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RESUMO 

Dentre as complicações da Síndrome Metabólica (SM) pode-se citar a 

doença renal e grande parte dos pacientes dialíticos tem diagnóstico de SM. O 

benefício do exercício físico para o tratamento da SM já está bem definido na 

literatura, porém, os benefícios antidiabético e anti-hiperlipidêmico do quiabo 

foram descobertos recentemente. O objetivo do presente estudo foi avaliar os 

efeitos da suplementação do Q e/ou TF na função e histologia renal; no valor 

sérico de ureia e creatinina; na inflamação (IL-6, IL-10, TNF-α); na expressão 

proteica do NF-kB e no estresse oxidativo. Observamos que os animais com 

SM maior deposição de fibrose acompanhado de pior estágio de lesão renal, 

além do aumento do peso dos rins. Todas as intervenções foram benéficas na 

redução da fibrose, porém, somente o TFQ foi capaz de melhorar o grau do 

comprometimento tecidual renal. O TF apresentou melhor estado anti-

inflamatório e na atividade da catalase o TFQ foi mais benéfico. A função renal 

não estava alterada nesses animais. Em conclusão, o TF se mostrou benéfico 

na ação anti-inflamatória, o TFQ demonstrou melhor resultado na atividade da 

enzima antioxidante catalase e todas as intervenções preveniram maior 

deposição de fibrose renal. Sendo assim, o TF e TFQ podem ser benéficos 

para evitar a progressão da doença renal e quando ainda não há alterações 

renais instaladas. Descritores: síndrome metabólica, insuficiência renal, 

nefropatia, exercício físico, Abelmoschus esculentus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

Among the complications of Metabolic Syndrome (MetS), kidney disease can be 

cited and most dialysis patients are diagnosed with MetS. The benefit of 

physical exercise for the treatment of MetS is well defined in the literature, 

however, the antidiabetic and anti-hyperlipidemic benefits of okra have been 

recently discovered. The aim of the present study was to evaluate the effects of 

Q and / or TF supplementation on renal function and histology; the serum value 

of urea and creatinine; in inflammation (IL-6, IL-10, TNF-α); protein expression 

of NF-kB and oxidative stress. We observed that animals with MetS increased 

deposition of fibrosis accompanied by a worse stage of kidney injury, in addition 

to increased kidney weight. All interventions were beneficial in reducing fibrosis, 

however, only the TFQ was able to improve the degree of renal tissue 

impairment. TF showed a better anti-inflammatory state and in catalase activity, 

TFQ was more beneficial. Renal function was not altered in these animals. In 

conclusion, TF was shown to be beneficial in anti-inflammatory action, TFQ 

demonstrated better results in the activity of the antioxidant enzyme catalase 

and all interventions prevented greater deposition of renal fibrosis. Thus, TF 

and TFQ can be beneficial to prevent the progression of kidney disease and 

when there are still no renal changes installed. 

Descriptors: metabolic syndrome, renal disease, nephropathy, physical 

exercise, Albelmoschus esculentus. 
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1. INTRODUÇÃO 

A síndrome metabólica (SM) é caracterizada por um conjunto de fatores de 

risco para doença cardiovascular, sendo acúmulo central de gordura, hipertensão, 

hiperglicemia, dislipidemia e resistência à insulina (RI), os principais marcadores(1, 

2).  

A prevalência de SM em indivíduos brasileiros chega a 50% na população do 

Piauí(3) e a 35,5% em todos o país(4). Esses valores são próximos aos encontrados 

no mundo, apresentando relação direta com o sedentarismo e hábitos alimentares, 

fatores, esses que aumentam a predisposição às manifestações cardiovasculares(3, 

4).  

Dentre as diversas complicações que são encontradas em indivíduos com 

SM, pode-se destacar a doença renal crônica (DRC). A DRC é definida como 

alterações funcionais ou estruturais renais com ou sem alteração da taxa de filtração 

glomerular (TFG)(5). São encontrados marcadores de lesão renal e anormalidades 

histopatológicas, sendo a DRC um importante problema de saúde pública(5).  

Os mecanismos fisiopatológicos da doença renal causada pela SM ainda não 

são totalmente compreendidos e não se sabe se a disfunção é decorrente da SM ou 

somente de alguns componentes que levam a SM(6, 7). A RI e a obesidade geram 

inflamação, estresse oxidativo e distúrbios de adipocinas que são fatores de risco 

característicos da DRC(8, 9). Também há evidências de que a obesidade, 

independente de outros fatores de risco, pode levar ao desenvolvimento da doença 

renal(9). 

Estudos demonstram que a SM pode levar à alterações renais como 

glomerulosclerose, fibrose intersticial, atrofia tubular e inflamação pronunciada(10-

14). Além de todas essas alterações histológicas, o estresse oxidativo renal também 

é observado(12). Esses dados demonstram a importante relação existente entre SM 

e DRC. 

Dentre os tratamentos para a DRC podemos citar o clínico utilizado em 

estágios iniciais e a diálise utilizada em estágios finais da doença(15). Dados 

demonstram que 41,7% dos pacientes brasileiros que realizavam hemodiálise 

apresentavam SM(16). Já na população de Nashville – Estados Unidos, 69,3% dos 

pacientes dialíticos apresentavam critérios de diagnóstico para SM(17). 

O componente básico para a prevenção e/ou tratamento não medicamentoso 

da SM, baseia-se na mudança do estilo de vida, com adoção de hábitos alimentares 

saudáveis e prática regular de exercício físico(2, 18).  
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De fato, a inatividade física ocasiona efeitos deletérios à saúde dos indivíduos 

como a diminuição de força muscular periférica, aumento da massa corporal gorda, 

elevação da frequência cardíaca e pressão arterial de repouso, entre outros. Por 

outro lado, sabe-se que a prática regular de exercício físico apresenta diversos 

efeitos positivos sobre os fatores da SM, ou seja, tanto o exercício aeróbio quanto o 

resistido promovem melhora do metabolismo lipídico, da glicose e da sensibilidade à 

insulina, como também reduzem a pressão arterial e diminuem a quantidade de 

tecido adiposo(18). 

Em um estudo experimental onde ratos Zucker obesos e magros que 

realizavam treinamento físico (TF) em esteira rolante uma hora por dia, 5 vezes por 

semana, durante 8 semanas foram comparados com ratos Zucker obesos e magros 

que permaneceram sedentários. Pode-se observar redução do estresse oxidativo 

renal nos ratos obesos que treinavam(19), sugerindo que o exercício físico pode 

auxiliar não só na sensibilidade à insulina, como também na diminuição do estresse 

oxidativo. 

Por outro lado, sabe-se que mudanças de hábitos alimentares também são 

capazes de auxiliar no tratamento e na prevenção de SM(2, 18). Recentemente tem-

se investigado as propriedades químicas do quiabo (Abelmoschus esculentus L. 

Moench) e em 2011(20) pela primeira vez foi descrito o potencial antidiabético e anti-

hiperlipidêmico desse alimento rico em flavonoide em ratos diabéticos. Esse estudo 

demonstrou a diminuição dos níveis elevados de glicose no sangue, do colesterol 

total, dos triglicérides e da lipoproteína, sugerindo um possível efeito protetor desse 

alimento com relação às doenças cardiovasculares. 

Esses dados sugerem que tanto o TF quanto o quiabo (Q) podem ser 

considerados estratégias não medicamentosas para o tratamento da SM. No 

entanto, os efeitos dessas terapias, aplicadas de forma isolada ou conjunta, nas 

alterações estruturais e renais observadas na SM ainda são escassas na literatura. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Síndrome Metabólica 

A SM é um conjunto de anormalidades metabólicas e foi descrita pela 

primeira vez em 1988. Fatores como RI, intolerância à glicose, hiperinsulinemia, 

dislipidemia e hipertensão eram as características dessa síndrome, denominada 
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como “Síndrome X”. Acreditava-se que as características secundárias eram 

decorrentes da RI(21).  

Anos mais tarde, uma nova definição foi descrita pela World Health 

Organization (WHO) que refere-se a distúrbios específicos associados a um risco 

elevado para o desenvolvimento de doença cardiovascular(22). Para diagnóstico 

clínico de SM, a organização avaliava presença de intolerância à glicose, RI e/ou 

diabetes tipo 2, além de duas ou mais características consideradas “menores” que 

compreende hipertensão, obesidade central, microalbuminúria e triglicérides alto no 

plasma e/ou lipoproteína de alta densidade (HDL) baixo(22).  

Em 2001, o Painel de Tratamento de Adultos do Programa Nacional de 

Educação sobre Colesterol (NCEP-ATPIII)(23) definiu SM na presença de três ou 

mais dos cinco critérios, sendo: obesidade abdominal (homens >102 cm / mulheres 

>88 cm), triglicérides no plasma ≥150mg/dL, colesterol HDL (homens <40mg/dL / 

mulheres <50mg/dL), hipertensão arterial sistêmica (HAS) (≥130/85mmHg) e 

glicemia em jejum ≥110mg/dL. Em 2005, a Federação Internacional de Diabetes(24) 

atualizou a medida de circunferência abdominal (mulheres >80cm e homens >90cm) 

para se adequar a diferentes etnias e o valor da glicemia em jejum passou a ser 

≥100mg/dL de acordo com a recomendação da American Diabetes Association(25). 

A partir dessas definições, a Diretriz Brasileira de Diagnóstico e Tratamento 

da SM segue a classificação de acordo com o NCEP-ATP III, sendo que a presença 

de diabetes mellitus não elimina a possibilidade do indivíduo ter a síndrome. Para o 

diagnóstico, a história clínica e o exame físico são realizados, além dos exames 

laboratoriais. O tratamento baseia-se em medicamentoso e não medicamentoso 

visto que o exercício físico e a alimentação tem relação com o desenvolvimento dos 

fatores de risco(2). 

Além dos fatores que caracterizam a SM, também é encontrado um estado 

fisiológico pró-inflamatório e pró-trombótico mais comum em indivíduos obesos. A 

obesidade ou desequilíbrio de energia é observado como causa principal associado 

fortemente com os fatores de risco metabólicos. Esse balanço de calorias positivo é 

a base da SM(26).  

Na fisiopatologia, a RI auxilia na hiperglicemia, porém ainda é incerto o 

desenvolvimento de outros fatores de risco a partir disso(26). Essa resistência é 

resultante de certa forma pelo excesso de ácidos graxos devido lipólise inadequada. 

A diminuição da capacidade do organismo de respostas normais aos níveis 
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adequados de insulina é um precursor da diabetes tipo 2. No início, um mecanismo 

compensatório é ativado, porém, a longo prazo esse mecanismo é esgotado(27). 

A hiperglicemia é resultante da RI devido função pancreática comprometida 

ou não. Não é o marcador principal da síndrome, porém, é uma consequência 

posterior. A glicemia elevada pode promover o desenvolvimento de doença 

microvascular como doença renal crônica e retinopatia e pode também contribuir 

para aterogênese, sendo esse processo ainda incerto(26). 

A dislipidemia é definida por taxas elevadas de triglicérides no plasma e 

apolipoproteína B (apo B) e níveis reduzidos de HDL. A apo B compreende a 

lipoproteína de baixa densidade (LDL) e a lipoproteína de densidade muito baixa 

(VLDL). Ela é encontrada em grande parte dos pacientes com DRC, mesmo nos 

estágios iniciais e está relacionada ao declínio da TFG(28, 29). Esse fator de risco 

aumenta a chance de lesão cardiovascular aguda, como infarto agudo do miocárdio 

e acidente vascular encefálico(26), além da lesão renal(28, 29). 

A partir desses fatores, os estados pró-inflamatório e pró-trombóticos são 

ativados, aumentando o risco de trombose venosa e a probabilidade de ruptura de 

placa aterosclerótica. A hipertensão também é desencadeada devido atuação em 

conjunto com os outros fatores apresentados(26). 

Sabe-se que a prevalência de SM no mundo é elevada assim como a sua 

associação com o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Um estudo 

realizado no Oriente Médio mostrou elevada taxa de indivíduos com a síndrome, a 

qual apresentou aumento depois de 2009 e na área urbana os números eram mais 

elevados em relação a área rural(30). No Brasil, somente ¼ da população não 

apresenta nenhum dos fatores da SM e 8,9%(31) tem a síndrome sendo mais 

prevalente em mulheres(3, 31).  

A prevalência dos indivíduos brasileiros diabéticos tipo 2 diagnosticados com 

SM está entre 46 e 50%, valores esses bem próximos ao encontrado no mundo(3). 

Essa alta prevalência de SM inclusive em pacientes com acompanhamento 

cardiológico em nosso país reafirma a predisposição para o desenvolvimento de 

eventos cardiovasculares na população brasileira(32). Em idosos, isso parece ainda 

mais evidente visto que um estudo observou aumento de 24% no risco de 

mortalidade por doença cardiovascular (DCV)(33). 

A mortalidade por DCV em pacientes com SM vem crescendo no mundo. Em 

um acompanhamento médio de 23,6 anos foi observada maior incidência de morte 

súbita em paciente com diagnóstico de SM do que naqueles sem síndrome. A 
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hiperglicemia, o HDL baixo e a hipertensão mostraram-se os principais responsáveis 

pela elevada taxa de morte súbita cardíaca que chegou a 70%(34).  

Não só a DCV, como também a DRC está relacionada a um alto índice de 

mortalidade no Brasil. Em 2017, a taxa de mortalidade foi maior quando comparada 

a anos anteriores e as causas primárias da DRC terminal mais frequentes foram 

diabetes e HAS(35). A taxa de pacientes em diálise foi maior em todas as regiões do 

país onde a maioria realizava o tratamento no estado de São Paulo(35). 

 

2.2 Lesão Renal x Síndrome Metabólica 

Uma das complicações muito encontrada em indivíduos com SM é a doença 

renal que pode ser classificada em aguda e crônica.  

A doença renal aguda é caracterizada por perda da função renal que 

acontece em horas ou dias tendo redução do volume de diurese e/ou da filtração 

glomerular com distúrbios hidroeletrolíticos e acidobásico. O diagnóstico é baseado 

na clínica, volume de diurese e laboratorial, já o tratamento pode ser clínico ou 

dialítico(15).  

Diferente da doença renal aguda, a crônica é definida como dano renal por 3 

meses ou mais com anormalidades funcionais e estruturais podendo ou não 

apresentar redução da TFG. Pode-se manifestar por alterações patológicas ou 

marcadores de lesão renal no sangue, urina ou exames de imagens. Outro critério é 

a TFG <60/ml/min/1,73m3 por 3 meses ou mais com ou sem lesão da estrutura 

renal(5).  

Além disso, a DRC possui 5 estágios, onde o estágio 1 apresenta lesão renal 

com taxa de filtração normal ou aumentada e o estágio 5 falência renal com 

necessidade de diálise e indicação de transplante renal(5). A hemodiálise é uma das 

opções de tratamento que consiste em terapia de substituição com objetivo de 

corrigir o distúrbio renal incluindo distúrbio acidobásico, balanço hídrico e alterações 

metabólicas(15). 

Dados brasileiros demonstram que a taxa de tratamento com diálise no ano 

de 2016 foi de 596 pacientes por milhão da população sendo superior aos dados 

encontrados em 2015. Mais da metade desses pacientes eram homens. Hipertensão 

e diabetes foram as causas mais encontradas. Além disso, a taxa de óbito foi 

relativamente alta, totalizando 18,2% durante 2016(36). Dados ainda mais recentes 

demonstram que houve uma aumento de 3% desses pacientes em um ano e 

aumento médio de 29,7% entre 2012 e 2017(35). 
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Tanto a SM quando a DRC são doenças cada vez mais encontradas na 

população mundial o que as torna um grande problema de saúde pública(5, 7). As 

medidas para controle incluem estratégias de prevenção e modificações no estilo de 

vida para reduzir o risco de mortalidade. As doenças renais progridem com o tempo 

e pioram quando associados a outras patologias(5). 

Os mecanismos fisiopatológicos da lesão renal causada pela SM ainda não 

são totalmente claros, porém, a RI pode ser um dos fatores de risco para DRC assim 

como a obesidade(6, 7). Resultados de um estudo demonstraram que pacientes 

com DRC em estágios mais avançados apresentaram mais fatores de risco da SM 

quando comparados a pacientes em estágios iniciais(6). Mudanças no estilo de vida 

parecem prevenir progressão de doenças cardiovasculares e renais na SM(6). 

Indivíduos com SM e doença renal terminal apresentam maior risco de 

mortalidade do que pacientes sem diagnóstico de síndrome, sendo a idade e HDL 

importantes preditores(37). Há poucas evidências que o tratamento ou prevenção 

dos fatores de risco da SM previnem ou reduzem o risco de insuficiência renal(7). 

A obesidade é um dos fatores que pode levar ao desenvolvimento da DRC 

gerando glomerosclerose focal, hiperfiltração e hiperperfusão renal (7, 38). Além 

disso, a adiposidade visceral causa aumento da pressão intra-renal, da pressão 

hidrostática e aumento da formação de matriz celular. Outra possibilidade é a 

lipotoxicidade devido exacerbação do metabolismo de ácidos graxos no tecido 

renal(9). 

A redução da adiponectina causada pela obesidade pode diminuir a produção 

aguda de óxido nítrico no endotélio gerando vasoconstrição e aumento do fluxo 

sanguíneo (39) resultando em hiperperfusão renal. Altos níveis de leptina estimulam 

a ativação do sistema nervoso autônomo simpático (SNAS) (9) e consequentemente 

a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). O tecido adiposo 

também é responsável por promover inflamação crônica e estresse oxidativo que 

exacerbam a RI(38). 

Já a RI, outro fator de risco da SM, pode contribuir para a progressão da 

doença renal devido piora da hemodinâmica gerada pela ativação do sistema 

nervoso simpático, retenção de sódio e regulação negativa do sistema peptídico 

natriurético. Fatores de risco associados a DRC como inatividade física, inflamação, 

estresse oxidativo e acidose metabólica podem levar à redução da sensibilidade 

tecidual a insulina(8).  
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O diabetes pode levar ao desenvolvimento da nefropatia diabética (ND) e 

evidências demonstram que esse desenvolvimento está correlacionado à inflamação 

crônica levando a hipertrofia renal, fibrose, expansão da matriz mesangial e 

espessamento da membrana basal dos glomérulos e túbulos(40). De fato, estudos 

experimentais demonstraram expressão acentuada de fator nuclear kappa B (NF-kB) 

no tecido renal de animais diabéticos(40, 41), além do aumento da fosforilação de c-

Jun N-terminal kinases (JNK) e aumento da expressão das citocinas fator de 

necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina-6 (IL-6) e interleucina-12 (IL-12) em 

estudos in vitro de células renais(41). A ativação do TNF-α aumenta a fosforilação 

de JNK no tecido renal gerando perfil inflamatório(41). 

No diabetes, as células renais ficam expostas à diversos mediadores 

inflamatórios como a IL-6 e TNF-α que são responsáveis pelo desenvolvimento e 

progressão da doença, ou seja, estão presentes desde o estágio inicial até a 

insuficiência renal terminal(42, 43). Como a inflamação parece ser um fator que 

determina a patogênese da ND, o NF-kB exerce o controle da expressão dos genes 

pró-inflamatórios que codificam as citocinas. Sendo assim, as células mesangiais e 

outras células renais ficam expostas a mediadores inflamatórios que ativam o NF-

kB(42) gerando distúrbios microvasculares e progressão da doença(42, 43). 

Estresse oxidativo no tecido renal e aumento dos níveis séricos de TNF-α são 

encontrados em estudos experimentais com SM, assim como alterações histológicas 

renais que incluem diâmetro glomerular reduzido, dilatação do espaço de Bowman, 

fibrose intersticial, forma do córtex e medula renal distorcidas e degeneração dos 

túbulos contorcidos(12, 44). Em um estudo com indivíduos com SM foi encontrado 

glomeruloesclerose, atrofia tubular, fibrose intersticial e esclerose vascular(45). 

De maneira geral, os fatores da SM associados levam à hiperfiltração e 

hiperperfusão renal, glomeruloesclerose segmentar focal, glomerulomegalia, 

remodelação glomerular e dos túbulos, redução da TFG, isquemia glomerular e 

atrofia tubular caracterizando assim a DRC(7). 

A partir desses dados observamos que o diagnóstico de DRC vem crescendo 

em indivíduos com SM, reafirmando a necessidade de estudos para prevenir e/ou 

tratar a síndrome e suas consequências. 

 

2.3 Tratamento não medicamentoso da Síndrome Metabólica 

Dentre os tratamentos da SM podemos encontrar o não medicamentoso o 

qual inclui prática de exercício físico e alimentação balanceada. Indivíduos com 
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diagnóstico de SM demonstram menor tolerância ao exercício, maior calcificação da 

artéria coronária e piora da função cardíaca quando comparado com indivíduos sem 

SM(46), levando a maior risco de mortalidade por DCV. 

O sedentarismo já é considerado um problema de saúde pública, além disso, 

estudos demonstram que indivíduos sedentários com SM tem aumentado 

progressivamente o uso de medicamentos a fim de diminuir a glicemia, colesterol e a 

condição da SM(47). O TF serve também como uma alternativa na redução da 

utilização de medicamentos e de seus efeitos adversos.  

Os efeitos benéficos do TF aeróbico e resistido na SM vem sendo descritos 

na literatura. Achados demonstram que indivíduos com SM que realizam TF 

aeróbico quando comparados com indivíduos sedentários apresentam menor massa 

de gordura corporal; glicemia de jejum, triglicérides, LDL(48) e níveis de pressão 

arterial sistólica, diastólica e frequência cardíaca reduzidos(48, 49). A melhor 

tolerância ao exercício também é demonstrada nessa população(48, 49).  

Os benefícios estão descritos tanto na população adulta quando idosa e 

pediátrica. Jovens obesos com e sem SM com média de idade de 14 anos 

realizaram TF individualizado durante 8 semanas e foram observados redução da 

glicose, triglicérides, colesterol total, LDL e leptina, além de melhora da função 

endotelial(50).  

O exercício físico prescrito com intensidade adequada e individualizada já se 

mostra capaz de diminuir a gravidade da SM em indivíduos com três ou mais fatores 

de risco, bem como é capaz de reverter a mesma(51). Idosos com SM que 

realizaram exercício de fortalecimento muscular e em esteira rolante durante 12 

semanas, 2 vezes por semana, demonstraram aumento de força dos membros 

superiores e inferiores, maior distância percorrida no teste de caminhada de 6 

minutos, porém, sem alteração nos valores de massa corporal, qualidade de vida ou 

risco cardiovascular(52). 

O treinamento resistido em mulheres idosas durante 12 semanas, 3 vezes por 

semana, mostrou melhora da composição corporal, da RI, dos fatores de risco da 

SM e dos biomarcadores inflamatórios como TNF-α e proteína C-reativa (PCR)(53).  

Os benefícios do exercício físico também podem ser observados em 

pacientes com DRC evidenciando melhora dos níveis pressóricos(54), equilíbrio, 

resistência e força muscular(55). Em um estudo realizado em animais diabéticos tipo 

1 que realizaram exercício em esteira durante 6 semanas, 1h/dia, 7x/sem, 
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demonstrou redução dos níveis de proteinúria e deposição de colágeno e fibrose 

renal, e menor disfunção mitocondrial renal(56). 

Um estudo com animais renais crônicos que realizaram treinamento resistido 

durante 10 semanas, 3 vezes por semana, observaram ganho de força muscular, 

menor fibrose renal, aumento dos níveis citocinas anti-inflamatória interleucina-4 (IL-

4) e interleucina-10 (IL-10), além de redução dos níveis da citocina inflamatória IL-

6(57) afirmando os benefícios do exercício na atenuação do perfil inflamatório e 

alteração histopatológica renal. Outro estudo experimental(58) com DRC e exercício 

físico apresentou maior ação antioxidante no rim, redução dos níveis de TNF-α e IL-

6, e menos alterações histopatológicas. 

Tanto o exercício resistido quanto o aeróbio associado ao resistido tem 

mostrado benefícios em pacientes com SM(59), porém o exercício aeróbio é o 

treinamento mais utilizado em protocolos de pesquisa(60). Dados demonstram que o 

TF aeróbio é capaz de melhorar a capacidade anti-inflamatória do HDL em 

indivíduos com SM sem restrição dietética(61).   

A mudança no estilo de vida em indivíduos com SM que incluiu exercício e 

dieta modificou a RI, o perfil inflamatório e reverteu a disfunção microvascular 

induzida por insulina(62) reafirmando os benefícios do exercício e da mudança do 

estilo de vida. 

Além do exercício, devemos levar em consideração a mudança do estilo de 

vida em pacientes com SM. A associação desses dois fatores pode auxiliar no 

tratamento, menor desenvolvimento de DCV e consequentemente menor 

mortalidade. Sendo assim, o Q vem sendo estudado nos últimos anos e tem se 

mostrado benéfico no tratamento do diabetes. 

O Abelmoschus Esculentus (AE) ou quiabo (Q) é um vegetal, da família 

Malvaceae e é cultivado amplamente em países tropicais. É semelhante a um 

arbusto, pode crescer até uma altura de 1 a 2 metros e são colhidos vagens verdes 

ou arroxeadas(63). O Q tem alto teor de vitamina A e C, fibra, ácido fólico, vitaminas 

do complexo B e fonte de ferro, cálcio, sódio e potássio(63, 64).  

O Q é comumente utilizado em ensopados, sopas e outros alimentos como 

molhos e doces. A parte com maior reserva nutritiva é a semente pois sua 

composição química apresenta efeito antioxidante e é rico em polissacarídeos e 

proteína(63, 65). Logo, a introdução do Q na dieta pode ser vantajosa na redução do 

risco de desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, como obesidade, 

dislipidemia, hipertensão e doenças cardíacas coronárias(63, 66). 
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Suas ações antidiabética, anti-hiperglicêmica e anti-hiperlipidêmica também 

vem sendo descritas(20, 67-69). Um estudo com animais diabéticos que consumiram 

Q por 8 semanas observou a melhora da função renal, redução da hiperfiltração, 

reversão da fibrose renal e melhor efeito antioxidante(70). Outros benefícios como 

redução da RI, níveis mais baixos de triglicérides, redução da hemoglobina glicada, 

dos ácidos graxos livres e melhor distribuição das lipoproteínas são encontrados 

quando o Q é consumido(68). 

O consumo do Q, principalmente sementes e frutos, parece não gerar 

toxicidade(20, 71) e um estudo com animais demonstraram que o consumo de 100 e 

200 mg/kg gera maior redução dos níveis de glicemia. A dose de 100 mg/kg foi a 

mais eficaz nesse processo(20). Estudo anterior também já demonstrava que o 

consumo de subfrações do Q não causou danos aos rins(68). Assim, podemos 

sugerir que a ingestão desse vegetal não gera riscos à saúde.  

O Q apresenta componentes bioativos como flavonoides, incluindo a 

quercetina e fitoesteróis(66). Os flavonoides são um grupo de compostos 

polifenólicos, com estrutura e características químicas diversas que desempenham 

papéis biológicos importantes. Vários benefícios já foram descritos, como atividade 

anti-inflamatória, antioxidante, antiproliferativa e anti-câncer, além de capacidade de 

eliminação de radicais livres e efeitos anti-hipertensivos(72). 

Fan et al. descreveram pela primeira vez a quercetina como agente 

antioxidante. Esse estudo verificou que a quercetina e outro principal flavonoide do 

Q (isoquercitrina) foram capazes de eliminar radicais livres em camundongos obesos 

induzidos por dieta hiperlipídica(69). Outro estudo observou que a semente do qQ foi 

mais ativa na atividade antioxidante in vitro quando comparada a pele e vagens. 

Além disso, observaram presença de quercetina e isoquercitrina na semente do Q e 

não na pele(73).  

A semente do Q foi capaz de promover melhor atividade das enzimas 

antioxidantes superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GPx) em 

camundongos machos(73). Estudos com ratos diabéticos demonstraram que frações 

de Q foram capazes de reduzir a peroxidação lipídica(70, 74) e restaurar os níveis 

de GPx, SOD e catalase renal(74). 

Devido à alta composição de flavonoides do Q, sugere-se que a atividade 

antioxidante desses compostos seja parcialmente responsável pelos benefícios em 

distúrbios metabólicos e que esse vegetal pode ser utilizado como terapia dietética 

na hiperglicemia e dislipidemia(69). 
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Esses achados demonstram que o consumo de Q pode contribuir para a 

melhora dos fatores de risco da SM e uma possível melhora da função renal, porém 

ainda são escassos os estudos que relacionam o benefício do Q juntamente com o 

exercício físico na SM e nas alterações renais. 

 

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo Geral 

Avaliar os efeitos da suplementação com Q e/ou TF na estrutura, função, 

inflamação e estresse oxidativo nos rins de ratos Zucker com SM. 

 

3.2 Objetivos Específicos 

Avaliar no tecido renal de ratos Zucker os efeitos da suplementação do Q e/ou 

TF na função e histologia renal; no valor sérico de ureia e creatinina; na inflamação 

(IL-6, IL-10, TNF-α); na expressão proteica do NF-kB e no estresse oxidativo. 

 

4 MATERIAIS E MÉTODOS 

Trata-se de um estudo experimental, analítico, quantitativo. 

 

4.1 Material 

Todos os solventes utilizados nas extrações foram de grau P.A. das marcas 

Synth, CAAL e Nuclear. Os reagentes, a membrana de nitrocelulose e os aparelhos 

para eletroforese em gel de sódio dodecil sulfato de poliacrilamida (SDS-PAGE) 

foram fornecidos pela Bio-Rad (Califórnia, EUA). Metano hidroximetilamina (TRIS), 

ditiotreitol (DTT) (Missouri, EUA), Glicerol (Synth), Metanol (Synth). O anticorpo NF-

kB foi fornecido pela Cell Signaling Technology (Danvers, MA, EUA). 

 

4.2 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 

submetido ao comitê de ética em pesquisa da Universidade Federal de São Paulo – 

UNIFESP, protocolado sob o CEUA nº 3638241117 (Anexo 1). 
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4.3 Universo da Pesquisa 

A pesquisa foi realizada no laboratório de Treinamento Físico Experimental 

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

Paulo (UNFESP), campus Baixada Santista. 

 

4.4 Animais 

Foram utilizados 10 ratos Zucker magro heterozigoto LZR (fa/+) e 40 ratos 

machos Zucker obeso homozigoto (OZR) (fa/fa) 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 em cada uma delas, onde foram alimentados com dieta padrão para 

roedores de laboratório (Nuvilab CR-1) e água “ad libitum”. Ficaram 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 invertido de 12:12 horas. Início do período claro às 07:00 horas e do 

período escuro às 19:00 horas. 

 

4.5 Delineamento Experimental 

Para identificarmos o efeito terapêutico das intervenções que foram 

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 a 6 semanas de intervenção (Q e/ou TF), tal como 

descrito nos grupos abaixo, totalizando 6 semanas de período experimental para 

esses grupos. 

Em paralelo, foi realizado 1 grupo controle de Zucker magros que não 

passaram por intervenções (Figura 1). 
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Figura 1: Representação das etapas do período experimental. CTL= grupo controle magro; 

SM = grupo síndrome metabólica; Q = quiabo; TF = treinamento físico e TFQ = treinamento 

físico + quiabo. Os animais foram divididos aleatoriamente em 5 grupos: CTL (n=10, barra 

azul – Zucker Magro) e SM (n=10, barra vermelha – Zucker Obeso) que foram os grupos 

controles, magro e obeso, respectivamente. Q (n=10, barra vermelha + verde – SM que 

recebeu quiabo), TF (n=10, barra vermelha + preta – SM que realizou treinamento físico) e 

TFQ (n=10, barra vermelha + preta + verde – SM que recebeu quiabo e realizou 

treinamento físico). 

 

4.6 Modelo experimental de síndrome metabólica 

A síndrome metabólica, 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 síndrome metabólica parece 

ser a do rato Zucker obeso. Estes animais são utilizados principalmente como 

modelo experimental de obesidade, mas eles também apresentam alterações 

semelhantes às observadas na síndrome metabólica em humanos(75). 

Os ratos Zucker obesos são mais utilizados para estudo em obesidade 

genética. A mutação fa foi descoberta em 1961 por Lois Zucker um cruzamento 

entre Merck M-tensão e ratos Sherman(76). Os animais que são homozigoto para o 

alelo fa, os ratos fa -/- fa Zucker, mais conhecidos como ratos Zucker obesos, 

tornam-se visivelmente obesos entre a terceira e a quinta semana de vida. Estes 
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animais apresentam uma mutação no receptor da leptina, que é a molécula base do 

seu fenótipo característico(77, 78).  

Esse modelo animal desenvolve obesidade grave associada com hiperfagia, 

comprometimento da termogênese sem calafrios e armazenamento energético, 

preferencialmente, no tecido adiposo(77). Com 14 semanas de vida, a composição 

corporal desses animais é de aproximadamente 40% em peso de lipídeos(79, 80). 

Também desenvolvem hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos(81). 

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

uma variedade de anormalidades endócrinas. Sendo este um modelo amplamente 

estudado de RI, apresentando características muito similares às que caracterizam a 

síndrome metabólica humana(75). De fato, além da resistência para as ações 

metabólicas da insulina, esses animais apresentam também dislipidemia, 

intolerância à glicose suave e hiperinsulinemia(82). 

 

4.7 Intervenções 

 

4.7.1 Quiabo 

As vagens de Q (100 kg de Abelmoschus esculentus L. Moench) foram 

adquiridas no município de Piacatu-SP, com o grupo de horticultores Transvendrame 

(CNPJ 08.022.945/0001-16). 

O material vegetal foi enviado para a empresa Liofoods, Itupeva-SP, onde foi 

lavado em água filtrada, liofilizado (vácuo = ±365 Pa, temperatura = -62º) e triturado. 

Parte do material triturado foi utilizada para análise fitoquímica e o restante 

administrado por gavagem orogástrica, na concentração de 100mg/kg diluído em 1 

ml de água filtrada, 2 vezes ao dia (manhã e noite), durante 5 vezes por semana.  

Os grupos que não receberam Q foram gavados com 1 ml de água filtrada, 

nos mesmos momentos, a fim de que todos os animais fossem submetidos as 

mesmas condições. 

A dose de 100mg/kg demonstrou em estudo anterior(20) maior eficiência na 

redução da glicose sanguínea e não foi observado efeitos tóxicos, a partir disso essa 

dosagem foi escolhida para tratamento dos animais. 

 

4.7.2 Treinamento Físico Aeróbico 

Inicialmente os animais foram submetidos a um período de adaptação ao 

exercício físico que consistiu na prática da corrida durante 10 minutos, utilizando 
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velocidades variadas, por três dias alternados. 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(75, 76, 83, 84). 

O protocolo de TF que foi utilizado nesta pesquisa constituiu-se de 6 semanas 

de TF, 5 dias por semana, 60 min por dia, na intensidade de 60% da sua 

capacidade máxima que corresponde ao exercício físico aeróbico de intensidade 

moderada. Os grupos treinados (TF e TFQ) realizaram o protocolo de TF durante 6 

semanas. 

Para avaliação dos efeitos das intervenções (Q e/ou TF) na tolerância à 

realização de esforço físico, todos os grupos foram submetidos ao teste de esforço 

máximo pré (antes de iniciarem o protocolo experimental) e pós-período das 

intervenções (ao final do protocolo experimental). Na metade do protocolo de TF, ou 

seja, na terceira semana de TF foi realizado um novo teste de esforço máximo 

apenas nos grupos treinados para que a intensidade do TF fosse reajustada às 

novas condições físicas dos animais. 

 

4.7.3 Avaliação do perfil pressórico, glicêmico e lipídico 

A identificação dos perfis foi realizada durante 7 semanas, uma medida por 

semana, no mesmo dia e horário em todos os animais do estudo. 

O perfil pressórico foi realizado nas primeiras horas do ciclo claro e antes de 

serem submetidos a gavagem com água ou Q e TF para evitar variações da pressão 

referente ao estresse provocado por essas intervenções. 

A mensuração da pressão arterial caudal dos animais foi realizada por meio 

de do Sistema de Análise de Pressão arterial BP-2000 series IITM. Os animais foram 

adaptados ao equipamento durante o período de 3 dias. 

O perfil glicêmico e lipídico foi mensurado nos animais com 12 horas de jejum, 

previamente anestesiados com Tiopental 30mg/kg, via intraperitoneal (ip) e em dias 

que não foram submetidos a intervenções para não ter os efeitos agudos dessas 

intervenções. 
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A mensuração da glicemia foi realizada por meio da coleta de sangue na 

cauda do animal, com o auxílio de fitas reagentes, as quais foram avaliadas por um 

glicosímetro da marca Accutrend® Plus. 

A amostra de sangue para análise dos triglicerídeos e colesterol total foi 

coletada também pela cauda do animal sob as condições descritas para a 

determinação do perfil glicêmico. A análise foi realizada por meio de fitas reagentes 

específicas do aparelho Accutrend® Plus. O HDL colesterol foi quantificado por meio 

do kit Labtest e seguindo as instruções do fabricante. Para o cálculo do LDL foi 

utilizado o cálculo de Friedewald que está disponível na Biblioteca Virtual em Saúde. 

 

4.7.4 Teste de tolerância à glicose e à insulina 

A sensibilidade à insulina foi realizada no início do ciclo claro dos animais e 

após as 6 semanas do período experimental, por meio do Teste de tolerância à 

Insulina (ITT). Os animais foram anestesiados com Tiopental (30mg/kg, ip) e um 

corte na cauda foi realizado. A glicemia foi medida por um glicosímetro (tempo zero) 

e após a administração de insulina (2 U/kg, ip) foi novamente avaliada nos tempos 

30, 60, 90 e 120 minutos. 

A sensibilidade pancreática foi realizada pelo Teste de tolerância à glicose 

(GTT) após 48 horas do ITT, também no início do ciclo claro após as 6 semanas de 

intervenção. O mesmo procedimento foi utilizado, porém após o tempo zero, foi 

injetado glicose (2,0 g/kg de massa corporal) por via ip. As amostras de sangue 

foram coletadas nos mesmos tempos do ITT e a glicemia avaliadas pelo mesmo 

método. 

 

4.7.5 Perfil da massa corporal  

A mensuração da massa corporal dos animais foi medida em balança 

Gehaka® BK5002 classe II, sob as mesmas condições e ocasiões do perfil 

glicêmico. 

 

4.7.6 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 (30mg/kg, IP) e lidocaína (5 mg/kg) e eutanasiados por decaptação, livre de 

sofrimento prolongado.  
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Durante a eutanásia o sangue foi coletado, centrifugado, com auxílio da 

Centrífuga 5702 R da marca Eppendorf®, por 20 minutos a uma velocidade de 

20000 rpm. O soro foi armazenado a -80ºC para posteriormente serem realizadas as 

análises bioquímicas de ureia e creatinina.  

Também foram retirados os rins e pesados e o rim esquerdo foi armazenado 

a -80ºC para análises bioquímicas posteriores. Os rins foram armazenados em 

formol tamponado 4% por 24 horas e depois foram transferidos para álcool 70% 

onde os mesmos permaneceram até o início do processamento histológico. 

Após a retirada de todos os tecidos envolvidos nesse experimento, a tíbia 

direita dos animais foi retirada e seu comprimento mensurado com auxílio de um 

paquímetro para posteriores normalizações das massas dos tecidos anteriormente 

citados. 

 

4.8 Análise da Função Renal 

Para avaliar a função renal após o período experimental foram utilizados os 

parâmetros de dosagem de ureia e creatinina plasmática utilizando kits comerciais 

Labtest Diagnostica®. Além disso, foi mensurada a diurese de 24hrs por meio da 

gaiola metabólica.  

 

4.9 Análise Histopatológica 

O rim esquerdo foi conservado em formaldeído 4% em um período de 24 

horas, após foi acondicionado em álcool 70%, desidratado e fixado em parafina. 

Foram realizados cortes de 5 µm para compor as lâminas e foram corados por 

Hematoxilina-Eosina (HE), Ácido periódico-Schiff (PAS) e Picro-Sirius Red para 

identificação das estruturas renais. 

A avaliação qualitativa histopatológica foi realizada de acordo com as 

recomendações da Society of Toxicologic Pathology(85) e os seguintes parâmetros 

foram avaliados de forma cega por dois observadores de acordo com os graus de 

intensidade nos campos analisados: 

a) Alteração na proporção das regiões cortical e pélvica; 

b) Alterações morfológicas da unidade glomerular e túbulos renais; 

c) Degeneração ou morte celular nos seguintes compartimentos: 

glomérulo, túbulos renais; 

As lâminas foram analisadas por microscopia óptica e classificadas de acordo 

com o dano renal(86):  
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Classificação Lesão renal (%) 

0 <5 

I 5-25 

II 25-50 

III 50-75 

IV >75 

 

Quadro 1: classificação da lesão renal de acordo com a extensão. 

 

A análise quantitativa de fibrose renal foi realizada nas lâminas coradas com 

Picro-Sirius Red e da área glomerular nas lâminas coradas com HE. Primeiramente 

as lâminas foram digitalizadas por meio do escâner de lâminas digital Pannoramic 

SCAN (3DHistech Ltd., Budapest, Hungary), posteriormente visualizadas no software 

Pannoramic Viewver versão 1.15.4, o qual permitiu a captura de imagens que foram 

quantificadas no programa Image J (1.52ª).  

Os resultados de fibrose do córtex renal foram obtidos por meio da média de 

15 fotografias por lâmina, de cada grupo, utilizando o aumento de 20x. Já os 

resultados da área glomerular, que envolve a área da cápsula glomerular, foram 

obtidos a partir de 3 fotos por lâmina corada com PAS, no aumento de 20x. As áreas 

de fibrose foram analisadas por meio de contagem de pontos, a área glomerular foi 

mensurada através do programa Image J e os resultados foram tabulados em 

Excel® e posteriormente analisados pelo programa GraphPad Prism® 6.    

 

4.10 Western Blotting 

Para análise da expressão proteica de NF-kB no tecido renal, esse tecido foi 

processado em tampão de extração (Trizma base 100mM, EDTA 20mM, fluoreto de 

sódio 100 mM, pirofosfato de sódio 100mM ortovanadato de sódio 10 mM fluoreto de 

fenilmetilsulfonil [PMSF] 2mM e 0,1 mg de aprotinina por mL). Seguindo na adição 

de 08 mL de Triton-x 10% e condicionado em gelo por 30 minutos, centrifugado a 

14.000rpm a 4ºC por 40 minutos. Os sobrenadantes foram coletados e 

homogeneizador de tecidos e os extratos foram centrifugados a 12.000 rpm a 4°C 

durante 40 minutos para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, 

parte do sobrenadante foi utilizado para determinação do conteúdo proteico por 

espectrofotometria com reagente Bradford, 1976(87) (Bio-Rad, CA, USA). O 
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sobrenadante das amostras foi tratado com tampão de Laemmli (1970) contendo 

DTT 200 mM e aquecido em banho seco a 96°C por 5 minutos. Estas amostras 

foram então submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE 10%) 

no aparelho para minigel (Mini-Protean). Em cada gel foi utilizado marcadores de 

peso molecular com valores estabelecidos como padrão. 

A transferência das proteínas separadas no gel foi realizada eletricamente 

para uma membrana de nitrocelulose, por meio de transferência semi seca 

(Transblot SD Semi-dryTransferCell, Bio-Rad) de 30 a 15 volts. A ligação 

inespecífica de proteínas na membrana de nitrocelulose foi diminuída pela 

incubação desta com uma solução bloqueadora composta por 3% de albumina 

diluída em solução basal (Trizma 1M, NaCl 5M, Tween 20 0,02% e água Milli-Q). 

Após o bloqueio a membrana foi lavada em solução basal sob agitação (30 minutos). 

O anticorpo primário (NF-kB p65/JNK) diluído em 1% de albumina em basal sob 

agitação em ambiente refrigerado overnight no agitador. Após a lavagem da 

membrana em solução basal sob agitação por 30 minutos, o anticorpo secundário 

diluído em 1% de albumina em basal (anti-mouse IgG/HRP-linked) (peroxidase 

conjugada) foi incubado, sob agitação, em ambiente refrigerado por 1 hora no 

agitador. A membrana foi lavada novamente em solução basal por 30 minutos. 

Para a revelação e posterior quantificação das proteínas, a membrana foi 

incubada por 3 minutos em uma solução contendo luminol (2,5 mM), ácido p-

cumárico (450 uM), Tris pH 8,5 (100 uM), H2O2 (5,4 mM), podendo assim ser 

detectado sua quimiluminescência registrada por meio do foto documentador 

UVITEC Cambridge.  

Após a revelação, foi adicionado na membrana 5 mL da solução de Stripping 

(2-Mercaptoetanol 1000mM, SDS 2%, Tris-HCl 0,59mM-pH6,7 e água Milli-Q) e 

incubadas por 20 minutos a 48ºC em banho-maria, sendo agitado manualmente a 

cada 4 minutos. Após o Stripping as membranas foram lavadas com solução basal 

por 30 minutos, incubadas em solução de bloqueio por 1 hora e 10 minutos e 

realizada nova incubação. 

A intensidade das bandas foi quantificada por densitometria óptica nas 

autorradiografias reveladas, utilizando o programa ScionImage. 

 

4.11 Análise do Estresse Oxidativo 

Anteriormente a análise do estresse oxidativo, as proteínas das amostras do 

rim foram dosadas conforme descrito por Bradford em 1976(87). 
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4.11.1 Análise do Estado Antioxidante Total   

O Estado Antioxidante Total (EAT), foi determinado utilizando o método 

proposto por Erel em 2004. Neste método, é avaliado o poder antioxidante das 

amostras frente reações potentes de radicais livres, que são iniciadas pela produção 

do radical hidroxil. A leitura foi realizada com espectrofotômetro (Biotek, Elx800) a 

440 nm. Os resultados são expressos como μmol Trolox Eq/L (88). 

 

4.11.2 Análise do Estado Oxidante Total  

 O Estado Oxidante Total (EOT), esta análise foi determinada utilizando o 

método proposto por Erel em 2005. As amostras foram homogeneizadas A 

intensidade da cor da reação, mediada pelo complexo de íon ferro com xylenol 

orange em meio experimental ácido, medida com espectrofotômetro (Biotek, Elx800) 

a 560 nm, está relacionada a quantidade total de moléculas oxidantes presentes na 

amostra, que reagem com o complexo o – dianisidine e íon ferro. A reação de 

oxidação é catalisada pela pelas moléculas de glicerol presentes no meio. O ensaio 

é calibrado com peróxido de hidrogênio (H2O2) e os resultados são expressos como 

μmol H2O2 Eq/L (89). 

 

4.11.3 Determinação da Atividade da Enzima Superóxido Dismutase Total 

 A atividade da SOD total foi monitorada pela redução do citocromo c (0,15 

g/L) pelos radicais superóxidos gerados no sistema xantina-xantina oxidase. A 

medida foi realizada a 550 nm e 37 oC, segundo protocolo de Flohe e Otting em 

1984 (90). Primeiramente foi determinado o branco, encontrando a quantidade 

adequada de tampão e xantina oxidase para que a absorbância estivesse o mais 

próximo de 0,025. Feito isso, para cada ensaio foram adicionados 1 µl de amostra, 

195 µl de solução A (citocromo C, EDTA e xantina em tampão fosfato) e as 

quantidades encontradas no branco de tampão fosfato de sódio (50 mM) e xantina 

oxidase. A atividade foi expressa em U por mg de proteína seguindo a seguinte 

equação: [(absorbância do branco – absorbância da amostra) / (absorbância do 

branco / 1,4)] x diluições / mg de proteína. A leitura foi realizada com 

espectrofotômetro (SpectramaxM2) a 406 nm. 

 

4.11.4 Determinação da Atividade da Enzima Catalase 

 Os ensaios da atividade da catalase foram realizados segundo o método 

descrito por Aebi em 1984 (91). Neste, a atividade da enzima foi determinada pelo 
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consumo de H2O2 a 230 nm e 25o C. A reação ocorreu em pH 7,4 e foi monitorada 

durante 5 min. Em cada ensaio foram adicionados 1 µl de amostra, 15 µl de tampão 

KPO a 50 mM e 189 µl de H2O2 a 10 mM. Para o cálculo da atividade foi utilizada a 

seguinte equação: (Δ absorbância / 0,071) x diluições / mg de proteína. A leitura foi 

realizada com espectrofotômetro (SpectraMax M2) a 204 nm. 

 

4.11.5 Determinação da Atividade da Enzima Glutationa Peroxidase 

A atividade da enzima glutationa peroxidase foi realizada, monitorando-se o 

consumo de NADPH a 340 nm (SpectraMax M2). Foi adicionado em cada ensaio 

concentração final de 0,25 mM de NaN3, 0,25 U/ml de glutationa redutase, 1mM de 

GSH, 1 µl de amostra, 184 µl de Stoch Buffer (fosfato de sódio 143 mM e EDTA 6.3 

mM – pH 7.5) e 0,12 mM de NADPH. Após incubação a 37ºC por aproximadamente 

30 segundos, foram adicionados 5 µl de TBHP (t-butil-hidroperóxido) e monitorado 

por 5 minutos. Foram utilizados 200 µl de Stoch Buffer como referência. Os 

resultados foram expressos em nmol de TBHP reduzido por minuto, por mg de 

proteína, considerando-se o coeficiente de extinção do NADPH de 6,22 nM-1. cm-1 

(92). Assim a atividade da GPx foi obtida segundo a equação: atividade da GPx = (Δ 

absorbância / 6,22) x diluições / mg de proteína. 

 

4.11.6 Determinação da Peroxidação Lipídica 

 O Ácido tiobarbitúrico (TBARS) resulta na concentração de malonaldeído 

(MDA), um produto da peroxidação lipídica, das amostras e que é uma substância 

que reage com o ácido tiobarbitúrico e produz coloração específica para análise no 

espectofotômetro. Foram adicionados 250µl de ácido tiobarbitúrico (1% em NaOH 

50mM) e 250 µl de HCL 25%, e para o padrão foram colocadas alíquotas de 250 µl 

de 1,1,3,3-tetrametoxipropano 10-1 mM. Os tubos contendo a mistura foram 

incubados em banho fervente (100oC) durante 10 minutos e resfriados em banho de 

gelo. Em seguida foram adicionados 730 µl de butanol em cada tubo e agitado em 

vórtex até que haja a transferência total da coloração rósea da camada inferior para 

a camada superior. Em seguida foi realizada centrifugação por 5 minutos a 12000 

rpm. A fase com butanol foi retirada e a absorbância avaliada a 532 nm em 

espectrofotômetro. A concentração de TBARS foi então determinada utilizando-se o 

coeficiente de extinção molar do MDA (ε= 1,56 x 10-5 M-1.mL), utilizando-se a 

concentração de TBARS = (absorbância/0,156) x diluição = nm/mg de proteína (93). 
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4.12 Quantificação de citocinas no tecido renal 

Para análise do perfil inflamatório no tecido renal, foi realizada a extração de 

proteína utilizando o homogeneizador (omni modelo TH-02). A homogeneização foi 

realizada com 100 mg de tecido em 0,8 mL de tampão específico: Trizma base 

100mM, EDTA 20mM, fluoreto de sódio 100 mM, pirofosfato de sódio 100mM 

ortovanadato de sódio 10 mM fluoreto de fenilmetilsulfonil (PMSF) 2mM e 0,1 mg de 

aprotinina por mL. Seguindo na adição de 08 mL de Triton-x 10% e condicionado em 

gelo por 30 minutos, centrifugado a 14.000rpm a 4ºC por 40 minutos. Os 

sobrenadantes foram coletados e realizadas as dosagens das citocinas IL-6, IL-10 e 

TNF-α no pelo método ELISA, utilizando os kits da Quantikine, R&D System 

(Minneapolis, MN, EUA). E as proteínas ajustadas por Bradford,1976(87). As 

amostras foram avaliadas conforme instrução do fabricante. 

 

4.13 Análise estatística 

Para a tabulação dos dados foi utilizado o software Microsoft Excel® 365 Pró 

Plus. Os dados identificados como outlier pelo teste de Grubbs 0,05% foram 

retirados, e os demais submetidos à avaliação da normalidade pelos testes de 

Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk. Utilizamos teste Two-Way ANOVA para 

caracterização da amostra e os outros dados foram analisados pela One-Way 

ANOVA. Quando detectada diferenças entre os grupos, foram comparados por meio 

de post-hoc de Bonferroni.  Em todos os resultados apresentados, foram adotados 

5% como limite de significância estatística (p<0,05) e os resultados foram expressos 

como média ± erro padrão da média (epm). Para a análise estatística e gráficos foi 

utilizado o programa de análise estatística Graphpad Prism® 6.0. 

 

5 RESULTADOS  

5.1 Caracterização do modelo experimental 

Apresentamos a seguir os resultados de glicemia, do teste de tolerância à 

glicose e à insulina, do triacilglicerol, colesterol total, pressão arterial sistólica e 

diastólica e massa corporal, os quais caracterizam a síndrome metabólica.  

A figura 2 apresenta os valores de glicemia durante as 6 semanas de 

experimento dos grupos CTL e SM. Podemos observar que não houve diferença 

significativa entre os grupos estudados e os valores obtidos durante o protocolo 

estão descritos na tabela 1. 
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Figura 2: Análise da glicemia no período de 6 semanas de intervenção do protocolo 

experimental dos grupos controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Estatística: Two-way 

ANOVA. 

 

Tabela 1: Valores da glicemia em mg/dL no período de 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Valores 

expressos em média±epm. 

 CTL SM 

PRÉ 93,7±5,0 90,5±4,7 

1 93,1±4,3 105±7,9 

2 97,9±4,5 89,5±6,3 

3 91,8±3,5 95,6±2,7 

4 93,8±5,0 99,1±4,5 

5 94,9±4,5 106,5±6,3 

6 100,2±4,7 111,4±4,9 

 

Já o teste de tolerância à glicose demonstrou que o grupo SM apresentou 

intolerância à glicose após o período de intervenção, nos 15 minutos iniciais, quando 

comparamos ao grupo CTL (Figura 3). Na tabela 2 estão descritos os valores 

obtidos pelos grupos. 

 



 

42 
 

T e m p o  (m in )

ip
G

T
T

 g
li

c
e

m
ia

 (
m

g
/d

L
)

0
'

3
0
'

6
0
'

9
0
'

1
2
0
'

0

5 0

1 0 0

1 5 0

2 0 0

2 5 0

C T L

S M

*

*

**

 

Figura 3: Análise do teste de tolerância à glicose intraperitoneal (ipGTT) nos tempos 0, 15, 

30, 60 e 120 minutos após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos 

grupos controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Estatística: Two-way ANOVA * p≤0,05 

vs. CTL. 

 

Tabela 2: Valores do teste de tolerância à glicose em mg/dL nos tempos 0, 15, 30, 60 e 120 

minutos após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle 

(CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Valores expressos em média±epm. Estatística: Two-way 

ANOVA * p≤0,05 vs. CTL. 

 

 CTL SM 

0’ 104,6±7,4 121,3±7,3 

15’ 139,4±6,2 185,3±18,7* 

30’ 123,1±3,6 187,1±17,6* 

60’ 108,6±4,0 155,6±13,3* 

120’ 81,4±5,0 136,0±7,9* 

 

Outro dado apresentado é referente ao ITT. Observamos diferença estatística 

entre o grupo SM e CTL a partir dos 15 minutos (Figura 4). Os valores obtidos estão 

descritos na tabela 3. 
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Figura 4: Análise do teste de tolerância a insulina intraperitoneal (ipITT) nos tempos 0, 5, 

10, 15, 20 e 30 minutos após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos 

grupos controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Estatística: Two-way ANOVA. * p≤0,05 

vs. CTL. 

 

Tabela 3: Valores do teste de tolerância à insulina em mg/dL nos tempos 0, 5, 10, 15, 20 e 

30 minutos após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos 

Controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Valores expressos em média±epm. Estatística: 

Two-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL. 

 CTL SM 

0’ 77,5±3,9 97,0±4,7 

5’ 83,1±4,4 103,4±5,8 

10’ 63,7±7,1 95,4±6,3 

15’ 55,7±7,1 92,6±7,2* 

20’ 52,6±3,5 92,2±6,5* 

30’ 48,0±2,0 78,8±4,1* 

 

Na figura 5 e Tabela 4 estão apresentados os dados do triacilglicerol sérico 

durante as 6 semanas de protocolo. O grupo SM demonstrou maior valor de 

triacilglicerol durante todo o experimento quando comparado ao grupo CTL. 
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Figura 5: Análise do triacilglicerol durante as 6 semanas de intervenção do protocolo 

experimental dos grupos controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Estatística: Two-way 

ANOVA. p≤0,05 vs. CTL. 

 

Tabela 4: Valores do triacilglicerol em mg/dL no período de 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Valores 

expressos em média±epm. Estatística: Two-way ANOVA. p≤0,05 vs. CTL. 

 

 CTL SM 

PRÉ 146,5±28,6 445,7±38,7* 

1 129,2±17,1 461,6±29,5* 

2 149,1±39,0 553,9±23,9* 

3 113,1±16,5 508,8±40,1* 

4 107,2±6,9 489,2±30,3* 

5 108,0±8,3 450,8±31,8* 

6 114,9±18,3 443,9±38,0 

 

O resultado do colesterol total durante as 6 semanas de protocolo está 

apresentado na figura 6. O grupo SM apresentou aumento estatisticamente 

significante na concentração de colesterol total quando comparado ao CTL na última 

semana. Na tabela 5 encontram-se os valores do colesterol dos animais de cada 

grupo. 



 

45 
 

S e m a n a s

C
o

le
s

te
r
o

l 
T

o
ta

l 
(m

g
/d

L
)

P
ré 1 2 3 4 5 6

1 4 0

1 5 0

1 6 0

1 7 0

1 8 0

1 9 0

2 0 0

C T L

S M

*

 

Figura 6: Análise do colesterol durante as 6 semanas de intervenção do protocolo 

experimental dos grupos controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Estatística: Two-way 

ANOVA.* p≤0,05 vs. CTL. 

 

Tabela 5: Valores do colesterol total em mg/dL no período de 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Controle (CTL) e Síndrome Metabólica. Valores 

expressos em média±epm. Estatística: Two-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL. 

 

 CTL SM 

PRÉ 162,8±2,5 159,5±3,8 

1 165±1,7 161,5±2,7 

2 165,7±2,2 165,9±6,1 

3 161,7±1,6 165±4,3 

4 162,6±2,0 163,7±4,9 

5 160,2±2,3 172,5±11,7 

6 153,2±1,0 176±13,9* 

 

Com relação aos dados de pressão arterial, a PAS (Figura 7A) na primeira 

semana e a PAD (Figura 7B) na última semana do grupo SM foi maior quando 

comparado ao grupo CTL. Os valores obtidos de PAS estão descritos na tabela 6 e 

de PAD na tabela 7. 
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Figura 7: Análise da pressão arterial sistólica e diastólica nas 6 semanas de treinamento 

dos grupos Controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). A – Pressão arterial sistólica; B – 

Pressão arterial diastólica. Estatística: Two-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL. 

 

Tabela 6: Valores de pressão arterial sistólica em mmHg no período de 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL) e Síndrome Metabólica 

(SM). Valores expressos em média±epm. Estatística: Two-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL. 

 

 CTL SM 

PRÉ 148,1±4,9 123,1±4,1* 

1 147,7±5,6 134,1±4,5 

2 149,9±4,7 136,7±6,5 

3 145,7±3,7 139,1±6,4 

4 146,3±4,8 138,1±5,7 

5 142,8±4,2 138,1±9,3 

6 141,1±3,1 143,2±4,3 

. 

 

 

 

 



 

47 
 

Tabela 7: Valores de pressão arterial diastólica em mmHg no período de 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL) e Síndrome Metabólica 

(SM). Valores expressos em média±epm Estatística: Two-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL 

 CTL SM 

PRÉ 76,1±4,5 71,3±4,8 

1 88,8±7,5 80,7±4,1 

2 83,3±4,6 68,6±6,1 

3 82±8,8 75,4±7,1 

4 76,8±6,6 67,5±4,5 

5 84,4±6,7 78,9±3,9 

6 74,9±3,6 90,2±4,1* 

. 

Na figura 8 e tabela 8 demonstramos os dados referentes a massa corporal 

dos animais durante as 6 semanas de protocolo. A massa corporal dos grupos SM 

foi significativamente maior quando comparado ao grupo CTL durante todo o 

experimento. 
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Figura 8: Análise da massa corporal dos animais durante as 6 semanas de intervenção dos 

grupos Controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Estatística: Two-way ANOVA. * p≤0,05 

vs. CTL. 
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Tabela 8: Valores de massa corporal em gramas no período de 6 semanas de intervenção 

do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL) e Síndrome Metabólica (SM). Valores 

expressos em média±epm. Estatística: Two-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Caracterização dos grupos 

Apresentamos a seguir os resultados de glicemia, do teste de tolerância à 

glicose e à insulina, do triacilglicerol, colesterol total, pressão arterial sistólica e 

diastólica e massa corporal dos grupos com SM.  

 A figura 9 apresenta os valores de glicemia durante as 6 semanas de 

experimento. Podemos observar que não houve diferença significativa entre os 

grupos estudados. 
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Figura 9: Análise da glicemia no período de 6 semanas de intervenção do protocolo 

experimental dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), 

Treinamento físico + quiabo (TFQ). Estatística: Two-way ANOVA. 

 

 Os valores de glicemia obtidos por cada grupo estão expressões em média e 

erro padrão na tabela 9. 

 CTL SM 

PRÉ 275,2±8,6 390,4±29,3* 

1 284,2±8,9 414,2±29,3* 

2 292,8±8,2 436,4±29,1* 

3 302,9±7,9 460,8±29,5* 

4 314,2±8,5 480,1±28,9* 

5 324,3±8,3 494,8±28,8* 

6 330,6±8,5 504,4±29,2* 
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Tabela 9: Valores de glicemia em mg/dL no período de 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento 

Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em média±epm. 

Estatística: Two-way ANOVA. 

 SM Q TF TFQ 

PRÉ 90,5±4,7 88,2±3,4 100,7±4,5 103,1±5,8 

1 105±7,9 91±4,5 91,1±4,1 103,1±3,3 

2 89,5±6,3 97,9±4,2 85,7±3,3 98,1±4,3 

3 95,6±2,7 105,8±5,2 102,5±7,3 91,4±7,3 

4 99,1±4,5 103,6±8,3 94,8±3,9 95,6±6,2 

5 106,5±6,3 98,2±6,4 97,1±5,1 105,1±9,1 

6 111,4±4,9 102,2±5,9 110,4±4,0 120,2±8,5 

 

Já o teste de intolerância à glicose não demonstrou diferença estatisticamente 

significante. 
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Figura 10: Análise do teste de tolerância a glicose nos tempos 0, 15, 30, 60 e 120 minutos 

após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos Síndrome 

Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). 

Estatística: Two-way ANOVA. 
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Tabela 10: Valores do teste de tolerância à glicose em mg/dL nos tempos 0, 15, 30, 60 e 

120 minutos após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos 

Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + 

quiabo (TFQ). Valores expressos em média±epm. Estatística: Two-way ANOVA. 

 

 SM Q TF TFQ 

0’ 121,3±7,3 100,6±5,9 116,3±7,1 107,3±4,3 

15’ 185,3±18,7 181,6±14,2 197,3±15,1 214±21,5 

30’ 187,1±17,6 183,2±17,3 204,5±32,4 192,9±20,6 

60’ 155,6±13,3 137,9±13,6 190,9±33,0 166,7±21,7 

120’ 136±7,9 122,8±14,1 147,3±19,6 139±13,0 

  

Na figura 11 apresentamos os dados referentes ao teste de ITT. Os grupos 

que foram submetidos ao treinamento físico (TF e TFQ) não apresentaram diferença 

estatística quando comparados a grupo SM. Porém, o grupo que consumiu quiabo 

(Q) apresentou melhor tolerância à insulina a partir dos 15 minutos quando 

comparado ao grupo SM. Na tabela 11 estão descritos os valores obtidos. 
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Figura 11: Análise do teste de tolerância a insulina nos tempos 0, 5, 10, 15, 20 e 30 minutos 

após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos Síndrome 

Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). 

Estatística: Two-way ANOVA. # p≤0,05 Q vs. SM. 
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Tabela 11: Valores do teste de tolerância à insulina em mg/dL nos tempos 0, 5, 10, 15, 20 e 

30 minutos após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos 

Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + 

quiabo (TFQ). Valores expressos em média±epm. Estatística: Two-way ANOVA. # p≤0,05 Q 

vs. SM. 

 

 SM Q TF TFQ 

0’ 97±4,7 94,3±5,1 95,1±5,6 88,5±4,5 

5’ 103,4±5,8 91,6±3,2 89,9±10,1 100,2±5,5 

10’ 95,4±6,3 73,9±3,4 83,7±10,1 94,5±8,0 

15’ 92,6±7,2 62,6±4,6# 81±10,2 81,7±8,7 

20’ 92,2±6,5 55,8±4,1# 70,9±8,1 76,5±7,3 

30’ 78,8±4,1 47,1±1,3# 63,4±6,7 65±3,7 

 

Os dados de triacilglicerol sérico durante as 6 semanas de protocolo estão 

apresentados na figura 12 e tabela 12. Houve diferença significativa nos valores do 

grupo Q quando comparamos ao grupo SM, apenas na segunda semana de 

experimento. 
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Figura 12: Análise do triacilglicerol no período de 6 semanas do protocolo experimental dos 

grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico 

+ quiabo (TFQ). Estatística: Two-way ANOVA. # p≤0,05 vs. SM. 
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Tabela 12: Valores do triacilglicerol em mg/dL no período de 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento 

Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em média±epm. 

Estatística: Two-way ANOVA. # p≤0,05 Q vs. SM. 

 

 SM Q TF TFQ 

PRÉ 445,7±38,7 382±21,5 385,2±60,1 510,5±30,3 

1 461,6±29,5 315,8±67,8 429,2±27,3 439,6±53,3 

2 553,9±23,9 324,2±23,9# 438,2±27,4 439,8±30,1 

3 508,8±40,1 406,2±54,2 436,7±26,2 422,9±55,3 

4 489,2±30,3 413,8±46,3 454,9±35,1 389,7±69,2 

5 450,8±31,8 367,2±63,6 453,7±50,0 482,0±46,1 

6 443,9±38,0 373,7±72,8 465±40,1 460,9±29,8 

 

O resultado do colesterol total durante as 6 semanas de protocolo está 

apresentado na figura 13 e tabela 13. Não observamos diferença estatística entre os 

grupos. 
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Figura 13: Análise do colesterol total no período de 6 semanas do protocolo experimental 

dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento 

físico + quiabo (TFQ). Estatística: Two-way ANOVA. 
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Tabela 13: Valores do colesterol total em mg/dL no período de 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento 

Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em média±epm. 

Estatística: Two-way ANOVA. 

 

 SM Q TF TFQ 

PRÉ 159,5±3,8 158,2±1,7 165,2±8,2 158,8±1,7 

1 161,5±2,7 162,2±4,1 157,2±1,0 162,1±1,9 

2 165,9±6,1 165,9±4,1 157,2±2,7 159,3±1,7 

3 165±4,3 165±1,7 165,2±2,3 159,3±1,2 

4 163,7±4,9 163,7±3,1 165,0±2,3 162,3±3,3 

5 172,5±11,7 172,5±5,2 166,2±7,5 160,7±1,9 

6 176±13,9 176±2,6 162,7±3,4 157,9±1,4 

. 

Nos dados de pressão sistólica (Figura 14A) e diastólica (Figura 14B) não 

houve diferença estatística entre os grupos durante todo o período de protocolo. Os 

valoras de PAS estão descritos na tabela 14 e de PAD na tabela 15. 
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Figura 14: Análise da pressão arterial sistólica e diastólica no período de 6 semanas do 

protocolo experimental dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento 

Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Estatística: Two-way ANOVA. A – Pressão 

Arterial Sistólica. B – Pressão arterial diastólica. 
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Tabela 14: Valores de pressão arterial sistólica em mmHg no período de 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em 

média±epm. Estatística: Two-way ANOVA. 

 SM Q TF TFQ 

PRÉ 123,1±4,1 132±6,2 140,7±7,0 134±3,0 

1 134,1±4,5 133,1±3,9 135±4,7 148,2±5,3 

2 136,7±6,5 130,1±3,9 138,2±2,3 130,3±2,7 

3 139,1±6,4 130,7±7,2 145,5±6,7 143,9±6,2 

4 138,1±5,7 139,4±3,6 142,4±5,4 146,1±4,3 

5 138,1±9,3 140,4±6,8 142,5±5,3 147±4,8 

6 143,2±4,3 138±5,0 138,2±7,4 152,5±4,5 

 

Tabela 15: Valores de pressão arterial diastólica em mmHg no período de 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em 

média±epm. Estatística: Two-way ANOVA. 

 SM Q TF TFQ 

PRÉ 71,3±4,8 79,2±3,3 78,5±6,4 77,2±4,6 

1 80,7±4,1 79,4±4,8 86,9±3,1 89±3,5 

2 68,6±6,1 70,4±4,6 75,7±6,1 72,4±2,4 

3 75,4±7,1 77,4±7,0 88,5±7,9 83,5±5,5 

4 67,5±4,5 87,1±4,8 82,9±5,9 85,2±6,2 

5 78,9±3,9 89,2±5,6 91,2±3,9 87,7±4,4 

6 90,2±4,1 86±8,0 85,5±9,3 93,1±7,4 

 

Na figura 15 e tabela 16 demonstramos a massa corporal dos animais durante 

as 6 semanas de protocolo. Observamos que não houve diferença estatística 

significativa entre os grupos durante todo o experimento.  
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Figura 15: Análise da massa corporal no período de 6 semanas do protocolo experimental 

dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento 

físico + quiabo (TFQ). Estatística: Two-way ANOVA. 

 

Tabela 16: Valores de massa corporal em gramas no período de 6 semanas de intervenção 

do protocolo experimental dos grupos Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento 

Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em média±epm. 

Estatística: Two-way ANOVA. 

 SM Q TF TFQ 

PRÉ 390,4±29,3 398,2±22,2 401,9±19,9 430,6±19,9 

1 414,2±29,3 422,2±18,1 432,9±16,9 441,5±19,6 

2 436,4±29,1 438,2 ±16,9 458±15,5 454,5±19,3 

3 460,8±29,5 465,1±15,3 482,1±15,5 473,1±18,3 

4 480,1±28,9 481,4±16,2 502,2±15,2 486,2±19,3 

5 494,8±28,8 502,6±16,8 519,5±16,4 500,4±19,5 

6 504,4±29,2 515,8±18,2 531,7±16,7 515±19,3 

 

5.3 Análise renal 

 

5.3.1 Citocinas inflamatórias no tecido renal  

Na figura 16 e tabela 17 apresentamos os resultados da análise da IL-10 no 

tecido renal dos grupos. O grupo TF apresentou maior concentração de IL-10 

quando comparado ao grupo CLT. Os grupos TF e TFQ apresentaram maior 

concentração de IL-10 comparados aos grupos SM. Já no grupo TF a IL-10 

apresentou maior concentração quando comparado ao grupo Q. Sendo assim, 

pudemos observar melhor ação anti-inflamatória nos grupos que treinaram (TF) e 

nos que associamos treinamento e quiabo (TFQ). 
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Figura 16: Análise da interleucina anti-inflamatória (IL-10) em pg/µg de proteína no tecido 

renal após as 6 semanas de intervenção dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica 

(SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento Físico + Quiabo (TFQ). 

Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL, # p≤0,05 vs. SM, % p≤0,05 vs. Q.  

 

Tabela 17: Valores de interleucina 10 em pg/g de proteína no tecido renal após as 6 

semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome 

Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). 

Valores expressos em média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL, # 

p≤0,05 vs. SM, % p≤0,05 vs. Q. 

 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 109,9±5,2 

SM 90,3±3,7 

Q 102,9±9,7 

TF 143,4±11,5*#% 

TFQ 133,5±8,8# 

  

Na figura 17 podemos observar que os grupos SM, Q, TF e TFQ 

apresentaram menor concentração de TNF-α no tecido renal quando comparados ao 

CTL e os valores estão descritos na tabela 18. 
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Figura 17: Análise do TNF-α em pg/g de proteína no tecido renal após as 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos controle (CTL), Síndrome Metabólica 

(SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + quiabo (TFQ). Estatística: 

One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL. 

 

Tabela 18: Valores de TNF-α em pg/g de proteína após as 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em 

média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL. 

 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 0,8±0,15 

SM 0,3±0,03* 

Q 0,3±0,08* 

TF 0,2±0,06* 

TFQ 0,4±0,10* 

  

Quando analisamos a concentração de IL-6 no tecido renal, observamos que 

somente o grupo TFQ teve valor maior quando comparados aos grupos SM e TF 

(Figura 18 e Tabela 19). 
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Figura 18: Análise da Interleucina 6 (IL-6) em pg/g de proteína no tecido renal após as 6 

semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos controle (CTL), Síndrome 

Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + quiabo (TFQ). 

Estatística: One-way ANOVA. # p≤0,05 vs. SM; @ p≤0,05 vs. TF.  

 

Tabela 19: Valores de interleucina 6 em pg/g de proteína no tecido renal após as 6 semanas 

de intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica 

(SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores 

expressos em média±epm. Estatística: One-way ANOVA. # p≤0,05 vs. SM; @ p≤0,05 vs. 

TF. 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 24,2±1,6 

SM 19,5±1,8 

Q 29,7±3,7 

TF 21,6±2,6 

TFQ 34,0±2,0#@ 

  

A relação IL-6/IL-10 foi analisada para avaliar o equilíbrio entre produção de 

citocinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias (Figura 19 e Tabela 20). Pudemos 

observar que os grupos Q e TFQ apresentaram maior valor quando comparados ao 

grupo TF. Já o grupo TF apresentou menor valor quando comparado ao grupo CTL 

e SM. 
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Figura 19: Análise da razão de citocinas pró e anti-inflamatória (IL-6/IL-10) no tecido renal 

após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos controle (CTL), 

Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + 

quiabo (TFQ). Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL; # p≤0,05 vs. SM; @ p≤0,05 

vs. TF. 

 

Tabela 20: Valores da razão de citocinas pró e anti-inflamatória (IL-6/IL-10) no tecido renal 

após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), 

Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + 

quiabo (TFQ). Valores expressos em média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. 

CTL; # p≤0,05 vs. SM; @ p≤0,05 vs. TF. 

 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 0,229±0,003 

SM 0,230±0,007 

Q 0,240±0,037@ 

TF 0,149±0,016*# 

TFQ 0,258±0,030@ 

 

 

5.3.2 Expressão proteica de NF-kB 

Ao analisar a expressão protéica de NF-kB, pudemos observar que os valores 

do grupo Q estavam significantemente aumentados quando comparados à todos os 

outros grupos (Figura 20 e Tabela 21). 
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Figura 20: Análise da razão do NF-kB em porcentagem no tecido renal após as 6 semanas 

de intervenção do protocolo experimental dos grupos controle (CTL), Síndrome Metabólica 

(SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + quiabo (TFQ). Estatística: 

One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL; # p≤0,05 vs. SM; % p≤0,05 vs. Q. 

 

Tabela 21: Valores da razão do NF-kB/β-actina em percentual no tecido renal após as 6 

semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome 

Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). 

Valores expressos em média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL; # 

p≤0,05 vs. SM; % p≤0,05 vs. Q. 

GRUPOS NF-kB 

CTL 100,0±23,0 

SM 80,0±31,7 

Q 203,0±26,8*# 

TF 47,2±10,7% 

TFQ 70,1±31,1% 
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5.3.3 Estresse oxidativo no tecido renal  

Nas figuras 21 e 22 estão apresentadas as análises de EAT e EOT no tecido 

renal dos animais. Os grupos TFQ e TF apresentaram menor EAT quando 

comparados ao grupo SM, ou seja, o estado antioxidante total estava reduzido nos 

grupos que realizaram TF. 
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Figura 21: Análise do estado antioxidante total renal em mmol Trolox equ./L após o período 

de intervenção dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF) e Treinamento Físico + Quiabo (TFQ). Estatística: One-way 

ANOVA. # vs. SM, p<0,05.  

 

Já na análise dos valores do EOT renal não houve diferença estatística entre 

os grupos (Figura 22). 
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Figura 22: Análise do estado oxidante total renal (H2O2 µmol/L) após o período de 6 

semanas de intervenção dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo 

(Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento Físico + Quiabo (TFQ). Estatística: One-way 

ANOVA.  
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Na figura 23 apresentamos os dados da peroxidação lipídica avaliada no 

tecido renal dos animais. Não encontramos diferença estatística entre os grupos. 
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Figura 23: Análise da produção de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 

(MDA nm) no tecido renal dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo 

(Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento Físico + Quiabo (TFQ). Estatística: One-way 

ANOVA. 

 

 Os valores obtidos de EAT, EOT e TBARS no tecido renal estão descritos na 

tabela 22. 

 

Tabela 22: Valores do estado antioxidante total (EAT, mmol Trolox equ./L), estado oxidante 

total (EOT, H2O2 µmol/L) e TBARS (MDA nm) no tecido renal após as 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica 

(SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores 

expressos em média±epm. Estatística: One-way ANOVA. # vs. SM, p<0,05.  

 

GRUPOS EAT EOT TBARS 

CTL 1,4±0,5 38,8±11,3 1,3±0,1 

SM 2,6±0,8 33,1±11,0 1,2±0,0 

Q 1,6±0,5 27,5±9,1 1,4±0,1 

TF 0,3±0,1# 39,3±10,1 1,3±0,1 

TFQ 0,6±0,2# 25,7±9,0 1,2±0,1 

 

Na figura 24 analisamos a atividade da enzima SOD no tecido renal e não 

observamos diferença estatística entre os grupos. 
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Figura 24: Análise da enzima superóxido dismutase (SOD) em U/mg no tecido renal após 

as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos controle (CTL), 

Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + 

quiabo (TFQ). Estatística: One-way ANOVA.  

 

 Na figura 25 apresentamos a análise da GPx e podemos observar que os 

grupos Q, TF e TFQ mostraram pior atividade quando comparados ao grupo CLT. Já 

os grupos TF e TFQ obtiveram pior atividade dessa enzima quando comparado ao 

grupo SM. Em relação a atividade da catalase (Figura 26), observamos que o grupo 

TFQ apresentou valores maiores quando comparado aos grupos CTL e SM. 
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Figura 25: Análise da atividade da glutationa peroxidase (GPx) no tecido renal após as 6 

semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos controle (CTL), Síndrome 

Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + quiabo (TFQ). 

Estatística: One-way ANOVA. * vs. CTL, # vs. SM, p<0,05. 
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Figura 26: Análise da atividade da catalase no tecido renal após as 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos controle (CTL), Síndrome Metabólica 

(SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + quiabo (TFQ). Estatística: 

One-way ANOVA. * vs. CTL, # vs. SM, p<0,05. 

  

Na tabela 23 estão descritos os valores obtidos de SOD, catalase e GPx no 

tecido renal dos animais de cada grupo. 

 

Tabela 23: Valores de superóxido dismutase (SOD, U/mg), catalase (mol/min/mg proteína) e 

glutationa peroxidase (GPx, mol/min/mg proteína) no tecido renal após as 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica 

(SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores 

expressos em média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * vs. CTL, # vs. SM, p<0,05. 

 

GRUPOS SOD CATALASE GPx 

CTL 70,9±8,0 1,4±0,2 5,8±0,7 

SM 79,9±9,6 1,3±0,3 4,4±0,5 

Q 79,9±9,6 1,6±0,2 3,7±0,5* 

TF 93,9±10,7 1,7±0,2 2,4±0,2*# 

TFQ 76,1±3,7 2,1±0,1*# 2,4±0,2*# 

 

 

5.3.4 Histologia renal 

A deposição de fibrose no tecido renal foi analisada por meio de fotos de 

lâminas coradas com Picro-Sirius Red. Nos cortes histológicos renais pudemos 
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observar que os grupos SM, Q, TF e TFQ apresentaram maior percentual de fibrose 

quando comparados ao grupo CTL.  

Os grupos Q, TF e TFQ apresentaram menor porcentagem de fibrose renal 

(Tabela 24) o que demonstra que as terapias foram suficientes para reduzir a 

deposição de fibrose. 

Esses dados foram estatisticamente significativos (Figura 27) e a figura 28B 

demonstra maior pigmentação avermelhada, a qual identifica maior deposição de 

fibrose no tecido renal dos animais do grupo SM. 
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Figura 27: Análise do percentual de fibrose no tecido renal após as 6 semanas de 

intervenção do protocolo experimental dos grupos controle (CTL), Síndrome Metabólica 

(SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + quiabo (TFQ). Estatística: 

One-way ANOVA. * vs. CTL, # vs. SM, p<0,05. 

 

Tabela 24: Percentual de fibrose no tecido renal após as 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em 

média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * vs. CTL, # vs. SM, p<0,05. 

 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 1,8±0,24 

SM 5,8±0,37* 

Q 3,7±0,30*# 

TF 4,2±0,20*# 

TFQ 4,4±0,22*# 
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 A área média do glomérulo em secção transversal de cada grupo foi 

analisada, porém não observamos diferença estatística entre eles (Figura 30 e 

Tabela 25).  
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Figura 28: Fotomicrografias que representam cortes histológicos renais (5µm), coradas com Picro-Sirius Red para avaliar fibrose após o protocolo de 

intervenção experimental dos grupos A – CTL, B – SM, C – Q, D – TF e E – TFQ. 
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Figura 29: Fotomicrografias que representam cortes histológicos renais (5µm), coradas com PAS para avaliar o grau de lesão renal após o protocolo 

de intervenção experimental dos grupos A – CTL, B – SM, C – Q, D – TF e E – TFQ. Alterações encontradas: A – atrofia glomerular grau I, B – 

atrofia glomerular + degeneração tubular + dilatação tubular grau III, C – atrofia glomerular + dilatação tubular grau I, D – atrofia glomerular grau I e 

E – atrofia + degeneração tubular grau I. Seta preta – atrofia glomerular; Seta amarela – dilatação tubular; Seta vermelha – degeneração tubular. 
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Figura 30: Análise da área média do glomérulo em secção transversal em µm² (micrometros 

quadrados) após as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos 

controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e 

Treinamento físico + quiabo (TFQ). Estatística: One-way ANOVA. 

 

Tabela 25: Análise da área média do glomérulo em secção transversal em µm² após as 6 

semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome 

Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). 

Valores expressos em média±epm. Estatística: One-way ANOVA. 

 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 6777,1±414,4 

SM 6459,8±409,1 

Q 6820,3±606,1 

TF 7077,0±304,7 

TFQ 8080,9±419,9 

  

Ao realizar a análise histopatológica pudemos observar que os animais de 

todos os grupos apresentaram atrofia glomerular, porém com gravidades diferentes 

(Tabela 26). Também observamos dilatação dos túbulos e degeneração tubular nos 

grupos SM, Q e TFQ (Figura 30).  
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Tabela 26: Análise do grau de lesão renal após as 6 semanas de intervenção do protocolo 

experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em 

média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * vs. CTL; # vs. SM. 

 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 1,2±0,4 

SM 2,7±0,2* 

Q 2,0±0,5 

TF 1,4±0,3 

TFQ 1,0±0,0# 

 

O grupo SM apresentou lesão renal mais grave quando comprado ao grupo 

CTL e TFQ (Figura 31). 
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Figura 31: Análise do grau de lesão renal após as 6 semanas de intervenção do protocolo 

experimental dos grupos controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF) e Treinamento físico + quiabo (TFQ). Estatística: One-way ANOVA. 

* vs. CTL; # vs. SM. 

 

5.3.5 Função renal  

A figura 32 e a tabela 27 apresentam os resultados da massa renal dos 

animais corrigida pelo tamanho da tíbia. A massa renal de todos os grupos 

compostos por animais com SM (SM, Q, TF, TFQ) foi significativamente maior 

quando comparado com o grupo CTL. 
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Figura 32: Análise da massa renal após as 6 semanas de intervenção dos grupos Controle 

(CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico 

+ quiabo (TFQ). Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL. 

 

Tabela 27: Valores da massa renal corrigida pelo tamanho da tíbia dos animais (g/mm) após 

as 6 semanas de intervenção do protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), 

Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + 

quiabo (TFQ). Valores expressos em média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 

vs. CTL. 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 0,03±0,001 

SM 0,04±0,002* 

Q 0,04±0,003* 

TF 0,04±0,002* 

TFQ 0,04±0,002* 

 

Na figura 33 e tabela 28 estão apresentados os valores de ureia e de 

creatinina no soro, que se referem a função renal dos animais que passaram pelas 

diferentes intervenções.  

Podemos observar que não houve diferença estatística entre os grupos nos 

níveis de creatinina plasmática. No entanto, os níveis de ureia estavam mais 

elevados no grupo TFQ quando comparado aos grupos CTL e SM. 
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Figura 33: Análise da função renal após o período de intervenção dos grupos Controle 

(CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e Treinamento 

Físico + Quiabo (TFQ). A) Creatinina; B) Ureia. Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. 

CTL, # p≤0,05 vs. SM. 

 

Tabela 28: Valores de ureia e creatinina em mg/dL após as 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em 

média±epm. Estatística: One-way ANOVA. * p≤0,05 vs. CTL, # p≤0,05 vs. SM. 

 

GRUPOS UREIA CREATININA 

CTL 81,5±7,7 1,3±0,1 

SM 86,8±9,9 1,7±0,3 

Q 99,0±6,8 1,3±0,2 

TF 110,8±9,4 2,0±0,3 

TFQ 129,5±9,7*# 1,9±0,2 

 

Com relação ao volume de diurese apresentado pelos animais em 24 horas, 

não foram observadas alterações significantes (Figura 34 e Tabela 29). 
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Figura 34: Análise da diurese de 24 horas após o período de intervenção dos grupos 

Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), Treinamento Físico (TF) e 

Treinamento Físico + Quiabo (TFQ). Estatística: One-way ANOVA.  

 

Tabela 29: Valores de diurese de 24 horas em ml após as 6 semanas de intervenção do 

protocolo experimental dos grupos Controle (CTL), Síndrome Metabólica (SM), Quiabo (Q), 

Treinamento Físico (TF), Treinamento físico + quiabo (TFQ). Valores expressos em 

média±epm. Estatística: One-way ANOVA. 

 

GRUPOS MÉDIA±EPM 

CTL 16,2±1,4 

SM 15,6±1,1 

Q 21,5±2,4 

TF 17,2±1,3 

TFQ 16,6±1,0 

 

Em resumo, nossos achados mostraram que os animais com SM 

desenvolveram intolerância à insulina, intolerância à glicose, elevação dos valores 

de colesterol total, aumento do triacilglicerol e aumento da massa corporal. Já nas 

alterações renais pudemos observar que os animais com SM apresentaram valores 

menores de TNF-α, maior deposição de fibrose acompanhado de pior estágio de 

lesão renal, além do aumento do peso dos rins. Não observamos diferença 

estatística nas demais variáveis.  

Como resultado das intervenções pudemos observar que o Q melhorou a 

intolerância à insulina, a intolerância à glicose e os valores de triacilglicerol. As 

outras intervenções não demonstraram diferença estatística para as demais 
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variáveis da SM. Já no rim, comparados ao grupo SM, o TF e TFQ obtiveram valores 

maiores de IL-10, o TFQ aumentou os valores de IL-6, o TF apresentou melhor 

estado anti-inflamatório e o Q apresentou valor maior de NF-kB. No estresse 

oxidativo, pudemos observar que o grupo TF e TFQ pioraram o EAT, mas 

melhoraram a atividade da GPx. Já na atividade da catalase, o TFQ se apresentou 

pior. Na fibrose renal, todas as intervenções foram benéficas na redução dessa 

alteração, porém, somente o TFQ foi capaz de melhorar o estágio do 

comprometimento tecidual. E por fim, o grupo TFQ piorou o valor de ureia.  

Comparando a eficácia das intervenções, o TF aumentou os valores de IL-10 

comparado ao Q. Na IL-6 observamos maior valor no TFQ quando comparados ao 

grupo TF. O Q e o TFQ apresentaram maior estado pró-inflamatório comparados ao 

TF isolado. Na razão de NF-kB o TF e o TFQ foram capazes de reduzir esses 

valores. 

Por fim, ainda diferentes estatisticamente do grupo CTL, pudemos encontrar 

valores de IL-10 melhores no grupo TF, acompanhando um maior estado anti-

inflamatório. Na razão de NF-kB o grupo Q apresentou valor elevado. No estresse 

oxidativo, a atividade da GPx foi melhor nos grupos Q, TF e TFQ. Porém, na 

atividade catalase o TFQ se apresentou pior. Todos os grupos com intervenção 

apresentaram pior porcentagem de fibrose e nos valores de ureia, o TFQ obteve 

maior valor. 

 

6 DISCUSSÃO 

Nosso estudo teve como objetivo investigar as alterações causadas no rim de 

animais com SM e se o TF aeróbio e consumo de Q eram capazes de atenuar ou 

evitar os efeitos deletérios. Porém, primeiramente confirmamos que os animais 

desenvolveram SM. Para diagnóstico clínico da SM  é necessário a presença de três 

ou mais fatores já citados anteriormente(23). Em nosso estudo, observamos que os 

ratos Zucker obesos desenvolveram RI, obesidade e aumento dos triglicerídeos 

sendo possível caracterizá-los como animais com SM.  

Indivíduos com SM apresentam índice de massa corporal (IMC) maior, 

pressão arterial sistólica, glicemia de jejum, triglicerídeos e insulina mais altos do 

que aqueles que não tem a síndrome, além de marcadores inflamatórios 

significativamente mais altos(94). A inflamação e intolerância à glicose associados à 

obesidade são fatores de risco para disfunção vascular nesses indivíduos com 

SM(94). Nossos dados demonstram que os ratos com SM apresentaram menor 
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tolerância à insulina, maior intolerância à glicose, maior nível de triglicérides, 

colesterol e massa corporal do que o CTL. 

Os benefícios do consumo do Q vêm sendo descritos(20, 68, 70). No 

presente estudo, somente o consumo de Q foi capaz de reduzir os níveis de 

triglicerídeos e melhorar a tolerância à insulina. Esses dados corroboram com o 

estudo de Huang et al, 2017(68) que mostrou que todas as subfrações de Q 

consumidos por ratos diabéticos foram eficazes na redução do nível de triglicérides e 

na atenuação da RI. Fan et al, 2014(69) também verificaram a redução dos níveis de 

insulina sérica e triglicérides em camundongos obesos que consumiram extrato de 

Q. O extrato do Q parece ter efeito hipoglicêmico(20, 69, 95), prevenir o ganho de 

peso(69) e reduzir o colesterol total(20), porém, em nosso estudo os animais que 

consumiram Q não apresentaram redução de glicose, do colesterol total e da massa 

corporal durante o protocolo experimental. 

No estudo(69) em que o ganho de peso corporal foi prevenido, o extrato de 

isoquercetina e quercetina do Q foi misturado na dieta hiperlipidica e os controles 

foram alimentados com dietas com baixa caloria. Em nosso estudo, os animais não 

consumiram dieta modificada, ofertamos a mesma dieta para todos os grupos e 

utilizamos toda a vagem do Q. Já no estudo de Sabitha et al(20), os animais 

consumiram Q por 28 dias na mesma quantidade utilizada por nosso estudo. 

Acreditamos que por nossos animais só apresentarem hipercolesterolemia na 6a 

semana de intervenção e não apresentarem hiperglicemia, não pudemos observar 

os benefícios do Q nessas variáveis. 

Já o impacto que a SM causa no rim parece ter causas multifatoriais, porém, 

sabe-se que a RI e obesidade promovem disfunção endotelial e ativação do SRAA 

causando danos renais(96). As alterações renais causadas pela SM começaram a 

ser definidas e muitos distúrbios são encontrados(6, 7, 37, 96-98). A obesidade 

associada ou não a SM gera maior risco de desenvolvimento de DRC, predispondo 

ao estado pró-inflamatório, aumento de IL-6 e TNF-α e possível progressão da lesão 

renal para DRC terminal (38, 99). Estudo anterior demonstrou que os níveis dessas 

citocinas estavam aumentados no tecido renal de animais com SM(100). Em nosso 

estudo, apesar de os animais dos grupos com SM apresentarem obesidade, não 

observamos aumento dos valores de IL-6 no rim dos ratos com SM e somente o 

grupo TFQ apresentou níveis mais altos de IL-6 do que o grupo SM. Com relação ao 

TNF-α renal, o grupo SM apresentou níveis menores quando comparado ao grupo 
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controle e as intervenções não proporcionaram alterações significantes nesses 

níveis. 

Sendo assim, a mudança no estilo de vida parece ser a melhor alternativa 

para reduzir os efeitos deletérios causados pela SM. Um estudo realizado com ratos 

Zucker obesos que realizaram exercício aeróbio por 8 semanas observou que o 

grupo que permaneceu sedentário apresentou peso corporal e triglicérides 

aumentados, valores elevados de PA, hiperinsulinemia e diminuição da sensibilidade 

à insulina, além de estresse oxidativo renal aumentado. No entanto, o exercício  

físico foi capaz de reduzir os níveis de triglicerídeos e HDL, mas não o peso 

corporal(101). Em nosso estudo, o TF durante 6 semanas não foi suficiente para 

aumentar a tolerância à insulina, reduzir os triglicérides, o colesterol e nem a massa 

corporal dos animais com SM. Sugere-se que o tempo de treinamento pode não ter 

sido suficiente para melhorar essas variáveis, visto que esses benefícios foram 

encontrados quando o TF foi realizado durante 8 semanas e outro estudo demonstra 

melhora de tolerância à insulina em ratos com SM treinados durante 10 semanas 

com intensidade de 50 a 70% velocidade máxima de corrida(102). 

O TF gera diversos benefícios por meio de ações anti-inflamatórias e 

antioxidantes. Seu efeito antioxidante é decorrente da supressão das vias 

inflamatórias que inibe as fontes de geração de espécies reativas de oxigênio. O 

exercício também gera ativação de fatores de transcrição sensíveis à reações de 

redução-oxidação (REDOX), principalmente NF-kB, melhorando a expressão e 

atividade da SOD, GPx e catalase(103). Além disso, o TF libera IL-6 por meio da 

contração muscular, aumenta os níveis de IL-10 e diminui os níveis circulantes de 

TNF-α(104). Evidências demonstram que o exercício aeróbio por 8 semanas foi 

capaz melhorar a atividade da SOD renal e reduzir o MDA renal, além de reduzir o 

teor nuclear de NF-kB(101). Em nossos achados, mesmo com a obesidade, não 

observamos evidência de inflamação renal, consequentemente não evidenciamos 

aumento de NF-kB e alteração no estresse oxidativo. Porém, ainda assim o TF 

realizado durante 6 semanas foi benéfico ao aumentar os níveis da interleucina anti-

inflamatória. Somente o Q apresentou maior razão de NF-kB, o qual foi reduzido 

com o TF. Sendo assim, afirmamos que o TF aeróbio durante 6 semanas conseguiu 

melhorar o perfil anti-inflamatório dos animais com SM. 

A DRC juntamente com a obesidade vem crescendo no mundo e as 

intervenções no estilo de vida combinadas ou não podem compor uma estratégia 

não farmacológica para melhorar o metabolismo de indivíduos com DRC moderada 
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a grave(105). O produto da oxidação, o MDA, tem papel importante na peroxidação 

lipídica o qual resulta em agregação de macromoléculas e gera citotoxicidade(100). 

Logo, o exercício aeróbio reduz o estresse oxidativo e a resposta inflamatória na 

DRC(105). Logo, pudemos observar que os animais que realizaram TF aeróbio 

apresentaram melhor efeito anti-inflamatório (IL-10) quando comparados aos demais 

animais com SM. Já na razão pró\anti-inflamatória os animais que consumiram Q 

demonstraram maior ação pró inflamatória e somente o TF conseguiu gerar maior 

ação anti-inflamatória. Com os resultados do estresse oxidativo demonstramos que 

nossos animais não desenvolveram desequilíbrio pró/antioxidante, porém, os dois 

grupos que realizaram TF obtiveram níveis de EAT reduzidos quando comparados 

aos demais grupos. Não observamos diferença estatística no EOT e TBARS. 

O sistema antioxidante protege as funções normais do tecido renal(100).  

Sabemos que o exercício físico é mais eficiente no sistema enzimático, sendo eles 

SOD, catalase e GPx. A GPx pode diminuir a peroxidação lipídica induzida por 

espécies reativas de oxigênio protegendo a integridade das membranas. A SOD 

transforma os radicais de superóxido prejudiciais em peróxido de hidrogênio o qual é 

decomposto em oxigênio e água por GPx e catalase(100). Sendo assim, optamos 

em analisar também esse sistema e observamos menor ativação de GPx nos grupos 

treinados sinalizando pior atividade antioxidante renal. Em nosso estudo, os animais 

com SM não apresentaram desequilíbrio no estresse oxidativo. Porém, o TF 

associado ao Q pareceu melhorar a atividade da catalase renal comparado aos 

grupos CTL e SM. As atividades da SOD e da catalase parecem estar reduzidas em 

animais obesos (12), além disso, esses animais apresentam maior nível de estresse 

oxidativo renal(106). No entanto, no presente estudo, a atividade da SOD não estava 

alterada nos animais com SM e por isso não foi possível observar os benefícios das 

intervenções.  

Sistemas antioxidantes agem de forma sinérgica para remover os radicais 

livres em excesso no organismo e manter homeostase. Quando há desequilíbrio 

desse sistema, o estresse oxidativo resulta em danos aos tecidos(100). Um 

estudo(107) com ratos diabéticos suplementados com Q por 45 dias consecutivos, 

demonstrou a forte ação antioxidante do Q o qual poderia proteger esses animais do 

estresse oxidativo e, consequentemente dos danos renais. Porém, vale ressaltar que 

nossos animais não desenvolveram hiperglicemia e esse efeito parece estar 

relacionado também a sua ação hipoglicemiante, o que pode explicar a falta de ação 

antioxidante do Q utilizado de forma isolada observada no nosso estudo. 
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Animais diabéticos apresentam maior expressão de NF-kB no rim quando 

comparados aos controles, porém, quando inibido parece reduzir processos pró-

fibróticos e pró-inflamatório renais(108). A translocação de NF-kB para o núcleo 

parece ativar fatores inflamatórios para induzir apoptose celular como demonstrado 

por Li et al(100). Em animais que consumiram dieta com alto teor de gordura e 

sacarose, a ativação de NF-kB mostrou que no estágio inicial da doença renal, a 

inflamação pode ser responsável por induzir apoptose(100). Em nosso estudo, 

somente o grupo Q apresentou a expressão de NF-kB aumentada quando 

comparado a todos os outros grupos. Logo, os benefícios do Q no estresse oxidativo 

já foram descritos, mas ainda não há dados na literatura que demonstrem sua 

resposta no perfil inflamatório. Em nosso estudo, os animais com SM não 

desenvolveram alterações inflamatórias e de estresse oxidativo, por isso não 

conseguimos observar um efeito positivo das intervenções. 

Alterações na estrutura renal como glomerulosclerose, fibrose intersticial, 

atrofia tubular, dilatação tubular e inflamação intersticial são encontradas em animais 

diabéticos, obesos e com SM(10-12, 14, 106). As lesões do tecido renal ocorrem 

durante dois estágios patológico que são os principais: estágio inicial que é a 

hipertrofia e a esclerose que é o estágio tardio. No estágio inicial ocorre a 

proliferação celular glomerular, o qual desenvolve a hipertrofia. Já a 

glomerulosclerose e a fibrose tubulointersticial ocorrem no estágio mais tardio(100). 

Em um estudo com animais diabéticos(70), subfrações de Q melhoraram a 

nefropatia e reverteram a fibrose do rim diabético. Observamos que alterações 

estruturais os grupos com SM apresentaram maior porcentagem de fibrose quando 

comparados ao controle. O grupo SM também apresentou pior lesão renal quando 

comparado ao CTL corroborando com os achados de Almomen et al(109) onde 

havia maior lesão renal nos ratos obesos. Porém, todas as intervenções 

demonstraram melhora da fibrose no tecido renal e a intervenção do Q associada ao 

exercício foi capaz de reduzir a gravidade da lesão renal desses animais. A área dos 

glomérulos não foi diferente entre os grupos. 

Em nosso estudo, os animais com SM apresentaram maior peso renal quando 

comparados ao CLT. Esse dado corrobora com outros estudos(10, 109) em que o 

peso dos rins de animais obesos era maior do que os controles. Acreditamos que a 

sobrecarga da obesidade e a fibrose renal sejam responsáveis por essa alteração. 

Outro achado interessante é que o grupo CTL também apresentou atrofia renal, mas 

com gravidade I. Isso nos faz acreditar que seja uma normalidade do animal. 
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Apesar dos nossos dados indicarem que os animais com SM apresentaram 

maior dano renal, não observamos alteração da função renal nesses grupos. Esses 

dados corroboram com o estudo de Muhammad et al (101) em que não foram 

observados alteração na função renal dos Zucker obesos sedentários e treinados 

em esteira por 8 semanas. Em um estudo com humanos com DRC, a função renal 

também não sofreu alterações quando associado exercício aeróbio e restrição 

calórica(105). Porém, quando estudado a função renal em ratos diabéticos foi 

possível perceber que o Q melhorou a função e preveniu a fibrose renal(70). Sendo 

assim, pode-se acreditar que esses animais estejam na fase inicial da lesão mesmo 

demonstrando valores pequenos de fibrose tubulointersticial a qual é encontrada em 

uma fase mais tardia. 

Baseado em nossos achados, conseguimos perceber que os animais com SM 

apresentaram poucas alterações renais e mesmo assim as intervenções trouxeram 

benefícios. Mas novas investigações precisam ser realizadas a fim de esclarecer se 

é a SM ou algum dos fatores de risco o gatilho dessas alterações. Muitos dos dados 

encontrados na literatura nos mostram que a lesão renal é advinda da hiperglicemia 

e obesidade, porém, nossos animais não desenvolveram hiperglicemia e isso pode 

justificar resultados diferentes da literatura. 

Estudos com SM e DRC ainda são poucos na literatura e isso dificultou a 

comparação dos nossos dados, visto que os mesmos foram corroborados na maioria 

com estudos de obesidade associado ou não a DM. Muitos estudos que associam a 

SM à doença renal utilizam dietas com alto teor de frutose e/ou sacarose. Em nosso 

estudo, os animais consumiram dieta padrão o que pode justificar menor perfil 

inflamatório e lesão renal. Ainda não há outras evidências dos benefícios do Q na 

doença renal causada por SM. 

 

7 CONCLUSÃO 

Em conclusão, nossos animais com SM não desenvolveram alterações 

inflamatórias, de estresse oxidativo e de função renal, mas identificamos pior grau 

de lesão renal e deposição de fibrose no rim desses animais. Dentre as 

intervenções, o TF se mostrou benéfico na ação anti-inflamatória, o TFQ 

demonstraram melhor resultado na atividade da enzima antioxidante catalase e 

todas as intervenções preveniram maior deposição de fibrose renal. Somente o TFQ 

conseguiu prevenir a lesão renal dos animais com SM. Sendo assim, o TF e TFQ 
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podem ser benéficos para evitar a progressão da doença renal e quando ainda não 

há alterações renais instaladas.  
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