médios de triacilgliceróis em mg/dL no soro de

coelhos e percentual de variação em relação aos grupos
- controle de coelhos submetidos a tratamentos com an-

tocianina e avaliados durante 35 dias.



aplicando o aloxano, via intravenosa, numa dose de 60
mg/kg de peso corporal dos animais. Em outro modelo ex-
perimental, MOHANAN e BOSE (1981) induziram diabe-
tes em ratos por injeção intraperitonial de aloxano em uma
dose de 100 mg/100 g de peso corporal.
Já MARCIANO (1997) testou diferentes concentrações de
aloxano para induzir diabete experimental em ratos. De
acordo com esse pesquisador, o sucesso na indução da hi-
perglicemia foi obtido com a dosagem de 60 mg de aloxa-
no por quilograma de peso corporal dos ratos.
Analisando-se também a relação entre o grupo tratado
(G3) com o controle saudável (G1), verificou-se que, após a
aplicação do aloxano, houve distanciamento significativo
entre eles, persistindo mesmo após a administração da an-
tocianina.
Embora os valores de glicose sangüínea do grupo tratado
com antocianina não conseguir se aproximar do grupo sau-
dável, notou-se claramente que houve redução no teor de
glicose desse grupo tratado quando comparado com o gru-
po controle diabético (G2).
Em outro trabalho, FRINHANI (1998), ao investigar os efei-
tos de antocianinas de uvas roxas e de Tradescantia pallida
nos níveis de glicose de ratos diabéticos, verificou que,
num período de 21 dias de experimento, essas substâncias
conseguiram reduzir, consideravelmente, os níveis de gli-
cose desses animais no décimo quarto dia de tratamento. 

TRIACILGLICERÓIS
Podemos observar claramente que os animais diabéticos tive-
ram uma hipertrigliceridemia em consequência da diabete.
Essa indução também foi observada nos animais do grupo tra-
tado (G3). A hipertrigliceridemia ocorreu porque os animais
que se tornam diabéticos tiveram redução da insulina sérica
provocado pela destruição das células beta no pâncreas. A fal-
ta deste hormônio ocasiona alterações na atividade da lipase,
enzima envolvida com os níveis de triacilgliceróis no sangue.
Assim, com sua atividade comprometida, esses níveis tendem
a tornar-se elevados.  (ABBATE e BRUNAEL, 1990).
Os resultados apresentados pelo grupo G3 evidenciaram
que a antocianina foi eficiente em reduzir os níveis de tri-
acilgliceóis em coelhos com hipertrigliceridemia induzida
por diabetes e que a redução se tornou significativa aos 35
dias de experimento.
JAHROMI e RAY (1993) verificaram redução considerável
da concentração de triacilgliceróis provocada pelo flavo-
nóide liquirritigenina, em animais experimentais com hi-
pertrigliceridemia.
Já SUDHEESH et al. (1997) verificaram que os flavonóides
extraídos da fruta Solanum melongena, eram eficientes na
redução da hiperlipidemia, quando administrados em ratos
hiperlipidêmicos, numa dosagem de 1 mg/100 g de peso
corporal/dia. BOK et al. (1999), estudando os efeitos da
mistura de dois flavonóides (naringina + hesperidina) em
ratos machos, verificaram redução considerável no nível de
triacilgliceróis do fígado.
A redução dos níveis elevados de triacilgliceróis em diabé-
ticos é importante, uma vez que nesses  metabolismo da
glicose e dos triacilgliceróis é bastante alterado. Indivídu-
os diabéticos possuem níveis muito reduzidos do hormônio
insulina. Este hormônio auxilia a captura de ácidos graxos
livres, na corrente sangüínea, pelo tecido adiposo. Na falta
da insulina, os ácidos graxos livres se acumulam na corren-
te sangüínea. A falta de insulina influencia a ocorrência da
hipertrigliceridemia (MAHAN e KRAUSE, 1994), que au-
menta o risco de ocorrência de doença arterial coronária.
Essas doenças coronárias são as principais responsáveis
pelas mortes dos indivíduos portadores de diabete (PYO-
RAL et al., 1987; STAMLER et al., 1993).

CONCLUSÃO

Os resultados, embora estatisticamente desconsideráveis,
indicaram que a antocianina demonstrou promissora ten-
dência em proporcionar ganho de peso aos animais diabé-
ticos, em comparação com o grupo-controle diabético.
Com relação ao teor de glicose, embora estatisticamente ir-
relevantes, os resultados evidenciaram também certa ten-
dência promissora dessas substâncias em reduzir os níveis
elevados de glicose dos coelhos diabéticos, em compa-
ração com os grupos-controle diabéticos.
No tocante ao teor de triacilgliceróis, os resultados indica-
ram que a antocianina atuou, significativamente, diminu-
indo o teor elevado de triacilgliceróis dos coelhos diabéti-
cos durante todo o experimento. 
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