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RESUMO 

Para prevenção e tratamento da síndrome metabólica (SM) podem ser utilizadas           

terapias não farmacológicas como o treinamento físico (TF) e intervenções          

nutricionais como a suplementação com quiabo (Q). OBJETIVO: Analisar os          

possíveis efeitos terapêuticos do quiabo associado ou não ao treinamento físico no            

tecido renal. MATERIAIS E MÉTODOS: 38 ratos Zuckers foram separados em 5            

grupos: 10 ratos controle (CTL), 7 ratos que não passaram por nenhuma intervenção             

(SM), 7 ratos que receberam quiabo (Q), 7 ratos que realizaram treinamento físico             

aeróbico (TF) e 7 ratos que receberam quiabo e realizaram treinamento físico            

(TF+Q). O quiabo foi administrado por gavagem (200 mg/Kg do animal) e o TF foi               

realizado em esteira rolante, 1h por dia, ambos durante 6 semanas. Foi analisado o              

consumo hídrico e a diurese desses animais. Na urina foram mensurados os níveis             

úricos de bilirrubina, urobilinogênio, cetona, ácido ascórbico, glicose, proteína,         

sangue, pH, nitrito, leucócito e densidade através de fitas reagentes Uriquest Plus da             

marca Labtest, após a eutanásia foram pesados os rins desses animais e foi feito              

uma análise de estresse oxidativo. RESULTADOS: Dentre as análises realizadas,          

foram encontradas diferenças estatísticas no consumo hídrico, nas concentrações         

de proteína e de leucócitos, além do status antioxidante total. O grupo SM             

apresentou menor consumo hídrico quando comparado ao grupo CTL, e dentre as            

terapias utilizadas, apenas o grupo Q apresentou normalização dessa variável. Em           

relação à proteína, o grupo SM apresentou uma concentração mais elevada na urina             

quando comparado ao grupo CTL e apenas o grupo TF+Q apresentou redução            

parcial dessa concentração na urina. Com relação aos leucócitos, o grupo SM            

também apresentou valor mais alto quando comparado ao grupo CTL, e todas as             

intervenções (Q, TF e TF+Q) proporcionaram redução dessa concentração na urina.           

Já o status antioxidativo total foi semelhante entre os grupos CTL e SM, no entanto,               

foi menor nos grupos TF e TF+Q. CONCLUSÃO: Os resultados encontrados no            

presente estudo demonstram que a associação de TF e Q proporcionou maiores            

benefícios para os rins dos animais com SM. 

Palavras-chave: Síndrome metabólica, doença renal crônica, quiabo, exercício        

físico aeróbio  

 
 



ABSTRACT 

For the prevention and treatment of the metabolic syndrome (MS),          

non-pharmacological therapies such as physical training (TF) and nutritional         

interventions such as okra supplementation (Q) may be used. OBJECTIVE: To           

analyze the possible therapeutic effects of okra associated or not with physical            

training in renal tissue. MATERIALS AND METHODS: 38 Zuckers rats were divided            

into 5 groups: 10 control rats (CTL), 7 non-intervention rats (SM), 7 rats receiving              

okra (Q), 7 rats performing aerobic exercise training) and 7 rats that received okra              

and performed physical training (TF + Q). The okra was administered by gavage (200              

mg / kg of the animal) and the TF was performed on a treadmill, 1h per day, both for                   

6 weeks. The water consumption and the diuresis of these animals were analyzed. In              

urine uric levels of bilirubin, urobilinogen, ketone, ascorbic acid, glucose, protein,           

blood, pH, nitrite, leukocyte and density were measured using Urequest Plus Labtest            

reagent strips, after euthanasia the kidneys of these animals were weighed and an             

oxidative stress analysis was performed. RESULTS: Statistical differences in water          

consumption, protein and leukocyte concentrations, and total antioxidant status were          

found among the analyzes. The SM group had lower water consumption when            

compared to the CTL group, and among the therapies used, only the Q group              

presented normalization of this variable. Regarding protein, the SM group had a            

higher urine concentration when compared to the CTL group, and only the TF + Q               

group showed a partial reduction of this concentration in the urine. Regarding            

leukocytes, the SM group also presented a higher value when compared to the CTL              

group, and all the interventions (Q, TF and TF + Q) provided a reduction of this                

concentration in the urine. The total antioxidative status was similar between the CTL             

and SM groups, however, it was lower in the TF and TF + Q groups. CONCLUSION:                

The results found in the present study demonstrate that the association of TF and Q               

provided greater benefits for the kidneys of animals with MS. 
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INTRODUÇÃO 

A síndrome metabólica (SM) é um conjunto de fatores de risco           

cardiovasculares, os quais estão frequentemente relacionados a resistência à         

insulina e acúmulo central de gordura (DE CARVALHO, M. H. C, 2005). Pode             

apresentar três ou mais alterações cardiovasculares, dentre elas a hipertensão,          

dislipidemia, hiperglicemia e obesidade central (FORD E.S e GILES W.H e DIETZ            

W.H, 2002). 

A prevalência mundial apresenta-se em torno de 20 a 25%, porém, esse valor             

pode variar devido as diferentes definições e métodos de diagnósticos para SM            

(ECKEL, R. H., GRUNDY, S. M., ZIMMET PZ, 2002; PEREIRA, M. A. et al, 2002). 

Com as alterações citadas anteriormente, pode haver uma sobrecarga no          

sistema renal, resultando na doença renal crônica. Entende-se por doença renal           

crônica uma lesão na qual se tem a perda progressiva e irreversível da função dos               

rins (JORNAL BRASILEIRO DE NEFROLOGIA, 2004).  

Nos Estados Unidos e no Japão, a prevalência de doença renal crônica é de              

110 e 205 por 100.000 habitantes, respectivamente (SOCIEDADE BRASILEIRA DE          

NEFROLOGIA, 2004). Já no Brasil, a porcentagem na população é de           

1,5%.(MARINHO, A.W.G.B et. al, 2017)  

No estudo de Young et al (2007), realizado em Omaha, Nebraska, foram            

feitas análises em 202 pessoas que estavam passando pelo tratamento de diálise;            

dentre estas, 69,3% tinham diagnóstico de SM (YOUNG, D.O, 2007). No Brasil, o             

programa brasileiro de diálise mostra que a incidência de novos pacientes está            

crescendo 8% ao ano e isso resulta em um gasto de 1,4 bilhões de reais aos cofres                 

públicos (JORNAL BRASILEIRO DE NEFROLOGIA, 2004). (CASTRO, I. M.e SILVA,          

E.Q. C. D. S, 2012). 

Dentre os fatores ligados a predisposição e desenvolvimento da SM, a           

inatividade física e alimentação inadequada são fatores principais. Importante         

ressaltar que ambos os fatores de risco podem ser alterados e, consequentemente,            

contribuir para a prevenção e manutenção da saúde. De fato, a melhora dos hábitos              

alimentares pode resultar em uma melhor qualidade de vida, já que pode minimizar a              
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incidência de morte por acidentes cardiovasculares, doenças hepáticas, câncer,         

aterosclerose e acidentes encefálicos (CASTRO, I. M.; SILVA, E.Q. C. D. S, 2012). 

  

Na última década, os alimentos passaram a ter uma nova visão. Diferente            

daquela em que ele apenas representava um aroma e um sabor, agora tem um              

conceito funcional. Esse conceito se baseia no processo de buscar o melhor            

benefício fisiológico e nutricional que o alimento pode trazer (HASLER CM, 1998).            

(MCGARRY, J.; DOBBINS, R, 1999). Com isso, o princípio de Hipócrates “deixe o             

alimento ser teu remédio e o remédio ser teu alimento” voltou a ter destaque. 

Recentemente, foi descoberto que os polissacarídeos presentes no quiabo,         

fruto da Abelmoschus esculentus L. Moench (Malvaceae), reduziram a massa          

corporal e os níveis de glicose, melhoraram a tolerância à glicose e diminuíram os              

níveis séricos de colesterol total em ratos alimentados com dieta contendo alto teor             

de gordura(MCGARRY, J. e DOBBINS, R, 1999). Além disso, o quiabo também            

possui compostos fenólicos, geralmente reconhecidos pelo seu efeito antioxidante         

(SANTULLI, G., 2013; KASSI, E. et. al, 2011; JOHNSON, R. J., 2007). De forma              

interessante, estudos epidemiológicos têm sugerido que o consumo de alimentos          

ricos em flavonoides poderia reduzir o risco de diabetes, obesidade, doenças           

cardiovasculares, hiperlipidemia, entre outras patologias (YAMAUCHI, T et. al, 2001;          

JOHNSON, R. J, 2013; LAKKA, H.-M, 2002; GIRMAN, C, 2004). 

O corpo humano produz naturalmente espécies reativas de oxigênio e radicais           

livres, os quais são subprodutos de processos fisiológicos, que em excesso podem            

causar danos oxidativos de biomoléculas, as quais podem contribuir para iniciar o            

processo de doenças como diabetes, câncer, doenças neurodegenerativas e         

doenças no coração. Devido à essa cascata de eventos indesejados, tem-se           

desenvolvido muitos estudos para conhecer mais sobre os efeitos antioxidantes de           

alimentos (YOUNG, I.S. e WOODSIDE, J.V., 2001; DEVASAGAYAM, T.P.A., 2004). 

Baseado nessas informações, pode-se supor que o quiabo poderia ajudar          

atenuando ou revertendo as alterações renais encontradas na SM, já que o quiabo             

tem sido apontado como redutor dos níveis de estresse oxidativo, do nível de             

colesterol e dos triglicerídeos, o que poderia ajudar o rim, deixando-o menos            
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sobrecarregado (HOEHNER, C.M et. al, 2002). No entanto, ainda não existem na            

literatura, estudos referentes aos efeitos da suplementação com quiabo no          

tratamento das alterações renais causadas pela SM. 

Por outro lado, a prática regular de exercício físico promove uma diminuição            

dos níveis de triglicerídeos, redução da pressão arterial (ARROL, B. e           

BEAGLEHORE, R, 1992), melhora a resistência à insulina e a tolerância à glicose             

(IVY, J.L, 1997). Essas alterações podem ser benéficas ao rim visto que alguns dos              

fatores de risco para a doença renal crônica são pressão arterial alta (BONNET, F et.               

al, 2001), hipertrigliceridemia e hiperglicemia (TANAKA, K, 2005). 

Dessa forma, o objetivo do presente estudo foi avaliar os possíveis efeitos            

terapêuticos do quiabo, associado ou não ao treinamento físico, nos rins de ratos             

com SM. 

 

Modelo Animal de Síndrome Metabólica 

A SM, por ser uma patologia multifatorial, desencadeia diversas alterações no           

paciente. Por esse motivo, é difícil encontrar um modelo experimental que apresente            

todas essas alterações e represente bem o paciente.  

A estirpe de rato mais utilizada para estudar a SM é a do rato Zucker obeso.                

Por esse motivo, esses animais são utilizados principalmente como modelo          

experimental de obesidade, mas eles também apresentam alterações semelhantes         

às observadas na SM em humanos (DE ARTIÑANO, A. A. e CASTRO, M. M, 2009). 

Os ratos Zucker obesos são mais utilizados para estudo em obesidade           

genética (ZUCKER, L. M. e ZUCKER, T. F, 1961) e tornam-se visivelmente obesos             

entre a terceira e a quinta semana de vida. Estes animais apresentam uma mutação              

no receptor da leptina, que é a molécula base do seu fenótipo característico (CHUA              

JR, S. C et. al, 1996; PHILLIPS, M. S et. al, 1996).  

Esse modelo animal desenvolve obesidade grave associada com hiperfagia,         

comprometimento da termogênese sem calafrios e armazenamento energético,        

preferencialmente, no tecido adiposo (ZUCKER, T. F e ZUCKER, L. M, 1992). Com             

14 semanas de vida, a composição corporal desses animais é de aproximadamente            

40% em peso de lipídeos (ZUCKER, L. M e ANTONIADES, H. N, 1972; GRISK, O,               

11 
 



 

2007). Também desenvolvem hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos (JOHNSON, P          

et. al, 1971; STERN, J et. al 1972).  

Além da sua característica de obesidade, o Zucker obeso também apresenta           

uma variedade de anormalidades endócrinas. Sendo este um modelo amplamente          

estudado de resistência à insulina, apresentando características muito similares às          

que caracterizam a SM humana (DE ARTIÑANO, A. A, 2009). De fato, além da              

resistência para as ações metabólicas da insulina, esses animais apresentam          

também dislipidemia, intolerância à glicose suave e hiperinsulinemia (ZUCKER, T. F           

e ZUCKER, L. M, 1992; STERN, J et. al 1972). Os pesquisadores Cristian et al               

(2016) usaram 12 ratos Wistar e 22 ratos Zucker sendo desses últimos, 10 animais              

magros e 12 obesos. O propósito do estudo foi observar se existia alguma relação              

entre doenças cardiovasculares, doenças renais e os fatores de risco que poderiam            

desencadeá-las. O resultado em relação à parte renal foi de que os animais Zucker              

obesos apresentaram uma degradação do endotélio renal, aumento na relação          

proteína/creatinina, desenvolvimento de glomerulosclerose e proteinúria      

(CHRISTIAN G.M et. al, 2016).  

 

OBJETIVO GERAL 

Avaliar os possíveis efeitos terapêuticos do quiabo, associado ou não ao           

treinamento físico, nos rins de ratos com SM. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICO 

Quantificar o consumo hídrico e a diurese; realizar análise bioquímica da urina;            

pesar os rins e avaliar o estresse oxidativo destes tecidos. 

 

MATERIAIS E MÉTODOS 

Aspectos Éticos 

Para a execução do presente estudo foram aplicados todos os princípios           

éticos de experimentação animal, de acordo com o Conselho Nacional de Controle            

de Experimentação Animal (CONCEA), respeitando à legislação brasileira de         

experimentação em animais (Lei Federal nº 1.794 -2008). O presente projeto foi            
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aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de São Paulo-             

UNIFESP (666009115). 

 

Universo da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no laboratório de Treinamento Físico Experimental          

(LATREFEX) do Departamento de Biociências da Universidade Federal de São          

Paulo, campus Baixada Santista. 

 

 

Animais 

Foram utilizados 32 ratos machos Zucker obesos homozigotos (SM) e 10 ratos            

Zucker magros heterozigotos (CTL) provenientes da colônia do centro de          

desenvolvimento de modelos experimentais para medicina e biologia (CEDEME) da          

UNIFESP, com 91 dias de vida. Os animais foram mantidos em gaiolas contendo             

três animais por gaiola, onde foram alimentados com dieta padrão para roedores de             

laboratório (Nuvilab CR-1) e água “ad libitum”. Foram alocados no biotério localizado            

na unidade Ana Costa, cadastrado no CIUCA como “guarda de animais do campus             

Baixada Santista - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO”, sob temperatura          

ambiente controlada entre 22±2ºC e foi adotado ciclo claro/escuro de 12:12 horas.            

Início do período claro às 07:00 horas e do período escuro às 19:00 horas. 

 

Delineamento Experimental 

Para identificarmos o possível efeito terapêutico das intervenções        

investigadas nesse projeto, os animais obesos foram divididos em 4 grupos, sendo            

que 3 grupos passaram por intervenções terapêuticas e 1 grupo foi o controle obeso.              

Estes animais foram submetidos à 6 semanas de intervenção (quiabo e/ou TF), tal             

como descrito nos grupos abaixo. 

Em paralelo, houve 1 grupo controle de Zucker magros que não passaram por             

intervenções e foram utilizados como controle 

Na figura 1 segue um resumo ilustrativo do período experimental para melhor            

compreensão das etapas desenvolvidas neste projeto. 
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Figura 1: Representação ilustrativa das etapas do período experimental.         

Inicialmente os animais foram divididos aleatoriamente em 5 grupos: CTL (n=10,           

barra preta, Zucker Magro) e SM (n=7, barra amarela, Zucker Obeso) que foram os              

grupos controles, magro e obeso, respectivamente. Q (n=7, barra amarela + verde,            

Zucker Obeso que recebeu quiabo), TF (n=7, barra amarela + azul, Zucker Obeso             

que realizou treinamento físico) e TF+Q (n=7, barra amarela + azul + verde, Zucker              

Obeso que recebeu quiabo e realizou treinamento físico). Onde CTL= grupo controle            

magro; SM= grupo controle obeso; Q= quiabo; TF= treinamento físico. 

 

 Intervenções  

Quiabo 

As vagens de quiabo (70 kg de Abelmoschus esculentus L. Moench.) foram            

adquiridas no município de Araçatuba-SP com parceria entre os pesquisadores          

envolvidos nesse projeto e um grupo de produtores de quiabo. O grupo            

Transvendrame (CNPJ 11.577.511/0001-97) se disponibilizou a fornecer os vegetais         

envolvidos nesta pesquisa sempre quando fosse necessário. 

14 
 



 

O quiabo foi administrado via gavagem orogástrica, na concentração de 200           

mg/Kg do animal, diluído em 0,5 ml de água, 5 vezes por semana, nas últimas horas                

do ciclo claro, durante 6 semanas. 

Vale ressaltar que os animais que não receberam quiabo (CTL, SM e TF),             

receberam 0,5 ml de água via gavagem orogástrica, nas mesmas condições que os             

animais que receberam quiabo, para que os mesmos fossem submetidos ao           

estresse similar. 

 

Treinamento Físico Aeróbico 

Inicialmente os animais foram submetidos à um período de adaptação ao           

exercício físico que consistia em 5 dias de adaptação à esteira rolante, na             

velocidade 3m/min, durante 25 minutos por dia (BRUM, P. C et. al, 2004). No último               

dia de adaptação dos animais ao exercício físico, os mesmos foram submetidos ao             

teste de esforço máximo para identificação da capacidade máxima de esforço físico            

de cada animal. O teste de esforço máximo consistiu em um teste de protocolo              

escalonado de exercício físico em esteira rolante, com velocidade inicial de 3 m/min             

durante 5 minutos para aquecimento e incrementos na velocidade da esteira de 3             

m/min a cada 3 minutos, até a exaustão do animal (BRUM, P. C et. al, 2004;SILVA,                

I. C. M. 2010).  

O protocolo de TF foi constituído de 6 semanas de TF, 5 dias por semana, 60                

min por dia, na intensidade de 70% da sua capacidade máxima que corresponde ao              

exercício físico aeróbico de intensidade moderada. Os grupos treinados (TF e           

OTF+Q) realizaram o protocolo de TF durante 6 semanas. 

 

Gaiola Metabólica 

Após o período de intervenção, os animais foram submetidos a monitoração           

de 24 horas ininterruptas da gaiola metabólica, onde foram mensuradas a ingestão            

de água e a diurese dentro do período de 24 horas. Para isso os animais foram                

adaptados anteriormente por igual período ao ambiente da gaiola. 

 

Análise Bioquímica da Urina 
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Na urina coletada durante o período da gaiola metabólica, foram mensurados           

os níveis úricos de bilirrubina, urobilinogênio, cetona, ácido ascórbico, glicose,          

proteína, sangue, pH, nitrito, leucócito e densidade através de fitas reagentes           

Uriquest Plus® da marca Labtest®. 

 

Eutanásia 

Ao final do período experimental, os ratos foram mantidos sem manipulação           

por 24 horas. No término desse período, os animais foram anestesiados com            

Tiopental (30 mg/kg, ip) e decapitados por guilhotina.  

Durante a eutanásia foram retirados e pesados os rins, sendo que o rim             

esquerdo foi armazenado a -80ºC para análises bioquímicas posteriores.  

 

Análise do estresse oxidativo 

Foram mensurados os status de antioxidantes totais (SAT) e oxidantes (SOT)           

nos rins dos animais. 

 

Medição do status antioxidante total  

O SAT do tecido renal foi medido usando um novo método de medição             

colorimétrica automatizado desenvolvido por EREL (2004). Neste método, o radical          

hidroxilo, o radical biológico mais potente, é produzido pela reação de Fenton e             

reage com o substrato incolor O-dianisidina para produzir o radical dianisilo, que é             

de cor amarelada clara. Após a adição de uma amostra de plasma, as reações              

oxidativas iniciadas pelos radicais hidroxilo presentes na mistura de reação são           

suprimidas pelos componentes antioxidantes do plasma, evitando a mudança de cor           

e fornecendo assim uma medida efetiva da capacidade antioxidante total do plasma.            

Os resultados são expressos em mmol Trolox equivalentes/L, e a precisão deste            

ensaio é excelente (CAO, 1988). 

 

Medição do status oxidante total  

Os níveis de SOT dos tecidos renais foram determinados utilizando um novo            

método de medição automatizado (EREL, 2005). Os oxidantes presentes na amostra           
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oxidam os complexos de ión-o-dianisidina ferrosos em íons férricos. A reação de            

oxidação é reforçada por moléculas de glicerol que estão abundantemente presentes           

no meio de reação. Os íons férricos formam um complexo colorido com xilenol             

laranja em um meio ácido. Portanto, a intensidade da cor, medida por            

espectrofotometria, está relacionada ao número total de moléculas oxidantes         

presentes na amostra. O ensaio é calibrado com peróxido de hidrogênio e os             

resultados são expressos em termos de equivalente de peróxido de hidrogênio           

micromolar por litro (μmol H2O2 equiv./L). 

 

Análise estatística 

Para a análise estatística foi utilizado o programa Statistica e os resultados            

foram expressos como média ± erro padrão da média (epm). Foi realizada a             

ANOVA (one ou two-way). Em todos os resultados apresentados, foi adotado 5%            

como limite de significância estatística (p<0,05). 
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RESULTADOS 

Para obtenção do consumo hídrico e da mensuração da diurese, os animais            

foram colocados em gaiolas metabólicas e ficaram lá por 24h ininterruptas onde foi             

possível avaliar o consumo hídrico e a diurese dos animais.  

O consumo hídrico está apresentado na figura 2 . O grupo SM apresentou um              

consumo hídrico menor que o grupo CTL. Em relação aos grupos tratados, o grupo              

Q foi o que mais se aproximou do grupo CTL. Está analise teve significância              

estatística, onde os grupos SM, TF e TF+Q foram diferentes do grupo CTL.  

 

Figura 2- Níveis de consumo hídrico apresentado em 24h nos grupos Controle (CTL,             

n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico (TF,           

n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). * p<0,05 vs CTL. 

 

Em relação a diurese não foram encontradas diferenças significativas entre os           

grupos (FIGURA 3). 
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Figura 3 - Níveis de diurese apresentado em 24h nos grupos Controle (CTL, n=10),              

Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico (TF, n=7) e            

Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). 

 

 

Em relação a pesagem dos rins, não foram encontradas diferenças          

significativas entre os grupos tanto para o rim direito (FIGURA 4A) quanto para o rim               

esquerdo (FIGURA 4B). 

A

 

B

 

Figura 4 - Peso dos rins retirados após eutanásia nos grupos Controle (CTL, n=10),              

Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico (TF, n=7) e            

Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). 
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A concentração de bilirrubina na urina dos animais está apresentada na figura            

5. Apesar de os grupos CTL e SM apresentarem valores mais altos, essa análise              

não apresentou nenhuma diferença estatística. 

 

Figura 5- Níveis de bilirrubina apresentado em 24h na urina nos grupos Controle             

(CTL, n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico           

(TF, n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7).   

 

Ao analisar concentração de urobilinogênio (FIGURA 6), nota-se que somente          

um grupo apresentou o composto na urina, não havendo diferença estatística entre            

os grupos. 

  

Figura 6 - Níveis de urobilinogênio apresentado em 24h na urina nos grupos             

Controle (CTL, n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7),          

Treinamento Físico (TF, n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). 
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Quanto a presença de corpos cetônicos, esse composto não apresentou          

níveis mensuráveis pelo método utilizado na presente pesquisa, em nenhum dos           

grupos estudados.  

Ao avaliar a presença de ácido ascórbico na urina desses animais (FIGURA            

7) é possível observar que todos os grupos apresentaram concentrações          

semelhantes, não havendo diferenças estatísticas.  

 

Figura 7 - Níveis de ácido ascórbico apresentado em 24h na urina nos grupos              

Controle (CTL, n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7),          

Treinamento Físico (TF, n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7).  

 

A glicose esteve presente em apenas um animal do grupo CTL (FIGURA 8),             

porém, sem diferença estatística entre os grupos.  
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Figura 8 - Níveis de glicose apresentado em 24h na urina nos grupos Controle (CTL,               

n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico (TF,           

n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7).  

 

Analisamos também a presença de proteínas na urina dos animais (FIGURA           

9). apresentou diferença estatística entre os grupos. A concentração do grupo CTL            

diferiu dos outros grupos, onde o CTL teve a menor concentração do composto             

sendo diferente estatisticamente. O grupo SM teve o valor mais alto e dentre as              

terapias e o grupo TF+Q foi o que obteve o valor mais baixo sendo diferente               

estatisticamente quando comparado ao grupo SM. O grupo de intervenção TF           

também teve diferença estatística comparado ao grupo TF+Q. 
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Figura 9 - Níveis de proteína apresentado em 24h na urina nos grupos Controle              

(CTL, n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico           

(TF, n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). X p<0,05 vs CTL; XX              

p<0,001 vs CTL; # p<0,05 vs SM; $ p<0,05 vs TFQ. 

 

O sangue esteve presente na urina de todos os grupos (FIGURA 10), no             

entanto, sem diferenças significantes. 
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Figura 10 - Níveis de sangue apresentado em 24h na urina nos grupos Controle               

(CTL, n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico           

(TF, n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). 

Em relação aos níveis de pH, novamente não foram observadas diferenças           

significantes entre os grupos (FIGURA 11). 

 

Figura 11 - Níveis de pH apresentado em 24h na urina nos grupos Controle (CTL,               

n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico (TF,           

n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). 

 

Foram observadas concentrações de nitrito apenas nos grupos CTL, Q e           

TF+Q, mas sem diferenças entre eles (FIGURA 12). 
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Figura 12 - Níveis de nitrito apresentado em 24h na urina nos grupos Controle (CTL, 

n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico (TF, 

n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). 

 

Já com relação a presença de leucócitos, foram observadas diferenças          

significantes, sendo que o grupo SM apresentou maior concentração quando          

comparado ao grupo CTL. Em relação às terapias, não foram encontradas           

diferenças significantes, mas é importante notar que os grupos tratados (Q, Tf e TF +               

Q) não foram estatisticamente diferentes nem do grupo SM, nem do grupo CTL, o              

que demonstra uma melhora parcial (FIGURA 13). 
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Figura 13 - Níveis de leucócitos apresentado em 24h na urina nos grupos Controle               

(CTL, n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico           

(TF, n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). X p<0,05 vs CTL. 

 

Na análise de densidade da urina, todos os grupos apresentaram valores bem            

próximos, não obtendo diferença estatística entre eles (FIGURA 14). 
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Figura 14 - Níveis de densidade apresentado em 24h na urina nos grupos Controle              

(CTL, n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico           

(TF, n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7). 

 

Com relação ao estresse oxidativo, foram avaliados o status oxidante total           

(SOT, FIGURA 15A), o status antioxidante total (SAT, FIGURA 15B), bem como o             

estresse oxidativo, o qual se baseia no balanço entre SAT/SOT(FIGURA 15C).           

Como pode-se observar, não foram encontradas diferenças significantes no SOT, no           

entanto, os grupos que realizaram TF (TF e TF+Q) apresentaram menor SAT            

quando comparado ao grupo SM. Já com relação ao estresse oxidativo, não foram             

encontradas diferenças entre os grupos. 

 

A B 

 

 C  
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Figura 15 - Análise do estresse oxidativo após eutanásia nos grupos Controle (CTL,             

n=10), Síndrome Metabólica (SM, n=7), Quiabo (Q, n=7), Treinamento Físico (TF,           

n=7) e Treinamento Físico mais Quiabo (TF+Q, n=7).A - Status Oxidante Total            

(SOT) mensurada no rim. B – Status Antioxidante Total (SAT). C- Estresse oxidativo.             

# p<0,05 vs SM . 
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DISCUSSÃO 

O objetivo deste estudo foi analisar os efeitos do quiabo e/ou treinamento            

físico no tecido renal de animais com síndrome metabólica. Foram encontradas           

poucas diferenças estatisticamente significantes, sendo estas na concentração de de          

proteínas e leucócitos na urina, além do status antioxidante total. Com relação às             

concentrações de proteínas e leucócitos na urina, estas estavam maiores no grupo            

SM quando comparado ao grupo CTL. A associação das terapias (TF+Q)           

proporcionou diminuição parcial em ambas as concentrações. E as terapias usadas           

de forma isolada (TF e Q) foram capazes de atenuar apenas a concentração de              

leucócitos. Com relação ao status antioxidante total, não foram encontradas          

diferenças entre os grupos SM e CTL, no entanto, os grupos que realizaram             

treinamento físico (TF e TF+Q) apresentaram diminuição desse status.  

Com relação aos dados de diurese, apesar de os grupos SM, TF e TF+Q              

apresentarem menos consumo hídrico quando comparados ao grupo CTL, a diurese           

não foi diferente entre os grupos 

Com relação à mensuração da bilirrubina, apesar de não apresentar          

diferenças significantes, essa está presente na urina em concentrações maiores no           

grupo CTL e SM. É importante lembrar que a bilirrubina é uma substância presente              

na bile e que em condições normais, não costuma ser encontrada em concentrações             

importantes na urina. Portanto, a presença da mesma na urina pode indicar            

problemas no fígado, rins, baço ou vesícula biliar (BERK PD et. al, 1969;BARRETT,             

P. V. D e BERK, P. D, 1968). Quando comparamos as terapias entre si, o grupo que                 

teve uma concentração mais baixa de bilirrubina foi o TF+Q, indicando, portanto, que             

a associação das terapias foi a mais eficaz na diminuição desse parâmetro.  

Os ratos não desenvolveram diabetes, portanto, os dados dos compostos          

cetona e glicose não se mostram relevantes, uma vez que os dois presentes na              

urina demonstram um quadro de diabetes (ENGLISH P e WILLIAMS G, 2004;            

MEDIANI A et. al, 2018).  

Com relação às análises de nitrito e urobilinogênio, não foram encontradas           

diferenças estatísticas. O nitrito esteve presente em alguns animais dos grupos CTL,            

TF e Q, o que pode ser um indicativo de bactérias na urina e, consequentemente,               
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uma infecção urinária, já que foi visto na literatura que as bactérias convertem os              

nitratos da urina em nitritos, fazendo com que esse composto esteja presente na             

amostra (SATO, A. F et. al, 2005). Já o urobilinogênio foi encontrado em quantidade              

acima do normal em apenas um animal, o que pode significar um déficit na              

receptação do composto pelo fígado, indicando uma disfunção hepática         

(MARTINELLI A.L.C, 2004). 

O ácido ascórbico esteve presente na urina de todos os grupos, o que era              

esperado nos grupos tratados com quiabo, já que esse composto estava presente no             

quiabo administrado. Em relação aos grupos que não foram suplementados com           

quiabo, sabe-se que os ratos são capazes de sintetizar a vitamina C a partir do ácido                

glicurônico, que é derivado da glicose, a qual estava presente na ração ofertada             

(GIORDANO V et. al, 2012). 

A análise da proteína foi um dos resultados que tiveram diferença estatística,            

onde o grupo SM apresentou maior concentração na urina quando comparado ao            

grupo CTL. Com relação aos tratamentos, o grupo TF+Q foi o que apresentou menor              

concentração de proteína na urina. Esse é um resultado importante pois a            

proteinúria é um indicativo de lesão nos túbulos renais (AlMEIDA F.A, 2001;            

DEVASSY J.G et. al, 2016) e tem sido demonstrado ser um fator de risco para               

mortalidade cardiovascular em pessoas com diabetes tipo 2 (CARDOSO C.R.L e           

SALLES G.F, 2008). 

Com relação a presença de sangue na urina, este foi um resultado que não              

era esperado. Uma possível explicação para isso foi o fato de que os animais              

estavam com dificuldade de fazer a própria higiene de seus órgãos genitais, o que              

pode ter resultado em uma infecção, o que poderia explicar a presença de sangue              

na urina de todos os grupos. Os tratamentos não tiveram efeitos nesse parâmetro,             

nem quando utilizados de forma isolada e nem quando utilizado em conjunto. 

Com relação ao pH na urina, sabe-se que o pH mais básico poderia indicar a               

presença de bactérias no sistema renal, o qual poderia se relacionar com o alto              

número de leucócitos. Segundo o estudo de Burki et al (2014), um pH mais ácido               

poderia estar relacionado com a doença renal crônica e sua progressão (BURKI R             
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et. al, 2014). importante ressaltar que nesse parâmetro, não foram encontradas           

diferenças entre os grupos avaliados no presente estudo. 

Com relação aos leucócitos, a concentração estava mais elevada na urina do            

grupo SM quando comparado ao grupo CTL. Apenas o grupo TF+Q apresentou            

concentração mais baixa desse parâmetro, demonstrando a eficácia das terapias          

utilizadas em conjunto. 

Os valores de densidade da urina foram muito próximos, sem diferenças           

significativas entre os grupos, possuindo um valor um pouco mais baixo no grupo             

CTL, o que era esperado visto que o consumo hídrico desse grupo foi maior. 

Na pesagem dos rins, apesar de não serem encontradas diferenças          

significativas, tanto o rim direito quanto o esquerdo foram menores no grupo CTL             

quando comparados aos demais grupos. Esse fato dos rins mais pesados serem dos             

animais com síndrome metabólica se justifica pela obesidade e pela resistência à            

insulina causarem alterações renais como proteinúria e aumento de volumes          

glomerulares (DEVASSY J.G et. al, 2017). Importante ressaltar que os grupos com            

SM apresentaram obesidade e resistência à insulina, dados não apresentados no           

presente estudo mas avaliados em outro estudo.  

O estresse oxidativo tem sido mostrado na literatura como um dos indicadores            

para lesão renal, sendo essas lesões o espessamento da membrana basal de            

capilares glomerulares e fibrose do túbulo intersticial (HAYDEN MR e          

WHALLEY-COM e SOWERS JR, 2005), afetando a funcionalidade do sistema renal           

(WILCOX CS, 2005). Em nossas análises, foi observado que os grupos TF e TF+Q              

apresentaram menos status antioxidante total quando comparado ao grupo SM.          

Esse resultado não era esperado, já que sabe-se que o TF promove melhora no              

estresse oxidativo (COLEHO, B.L.P, 2008).  

 

CONCLUSÃO 

Os resultados encontrados no presente estudo demonstram que a associação          

de TF e Q proporcionou maiores benefícios para os rins dos animais com SM. 
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