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RESUMO 

AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES HIPOGLICEMIANTE E HIPOLIPIDÊMICA DA 

MISTURA DE α,β-AMIRINA, TRITERPENOS PENTACÍCLICOS ISOLADOS DO 

Protium heptaphyllum, EM CAMUNDONGOS. Julyanne Torres Frota. Orientadora: Profa. 

Dra. Flávia Almeida Santos. Programa de Pós-Graduação em Farmacologia, Departamento de 

Fisiologia e Farmacologia, Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Ceará, 2011. 

 

O Protium heptaphyllum (almecegueira) exsuda uma resina amorfa constituída de 

quatro misturas binárias de triterpenóides, sendo a mistura de ,-amirina o constituinte 

majoritário. Na medicina popular, a resina de Protium heptaphyllum é utilizada como 

antiinflamatória, gastroprotetora, analgésica, expectorante e cicatrizante. A mistura de 

triterpenos pentacíclicos ,-amirina (AB) (63:37) possui propriedades gastroprotetora, 

antipruriginosa, antiinflamatória e antioxidante. Estudos experimentais com compostos 

triterpênicos pentacíclicos que pertencem ao grupo ursano, oleanano e lupano mostraram a 

inibição de diferentes sistemas enzimáticos intimamente relacionados ao 

metabolismo/absorção de carboidratos e lipídios, deste modo, a atividade hipoglicemiante e 

hipolipemiante de AB foi avaliada, em camundongos Swiss, nos modelo de diabetes induzida 

por estreptozotocina (STZ) e por aloxano (ALX) e hiperlipidemia induzida por triton WR-

1339 e dieta hiperlipidêmica (DH). AB (10, 30 e 100mg/Kg) foi capaz de reduzir a glicemia 

num tratamento agudo no modelo de diabetes induzida por STZ, nos dois tempos observados 

(3 e 5h após administração de AB). Em tratamento após cinco dias de animais diabéticos por 

ALX, AB (30 e 100mg/Kg) também diminuiu a hiperglicemia, efeito este, também observado 

para o uso de glibenclamida (10mg/Kg) nos dois modelos. Porém em animais normais, AB 

não alterou a glicose sanguínea, ao contrário do controle positivo glibenclamida (10 mg/Kg). 

Ainda no modelo de diabetes por ALX, AB reduziu o colesterol total (CT) sérico na dose de 

100mg/Kg, bem como os triglicerídeos (TG) nas doses de 30 e 100 mg/Kg. Neste mesmo 

modelo, AB reduziu a amilase sérica (AB 30 e 100 mg/Kg) e a lipase sérica (AB 100mg/Kg), 

resultado este observado também em animais normais, nas mesmas doses. No Teste Oral de 

Tolerância à Glicose (TOTG), AB (30 e 100 mg/Kg) mostrou reduzir a glicemia 60 min após 

a administração de glicose, bem como AB (10, 30 e 100 mg/Kg) em 90 min. No modelo de 

hiperlipidemia por triton WR-1339, AB (10, 30 e 100mg/Kg) reduziu de forma significativa 

os níveis de CT e TG, nos tempos de 24h e 48h após a administração do triton WR-1339, 

efeito observado também para fenofibrato (200mg/Kg) utilizado como controle positivo. Os 

níveis de HDL-c sofreram elevação com o uso de AB em todas as doses e tempos observados, 

assim como o fenofibrato. No modelo de hiperlipidemia por DH, AB (10, 30 e 100mg/Kg) 

controlou o ganho de peso dos animais que receberam a DH, bem como reduziram CT, TG, 

LDL-c e VLDL-c, porém este último somente nas doses de 30 e 100mg/Kg. Estas duas doses 

também foram eficazes para elevar o HDL-c. Todas as doses de AB administradas reduziram 

o índice aterogênico. Todas as doses de AB também reduziram o colesterol hepático neste 

modelo. Todos os efeitos relatados foram similares ao controle positivo (fenofibrato 

200mg/Kg). AB (10, 30 e 100 mg/Kg) foi capaz de melhorar significativamente as defesas 

antioxidantes do tecido hepático, pois elevou a atividade das enzimas catalase e superóxido 

dismutase hepáticas, quando comparado ao controle dieta hiperlipídica, bem como elevou o 

nível dos grupos sulfidrílicos não protéicos na dose de 100mg/Kg, assim como reduziu a 

peroxidação lipídica ao diminuir o malondialdeído, em todas as doses. Em conjunto, esses 

resultados indicam que α,β-amirina possui efeito hipoglicemiante e hipolipemiante e que 

merece maior avaliação futura em modelos animais que simulem situações crônicas de 

diabetes e dislipidemias, além de pesquisa de seu mecanismo de ação. 

 

Palavras-chave: α,β-amirina; Triterpeno; Diabetes mellitus; Dislipidemia 
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ABSTRACT 

 

EVALUATION OF HYPOGLYCEMIC AND HYPOLIPIDEMIC ACTIVITY OF 

MIXTURE OF Α,Β-AMYRIN, PENTACYCLIC TRITERPENES ISOLATED OF 

Protium Heptaphyllum IN MICE. Julyanne Torres Frota. Orientadora: Profa. Dra. Flávia 

Almeida Santos. Post-Graduate Programme in Pharmacology, Department of Physiology and 

Pharmacology, Faculty of Medicine, Federal University of Ceará, 2011. 

 

The Protium heptaphyllum (almecegueira) exudes an amorphous resin consisting of four 

binary mixtures of triterpenoids, and the mixture of ,-amyrin its major constituent. In folk 

medicine, the resin of Protium heptaphyllum is used as anti-inflammatory, gastroprotective, 

analgesic, expectorant and healing. The mixture of pentacyclic triterpenes ,-amyrin (AB) 

(63:37) has gastroprotective, antipruritic, antiinflammatory and antioxidant properties. 

Experimental studies with pentacyclic triterpene compounds belonging to the groups ursan, 

oleanan and lupan showed inhibition of different enzyme systems intimately related to 

metabolism/absorption of carbohydrates and lipids. Thus the hypoglycemic and 

hypolipidemic activity of AB was evaluated in Swiss mice, the models of diabetes induced by 

streptozotocin (STZ) and alloxan (ALX) and hyperlipidemia induced by triton WR-1339 and 

hyperlipidemic diet (DH). AB (10, 30 and 100mg/kg) was able to reduce blood glucose in a 

model of acute treatment in STZ-induced diabetes, we observed two times (3 and 5 hours 

after administration of AB). In five days after treatment of diabetic animals by ALX, AB (30 

and 100 mg/kg) also decreased hyperglycemia, an effect also observed for the use of 

glibenclamide (10 mg/Kg) in both models. But in normal animals, AB did not affect blood 

glucose, unlike the positive control glibenclamide (10 mg/kg). Although the model of diabetes 

for ALX, AB reduced total cholesterol (TC) serum at a dose of 100mg/kg, and triglycerides 

(TG) at doses of 30 and 100 mg/kg. In this same model, reduced the serum amylase AB (AB 

30 and 100 mg/kg) and serum lipase (AB 100 mg/kg), a result also observed in normal 

animals, the same doses. In the Oral Glucose Tolerance Test (OGTT), AB (30 and 100 

mg/kg) was shown to reduce blood glucose levels 60 min after administration of glucose, and 

AB (10, 30 and 100 mg/kg) in 90 min. In the model of hyperlipidemia by triton, AB (10, 30 

and 100 mg/kg) significantly reduced the levels of TC and TG, in times of 24 and 48 h after 

administration of triton, an effect also observed for fenofibrate (200 mg/kg) used as positive 

control. The levels of HDL-c elevation experienced with the use of AB at all doses and times 

observed, as well as fenofibrate. In the model of hyperlipidemia by HD, AB (10, 30 and 100 

mg/kg) controlled weight gain of animals receiving HD, as well as reduced TC, TG, LDL-c 

and VLDL-c, although the latter only in doses 30 and 100 mg/kg. These two doses were also 

effective in raising HDL-c. All doses of AB administered reduced the atherogenic index. All 

doses of AB also reduced the hepatic cholesterol in this model. All effects reported were 

similar to the positive control (fenofibrate 200 mg/kg). AB (10, 30 and 100 mg/kg) was able 

to significantly improve the antioxidant defenses of the liver, because it elevated the activity 

of hepatic SOD and CAT when compared to control high-fat diet, and raised the level of NP-

SH in dose of 100 mg/kg, as well as reduced lipid peroxidation by decreasing the MDA, at all 

doses. Together, these results indicate that α,β-amyrin has hypolipidemic and hypoglycemic 

effect and deserves further evaluation in larger animal models that simulate chronic 

conditions of diabetes and dyslipidemia, in addition to research on their mechanism of action. 

 

Keywords: α,β-amyrin; Triterpene; Diabetes mellitus; Dyslipidemia 
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1 INTRODUÇÃO 
 

1.1 Produtos Naturais 

 

Os produtos naturais, compreendendo todos os produtos derivados de 

origem natural, plantas, animais, micróbios, minerais e mais recentemente 

organismos marinhos, têm sido a mais bem sucedida fonte de novas drogas. 

Historicamente, a mais importante fonte natural tem sido as plantas (TULP; BOHLIN, 

2004). 

Os usuários de plantas medicinais estão espalhados pelo mundo todo. 

Estes contribuem com as suas observações, de forma relevante, quanto ao uso e a 

eficácia de plantas medicinais. Divulgam as virtudes terapêuticas dos vegetais, 

prescritos com frequência, pelos efeitos medicinais que produzem, apesar de não 

terem seus constituintes químicos conhecidos, mantendo em voga a prática do 

consumo de fitoterápicos. Este consumo frequente torna válidas as informações 

terapêuticas que foram sendo acumuladas durante séculos, despertando assim o 

interesse de pesquisadores em estudos envolvendo botânica, farmacologia e 

fitoquímica, que juntas enriquecem os conhecimentos sobre a inesgotável fonte 

medicinal natural: a flora mundial (MACIEL et al., 2002). 

Muitos medicamentos, como antibióticos, antineoplásicos e digitálicos são 

de origem natural. De origem também natural, para o manejo do diabetes mellitus, 

são usados insulina e biguanidas. Os índios utilizavam preparações com extratos de 

plantas para controlar o diabetes muitos anos antes da descoberta da insulina 

(TEIXEIRA; FUCHS, 2006). 

O uso de plantas medicinais no tratamento e na cura de enfermidades é 

tão antigo quanto a espécie humana, e o conhecimento sobre essas plantas 

simboliza muitas vezes o único recurso terapêutico de muitas comunidades e grupos 

étnicos. Atualmente, nas regiões mais pobres do país e até mesmo nas grandes 

cidades brasileiras, plantas medicinais ainda são comercializadas em feiras livres, 

mercados populares e encontradas em quintais residenciais (MACIEL et al., 2002). 

Além de utilizar as plantas como fonte de alimentos, baseado na crendice 

popular, o homem busca também com seu consumo a cura de diferentes 

enfermidades, substituindo até mesmo medicamentos sintéticos sem conhecimento 

apurado de seus verdadeiros efeitos. Atualmente no Brasil e em diversos outros 
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países a utilização de plantas medicinais vem sendo uma prática alternativa aos 

medicamentos (BRESOLIN; CECHINEL FILHO, 2003). 

Em países em desenvolvimento como o Brasil, o uso terapêutico de 

plantas medicinais e seus manufaturados ajudam a reduzir a importação de drogas e 

ainda incrementa o desenvolvimento econômico (FERREIRA, 1998). 

No Brasil, a indústria de medicamentos concentra significativa parcela de 

recursos na produção de Fitoterápicos. Os problemas mais frequentes encontrados 

nestes produtos são: identificação botânica equivocada, composição química sem 

uniformidade, presença de contaminantes, bula irregular, prazo de validade 

determinado empiricamente. Todas estas questões demonstram a deficiência e 

precariedade, desde a matéria prima até o produto final (MIGUEL; MIGUEL, 2000). 

Desta forma, estudos multidisciplinares envolvendo etnobotânicos, 

químicos, farmacólogos e agrônomos são necessários para que sejam ampliados os 

conhecimentos das plantas medicinais, como agem, quais são os seus efeitos 

tóxicos e colaterais, como seriam suas interações com novos medicamentos 

alopáticos e quais seriam as estratégias mais adequadas para o controle de 

qualidade e produção de fitoterápicos (VIEIRA JUNIOR, 2005). 

São considerados medicamentos fitoterápicos aqueles cujas matérias 

primas utilizadas sejam exclusivamente originadas de plantas medicinais: folhas, 

flores, caules, raízes, etc, que se constituem em drogas vegetais ou seus extratos, 

podendo ser incluídos em sua elaboração substâncias puras inertes como 

adjuvantes. A mera inclusão de qualquer substância ativa sintética descaracteriza o 

produto como fitoterápico (SONAGLIO, 2001). 

Vários trabalhos experimentais já demonstraram o efeito de plantas 

medicinais sobre o controle da glicemia, como por exemplo Panax ginseng, Citrus 

sinensis, Punica granatum, Psidium guajava, Allium cepa, Matricaria chamomilla e 

Annona squamosa (ANDERSON, 2008; GUPTA et al., 2008; ISLAM et al., 2008; 

KATO et al., 2008; LUO;  LUO, 2008; SHEN et al., 2008; THIELECKE; 

BOSCHMANN, 2009), assim como de princípios ativos isolados como por exemplo 

flavonóides, catequinas, polifenóis e terpenos (FAWZY et al., 2008; PARMAR; KAR, 

2007; SILVA et al., 2001). 

O mesmo fato pode dizer sobre o efeito de plantas medicinais em 

modelos experimentais de dislipidemia, como por exemplo, Origanum vulgare, 

Mangifera indica, Ginkgo biloba, Ananas comosus e óleo de oliva (KARANTONIS et 
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al., 2006; MUELLER et al., 2008; PARDO-ANDREU et al., 2008; XIE et al., 2007 

YAO et al., 2007). 

 

1.2 Diabetes Mellitus 

 

Diabetes mellitus é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por 

hiperglicemia crônica devido à ação insuficiente da insulina. A característica comum 

a esse grupo de doenças é uma deficiência da ação insulínica, seja por secreção 

insuficiente (absoluta ou relativa) ou diminuição da sensibilidade à insulina 

(resistência à insulina) nos órgãos ou células onde esta atua. Isto leva a 

anormalidades em quase todo o sistema metabólico, incluindo metabolismo de 

carboidratos, lipídeos e proteínas (SEINO et al., 2010). 

Essa doença metabólica crônica e incurável é classificada em dois tipos 

principais, Diabetes mellitus Tipo 1 (DM1) e Diabetes mellitus Tipo 2 (DM2) e é 

reconhecida como um dos principais problemas de saúde na sociedade atual. 

Ambos os tipos estão associados a complicações a curto e longo prazo que afetam 

a qualidade de vida do indivíduo e muitas vezes geram medo e impotência podendo 

comprometer o funcionamento físico e psicológico (GURIB-FAKIM, 2006; LI et al., 

2011). 

Uma classificação com mais detalhes pode ser vista no Quadro 1. 
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Quadro 1 – Classificação etiológica de diabetes mellitus e distúrbios no 
metabolismo da glicose 
I. Tipo 1 (destruição de células β pancreáticas, geralmente levando a deficiência absoluta de 
insulina) 
 A. Autoimune 
 B. Idiopática 
II. Tipo 2 (variando de predominância da deficiência na secreção de insulina, para 
predominância de resistência à insulina, com graus variados na deficiência de secreção da 
insulina) 
III. Devido a outros mecanismos específicos ou doenças 
 A. Aqueles em que mutações específicas foram identificadas como uma causa de 
suscetibilidade genética  
  (1) Anomalias genéticas da função das céluas β pancreática 
  (2) Anomalias genéticas da ação da insulina 
 B. Aqueles associados a outras doenças ou condições 
  (1) Doenças do pâncreas exócrino 
  (2) Doenças endócrinas 
  (3) A doença hepática 
  (4) Induzida por drogas 
  (5) Infecções  
  (6) Formas raras de diabetes imunomediada 
  (7) Várias síndromes genéticas geralmente associadas ao diabetes 
IV. Diabetes mellitus gestacional 

Fonte: Adaptada de Seino et al., 2010. 
 

DM1 e DM2 afetam aproximadamente 230 milhões de pessoas no mundo, 

com uma estimativa de prevalência global de 5,1% (REIMANN et al., 2008). 

Em 2007, um número estimado de 17,9 milhões de americanos tinham 

diagnóstico médico de diabetes; esse número deve subir para 48,3 milhões em 

2050. Aproximadamente 90%-95% dos casos de diabetes são do tipo 2, uma 

doença que afeta desproporcionalmente as populações mais desfavorecidas (SMITH 

et al., 2011). 

DM1 é uma das doenças auto-imunes mais comuns, com milhões de 

pessoas já afetadas em todo o mundo. Pode ocorrer em qualquer idade, mas é mais 

comumente diagnosticada na infância até os trinta anos. Assim como em outras 

doenças auto-imunes, a etiologia da DM1 permanece obscura, mas se desenvolve 

sobre um cenário geneticamente susceptível e também envolve uma variedade de 

fatores, que vão desde a desregulação imune a causas ambientais (BRESSON; 

HERRATH, 2007). 

A patogênese envolve um ataque mediado por células T imunes dirigidas 

às células β secretoras de insulina das ilhotas pancreáticas. DM1 acomete, 

aproximadamente, 10% de todos os pacientes com diabetes e é a forma mais grave 

da doença, exigindo que os pacientes monitorem a glicemia e administrem insulina 
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várias vezes ao dia para evitar cetose, coma e morte. Muitos pacientes desenvolvem 

complicações sérias que encurtam sua vida útil em até 15 anos (LEFEBVRE et al, 

2006) 

Acredita-se que a terapia eficaz para o diabetes auto-imune exigirá dois 

avanços científicos: um deles seria a restauração da produção de insulina, 

fornecendo ou induzindo novas células β e o outro seria a reparação do dano 

causado na tolerância imunológica que precipitou a doença, em primeiro lugar 

(NISHIO et al., 2006). 

A terapia atual para DM1 consiste em reposição da insulina ou em 

transplante de ilhotas e imunossupressão, porém têm limitações substanciais. Uma 

abordagem alternativa para a cura de DM1 seria através da reversão simultânea 

tanto da auto-reatividade, bem como a restauração da função das células β 

endógenas (CHONG et al., 2006). 

DM2 se desenvolve em associação com vários fatores genéticos que 

levam à diminuição da secreção de insulina ou à resistência aumentada à insulina 

por hábitos de vida, como comer demais (especialmente dieta com alto teor de 

gordura), falta de exercício, obesidade e fatores como meio ambiente resultando em 

ação insuficiente da insulina. O início ocorre geralmente na meia-idade ou mais 

tarde, mas este tipo de diabetes mellitus tem sido, recentemente, cada vez mais 

diagnosticado em crianças e adolescentes (SEINO et al., 2010). 

Dentre os fatores de risco para o desenvolvimento de DM2 estão: história 

familiar positiva, idade, índice de massa corporal (IMC) elevado, baixos níveis de 

HDL, alta ingestão de álcool diariamente, tabagismo regular, pressão arterial 

sistólica elevada, aumento do ácido úrico, inatividade física, hipertrigliceridemia e 

aumento da circunferência abdominal (AURYAN; ITAMAR, 2008). 

Apesar de DM1 e DM2 diferirem quanto a sua patogênese, estes 

demonstram uma patologia e consequências comuns caracterizadas pela perda da 

massa de células β funcionais e subsequente desregulação do metabolismo dos 

carboidratos e lipídios. Os sintomas decorrentes de hiperglicemia acentuada incluem 

perda de peso, poliúria, polidipsia e infecções (REIMANN et al., 2008).  

Complicações são a principal causa de morbidade e mortalidade no DM, 

as quais estão intimamente relacionadas à hiperglicemia. No entanto, alcançar um 

bom controle é difícil para muitas pessoas porque o delicado equilíbrio hormonal que 
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controla a homeostase da glicose é interrompido pela doença (GURIB-FAKIM, 2006; 

KUZUYA et al., 2007). 

As consequências do DM, em longo prazo, decorrem de alterações micro 

e macrovasculares que levam a disfunção, dano ou falência de vários órgãos como, 

olhos, rins, nervos, coração e vasos sanguíneos. As complicações crônicas incluem 

a nefropatia, com possível evolução para insuficiência renal, a retinopatia, com a 

possibilidade de cegueira e/ou neuropatia, com risco de úlceras nos pés, 

amputações, artropatia de Charcot e manifestações de disfunção autonômica, 

incluindo disfunção sexual. Pessoas com diabetes apresentam risco maior de 

doença vascular aterosclerótica mais agressiva, como doença coronariana, doença 

arterial periférica e doença vascular cerebral (BELL, 2008; CERIELLO, 2008; 

LACIGOVA et al., 2009; YADAVI et al., 2010; OBROSOVA, 2008; PRICE; 

HACKETT, 2008; RADBILL et al., 2008; STENESTRAND et al., 2010; SUMITA; 

ANDRIOLO, 2008).  

Obesidade e DM2 estão independentemente associadas com um 

aumento no risco de desenvolvimento de câncer e um aumento na mortalidade 

(LEROITH et al., 2008). Em pacientes com diabetes, há um aumento do risco de 

insuficiência cardíaca sintomática em grande parte devido à presença de 

hipertensão ou doença cardíaca isquêmica, além disso, várias evidências indicam 

que os pacientes com DM têm risco aumentado de demência (WHITMER, et al., 

2009; WU et al, 2008) 

De acordo com a Sociedade Brasileira de Diabetes, o tratamento básico e 

o controle da doença consistem, primordialmente, na utilização de uma dieta 

específica baseada na restrição de alimentos ricos em carboidratos, gorduras e 

proteínas, atividade física regular e no uso adequado de medicação (BRASIL, 2002).  

O tratamento farmacológico do DM1 se dá pelo uso de insulina, enquanto 

para o DM2 pode-se ainda fazer uso de agentes hipoglicemiantes como 

sulfoniluréias, metformina, glitazonas, repaglinida, nateglinida, inibidor de alfa 

glicosidase e drogas que agem sobre as incretinas (análogos da incretina e 

inibidores de DPP-4) (BOLEN et al., 2007; BOSI et al., 2008; CHO; MOMOSE, 2008; 

GUPTA et al., 2009; SIMINIALAYI; EMEM-CHIOMA, 2006). 

Pacientes com DM1 dependem da administração de insulina exógena 

para sobrevirem e para controlar as complicações em longo prazo. O melhor 

tratamento é estabelecido com um controle rígido da glicemia, o qual é obtido por 
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freqüentes injeções diárias ou infusão subcutânea contínua de insulina, ou seja, 

tratamento intensivo com insulina. Este tratamento reduz o risco de retinopatia, 

nefropatia e neuropatia em 35% a 90% quando comparado com a terapia 

convencional com 1 a 2 injeções por dia (VOLTARELLI, et al., 2007). 

Embora, com o desenvolvimento, tenha resultado no advento da 

farmacoterapia moderna, incluindo medicamentos como a insulina, biguanidas, 

sulfoniluréias e as tiazolidinedionas, ainda há a necessidade de se procurar novas 

drogas para modificar o curso das complicações diabéticas (GURIB-FAKIM, 2006). 

Com um curso longo e complicações graves, muitas vezes resultando em 

alta taxa de mortalidade, o tratamento de diabetes passou a consumir grandes 

quantidades de recursos, incluindo medicamentos, dietas, treinamento físico, e 

assim por diante em todos os países. Portanto, é muito importante a busca de novas 

estratégias terapêuticas que poderiam ser mais baratas, seguras e convenientes 

para o tratamento de diabetes (YADAVI et al, 2010) 

 

1.3 Dislipidemia 

 

Entende-se por dislipidemias as alterações metabólicas lipídicas 

decorrentes de distúrbios em qualquer fase do metabolismo lipídico, que ocasionem 

repercussão nos níveis séricos das lipoproteínas (SBC, 2007). 

De acordo com a classificação etiológica, a dislipidemia pode ser: 

dislipidemia primária - consequente às causas genéticas e/ou ambientais, dentre 

as quais se destacam: hipercolesterolemia familiar heterozigótica - evidenciada 

desde o momento do nascimento; hipercolesterolemia familiar combinada - 

manifesta-se com o aumento das concentrações plasmáticas de colesterol e 

triglicérides, nem sempre simultaneamente; e hipercolesterolemia poligênica - forma 

mais comum, com intervenção de genes distintos, os quais promovem pequeno 

aumento das concentrações de LDL-c. Dislipidemias secundárias - compreendem 

aquelas relacionadas às doenças: diabetes melittus tipo 2, hipotireoidismo, síndrome 

nefrótica, insuficiência renal crônica, hepatopatias colestáticas crônicas, obesidade 

etc; e aos efeitos de medicamentos (anti-hipertensivos, corticóides, inibidores de 

proteases) e aos hábitos de vida inadequados (tabagismo, etilismo). (GONÇALVES 

et al., 2006). 
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Hipertrigliceridemia é o resultado do acúmulo de quilomícrons e/ou de 

VLDL-c (lipoproteína de muito baixa densidade) no compartimento plasmático e 

decorre da diminuição da hidrólise dos triglicerídeos destas lipoproteínas pela lipase 

lipoproteica ou do aumento da síntese de VLDL-c. Variantes genéticas das enzimas 

ou apolipoproteínas relacionadas a estas lipoproteínas podem causar tanto 

alterações metabólicas como aumento de síntese ou redução da hidrólise (SBC, 

2007). 

O acúmulo de lipoproteínas ricas em colesterol como a LDL-c no 

compartimento plasmático resulta em hipercolesterolemia. Este acúmulo pode 

ocorrer por doenças monogênicas, em particular, por defeito no gene do receptor de 

LDL-c ou no gene da apo B100. Centenas de mutações do receptor de LDL-c foram 

detectadas em portadores de hipercolesterolemia familiar, algumas causando 

redução de sua expressão na membrana, outras, deformações na sua estrutura e 

função. Mutação no gene que codifica a apo B100 pode também causar 

hipercolesterolemia através da deficiência no acoplamento da LDL-c ao receptor 

celular. Mais comumente, a hipercolesterolemia resulta de mutações em múltiplos 

genes envolvidos no metabolismo lipídico, as hipercolesterolemias poligênicas. 

Nestes casos, a interação entre fatores genéticos e ambientais determina o fenótipo 

do perfil lipídico (SBC, 2007). 

A hipercolesterolemia induz a uma perda progressiva de relaxamento 

dependente do endotélio. Esta alteração na função vascular é vista antes de 

qualquer alteração morfológica observável e é devido a bioatividade reduzida de 

derivados do endotélio como o óxido nítrico (NO). Além de ser um potente 

vasodilatador, o NO também é conhecido por inibir a reatividade plaquetária, a 

proliferação de músculo liso vascular e a adesão de monócitos, que são fatores 

chave para o desenvolvimento de aterosclerose. Além disso, o NO é um potente 

antioxidante que pode provocar efeitos anti-inflamatórios por eliminar certas 

espécies reativas de oxigênio, e pode impedir a oxidação do colesterol das 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL-c) e, assim, retardar a progressão da 

aterosclerose (EL-KIRSH et al, 2011). 

Uma importante observação a respeito da ocorrência das dislipidemias é 

a sua relação com as doenças cardiovasculares. Durante os últimos 30 anos temos 

presenciado um declínio razoável da mortalidade por causas cardiovasculares, em 

países desenvolvidos, enquanto que elevações relativamente rápidas e substanciais 
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têm ocorrido em países em desenvolvimento, dentre os quais o Brasil é um dos 

representantes. De acordo com as projeções da Organização Mundial de Saúde, 

essa tendência de elevação na doença cardiovascular tende a persistir, agravando 

ainda mais o quadro de morbidade e mortalidade elevadas nos países em 

desenvolvimento (EVANS et al., 2004). 

As doenças cardiovasculares são uma das principais causas de 

mortalidade no mundo. Seu crescimento em países desenvolvidos e/ ou em 

desenvolvimento tem sido relevante, causando entre outras consequências, o 

aumento dos gastos de saúde pública, diminuição da qualidade e do tempo de vida 

(BARBOSA-FILHO et al., 2006; HERMSDORFF et al., 2004; RIQUE et al., 2002). 

Há inúmeras evidências sobre a associação entre alimentação, 

hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, aumento dos níveis de lipoproteínas 

plasmáticas e doença arterial coronariana (CORONELLI; MOURA, 2003; 

GONÇALVES et al., 2006; MARTINEZ et al., 2004). 

Os triglicerídeos (TG) são agora considerados um fator de risco 

independente para a doença cardiovascular (DCV). Quando os TG estão elevados, o 

metabolismo das lipoproteínas é alterado, o que aumenta o fator de risco para DCV. 

Pacientes com altos níveis de TG e baixos níveis de HDL-c apresentam alto risco 

para DCV. Os TG estão frequentemente associados com outros fatores de risco 

para DCV, como obesidade, resistência insulínica, diabetes, baixo HDL-c, estilo de 

vida e alterações no tamanho e densidade das lipoproteínas (MCBRIDE, 2008). 

A hipercolesterolemia é o fator de maior contribuição na patogenia da 

aterosclerose e infarto do miocárdio. O risco de desenvolvimento dessas doenças 

aumenta de forma significativa em relação à elevação dos níveis de colesterol e 

LDL-c e redução do HDL-c (BESLER et al., 2008). A hipercolesterolemia aumenta o 

risco cardiovascular por contribuir com a injúria mecânica e disfunção endotelial, 

desde que a exposição crônica a níveis plasmáticos elevados de colesterol pode 

prejudicar o reparo da injúria endotelial mediada por lipoproteína, possivelmente pela 

redução da disponibilidade e função dos progenitores endoteliais circulantes (PIRRO 

et al., 2008). 

Níveis elevados de colesterol estão relacionados com alto risco para 

alterações cognitivas e demência. Um crescente número de trabalhos indica que 

existe uma relação entre os níveis séricos de colesterol e o risco para doença de 
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Alzheimer, apesar de ainda não ter sido estabelecido o papel clínico das estatinas 

na prevenção ou tratamento desta doença (PREGELI, 2008). 

A terapia para a redução dos lipídios sanguíneos envolve mudanças no 

estivo de vida e uso de terapia farmacológica que inclui as estatinas (inibidores da 

HMG-CoA redutase), fibratos, inibidores da absorção de colesterol (resinas ligantes 

de ácidos biliares), ácido nicotínico e seus derivados, probucol, ácido graxo ômega-3 

(BARTER; GINSBERG, 2008; BHATNAGAR et al., 2008; BROWN; ZHAO, 2008; 

FILIPPATOS; MILIONIS, 2008; KELLEY; KELLEY, 2008; MCTAGGART E JONES, 

2008; MIURA; SAKU, 2008; YAMAMOTO, 2008;). 

 

1.4 O Protium heptaphyllum e a mistura de ,β-amirina 

 

A família Burseraceae compreende 16 gêneros e mais de 800 espécies 

encontradas na região Amazônica, Piauí, Bahia, Minas Gerais, Goiás e em países 

como Suriname, Colômbia, Venezuela e Paraguai. Dentre as espécies temos o 

Protium heptaphyllum (Aubl.) March, uma árvore de grande porte, com altura que 

varia de 10 a 20 metros (Figura 1), com ocorrência em todo o Brasil, vegetando em 

terrenos arenosos, tanto úmidos quanto secos. Popularmente é conhecida como 

almecegueira, breu-branco verdadeiro, almecegueira cheirosa, almecegueira de 

cheiro, almecegueira vermelha e almecegueiro bravo (CORRÊA, 1984). 

 

 

 
Figura 1 - Fotografia da espécie Protium heptaphyllum March. 

Fonte: BANDEIRA, 2003. 
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Do tronco da espécie Protium heptaphyllum March, quando lesionado, 

exsuda uma resina (Figura 2) oleosa e amorfa rica em substâncias aromáticas, cujas 

aplicações gerais são: fabricação de vernizes e tintas, na calafetagem de 

embarcações, em rituais religiosos, em cosméticos, repelente de insetos e incensar 

ambientes. Em sua forma natural é utilizada na medicina popular como 

antiinflamatória, gastroprotetora, analgésica, expectorante e cicatrizante de feridas 

(SIANI et al., 1999). 

 

 

Figura 2 - Resina de Protium heptaphyllum 
Fonte: PORTAL AMAZÔNIA, 2011 
 

Estudos do nosso laboratório com a resina extraída de Protium 

heptaphyllum também demonstraram sua atividade antioxidante, gastroprotetor e 

antiinflamatória (HOLANDA-PINTO, 2008; OLIVEIRA et al., 2004a). 

Estudos químicos têm empenhado esforços na caracterização e 

isolamento de muitos dos constituintes do óleo-resina proveniente de Protium 

heptaphyllum. A resina da almécega é constituída por substâncias de natureza 

terpênica, sendo o óleo essencial rico em monoterpenóides e fenilpropanóides 

(BANDEIRA et al., 2001; SIANI et al., 1999; ZOGHBI et al., 1995). Entre os 

constituintes fixos, a literatura registra a presença de um monoterpeno trioxigenado 

e quatro misturas binárias de triterpenóides (BANDEIRA et al., 2002; MAIA et al., 

2000; SUSUNAGA et al., 2001), onde se destaca a mistura de α- e β- amirina. 

A literatura revela que a mistura dos triterpenos pentacíclicos α,β-amirina 

(Figura 3) já foi identificada em diversas espécies vegetais: Moldenhawera nutans 

(VALE et al., 2005), Achillea alexandri-regis (KUNDAKOVIC et al., 2004), Sideritis 



28 

 

candicans Ait (HERNANDEZ-PEREZ et al., 2004), Carmona retusa (VILLASENOR et 

al., 2004) e que na resina de Protium heptaphyllum está presente como constituinte 

majoritário (VIEIRA JÚNIOR et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 - Estrutura química de alfa (A) e beta-amirina (B) 

 

Nosso laboratório mostrou que a mistura de α,β-amirina possui 

propriedades gastroprotetora (OLIVEIRA et al., 2004a), antipruriginosa (OLIVEIRA et 

al., 2004b), antinociceptiva visceral (LIMA-JÚNIOR, 2006), hepatoprotetora 

(OLIVEIRA et al., 2005), inibidora da expressão de receptor NK-1 em modelo de 

cistite hemorrágica (LIMA-JÚNIOR et al., 2007), antinociceptiva em dor orofacial em 

ratos (HOLANDA PINTO et al., 2008a), antiinflamatória em modelo de periodontite 

em ratos (HOLANDA PINTO et al., 2008b), assim como apresenta um potente efeito 

antiinflamatório e antioxidante no modelo de pancreatite aguda induzida por L-

arginina (MELO et al., 2010). 

Otuki et al. (2005a) demonstraram a atividade antinociceptiva da mistura 

de α,β-amirina, isolada do Protium kleinii, envolvendo a participação da proteína 

quinase C e proteina quinase A, e a atividade antiinflamatória tópica da -amirina 

(OTUKI et al., 2005b). Medeiros et al. (2007) demostraram o mecanismo da 

atividade antiinflamatória tópica de -amirina, que envolve a supressão de PGE2 por 

mecanismos envolvendo a supressão da expressão de COX-2 e bloqueio da 

ativação de NFB. Aragão et al. (2006; 2007) demonstraram a atividade ansiolítica e 
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antidepressiva e atividade analgésica e antiinflamatória da mistura de α,β-amirina. 

Kweifio-Okai et al. (1992; 1994) demonstraram a atividade anti-artrítica e 

antilipoxigenase de α,β-amirina. 

Estudos experimentais com compostos triterpênicos pentacíclicos que 

pertencem ao grupo ursano, oleanano e lupano mostraram a inibição de diferentes 

sistemas enzimáticos intimamente relacionados ao metabolismo/absorção de 

carboidratos e lipídios, como lipase e alfa-amilase (ALI et al., 2006; YOSHIZUMI et 

al., 2006), proteína tirosina fosfatase 1B (NA et al., 2006; ZHANG et al., 2008), 

inibição da glicogênio fosforilase (WEN et al., 2008), 11-beta- hidroxiesteróide 

desidrogenase tipo 1 (WANG et al., 2006) e alfa-glicosidase (ATTA-UR-RAHMAN et 

al., 2008). Alguns desses triterpenos também exibiram atividades sensibilizante e 

insulinomimética (JUNG et al., 2007). 

Um estudo mais recente demonstrou a atividade hipoglicemiante do 

acetato de α-amirina isolada das raízes aéreas de Ficus bengalensis em ratos 

normais e em modelos de diabetes tipos 1 e 2 (SINGH, et al., 2009). 

A mistura de triterpenos alfa e beta-amirina (proporção de 63:37) 

representa 63% pertencente ao grupo ursano e 37% ao grupo oleonano, deste 

modo, acredita-se que esta mistura de triterpenos possa modular o metabolismo dos 

carboidratos e lipídios e/ou possa sensibilizar o receptor insulínico e exercer ação 

hipoglicemiante. 

Apesar de já terem sido demonstradas várias atividades biológicas da 

mistura de alfa e beta-amirina, esta ainda não foi avaliada em modelos 

experimentais de hiperglicemia e hiperlipidemia. 

Diante do extenso uso popular do Protium heptaphyllum, da segurança, 

eficácia e das atividades farmacológicas atribuídas à mistura de α,β-amirina, bem 

como da eficácia de componentes derivados de plantas no controle da diabetes e da 

dislipidemia, foi investigado no presente estudo, a potencial atividade 

hipoglicemiante e hipolipemiante dessa mistura de triterpenos em modelos 

experimentais de diabetes induzida por estreptozotocina e aloxano e de dislipidemia 

induzida por triton WR 1339 e dieta hiperlipidêmica. 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Atta-ur-Rahman%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar as atividades hipoglicemiante e hipolipidêmica da mistura de α,β-

amirina em camundongos. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Avaliar o efeito da mistura de α,β-amirina nas concentrações séricas de 

glicose, colesterol total, triglicerídeos, amilase e lipase em camundongos normais. 

 

 Avaliar o efeito da mistura de α,β-amirina no teste oral de tolerância a glicose 

(TOTG) em camundongos normais. 

 

 Estudar o efeito da mistura de α,β-amirina nos modelos experimentais de 

diabetes induzida por estreptozotocina e por aloxano em camundongos. 

 

 Estudar o efeito da mistura de α,β-amirina nos modelos experimentais de 

dislipidemia induzida por triton WR1339 e por dieta hiperlipidêmica. 

 

 Avaliar o efeito da mistura de α,β-amirina nos parâmetros antioxidantes em 

modelo experimental de dislipidemia induzida por dieta hiperlipidêmica. 
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3 MATERIAIS 

 

3.1 Material botânico 

 

A resina do Protium heptaphyllum foi coletada no município de Timon, no 

estado do Maranhão, e identificada pelo Profa. Roseli Farias de Melo Barros e a 

excicata (#18247) depositada no herbário Graziela Barroso da Universidade Federal 

do Piauí (UFPI). A extração e isolamento da mistura de  e -amirina a partir da 

resina de Protium heptaphyllum foi realizada pela Profa Dra Mariana Helena Chaves 

do Departamento de Química Orgânica da UFPI de acordo com o descrito por 

Vieira-Junior et al. (2005) e a estrutura química identificada de acordo com Gallegos 

e Roque (1990) e comparada com dados da literatura (MAHATO; SEM, 1990). A 

proporção entre α,β-amirina é de 63:37. 

 

3.2 Animais experimentais 

 

Foram utilizados camundongos Swiss, adultos, machos, pesando entre 

20-25 g, provenientes do Biotério Setorial do Departamento de Fisiologia da UFC. 

Estes foram mantidos em caixas de prolipropileno, à temperatura ambiente de 

26±2°C, em ciclos de claro-escuro de 12/12 h, recebendo ração padrão e água à 

vontade. Os animais foram mantidos em jejum de sólidos por 8h antes da realização 

dos experimentos. 

O protocolo experimental foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa Animal (CEPA) da Universidade Federal do Ceará (UFC), sob número 

22/09. 

 

3.3 Equipamentos 
 

Equipamento Origem 

Analisador semi-automático  Labquest, Brasil 

Balança para animais (mod. MF-6)  Filizola, Brasil 

Balança analítica (mod. AX-200) Shimadzu, Japão 

Banho-maria  Quimis, Brasil 

Banho-maria (mod. BM-1102) Fanem, Brasil 
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Centrífuga refrigerada (mod. CT 5500 DR)  Cientec, Brasil 

Centrífuga refrigerada (mod. Z 216MK) Hermle, Germany 

Espectrofotômetro (mod. DU 720) Beckman Coulter,USA  

Estufa (mod. NV 1.2) Nevoni, Brasil 

Homogeneizador (mod. MA 102) Marconi, Brasil 

Pipetas automáticas Jencons Scientific Inc., USA 

 

3.4 Drogas e Reagentes 

 

Drogas e reagentes Origem 

Ácido cólico Sigma, New Zealand 

Ácido ditio bis-2-nitrobenzóico (DTNB) Sigma, USA 

Ácido perclórico Cinética, Brasil 

Ácido tiobarbitúrico Sigma, USA 

Ácido tricloroacético Sigma, USA 

Álcool etílico absoluto 96% Sigma, USA 

Aloxano Sigma, USA 

Cloreto de potássio Vetec, Brasil 

Colesterol Vetec, Brasil 

Éter etílico Dinâmica, Brasil 

Estreptozotocina Sigma, USA 

Fenofibrato (Lipanon®) Farmasa, USA 

Glibenclamida (Daonil®) Sanofi Aventis, USA 

Glicose Laborclin, Brasil 

L- metionina Vetec, Brasil 

Nitroblue-tetrazolium (NBT) Sigma, USA 

N- (1-naphthyl) ethylenediamide dihydrochloride Sigma, USA 

Peróxido de hidrogênio Dinâmica, Brasil 

2-propanol Vetec, Brasil 

Riboflavina Vetec, Brasil 

1,1,3,3- tetrametoxipropano Sigma, USA 

Triton WR-1339 Sigma, USA 

Tween 80 Riedel, Alemanha 
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4 MÉTODOS 
 

4.1 Obtenção da mistura de ,β-amirina 

 

A metodologia de extração, fracionamento e caracterização dos 

componentes da fração M-19 (Figura 4) foram realizados pela Profa. Dra. Mariana 

Helena Chaves do Departamento de Química da Universidade Federal de Piauí 

(UFPI). 

O material vegetal (resina bruta) (410 g) foi dissolvido em 

metanol/diclorometano (4:1). Após filtração, os solventes foram concentrados em 

evaporador rotativo sob pressão reduzida, obtendo-se 408 g de resina purificada. A 

resina (12 g) foi cromatografada em coluna de gel de sílica (280g), empacotada com 

hexano, utilizando como eluente a mistura dos solventes hexano e acetato de etila, 

em ordem crescente de polaridade. Foram coletadas 104 frações, de 

aproximadamente 125 mL, as quais foram concentradas em evaporador rotatório, 

sob pressão reduzida, e analisadas por cromatografia em camada delgada 

comparativa de gel de sílica. A fração M-19 (5,43g), eluída em hexano-AcOEt (9:1), 

foi submetida a caracterização, utilizando técnicas espectroscópicas (RMN 1H e 13C-

BB 1HD, e DEPT 135°) e de análise térmica. A comparação com dados da literatura 

permitiu constatar que havia dois triterpenóides na fração M-19 e que se tratavam da 

α-amirina e β-amirina na razão de 63:37. Considerando que foram obtidos 5,4 g da 

mistura de α- e β-amirina (3,402g de α-amirina e 1,998 g de β-amirina). O processo 

teve um rendimento de 1,32% partindo-se da resina bruta (410g). 
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Figura 4 – Representação esquemática da obtenção da resina purificada e da 
mistura de triterpenos α,β-amirina a partir do material vegetal (resina bruta) de 
Protium heptaphyllum (Aubl.) March. 
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4.2 Avaliação do efeito da mistura de α,β-amirina sob os níveis séricos de 

glicose, colesterol total, triglicerídeos, amilase e lipase em animais normais 

 

Camundongos foram divididos em grupos, com 8 animais em cada, e 

tratados por via oral com veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 10 mL/kg), 

mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) ou glibenclamida (10 mg/Kg), uma vez 

ao dia, durante 5 dias. Um grupo normal que recebeu apenas água destilada (10 

mL/Kg) foi incluído no estudo. No quinto dia após os tratamentos e posterior a um 

jejum de 8 h, sob anestesia, foi coletada amostra de sangue, via plexo orbital destes 

animais, para análise de glicose, colesterol total e triglicerídeos, bem como amilase 

e lipase séricas, usando um analisador semi-automático (Labquest®, Labtest®, 

Brasil), utilizando kits de diagnósticos (Labtest®, Brasil). 

 

4.3 Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) 

 

Camundongos foram divididos em grupos de 8 animais cada. Um grupo 

serviu como controle normal e foi tratado somente com água destilada (10 mL/Kg). 

Os demais animais receberam, via oral, 2% de Tween 80 em água destilada, 10 

mL/kg (grupo veículo), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) ou glibenclamida 

(10 mg/Kg), uma vez ao dia, durante cinco dias consecutivos. No quinto dia, seguido 

de um jejum de 8h e 2h após os respectivos tratamentos, foi determinada a glicemia. 

Então, os animais dos grupos veículo e α,β-amirina receberam, por via oral, uma 

solução de glicose (2 g/kg). Amostras de sangue de todos os grupos foram 

coletadas, via plexo orbital, aos 30, 60 e 90 minutos para a determinação da 

glicemia (DE MELO et al., 2009). A glicemia foi analisada por colorimetria em um 

analisador semi-automático (Labquest®, Labtest®, Brasil) utilizando o kit de 

diagnóstico (Labtest®, Brasil). 
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4.4 Avaliação do efeito hipoglicemiante da mistura de α,β-amirina em modelos 

experimentais de diabetes 

 

4.4.1 Indução experimental de diabetes por estreptozotocina 

 

A mistura de α,β-amirina foi avaliada em camundongos no modelo de 

diabetes induzida por estreptozotocina (STZ) (125 mg/Kg, i.p., em tampão citrato, pH 

4,5) (NANGLE et al., 2003). Após 72 h da administração de STZ, os animais com a 

glicemia superior a 200 mg/dL foram separados e divididos em grupos (n=8). O 

Grupo controle normal, correspondeu aos camundongos não diabéticos que 

receberam, por via oral, água destilada (10 mL/Kg). Os animais diabéticos foram 

divididos em grupos e tratados, via oral, com veículo (2% Tween 80 em água 

destilada, 10 mL/kg), mistura de α,β-amirina nas doses de 10, 30 e 100 mg/Kg, ou 

glibenclamida (10 mg/Kg). A coleta das amostras de sangue, via plexo orbital, sob 

anestesia, se deu 3 h e 5 h após os tratamento e 8 h após jejum, onde a glicemia foi 

analisada pelo método colorimétrico em um analisador semi-automático (Labquest®, 

Labtest®, Brasil) utilizando o kit de diagnóstico (Labtest®, Brasil). 

 

4.4.2 Indução experimental de diabetes por aloxano 

 

Camundongos, em jejum por 8 h, receberam uma injeção de aloxano 150 

mg/kg, i.p.) (SHEN et al., 2008) e após 72 h foi avaliada a glicemia. Os animais que 

mostraram uma glicemia maior de 200 mg/dl foram considerados diabéticos. Os 

animais diabéticos foram divididos em grupos (n=8) e tratados oralmente com 

veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 10 mL/kg), mistura de α,β-amirina (10, 

30 e 100 mg/kg) ou glibenclamida (10 mg/kg). O tratamento se deu por 5 dias e a 

coleta das amostras, via plexo orbital, após 8 h de jejum e com os animais sob 

anestesia, foram realizadas 3 h após o tratamento do 5º dia. A análise de glicemia, 

colesterol total, triglicerídeos, amilase e lipase séricos foram avaliadas por 

colorimetria em um analisador semi-automático (Labquest®, Labtest®, Brasil) 

utilizando o kit de diagnóstico (Labtest®, Brasil).  
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4.5 Avaliação do efeito hipolipemiante da mistura de α,β-amirina 
 

4.5.1 Hiperlipidemia induzida por triton WR-1339 

 

Camundongos foram divididos em grupos com 8 animais cada. Estes 

foram tratados, oralmente, com veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 10 

mL/kg), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg), ou fenofibrato (200 mg/kg) 48, 

24 e 2h antes da administração de triton WR-1339 (400 mg/kg, i.p.) (Hall et al., 2000; 

XIE et al. 2007). Um grupo normal que recebeu apenas água destilada foi incluído 

no estudo. Os tratamentos foram continuados por 2 dias, uma vez ao dia, após a 

administração do triton. Após 5h do tratamento com as drogas e 24h e 48h após a 

administração do triton, foi realizada a coleta do sangue dos animais para a 

quantificação do colesterol total (CT) e frações e dos triglicerídeos (TG) por 

colorimetria em um analisador semi-automático (Labquest®, Labtest®, Brasil) 

utilizando o kit de diagnóstico (Labtest®, Brasil). 

 

4.5.2 Hiperlipidemia induzida por dieta hiperlipidêmica 

 

Camundongos foram divididos em grupo de 8 animais cada e tratados, 

por via oral, com veículo (2% de Tween 80 em água destilada,10 mL/kg), mistura de 

α,β-amirina ou fenofibrato (200 mg/Kg), uma vez ao dia, durante 2 semanas. Após 4 

h dos tratamentos, os animais receberam por via oral, 10 mL/Kg, uma dieta 

hiperlipidêmica composta por óleo de milho, colesterol a 5% e ácido cólico a 0,5% 

(ARICHI et al, 1982). A todos os animais era disponibilizada a ração padrão. O grupo 

controle dieta padrão recebeu apenas água destilada (10 mL/Kg, v.o.) e ração 

padrão. Ao final de duas semanas, os animais foram pesados e após um jejum de 8 

h, amostras de sangue foram coletadas, via plexo orbital, para análise de colesterol 

total (CT), HDL-colesterol (HDL-c) e triglicerídeos (TG), através de método 

colorimétrico em analisador semi-automático (Labquest®, Labtest®, Brasil) utilizando 

kits de diagnóstico (Labtest®, Brasil). As concentrações no soro de lipoproteínas de 

baixa densidade (LDL-c) e de muito baixa densidade (VLDL-c) foram calculadas 

utilizando a fórmula Friedwald (FRIEDWALD et al., 1972), onde LDL-c = CT – (HDL-

c + VLDL-c) e VLDL-c = TG/5. O índice aterogênico (IA) foi expresso com LDL-c + 

VLDL-c/HDL-c. 
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Após a coleta de sangue, os animais foram sacrificados e o fígado 

coletado para determinação do colesterol livre hepático, onde amostras desse tecido 

foram homogeneizadas numa mistura de etanol e éter com proporção 3:1 como 

descrito por Entenman (1957). Os homogenatos foram então evaporados em uma 

estufa a 90°C. os resíduos foram solubilizados com 3 mL de 2-propanol e analisados 

usando um kit específico (Labtest®) para colesterol. Todas as amostras foram 

avaliadas por colorimetria em um analisador semi-automático (Labquest®, Labtest®, 

Brasil).  

Parte do tecido hepático coletado foi utilizado para avaliar o efeito da 

mistura de α,β-amirina em marcadores hepáticos de estresse oxidativo. 

Para avaliar uma possível ação antioxidante da mistura de ,β-amirina, foi 

feita a análise da concentração dos grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) 

(SEDLAK; LINDSAY, 1968), onde o tecido hepático foi homogeneizado com EDTA 

0,02M gelado, para preparação do homogenato a 10%. Em seguida, foi adicionada a 

uma alíquota de 4 mL do homogenato, 3,2 mL de água destilada e 0,8 mL de ácido 

tricloroacético 50% e então as amostras foram centrifugadas a 3000 rpm por 15 min. 

Um volume de 2 mL foi então retirado do sobrenadante e adicionado 4 mL de 

tampão Tris 0,4 M, pH 8,9 e 100 μL de DTNB 0,01 M. A absorbância foi medida 

dentro de 5 min a 412 nm. A concentração de NP-SH foi calculada através de uma 

curva padrão de glutationa reduzida (GSH) e os resultados expressos em μg de NP-

SH/g de tecido. 

Já a peroxidação lipídica do fígado dos camundongos foi determinada por 

estimação do malondialdeído (MDA) usando o teste do ácido tiobarbitúrico (AGAR et 

al., 1999). O tecido hepático foi homogeneizado em tampão KCl 10% (pH 7,4) para 

preparação do homogenato a 10%. 250 μL do homogenato foi incubado em banho 

maria a 37ºC por 60 min. Após a incubação, adicionou-se 400 μL de ácido perclórico 

35% e as amostras foram centrifugadas a 14000 rpm por 10 min. A 600 μL do 

sobrenadante foram adicionados 200 μL de ácido tiobarbitúrico 1,2%. A mistura foi 

levada a banho maria a 95-100ºC por 30 min. Em seguida, a solução foi retirada e 

colocada à temperatura ambiente. A leitura da absorbância foi realizada a 532 nm. A 

curva padrão foi obtida usando 1,1,3,3-tetrametoxipropano. Os resultados foram 

expressos como nanomoles de MDA por grama de tecido (nmol/g tecido). 

A atividade da catalase (CAT) também foi avaliada e medida de acordo 

com o método descrito por Aebi (1994). Onde, a 20μL do homogenato hepático a 5% 



39 

 

em tampão fosfato (50mM, pH 7) foram adicionados 2 mL de tampão fosfato de 

potássio (50mM, pH 7) contendo H2O2 10mM. A atividade da catalase foi definida 

como a quantidade da enzima requerida para decompor 1nmol de H2O2 por minuto, 

a 25 °C e pH 7,0. A absorbância foi lida em espectrofotômetro a 230nm. Os 

resultados foram expressos como milimols por minuto por grama de tecido 

(mmol/min/g tecido). 

Por fim, a atividade da superóxido dismutase (SOD) no fígado foi 

determinada como descrito por Beauchamp e Fridovich (1971). O tecido hepático foi 

homogeneizado em tampão fosfato de potássio 50 mM (pH 7,8) para obtenção de 

um homogenato a 10% e centrifugado a 3600 rpm por 10 minutos a 4ºC. O 

sobrenadante foi retirado e centrifugado novamente (20min, 12000rpm, 4°C). Numa 

câmara escura, foram misturados 1mL do meio de reação (tampão fosfato de 

potássio 50mM, 100nM EDTA e L-metionina 13mM pH 7,8), 10 μL da amostra 

(sobrenadante), 150μL do NBT 750 μM e 300 μL de riboflavina 2μM. Os tubos 

contendo a solução obtida foram expostos a lâmpada fluorescente (15W) por 

15minutos. A absorbância foi medida a 560nm. Os resultados foram expressos em 

unidades da enzima, que é a quantidade de SOD necessária para inibir a taxa de 

redução do NBT em 50%. 
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5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram expressos como média ± erro padrão da média (EPM). 

Para comparação múltipla dos dados paramétricos, foi utilizada a análise de 

variância (ANOVA) seguida do teste de Student Newman Keul. Valores de p < 0,05 

foram considerados estatisticamente significativos. 
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6 RESULTADOS 

 

6.1 Efeito da mistura de ,-amirina em camundongos normais 

 

6.1.1 Efeito da mistura de ,-amirina na amilase e lipase séricas em camundongos 

normais 

 

Os resultados do tratamento da mistura de ,-amirina na lipase e 

amilase séricas de camundongos estão demonstrados na Figura 5 e Tabela 1. 

Os animais que receberam veículo não demonstraram alteração dos 

níveis séricos de lipase e amilase (1326,13 ± 149,75 U/L e 2407,50 ± 107,85 U/dL, 

respectivamente), durante o período de tratamento, quando comparado ao controle 

normal (1282,14 ± 121,77 U/L e 2495,43 ± 165,62 U/dL), respectivamente. 

A administração de α,β-amirina foi capaz de reduzir, significativamente, a 

lipase sérica apenas na dose de 100 mg/Kg (649,29 ± 76,42 U/L) quando 

comparado ao controle veículo (1326,13 ± 149,75 U/L). 

Já na amilase sérica, a administração de α,β-amirina nas doses de 30 e 

100 mg/Kg reduziu de forma significativa a concentração sanguínea desta enzima 

para 1907,13 ± 52,68 U/dL e 1803,13 ± 203,89 U/dL, respectivamente, quando 

comparado ao controle veículo (2407,50 ± 107,85 U/dL). 

O tratamento com glibenclamida não alterou, de forma significativa, os 

níveis sanguíneos de lipase (1252,00 ± 139,90 U/L) e amilase (2160,00 ± 140,80 

U/dL) quando comparado ao veículo (1326,13 ± 149,75 U/L e 2407,50 ± 107,85 

U/dL, respectivamente).  
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Figura 5 - Efeito da mistura de ,-amirina na amilase (A) e lipase (B) sérica em 
camundongos normais. Camundongos foram divididos em grupos (n=8) e tratados 
via oral com veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 10mL/kg), mistura de α,β-
amirina (10, 30 e 100 mg/kg) e glibenclamida (10 mg/Kg). O tratamento se deu por 5 
dias, no 5º dia ficaram em jejum por 8h e foi coletado sangue, via plexo orbital, para 
análise de amilase e lipase séricas. Os dados representam a média ± EPM. ap<0,05 
vs grupo normal e bp<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman 
Keul) 
 

 

 

0

500

1000

1500

2000

a,b

L
ip

a
s
e
 (

U
/L

)

Normal
Veículo

,-amirina 10mg/Kg

,-amirina 30mg/Kg

,-amirina 100mg/Kg
Glibenclamida 10mg/Kg

A

 
 

0

1000

2000

3000

a,b a,b

A
m

ila
s
e
 (

U
/d

L
)

B

 



43 

 

 

Tabela 1 -. Efeito da ,-amirina sobre os níveis séricos de lipase e amilase em 
camundongos normais 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Lipase 
(U/dL) 

Amilase 
(U/dL) 

Controle Normal - 1282,14 ± 121,77 2495,43 ± 165,62 

Controle veículo - 1326,13 ± 149,75 2407,50 ± 107,85 

,-amirina 

10 1195,13 ± 124,27 2150,50 ± 151,14 

30 1145,88 ± 145,59 1907,13 ± 52,68a,b 

100 649,29 ± 76,42a,b 1803,13 ± 203,89a,b 

Glibenclamida  10 1252,00  ± 139,90 2160,00 ± 140,80 

Os dados representam a média ± EPM. Camundongos foram divididos em grupos 
(n=8) e tratados via oral com veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 10mL/kg), 
mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) e glibenclamida (10 mg/Kg). O 
tratamento se deu por 5 dias, no 5º dia ficaram em jejum por 8h e foi coletado 
sangue, via plexo orbital, para análise de amilase e lipase séricas. ap<0,05 vs grupo 
normal e bp<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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6.1.2 Efeito da mistura de ,-amirina sobre os níveis séricos de glicose, colesterol 

total e triglicerídeos séricos em camundongos normais 

 

Os animais que receberam veículo não demonstraram alteração dos 

níveis séricos de glicose, colesterol total e triglicerídeos (115,75 ± 5,61 mg/dL, 69,17 

± 2,18 mg/dL e 151,10 ± 14,62 mg/dL, respectivamente) quando comparado ao 

controle normal (114,50 ± 5,11, 93,60 ± 11,66 e 143,10 ± 11,.40 mg/dL, 

respectivamente), durante o período de tratamento. 

A glibenclamida (87,14 ± 5,21 mg/dL) foi capaz de reduzir, de forma 

significativa, a glicose sanguínea dos animais, quando comparado com controle 

normal (114,50 ± 5,11 mg/dL) e controle veículo (115,75 ± 5,61 mg/dL). 

A administração de α,β-amirina na dose de 100 mg/Kg reduziu de forma 

significativa o colesterol total (72,57 ± 9,32 mg/dL), quando comparado ao controle 

normal (93,60 ± 11,66 mg/dL) e ao controle veículo (96,00 ± 5,12 mg/dL), o mesmo 

ocorreu com a administração de glibenclamida (69,17 ± 2,18 mg/dL). 

Os níveis séricos de triglicerídeos também sofreram redução significativa 

com o tratamento de α,β-amirina na dose de 100 mg / Kg (97,00 ± 9,76 mg/dL) e de 

glibenclamida (82,38 ± 2,66 mg/dL), quando comparado ao controle normal (143,10 

± 11,40 mg/dL) e ao controle veículo (151,10 ± 14,62 mg/dL). 

Os efeitos destes tratamentos podem ser observados na Figura 6 e 

Tabela 2. 
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Figura 6 - Efeito da mistura de ,-amirina nos níveis séricos de glicose (A), 
colesterol total (B) e triglicerídeos (C) em camundongos normais. 
Camundongos foram divididos em grupos (n=8) e tratados, via oral, por 5 dias com 
veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 10 mL/kg), mistura de α,β-amirina (10, 
30 e 100 mg/kg) ou glibenclamida (10 mg/Kg). No 5º dia, após jejum de 8h, foi 
coletado sangue via plexo orbital para análise de glicose, colesterol total e 
triglicerídeos séricos. Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo 
normal e b p<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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Tabela 2 - Efeito da ,-amirina sobre os níveis séricos de glicose, colesterol 
total e triglicerídeos em camundongos normais 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 

Glicose 

(mg/dL) 

Colesterol total 

(mg/dL) 

Triglicerídeos 

(mg/dL) 

Normal - 114,50 ± 5,11 93,60 ± 11,66 143,10 ± 11,40 

Veículo - 115,75 ± 5,61 96,00 ± 5,12 151,10 ± 14,62 

,-amirina 

10 106,83 ± 1,47 97,63 ± 10,39 114,60 ± 8,19 

30 101,67 ± 2,55 92,75 ± 7,74 116,00 ± 8,01 

100 100,43 ± 4,92 72,57 ± 9,32a,b 97,00 ± 9,76a,b 

Glibenclamida  10 87,14 ± 5,21a,b 69,17 ± 2,18a,b 82,38 ± 2,66a,b 

Os dados representam a média ± EPM. Camundongos (n=8) foram tratados, via oral, 

por 5 dias com veículo (2% de Tween 80 em salina, 10 mL/kg), ,-amirina (10, 30 e 
100 mg/Kg,) ou glibenclamida (10 mg/Kg). No 5º dia, após jejum de 8h, foi coletado 
sangue via plexo orbital para análise de glicose, colesterol total e triglicerídeos 
séricos. a p<0,05 vs grupo controle normal e bp<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e 
Teste de Student Newman Keul) 
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6.2 Efeito da mistura de ,-amirina no Teste Oral de Tolerância à Glicose 

(TOTG) 

 

Os resultados do Teste Oral de Tolerância à Glicose em camundongos 

normais tratados com ,-amirina estão relacionados na Figura 7 e Tabela 3. 

Como pode ser observado, no tempo 0 min, antes da administração da 

glicose, não houve diferença significativa na glicemia entre os grupos. 

Porém, ao administrar a glicose, esta elevou significativamente a glicemia 

destes animais nos tempos de 30 min (194,50 ± 17,48 mg/dL), 60 min (191,40 ± 

22,38 mg/dL) e 90 min (181,00 ± 15,79 mg/dL), quando comparados aos controles 

normais dos respectivos tempos: 30 min (97,83 ± 7,59 mg/dL), 60 min (105,70 ± 5,84 

mg/dL) e 90 min (99,67 ± 3,80 mg/dL). 

No tempo de 30 min nenhuma dose de ,-amirina ou glibenclamida 

administradas foi capaz de reduzir significativamente a glicemia destes animais. 

Já após 60 min da administração da glicose, a ,-amirina administrada 

nas doses de 30 e 100 mg/Kg conseguiram reduzir significativamente a glicemia 

destes animais para 137,30 ± 9,19 mg/dL e 145,60 ± 9,18 mg/dL, respectivamente, 

assim como a glibenclamida que diminuiu de forma significativa para 108,00 ± 19,13 

mg/dL, quando comparados ao veículo (191,40 ± 22,38 mg/dL). 

Observando o tempo de 90 min após a ingestão da solução de glicose, 

podemos perceber que todas as doses administradas de ,-amirina (10, 30 e 100 

mg/Kg) e a glibenclamida (10 mg/Kg) foram capazes de reduzir significativamente a 

glicemia destes animais para 136,30 ± 11,09 mg/dL, 130,60 ± 13,36 mg/dL, 130,40 ± 

16,17 mg/dL e 95,86 ± 14,10 mg/dL, respectivamente, quando comparadas ao grupo 

veículo (181,00 ± 15,79 mg/dL). 
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Figura 7 – Efeito da mistura de ,-amirina no Teste Oral de Tolerância à 
Glicose (TOTG) em animais normais. Camundongos foram divididos em 05 grupos 
(n=8). Estes foram tratados com veículo (2% Tween 80 em água destilada, 10 
mL/kg), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg, v.o.). Após cinco dias de 
tratamento, jejum de 8h e 2h após a administração das drogas, os animais 
receberam (v.o.) uma solução de glicose (2 g/kg). A glicemia foi determinada antes 
da administração da glicose e este foi considerado como tempo 0 min e após 30, 60 
e 90 minutos da administração da glicose. Os dados representam a média ± EPM. a 

p<0,05 vs grupo normal e b p<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student 
Newman Keul) 
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Tabela 3 - Efeito da mistura de ,-amirina no Teste Oral de Tolerância à Glicose (TOTG) em camundongos normais 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Tempo (min) 

0 30 60 90 

Controle Normal - 110,90 ± 10,63 97,83 ± 7,59 105,70 ± 5,84 99,67 ± 3,80 

Controle veículo - 106,80 ± 2,42 194,50 ± 17,48a 191,40 ± 22,38a 181,00 ± 15,79a 

,-amirina 

10 107,70 ± 2,72 179,90 ± 15,72a 155,60 ± 9,36a 136,30 ± 11,09b 

30 115,00 ± 6,59 179,70 ± 12,99a 137,30 ± 9,19b 130,60 ± 13,36b 

100 103,60 ±4,09 158,10 ± 9,72a 145,60 ± 9,18b 130,40 ± 16,17b 

Glibenclamida  10 106,70 ± 5,09 155,40 ± 17,79a 108,00 ± 19,13b 95,86 ± 14,10b 

Camundongos foram divididos em 05 grupos (n=8). Estes foram tratados com veículo (2% Tween 80 em água destilada, 10 
mL/kg), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg, v.o.). Após cinco dias de tratamento, jejum de 8h e 2h após a administração 
das drogas, os animais receberam (v.o.) uma solução de glicose (2 g/kg). A glicemia foi determinada antes da administração da 
glicose e este foi considerado como tempo 0 min e após 30, 60 e 90 minutos da administração da glicose. A glicemia está 
expressa em mg/dL. Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo normal e b p<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste 
de Student Newman Keul) 
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6.3 Efeito do tratamento com a mistura de ,-amirina nos modelos de 

diabetes induzida por estreptozotocina e aloxano 

 

6.3.1 Efeito do tratamento com a mistura de ,-amirina no modelo de diabetes 

induzida por estreptozotocina  

 

Os animais diabéticos, os quais receberam veículo, apresentaram 

um aumento significativo na glicemia na 3ª e 5ª hora de 303,60 ± 29,20 e 

224,10 ± 11,56 mg/dL, respectivamente, quando comparado ao controle normal 

(122,8 ± 6,11 mg/dL e 105,90 ± 13,02 mg/dL, respectivamente). 

A α,β-amirina foi capaz de reduzir significativamente a glicose 

sanguínea em todas as doses, tanto na 3ª como na 5ª hora após sua 

administração, o mesmo aconteceu com a glibenclamida, quando comparado 

com o veículo. 

Na 3ª hora, a α,β-amirina nas doses de 10, 30 e 100 mg/Kg, reduziu 

de forma significativa a glicemia para 203,30 ± 33,04 mg/dL, 201,20 ± 37,14 

mg/dL e 145,40 ± 14,41 mg/dL, respectivamente, quando comparado com o 

veículo (303,60 ± 29,20 mg/dL), assim como o grupo que recebeu 

glibenclamida, o qual sofreu redução significativa para 177,00 ± 27,33 mg/dL. 

Um comportamento semelhante foi observado na 5ª hora, tanto de 

α,β-amirina, como de glibenclamida, onde as doses de α,β-amirina de 10, 30 e 

100 mg/Kg reduziram significativamente a glicemia para 140,20 ± 14,91 mg/dL, 

153,00 ± 6,25 mg/dL e 167,10 ± 2,58 mg/dL, respectivamente, quando 

comparado com o veículo (224,10 ± 11,56 mg/dL). A glibenclamida apresentou 

significante redução da glicose sanguínea para 112,40 ± 11,83 mg/dL. 

Estes resultados podem ser observados na Figura 8 e Tabela 4. 
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Figura 8- Efeito da administração aguda de ,-amirina na glicemia de 
camundongos com diabetes induzida por estreptozotocina. Após 72 h da 
administração de estreptozotocina (125 mg/Kg, i.p.), camundongos com 
glicemia superior a 200 mg/dL foram separados e divididos em grupos (n=8). 
Os camundongos não diabéticos receberam, por via oral, água destilada (10 
mL/Kg). Os animais diabéticos foram divididos em grupos e tratados, via oral, 
com veículo (2% Tween 80 em água destilada, 10 mL/kg), mistura de α,β-
amirina (10, 30 e 100 mg/Kg) ou glibenclamida (10 mg/Kg). A coleta das 
amostras de sangue, via plexo orbital, se deu 3 h e 5 h após os tratamento e 8 
h após jejum. Os valores representam a média ± EPM da glicemia na 3ªh (A) e 
5ªh(B). ap<0,05 vs grupo normal e bp<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste 
de Student Newman Keul) 
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Tabela 4 -. Efeito da ,-amirina nos níveis séricos de glicose em 
camundongos com diabetes induzida por estreptozotocina 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Glicose (mg / dL) 

(3ªh) (5ªh) 

Controle Normal - 122,8 ± 6,11 105,90 ± 13,02 

Controle veículo - 303,60 ± 29,20a 224,10 ± 11,56a 

,-amirina 

10 203,30 ± 33,04b 140,20 ± 14,91b 

30 201,20 ± 37,14b 153,00 ± 6,25b 

100 145,40 ± 14,41b 167,10 ± 2,58b 

Glibenclamida  10 177,00 ± 27,33b 112,40 ± 11,83b 

Após 72 h da administração de estreptozotocina (125 mg/Kg, i.p.), 
camundongos com glicemia superior a 200 mg/dL foram separados e divididos 
em grupos (n=8). Os camundongos não diabéticos receberam, por via oral, 
água destilada (10 mL/Kg). Os animais diabéticos foram divididos em grupos e 
tratados, via oral, com veículo (2% Tween 80 em água destilada, 10 mL/kg), 
mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/Kg) ou glibenclamida (10 mg/Kg). A 
coleta das amostras de sangue, via plexo orbital, se deu 3 h e 5 h após os 
tratamento e 8 h após jejum. Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 
vs grupo controle normal e bp<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de 
Student Newman Keul) 
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6.3.2 Efeito do tratamento com a mistura de ,-amirina no modelo de diabetes 

induzida por aloxano 

 

Os animais que receberam veículo apresentaram glicemia de 400,40 

± 13,44 mg/dL, valor este, significativamente maior que o dos animais do grupo 

controle normal os quais apresentaram glicemia de 169,00 ± 11,29 mg/dL. A 

administração de ,-amirina reduziu significativamente a glicemia nas doses 

de 30 e 100 mg/Kg para 299,10 ± 34,59 mg/dL e 264,10 ± 43,07 mg/dL, 

respectivamente, quando comparadas com o veículo (400,40 ± 13,44 mg/dL). A 

dose administrada de glibenclamida também apresentou redução significativa 

da glicemia para 248,00 ± 29,23 mg/dL, quando comparada ao veículo. 

O grupo veículo apresentou colesterol total sanguíneo de 136,20 ± 

9,53 mg/dL, enquanto o normal foi de 137,70 ± 8,50 mg/dL, embora não tenha 

havido uma diferença significativa entre estes dois grupos, a administração de 

,-amirina na dose de 100 mg/Kg foi capaz de reduzir significativamente a 

concentração sérica de colesterol total para 97,78 ± 6,23 mg/dL, quando 

comparado ao veículo, o mesmo ocorrendo com a glibenclamida (97,78 ± 6,23 

mg/dL). 

A indução de diabetes nestes animais foi capaz de elevar 

significativamente os triglicerídeos séricos (grupo veículo) para 219,50 ± 24,40 

mg/dL, quando comparado com o grupo controle normal (111,70 ± 7,55 mg/dL). 

Porém, a administração de ,-amirina nas doses de 30 e 100 mg/Kg foi capaz 

de reduzir significativamente para 117,90 ± 17,01 mg/dL e 107,30 ± 9,00 mg/dL, 

respectivamente, quando comparados ao grupo controle veículo, 

comportamento semelhante as concentrações de triglicerídeos sérico do grupo 

que recebeu glibenclamida (117,00 ± 18,21 mg/dL). 

Os resultados do tratamento da mistura de ,-amirina e 

glibenclamida sobre a glicose, colesterol total e triglicerídeos séricos de 

camundongos com diabetes induzida por aloxano podem ser observados na 

Figura 9 e Tabela 5. 
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Figura 9 - Efeito da mistura de ,-amirina sob a glicose (A), colesterol 
total (B) e triglicerídeos (C) séricos de camundongos diabéticos induzida 
por aloxano. Os camundongos foram divididos em grupos (n=8) e tratados, via 
oral, com veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 10 mL/kg), mistura de 
α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) ou glibenclamida (10 mg/kg) por 5 dias 
consecutivos. No 5º dia, após 3 horas do tratamento, foi coletado sangue, via 
plexo orbital, após jejum de 8h para análise de glicemia, colesterol total e 
triglicerídeos. Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo normal 
e b p<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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Tabela 5 - Efeito da ,-amirina na glicose, colesterol total e triglicerídeos 
séricos em camundongos com diabetes induzida por aloxano 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 

Glicose 

(mg/dL) 

Colesterol total 

(mg/dL) 

Triglicerídeos 

(mg/dL) 

Normal - 169,00 ± 11,29 137,70 ± 8,50 111,70 ± 7,55 

Veículo - 400,40 ± 13,44a 136,20 ± 9,53 219,50 ± 24,40a 

,-amirina 

10 338,80 ± 23,36a 117,30 ± 6,02 191,50 ± 22,06a 

30 299,10 ± 34,59a,b 110,70 ± 6,11 117,90 ± 17,01b 

100 264,10 ± 43,07a,b 97,78 ± 6,23a,b 107,30 ± 9,00b 

Glibenclamida  10 248,00 ± 29,23b 89,71 ± 7,23a,b 117,00 ± 18,21b 

Os dados representam a média ± EPM. Os camundongos foram divididos em 
grupos (n=8) e tratados, via oral, com veículo (2% de Tween 80 em água 
destilada, 10 mL/kg), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) ou 
glibenclamida (10 mg/kg) por 5 dias consecutivos. No 5º dia, após 3 horas do 
tratamento, foi coletado sangue, via plexo orbital, após jejum de 8h para análise 
de glicemia, colesterol total e triglicerídeos. a p<0,05 vs grupo normal e b p<0,05 
vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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A indução de diabetes por aloxano não foi capaz de promover 

mudanças significativas na atividade das enzimas amilase e lipase em 

camundongos. 

Os animais diabéticos do grupo veículo apresentaram amilase de 

1749,00 ± 90,29 U/dL, enquanto que o grupo controle normal mostrou 1987,00 

± 43,20 U/dL. Ao administrar α,β-amirina nas doses de 30 e 100 mg/kg, houve 

uma queda significativa da atividade desta enzima para 1242,00 ± 132,50 U/dL 

e 1339,00 ± 99,13 U/dL, respectivamente, quando comparado ao controle 

normal (1987,00 ± 43,20 U/dL) e ao controle veículo (1749,00 ± 90,29 U/dL). Já 

a administração de glibenclamida (1965,00 ±153,70 U/dL) não mostrou 

qualquer efeito significativo. 

O grupo controle veículo (1437,00 ±267,80 U/L) não demonstrou 

diferença significativa do grupo normal (1553, 00 ± 181,80 U/L) para as 

concentrações de lipase, no entanto, quando administrado α,β-amirina na dose 

de 100 mg / kg, esta foi capaz de reduzir significativamente a atividade de 

lipase para 707,30 ± 192,90 U/L, comportamento este, não observado na 

administração de glibenclamida (1238,00 ± 142,70 U/L), quando comparado ao 

controle normal e ao controle veículo. 

Os resultados do tratamento da mistura de ,-amirina sobre a 

atividade de amilase e lipase séricas de camundongos com diabetes induzida 

por aloxano podem ser observados na Figura 10 e Tabela 6. 
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Figura 10 - Efeito da mistura de ,-amirina nas enzimas amilase (A) e 
lipase (B) séricas de camundongos com diabetes induzida por aloxano. 
Os camundongos foram divididos em grupos (n=8) e tratados, via oral, com 
veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 10 mL/kg), mistura de α,β-amirina 
(10, 30 e 100 mg/kg) ou glibenclamida (10 mg/Kg). O grupo normal 
nãodiabético recebeu água destilada. O tratamento se deu por 5 dias e foi 
coletado sangue, via plexo orbital, após jejum de 8h para análise de amilase e 
lipase séricas. Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo 
normal e b p<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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Tabela 6 – Efeito da mistura de ,-amirina sobre os níveis séricos de 
amilase e lipase em camundongos diabéticos induzida por aloxano 

Grupos 
Dose 

(mg/kg) 
Amilase 
(U/dL) 

Lipase 
(U/dL) 

Controle Normal - 1987,00 ± 43,20 1553,00 ± 181,80 

Controle Veículo - 1749,00 ± 90,29 1437,00 ± 267,80 

,-amirina 

10 1825,00 ± 161,70 1316,00 ± 131,00 

30 1242,00 ± 132,50a,b 1380,00 ± 107,50 

100 1339,00 ± 99,13a,b 707,30 ± 192,90b 

Glibenclamida  10 1965,00 ± 153,70 1238,00 ± 142,70 

Os dados representam a média ± EPM. Os camundongos foram divididos em 
grupos (n=8) e tratados, via oral, com veículo (2% de Tween 80 em água 
destilada, 10 mL/kg), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) ou 
glibenclamida (10 mg/Kg). O grupo normal nãodiabético recebeu água 
destilada. O tratamento se deu por 5 dias e foi coletado sangue, via plexo 
orbital, após jejum de 8h para análise de amilase e lipase séricas. a p<0,05 vs 
grupo normal e b p<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman 
Keul) 
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6.4 Efeito da mistura de ,-amirina nos modelos de hiperlipidemia em 
camundongos 
 

6.4.1 Efeito da mistura de ,-amirina no modelo de hiperlipidemia induzida por 

triton WR-1339 

 

Os resultados do tratamento da mistura de ,-amirina sobre os 

parâmetros lipídicos em camundongos submetidos ao modelo de dislipidemia 

induzida por triton WR-1339 (tiloxapol) estão demonstrados na Figura 11 e na 

Tabela 7. 

A administração do triton WR1339 (400 mg/Kg, i.p.) induziu um 

aumento significativo no colesterol total (736,67 ± 81,51 mg/dL) e triglicerídeos 

(7755,00 ± 971,05 mg/dL) e uma redução significativa do HDLc (48,80 ± 7,09 

mg/dL), quando comparado ao controle normal (158,80 ± 2,75 mg/dL, 197,00 ± 

15,63 mg/dL e 107,33 ± 2,62 mg/dL, respectivamente) na 24ª h após a 

administração do triton. O mesmo sendo observado na 48ª h após a 

administração do triton. 

A mistura de ,-amirina nas doses de 10, 30 e 100 mg/Kg foi capaz 

de reduzir de forma significativa o colesterol total (478,83 ± 66,29 mg/dL, 

449,67 ± 70,29 mg/dL e 395,67 ± 77,27 mg/dL, respectivamente), quando 

comparado com o veículo (736,67 ± 81,51 mg/dL), assim como o fenofibrato 

que reduziu significativamente o colesterol total para 395,67 ± 77,27 mg/dL, 

também quando comparado ao veículo. 

O comportamento relatado acima se repete 48 h após a 

administração do triton, pois as três doses de ,-amirina, assim como o 

fenofibrato foram capazes de reduzir o colesterol total de forma significativa. 

A administração de ,-amirina nas doses de 10, 30 e 100 mg/Kg foi 

capaz de reduzir, de forma significativa (5568,75 ± 932,67 mg/dL, 4444,00 ± 

838,17 mg/dL e 2970,00 ± 1034,68 mg/dL, respectivamente) os triglicerídeos 

séricos. O fenofibrato reduziu a hipertrigliceridemia para 135,38 ± 36,87 mg/dL, 

valor similar ao controle normal (197,00 ± 15,63 mg/dL). 

Esta hipertrigliceridemia permaneceu após 48 h da administração do 

triton e, da mesma forma, todas as doses de ,-amirina (10, 30 e 100 mg/Kg), 

assim como o fenofibrato (200 mg/Kg), foram capazes de reduzir 
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significativamente os valores dos triglicerídeos para 1173,00 ± 419,06 mg/dL, 

862,60 ± 329,08 mg/dL, 638,67 ± 317,17 mg/dL e 121,25 ± 11,72 mg/dL, 

respectivamente, quando comparado ao veículo (2235,20 ± 474,12). 

As doses de ,-amirina de 10 mg/Kg (112,25 ± 11,40 mg/dL), 30 

mg/Kg (131,25 ± 3,60 mg/dL) e 100 mg/Kg (136,86 ± 5,23 mg/dL), 

promoveram, de forma significativa, uma elevação dos níveis de HDL-c na 24ª 

h, quando comparado ao grupo veículo (48,80 ± 7,09 mg/dL). Este 

comportamento também foi observado após 48 h da administração do triton, 

sendo que as doses de ,-amirina elevaram significativamente os valores de 

HDL-c para 75,20 ± 9,77 mg/dL, 81,67 ± 8,06 mg/dL e 81,60 ± 10,34 mg/dL, 

respectivamente. O fenofibrato foi capaz de elevar o HDL-c, de forma 

significativa, tanto na 24ª h (109,86 ± 2,27 mg/dL) como na 48ª h (88,00 ± 2,32 

mg/dL), quando comparado ao grupo veículo (48,80 ± 7,09 mg/dL e 53,20 ± 

7,00 mg/dL, respectivamente). 
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Figura 11 - Efeito da mistura de ,-amirina sobre o colesterol total (A), 
triglicerídeos (B) e HDL-c (C) séricos em camundongos com 
hiperlipidemia induzida por triton WR-1339. Camundongos divididos em 
grupos (n=8) foram tratados com veículo (2% Tween 80 em água destilada, 10 
mg/Kg), α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg, v.o) ou fenofibrato (200 mg/kg, v.o.) 
48, 24 e 2h antes da administração de triton WR-1339 (400 mg/kg, i.p.). Os 
tratamentos foram continuados por 2 dias, uma vez ao dia, após a 
administração do triton. Após 5h do tratamento com as drogas e 24h e 48h 
após a administração do triton, foi realizada a coleta do sangue dos animais. 
Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo normal e b p<0,05 vs 
grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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Tabela 7 – Efeito da mistura de ,-amirina sobre o colesterol total, triglicerídeos e HDL-c séricos em camundongos com 
hiperlipidemia induzida por triton WR-1339 

Grupos 
Dose 

(mg/Kg) 

Colesterol Total (mg/dL) Triglicerídeos (mg/dL) HDL Colesterol (mg/dL) 

24h 48h 24h 48h 24h 48h 

Controle Normal - 158,80 ± 2,75 120,80 ± 5,62 197,00 ± 15,63 200,75 ± 17,65 107,33 ± 2,62 92,25 ± 2,71 

Controle Veículo - 736,67 ± 81,51
a
 274,83 ± 18,63

a
 7755,00 ± 971,05

a
 2235,20 ± 474, 12

a
 48,80 ± 7,09

a 
53,20 ± 7,00

a
 

,-amirina 

10 478,83 ± 66,29
a,b 

225,33 ± 27,31
a,b

 5568,75 ± 932,67
a,b

 1173,00 ± 419,06
a,b

 112,25 ± 11,40
b
 75,20 ± 9,77

b
 

30 449,67 ± 70,29
a,b

 190,00 ± 20,71
b
 4444,00 ± 838,17

a,b
 862,60 ± 329,08

a,b
 131,25 ± 3,60

b
 81,67 ± 8,06

b
 

100 395,67 ± 77,27
a,b

 180,00 ± 29,46
b
 2970,00 ± 1034,68

a,b
 638,67 ± 317,17

b
 136,86 ± 5,23

b
 81,60 ± 10,34

b
 

Fenofibrato 200 166,63 ± 9,81
b
 141,00 ± 4,86

b
 135,38 ± 36,87

b
 121,25 ± 11,72

b
 109,86 ± 2,27

b
 88,00 ± 2,32

b
 

Os dados representam a média ± EPM Camundongos divididos em grupos (n=8) foram tratados com veículo (2% Tween 80 em 
água destilada, 10 mg/Kg), α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg, v.o) ou fenofibrato (200 mg/kg, v.o.) 48, 24 e 2h antes da 
administração de triton WR-1339 (400 mg/kg, i.p.). Os tratamentos foram continuados por 2 dias, uma vez ao dia, após a 
administração do triton. Após 5h do tratamento com as drogas e 24h e 48h após a administração do triton, foi realizada a coleta do 
sangue dos animais. a p<0,05 vs grupo normal e b p<0,05 vs grupo veículo (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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6.4.2 Efeito da mistura de ,-amirina no modelo de hiperlipidemia induzida por 

dieta hiperlipidêmica 

 

Os resultados do tratamento da mistura de ,-amirina sobre o 

ganho de peso dos camundongos submetidos ao modelo de dislipidemia 

induzida por dieta hiperlipidêmica podem ser observados na Figura 12 e Tabela 

8. 

Como pode ser observado, não houve diferença significativa do peso 

corporal dos animais no início do tratamento. 

A dieta hiperlipidêmica foi capaz de aumentar de forma significativa 

o peso corporal dos animais (37,75 ± 0,56 g) quando comparado aos animais 

da dieta padrão (28,25 ± 1,61 g) no 14º dia de tratamento. 

A mistura de ,-amirina (10, 30 e 100 mg/Kg) e o fenofibrato (200 

mg/Kg) foram capazes de reduzir de forma significativa o peso corporal dos 

animais (32,25 ± 1,72 g, 32,25 ± 0,75 g, 30,63 ± 2,67 g e 31,14 ± 1,78 g, 

respectivamente), quando comparado aos animais do grupo dieta 

hiperlipidêmica, que receberam o veículo (37,75 ± 0,56 g), no 14º dia de 

tratamento. 
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Figura 12 – Efeito da mistura de ,-amirina sobre o peso corporal de 
camundongos submetidos à dieta hiperlipidêmica. Os animais foram 

divididos em grupos (n=8) e tratados, via oral, com veículo, mistura de ,-
amirina (10, 30 e 100 mg/Kg) ou fenofibrato (200 mg/Kg) uma vez ao dia, 
durante 2 semanas. Esses animais receberam uma vez ao dia, por via oral, 10 
mL/Kg, uma dieta hiperlipidêmica composta por óleo de milho, colesterol a 5% 
e ácido cólico a 0,5% e tiveram acesso a dieta padrão. Os animais do grupo 
dieta padrão receberam apenas a ração padrão. Os animais foram pesados no 
início do tratamento (dia 1) e ao final do tratamento (dia 14). Os dados 
representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo dieta padrão e b p<0,05 vs 
grupo dieta hiperlipidêmica (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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Tabela 8 - Efeito da mistura de ,-amirina sobre o peso corporal de 
camundongos submetidos à dieta hiperlipidêmica 

Grupos 
Doses 

(mg/Kg) 

Peso corporal (g) 

Dia 1 Dia 14  

Dieta padrão - 28,25 ± 1,61 30,63 ± 1,63 

Dieta hiperlipidêmica - 28,00 ± 0,38 37,75 ± 0,56a 

,-amirina 

10 28,75 ±1,51 32,25 ± 1,72b 

30 28,13 ± 1,43 32,25 ± 0,75b 

100 28,38 ± 0,84 30,63 ± 2,67b 

Fenofibrato 200 28,00 ± 1,86 31,14 ± 1,78b 

Os animais foram divididos em grupos (n=8) e tratados, via oral, com veículo, 

mistura de ,-amirina (10, 30 e 100 mg/Kg) ou fenofibrato (200 mg/Kg) uma 
vez ao dia, durante 2 semanas. Esses animais receberam uma vez ao dia, por 
via oral, 10 mL/Kg, uma dieta hiperlipidêmica composta por óleo de milho, 
colesterol a 5% e ácido cólico a 0,5% e tiveram acesso a dieta padrão. Os 
animais do grupo dieta padrão receberam apenas a ração padrão. Os animais 
foram pesados no início do tratamento (dia 1) e ao final do tratamento (dia 14). 
Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo dieta padrão e b 

p<0,05 vs grupo dieta hiperlipidêmica (ANOVA e Teste de Student Newman 
Keul) 
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Os resultados do tratamento da mistura de ,-amirina no modelo de 

dislipidemia induzida por dieta nos parâmetros lipídicos podem ser observados 

na Figura 13 e Tabela 9. 

A administração da dieta hiperlipidêmica elevou, de forma 

significativa, o colesterol total sérico dos animais para 225,40 ± 10,92 mg/dL, 

quando comparado com grupo dieta padrão (119,00 ± 5,86 mg/dL). A mistura 

de ,-amirina, quando comparada ao grupo dieta hiperlipidêmica (225,40 ± 

10,92 mg/dL), foi capaz de reduzir significativamente o colesterol total em todas 

as doses administradas (10, 30 e 100 mg/Kg) para 175,90 ± 9,62 mg/dL, 

175,60 ± 13,32 mg/dL e 166,30 ± 8,97 mg/dL, respectivamente. Assim como o 

fenofibrato que diminui, também de forma significativa, o colesterol total sérico 

para 143,40 ± 7,48 mg/dL, quando comparado ao grupo dieta hiperlipidêmica. 

A dieta hiperlipidêmica também elevou, de forma significativa, os 

triglicerídeos séricos (TG) para 258,80 ± 27,48 mg/dL, quando comparado com 

grupo dieta padrão (48,85 ± 5,94 mg/dL). Com a administração de ,-amirina 

(10, 30 e 100 mg/Kg) houve redução significativa dos TG para 204,70 ± 26,01 

mg/dL, 146,70 ± 21,24 mg/dL e 50,50 ± 6,66 mg/dL, respectivamente, quando 

comparada ao grupo dieta hiperlipidêmica (258,80 ± 27,48 mg/dL). O 

fenofibrato também diminui significativamente os TG para 70,71 ± 13,48 mg/dL, 

quando comparado ao grupo dieta hiperlipidêmica. 

Para os valores de HDL-c foi observado que a dieta hiperlipidêmica 

promoveu aumento significativo desta lipoproteína (39,00 ± 1,59 mg/dL) 

quando comparado com o grupo dieta padrão (26,13 ± 1,42 mg/dL) e que as 

doses de 30 e 100 mg/Kg de ,-amirina, também foram capazes de produzir 

aumento significativo deste parâmetro para 63,38 ± 7,12 mg/dL e 71,25 ± 3,21 

mg/dL, respectivamente, quando também comparado ao grupo dieta 

hiperlipidêmica. O mesmo comportamento ocorreu com a administração de 

fenofibrato (71,14 ± 3,92 mg/dL). 

Em relação ao VLDL-c, a dieta hiperlipidêmica demonstrou ser 

capaz de aumentar a concentração desta lipoproteína de forma significativa 

para 48,91 ± 5,45 mg/dL, quando comparado ao grupo dieta padrão (9,75 ± 

1,18 mg/dL), ao passo de que a administração de ,-amirina, nas doses de 30 
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e 100 mg/Kg, diminuiu significativamente estas concentrações para 33,65 ± 

4,21 mg/dL e 10,10 ± 1,33 mg/dL, respectivamente. A dose administrada de 

fenofibrato também diminuiu significativamente os níveis de VLDL-c para 14,14 

± 2,69 mg/dL, quando comparado com o grupo dieta hiperlipidêmica. 

Quando comparado com o grupo normal (83,29 ± 7,07 mg/dL), a 

LDL-c ficou significativamente elevada com a administração da dieta 

gordurosa, apresentando valores de 137,20 ± 12,32 mg/dL. Com a 

administração de ,-amirina houve redução significativa deste parâmetro em 

todas as doses administradas, sendo que para a de 10 mg/Kg esta queda foi 

para 81,38 ± 16,00 mg/dL , a de 30 mg/Kg para 100,10 ± 12,88 mg/dL e a de 

100 mg/Kg para 90,65 ± 11,22 mg/dL. O fenofibrato também reduziu, 

significativamente, os valores de LDL-c para 58,14 ± 8,62 mg/dL, quando 

comparado com o grupo dieta hiperlipidêmica. 

O Índice Aterogênico (IA) foi, de forma significativa, maior para o 

grupo dieta hiperlipidêmica (4,78 ± 0,34) comparado ao grupo dieta padrão 

(3,65 ± 0,32), porém, ao administrar ,-amirina (10, 30 e 100 mg/Kg), este 

índice foi reduzido, significativamente, para 3,01 ± 0,45, 2,23 ± 0,49 e 1,46 ± 

0,22, respectivamente. O fenofibrato foi capaz de reduzir, de forma significativa, 

o Índice aterogênico para 1,09 ± 0,21, quando comparado com o grupo dieta 

hiperlipidêmica. 
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Figura 13 - Efeito da mistura de ,-amirina sobre o colesterol total (A), 
HDL-c (B), VLDL-c (C), LDL-c (D), triglicerídeos (E) e Índice Aterogênico 
(F) em camundongos em uso de dieta padrão e dieta hiperlipidêmica. Os 
dados representam a média ± EPM. Camundongos receberam, por via oral, 10 
mL/Kg, uma dieta hiperlipidêmica composta por óleo de milho, colesterol a 5% 
e ácido cólico a 0,5%, por via oral, além de ração padrão durante 2 semanas. 
Os animais foram tratados com veículo (2% de Tween 80 em água destilada, 
v.o.), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg, v.o.) ou fenofibrato (200 
mg/Kg, v.o.). Ao final do tratamento, após um jejum de 8 h, o sangue dos 
animais foi coletado, via plexo orbital, para a quantificação de parâmetros 
séricos lipídicos. a p<0,05 vs grupo dieta padrão e b p<0,05 vs grupo dieta 
hiperlipidêmica (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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Tabela 9 - Efeito da mistura de ,-amirina sobre os parâmetros de lipídios séricos em camundongos em uso de dieta 
padrão e dieta hiperlipidêmica 

Grupos 
Doses 

(mg/Kg) 

Parâmetros lipídicos 

CT 

(mg/dL) 

TG 

(mg/dL) 

HDL-c 

(mg/dL) 

VLDL-c 

(mg/dL) 

LDL-c 

(mg/dL) 

Índice 

Aterogênico 

Dieta padrão - 119,00 ± 5,86 48,85 ± 5,94 26,13 ± 1,42 9,75 ± 1,18 83,29 ± 7,07 3,65 ± 0,32 

Dieta hiperlipidêmica - 225,40 ± 10,92
a
 258,80 ± 27,48

a
 39,00 ± 1,59

a
 48,91 ± 5,45

a
 137,20 ± 12,32

a
 4,78 ± 0,34

a
 

,-amirina 

10 175,90 ± 9,62
a,b

 204,70 ± 26,01
a,b

 48,63 ± 4,78
a
 40,94 ± 5,20

a
 81,38 ± 16,00

b
 3,01 ± 0,45

b
 

30 175,60 ± 13,32
a,b

 146,70 ± 21,24
a,b

 63,38 ± 7,12
a,b

 33,65 ± 4,21
a,b

 100,10 ± 12,88
b
 2,23 ± 0,49

b
 

100 166,30 ± 8,97
a,b

 50,50 ± 6,66
b
 71,25 ± 3,21

a,b
 10,10 ± 1,33

b
 90,65 ± 11,22

b
 1,46 ± 0,22

b
 

Fenofibrato 200 143,40 ± 7,48
b
 70,71 ± 13,48

b
 71,14 ± 3,92

a,b
 14,14 ± 2,69

b
 58,14 ± 8,62

b
 1,09 ± 0,21

b
 

Os dados representam a média ± EPM. Camundongos receberam, por via oral, 10 mL/Kg, uma dieta hiperlipidêmica composta por 
óleo de milho, colesterol a 5% e ácido cólico a 0,5%, por via oral, além de ração padrão durante 2 semanas. Os animais foram 
tratados com veículo (2% de Tween 80 em água destilada, v.o.), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg, v.o.) ou fenofibrato 
(200 mg/Kg, v.o.). Ao final do tratamento, após um jejum de 8 h, o sangue dos animais foi coletado, via plexo orbital, para a 
quantificação de parâmetros séricos lipídicos. a p<0,05 vs grupo dieta padrão e b p<0,05 vs grupo dieta hiperlipidêmica (ANOVA e 
Teste de Student Newman Keul) 
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Os resultados do tratamento da mistura de ,-amirina sobre o 

colesterol hepático de camundongos submetidos ao modelo de dislipidemia 

induzida por dieta podem ser vistos na Figura 14 e Tabela 10. 

O grupo dieta hiperlipidêmica apresentou colesterol hepático de 3,75 

± 0,51 mg/g de tecido, significativamente maior que o do grupo dieta padrão 

(1,60 ± 0,29 mg/g de tecido). No entanto, ,-amirina nas dose de 10, 30 e 100 

mg/Kg, quando comparadas com o grupo dieta hiperlipidêmica, foram capazes 

de reduzir significativamente este parâmetro para 2,39 ± 0,36 mg/g de tecido, 

2,51 ± 0,19 mg/g de tecido e 2,26 ± 0,13 mg/g de tecido, respectivamente. O 

fenofibrato (0,85 ± 0,17 mg/g de tecido) também mostrou redução significativa, 

quando comparado com o grupo dieta hiperlipidêmica. 

 

 



71 

 

 

0

1

2

3

4

5

a

b b

b

b

C
o
n
c
e
n
tr

a
ç
ã
o
 d

e
 C

o
le

s
te

ro
l

h
e
p
á
ti
c
o
 (

m
g
/g

 d
e
 t
e
c
id

o
)

Dieta padrão

Dieta hiperlipidêmica

,-amirina 10mg/Kg

,-amirina 30mg/Kg

,-amirina 100mg/Kg

Fenofibrato 200mg/Kg

 

Figura 14 – Efeito da mistura de ,-amirina sobre a concentração de 
colesterol hepático em camundongos submetidos à dieta hiperlipidêmica. 
Camundongos receberam uma dieta hiperlipidêmica, por via oral, 10 mL/Kg, 
composta por óleo de milho, colesterol a 5% e ácido cólico a 0,5%, além de 
ração padrão durante 2 semanas. Os animais foram tratados com veículo (2% 
de Tween 80 em água destilada), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) 
ou fenofibrato (200 mg/Kg). Ao final do tratamento, após um jejum de 8h, o 
fígado foi retirado. Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo 
dieta padrão e b p<0,05 vs grupo dieta hiperlipidêmica (ANOVA e Teste de 
Student Newman Keul) 
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Tabela 10 - Efeito da mistura de ,-amirina sobre a concentração de 
colesterol hepático em camundongos submetidos a dieta hiperlipidêmica 

Grupos Doses 

(mg / g) 

Colesterol Hepático 

(mg / g de tecido) 

Dieta Padrão - 1,60 ± 0,29 

Dieta hiperlipidêmica - 3,75 ± 0,51a 

,-amirina 

10 2,39 ± 0,36b 

30 2,51 ± 0,19b 

100 2,26 ± 0,13b 

Fenofibrato 200 0,85 ± 0,17b 

Camundongos receberam uma dieta hiperlipidêmica, por via oral, 10 mL/Kg, 
composta por óleo de milho, colesterol a 5% e ácido cólico a 0,5%, além de 
ração padrão durante 2 semanas. Os animais foram tratados com veículo (2% 
de Tween 80 em água destilada), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) 
ou fenofibrato (200 mg/Kg). Ao final do tratamento, após um jejum de 8h, o 
fígado foi retirado. Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo 
dieta padrão e b p<0,05 vs grupo dieta hiperlipidêmica (ANOVA e Teste de 
Student Newman Keul) 
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Os animais que receberam dieta hiperlipidêmica mostraram redução 

significativa nos níveis de NP-SH (51,50 ± 1,99 µg/g tecido), catalase (3,38 ± 

0,38 mmol/min/g tecido) e superóxido dismutase (30,38 ± 2,05 U/g proteína) 

hepáticos e uma significante elevação nos níveis de MDA (18,14 ± 1,72 nmol/g 

tecido), quando comparados ao grupo dieta padrão, NP-SH (78,27 ± 6,01 µg/g 

tecido), CAT (6,61 ± 0,38 mmol/min/g tecido), SOD (44,09 ± 2,47 U/g proteína) 

e MDA (11,33 ± 2,78 nmol/g tecido), respectivamente. Dados estes observados 

na Figura 15 e na Tabela 11. 

A mistura de ,β-amirina na dose de 100 mg/Kg foi capaz de restaurar 

de maneira significativa, os níveis de NP-SH (71,81 ± 3,82 µg/g tecido) em 

comparação com o grupo dieta hiperlipidêmica (51,50 ± 1,99 µg/g tecido). 

Fenofibrato (200 mg/Kg, v.o.) também conseguiu restabelecer (81,31 ± 7,30 

µg/g tecido), significativamente, os níveis de NP-SH em comparação com o 

grupo dieta hiperlipidêmica (51,50 ± 1,99 µg/g tecido). 

A mistura de ,β-amirina reduziu significativamente a peroxidação 

lipídica (MDA) em todas as doses administradas: 10 mg/Kg (12,56 ± 1,06 

nmol/g tecido), 30 mg/Kg (10,44 ± 0,64 nmol/g tecido) e 100 mg/Kg (11,93 ± 

0,52 nmol/g tecido), quando comparado ao grupo dieta hiperlipidêmica (18,14 ± 

1,72 nmol/g tecido). O fenofibrato usado como controle positivo também inibiu 

(9,11 ± 1,16 nmol/g tecido) o aumento de MDA produzido pela dieta 

hiperlipidêmica. 

A administração de ,β-amirina aumentou significativamente a atividade 

da CAT hepática nas doses de 10 mg/Kg (5,40 ± 0,49 mmol/min/g tecido),30 

mg/Kg (5,97 ± 0,99 mmol/min/g tecido) e 100 mg/Kg (6,42 ± 0,47 mmol/min/g 

tecido), quando comparada ao grupo controle dieta hiperlipidêmica (3,38 ± 0,38 

mmol/min/g tecido). O fenofibrato também aumentou significativamente a 

atividade da enzima (5,99 ± 0,73 mmol/min/g tecido) quando comparada ao 

grupo dieta hiperlipidêmica. 

O tratamento com ,β-amirina (10, 30 e 100 mg/Kg) aumentou 

significativamente os níveis de SOD hepáticos para 38,21 ± 2,00 U/g proteína, 

43,70 ± 1,34 U/g proteína e 52,21 ± 1,94 U/g proteína, respectivamente, 

quando comparado ao grupo controle dieta hiperlipidêmica (30,38 ± 2,05 U/g 
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proteína). O fenofibrato também aumentou significativamente os níveis de SOD 

(46,40 ± 1,90 U/g proteína) quando comparada ao grupo dieta hiperlipidêmica. 

 



75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Efeito da mistura de α,β-amirina sobre os níveis de grupos 
sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) (A), peroxidação lipídica (MDA) (B), 
catalase (C) e superóxido dismutase (SOD) (D). Camundongos receberam 
uma dieta hiperlipidêmica, por via oral, 10 mL/Kg, composta por óleo de milho, 
colesterol a 5% e ácido cólico a 0,5%, além de ração padrão durante 2 
semanas. Os animais foram tratados com veículo (2% de Tween 80 em água 
destilada), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) ou fenofibrato (200 
mg/Kg). Ao final do tratamento, após um jejum de 8h, o fígado foi retirado. Os 
dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo dieta padrão e b p<0,05 
vs grupo dieta hiperlipidêmica (ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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Tabela 11 - Efeito da mistura de α,β-amirina sobre os níveis de grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH) (A), peroxidação 
lipídica (MDA) (B), catalase (C) e superóxido dismutase (SOD) (D) em camundongos submetidos a dieta hiperlipidêmica 

Grupos 
Dose 

(mg/Kg) 

NP-SH 

(μg/g de tecido) 

MDA 

(nmol/g tecido) 

Catalase 

(mmol/min/g tecido) 

SOD 

(U/g proteína) 

Dieta padrão - 78,27 ± 6,01 11,33 ± 2,78 6,61 ± 0,38 44,09 ± 2,47 

Dieta hiperlipidêmica - 51,50 ± 1,99a 18,14 ± 1,72a 3,38 ± 0,38a 30,38 ± 2,05a 

,-amirina 

10 53,07 ± 3,86a 12,56 ± 1,06b 5,40 ± 0,49b 38,21 ± 2,00b 

30 46,67 ± 3,76a 10,44 ± 0,64b 5,97 ± 0,99b 43,70 ± 1,34b 

100 71,81 ± 3,82b 11,93 ± 0,52b 6,42 ± 0,47b 52,21 ± 1,94b 

Fenofibrato 200 81,31 ± 7,30b 9,11 ± 1,16b 5,99 ± 0,73b 46,40 ± 1,90b 

Camundongos receberam uma dieta hiperlipidêmica, por via oral, 10 mL/Kg, composta por óleo de milho, colesterol a 5% e ácido 
cólico a 0,5%, além de ração padrão durante 2 semanas. Os animais foram tratados com veículo (2% de Tween 80 em água 
destilada), mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/kg) ou fenofibrato (200 mg/Kg). Ao final do tratamento, após um jejum de 8h, o 
fígado foi retirado. Os dados representam a média ± EPM. a p<0,05 vs grupo dieta padrão e b p<0,05 vs grupo dieta hiperlipidêmica 
(ANOVA e Teste de Student Newman Keul) 
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7 DISCUSSÃO 

 

Mais de 1.123 espécies de plantas têm sido usadas 

etinofarmacologicamente ou experimentalmente para tratar os sintomas de 

diabetes. Existem mais de 200 compostos puros de origem vegetal que tem 

mostrado atividade diminuindo a glicose sanguínea. A grande variedade de classes 

de substâncias químicas indica que uma variedade de mecanismos de ação estão 

envolvidos na redução dos níveis de glicose no sangue (ALI et al., 2006). 

A estreptozotocina (STZ) e o aloxano são amplamente utilizados para 

induzir o diabetes experimental em animais. A ação citotóxica de ambos os agentes 

diabetogênicos é mediada por espécies reativas de oxigênio, no entanto, são 

gerados por fontes diferentes (SZKUDELSKI, 2001). 

Nos estudos com diabetes induzida por estreptozotocina e aloxano em 

camundongos, encontramos diversas doses e vias de administração. Experimentos 

realizados em nosso laboratório utilizando a dose de 125 mg/Kg de 

estreptozotocina (NANGLE et al, 2003) e 150 mg/Kg de aloxano (SHEN et al, 

2008), ambos via intraperitoneal, têm induzido satisfatoriamente o diabetes 

experimental. 

A estreptozotocina entra na célula β através de um transportador de 

glicose (GLUT 2) e causa alquilação do DNA. Danos ao DNA induzem a ativação 

de poli ADP-ribosilação, um processo que é mais importante para o efeito 

diabetogênico da estreptozotocina do que os danos do DNA em si. A Poli ADP-

ribosilação conduz à depleção de NAD+ celular e ATP. A desfosforilação 

aumentada de ATP após o tratamento com STZ fornece um substrato para a 

xantina oxidase, resultando na formação de radicais superóxido. 

Consequentemente, peróxido de hidrogênio e radicais hidroxila são gerados. Além 

disso, estreptozotocina liberta quantidades tóxicas de óxido nítrico, que inibe a 

atividade da enzima aconitase e participa de danos ao DNA. Como resultado da 

ação da estreptozotocina, as células β sofrem destruição por necrose 

(SZKUDELSKI, 2001). 

No presente estudo, os animais com diabetes induzida por STZ e 

tratamento oral agudo com α,β-amirina tiveram redução da glicemia em todas as 

doses administradas (10, 30 e 100 mg / Kg), tanto após a 3ª hora de administração, 

como após 5 horas. 
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A glibenclamida (GLI) é uma sulfoniluréia que causa hipoglicemia por 

estimular a liberação de insulina das células pancreáticas. A administração aguda 

de sulfoniluréias no diabetes tipo 2 aumenta a liberação de insulina do pâncreas. 

Dois mecanismos de ação têm sido propostos: redução dos níveis de glucagon no 

soro e fechamento dos canais de potássio (DAVIS, 2006; NOLTE; KARAN, 2007). 

Sen et al (2011), demonstrou efeito hipoglicemiante de um triterpenóide 

de Glycyrrhiza glabra (glicirrizina), o qual foi capaz de reduzir a glicemia em 

animais diabéticos-STZ, assim com o achado no presente estudo. A glicirrizina 

também foi capaz de reduzir a intolerância à glicose, bem como diminuir o nível 

sérico de insulina. 

Estudos realizados com ácido oleanólico derivado de Syzygium 

aromaticum indicam que seu efeito hipoglicemiante é mediado, em parte, pelo 

aumento da síntese hepática de glicogênio, pois este triterpenóide foi capaz de 

atenuar a atividade das enzimas glicoquinase (fígado) e hexoquinase (músculo), 

aumentando assim as concentrações de glicogênio muscular em ratos diabéticos-

STZ, os quais, sem tratamento, apresentavam baixos níveis de glicogênio 

(NGUBANE, 2011). 

Tem sido relatado que triterpenos pentacíclicos poderiam ser 

medicamentos em potencial para o tratamento de diabetes tipo 2, como 

sensibilizador de insulina (RAMÍREZ-ESPINOSA et al, 2011). 

Para avaliar o possível efeito hipoglicemiante da mistura de triterpenos, 

α,β-amirina, também utilizamos o modelo de diabetes induzida por aloxano, o qual 

é uma substância química derivada do ácido úrico e também causa diabetes por 

destruir as células β das ilhotas de Langerhans. Ele causa degranulação e 

consequentemente degeneração e induz hiperglicemia (CARVALHO et al., 2003; 

ZANATTA et al., 2007). 

O aloxano e o produto de sua redução, o ácido dialúrico, estabelecem 

um ciclo redox com a formação de radicais superóxido. Estes radicais sofrem 

dismutação de peróxido de hidrogênio. Posteriormente radicais hidroxila, altamente 

reativos, são formados pela reação de Fenton. A ação de espécies reativas de 

oxigênio com um aumento simultâneo massivo na concentração de cálcio citosólico 

causa a destruição rápida das células β (SZKUDELSKI, 2001). 

Ao utilizarmos o modelo experimental de diabetes induzida por aloxano e 

aumentando o tempo de tratamento para cinco dias, pudemos observar que a α,β-
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amirina, nas doses de 30 e 100 mg/Kg, continuou a baixar significativamente as 

concentrações de glicemia em camundongos. 

Quando administradas em animais normais, a mistura de α,β-amirina, 

não mostrou alteração alguma nos níveis sanguíneos de glicose. Achado este, 

semelhante ao observado por Genta et al (2010), quando foi utilizado triterpenos 

extraídos de Smallanthus sonchifolius, bem como no estudo realizado por Singh et 

al (2009) com acetato de α-amirina da Ficus bengalensis. Diferentemente da 

sulfoniluréia, glibenclamida, utilizada como controle padrão. 

Algumas plantas apresentam propriedades similares às drogas 

conhecidas, como a sulfoniluréia glibenclamida, por reduzirem a glicose no sangue 

em animais normoglicêmicos (MEENAKSHI et al., 2010). Efeito não observado com 

a mistura de triterpenos utilizada neste estudo. 

Outros estudos com compostos triterpenos têm mostrado resultados 

semelhantes aos encontrados. Ghosh et al. (2011) examinou a atividade 

hipoglicêmica de bacosina, um triterpeno isolado da fração acetato de etila do 

extrato etanólico de Bacopa monnieri, em ratos aloxanizados. Este efeito 

hipoglicemiante do triterpeno foi observado tanto no tratamento de uma única 

administração, bem como quando administrado por mais dias. Este estudo sugere, 

ainda, que este efeito pode ter ocorrido devido ao aumento do consumo da glicose 

periférica, assim como pela proteção contra os danos oxidativos causados pelo 

aloxano. 

Gao et al. (2009) também demonstraram o efeito hipoglicemiante do 

ácido oleanólico em ratos diabéticos-ALX e ainda sugerem que a ação antioxidante 

deste triterpeno pode ser um dos mecanismos deste efeito sobre a glicose 

plasmática. 

O TOTG tem sido utilizado para verificar o comportamento dos alimentos 

em relação ao metabolismo de açúcares. A elevação da glicemia pós-prandial, 

após uma sobrecarga de glicose, e a conseqüente normalização aos níveis basais, 

após cerca de 2 horas, caracteriza uma função normal do metabolismo glicídico 

(DERIVI et al, 2002). 

O TOTG é também um teste clínico bem conhecido para avaliar a 

capacidade das células β do pâncreas de secretar insulina e da sensibilidade dos 

tecidos à insulina (BHUIYAN et al., 2011). 
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Utilizando o TOTG, pudemos observar que a mistura de α,β-amirina nas 

doses de 30 e 100 mg/Kg, quando comparadas ao grupo controle veículo, 

reduziram de forma significativa a glicemia de camundongos normais, após 60 min 

da administração da glicose e que este efeito permaneceu nos 90 min, porém, a 

dose de 10 mg/Kg também reduziu significativamente a glicemia. Comportando-se, 

desta forma, igual a glibenclamida utilizada como controle positivo. 

Genta et al. (2010) utilizando vários extratos de Smallanthus 

sonchifolius, demonstrou, tanto no TOTG em animais normais, como na glicemia 

de animais diabéticos-STZ, que, das diversas frações pesquisadas, aquela rica em 

terpeno foi a que melhor desempenhou o papel antihiperglicêmico. Este composto 

não foi capaz de elevar os níveis plasmáticos de insulina e nem de alterar a 

glicemia quando administrado em animais normais, demonstrando que não provoca 

hipoglicemia. 

De Melo et al (2010) demonstraram que o ácido oleanólico, um 

triterpenoide natural, melhora a tolerância a glicose sanguínea em camundongos 

normais, resultado que fortalece nosso achado. 

Em pesquisa recente com o acetato de α-amirina da Ficus bengalensis, 

Singh et al (2009) demonstraram que este terpeno reduz significativamente a 

glicemia em modelo de animais diabéticos por STZ e DM2 (db/db), mas não em 

animais normais, reforçando nosso achado. Este mesmo autor mostrou que este 

acetato também foi capaz de reduzir a glicemia nos tempos de 60 e 90 min, em 

modelo de diabetes tipo 2 (animais db/db). Narender et al. (2009) também 

relataram atividade antihiperglicêmina de derivados sintéticos de α-amirina, in vivo. 

Um dos principais papéis da insulina é a homeostase corporal de 

glicose, estimulando seu transporte em tecidos periféricos via GLUT 4, que é 

expressa principalmente nos músculos esquelético e cardíaco e no tecido adiposo. 

Em indivíduos normais, a secreção de insulina pelas células β das ilhotas 

pancreáticas aumenta quando o nível de glicose no plasma se eleva e logo após, 

vesículas intracelulares que armazenam GLUT 4 são translocados para a 

membrana plasmática e isso resulta em redistribuição de GLUT 4 para a 

membrana plasmática, facilitando a absorção de glicose. No DM2, ocorre a 

resistência à insulina, onde há uma diminuição da capacidade da insulina em 

estimular a incorporação de glicose, bem como na captação de glicose no músculo 

ou tecido adiposo. Está bem estabelecido que indivíduos com DM2 apresentam 
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uma sinalização insulínica prejudicada, incluindo a ativação da tirosina quinase do 

receptor de insulina (RI). Agentes farmacológicos capazes de restaurar a auto-

fosforilação deste RI em células resistentes à insulina podem ser úteis para o 

tratamento de diabetes e o os triterpenos pentacíclicos vêm mostrando este efeito 

(JUNG et al, 2007). 

O glicogênio é a forma de armazenamento primário intracelular de 

glicose, e seu nível em vários tecidos, especialmente no fígado e nos músculos 

esqueléticos, é um reflexo direto da atividade da insulina já que a insulina regula a 

deposição de glicogênio pela estimulação da glicogênio sintase e inibição da 

glicogênio fosforilase. Desde que STZ causa a destruição seletiva de células β nas 

ilhotas de Langerhans, resultando em uma diminuição acentuada dos níveis de 

insulina, pode-se prever que os níveis de glicogênio nos tecidos (músculo e fígado) 

diminuam à medida que o influxo de glicose no fígado é inibida na ausência de 

insulina e se recupera após tratamento com insulina (SANCHETI et al., 2010) 

Triterpenos pentacíclicos representam uma classe promissora de 

agentes anti-diabéticos que exercem efeitos hipoglicemiantes, pelo menos em 

parte, através da inibição da enzima glicogênio fosforilase (WEN et al., 2008). 

Estudo relata que o ácido ursólico poderia aumentar o nível de insulina 

com a preservação de células beta do pâncreas e modular o nível de glicose no 

sangue em ratos diabéticos (JANG et al ., 2009). 

O número de células β intactas e funcionantes nas ilhotas pancreáticas é 

uma característica decisiva no desenvolvimento do diabetes mellitus. A renovação 

das células β no diabetes tem sido largamente estudada. Vários produtos naturais 

e sintéticos promovem regeneração de células β pancreáticas após administração 

de aloxano (GHOSH; SURYAWANSHI, 2001). 

Outra abordagem terapêutica para o tratamento do diabetes é diminuir a 

hiperglicemia pós-prandial. Isto pode ser feito retardando a absorção de glicose 

através da inibição das enzimas da borda em escova do intestino, tais como α-

amilase e α-glucosidase que hidrolisam carboidratos tipo amidos complexos, 

oligossacarídeos e dissacarídeos em monossacarídeos, no trato digestivo. 

Inibidores destas enzimas atrasam e prolongam o tempo de digestão de 

carboidratos em geral, causando uma redução na taxa de absorção de glicose e, 

consequentemente, atenuando o aumento da glicemia pós-prandial (ORTIZ-

ANDRADE et al., 2005; ALI et al., 2006). 
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Kang et al. (2009) demonstraram, in vitro, que triterpenos derivados de 

Luculia pinciana, são inibidores de α-glucosidase, assim como Qian et al. (2010), o 

qual também demonstrou, in vitro, a inibição desta enzima pelo ácido oleanólico e 

alguns de seus derivados. Outro estudo também demonstrou a inibição de α-

glucosidase por ácido oleanólico e seus derivados sintéticos (ALI et al., 2002). 

Outra pesquisa também relatou que triterpenos isolados de Euclea 

undulata Thunb. var. myrtina foram capazes de inibir a α-glicosidade, em 

experimento in vitro, exibindo atividade hipoglicêmica. (DEUTSCHLÄNDERA, 

2011). 

Rao et al. (2011), demonstraram que o ácido ursólico diminui os níveis 

plasmáticos de glicose e lipídios em ratos alimentados com dieta rica em gordura, 

por interferirem na absorção e metabolismo de carboidratos e lipídios, ao passo 

que os animais tratados com ácido ursólico apresentaram concentrações 

significativamente menores de amilase e lipase sanguínea, quando comparado 

com o controle veículo. 

Neste estudo, os animais aloxanizados não sofreram alteração 

significativa nos níveis séricos de amilase, porém, quando estes foram tratados 

com a mistura de α,β-amirina nas doses de 30 e 100 mg/Kg, foi percebida uma 

diminuição representativa de seu nível no sangue, o mesmo aconteceu com 

animais normais tratados com doses iguais destes triterpenos, quando comparados 

com o veículo. 

A amilase é uma enzima da classe das hidrolases que normalmente atua 

extracelularmente para clivar amido e glicogênio ingeridos na dieta. É secretada, 

fundamentalmente, pelas células salivares e acinares do pâncreas e desta forma é 

um importante marcador das funções pancreáticas (MOTTA, 2003).  

Assim como a amilase, outra enzima importante na avaliação 

pancreática é a lipase, altamente específica que catalisa a hidrólise dos ésteres de 

glicerol de ácidos graxos de cadeia longa em presença de sais biliares e um cofator 

chamado colipase. Ambas lipase e colipase são sintetizadas pelas células acinares 

do pâncreas (MOTTA, 2003). 

A lipase, é a enzima-chave para a absorção de gordura dietética. A 

hidrólise de triglicerídeos (TG) pela lipase ocorre em uma interface entre água e 

óleo e, portanto, qualquer substância que diminua a área de interface do substrato 

lipídico também pode atuar como um inibidor da lipase. Produtos naturais, tais 
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como as proteínas da semente de soja, taninos condensados de Cassia 

mimosoides, flavonóide da Citrus unshiu, um extrato de Caulerpa taxifolia, e 

catequinas do chá oolong se mostraram como inibidores da atividade da lipase. 

Muitos desses inibidores são substâncias anfotéricas, o que poderia influenciar a 

natureza da interface do substrato lipídico (YOSHIZUMI et al., 2006). 

Como diabetes e DCV estão intimamente relacionadas, mensuramos 

dos animais diabéticos por aloxano, a concentração de lipase sanguínea e os 

níveis séricos de triglicerídeos e colesterol total. 

Então, foi observado que a administração de ALX não afetou a 

concentração de lipase sanguínea, quando comparado com o grupo normal, 

porém, foi drasticamente afetada quando, aos animais diabéticos, ofertou-se α,β-

amirina na dose de 100 mg/Kg. Ao analisar a concentração de lipase sanguínea 

nos animais normais, podemos perceber que esta também ficou significamente 

reduzida nos animais tratados com a mistura de α,β-amirina na dose de 100 

mg/Kg, quando comparado ao grupo controle normal. 

Tem sido relatado que o ácido oleanólico tem efeitos hipoglicemiantes e 

hipolipemiante em ratos diabéticos, pois pode estimular a liberação de insulina o 

que, consequentemente, resultar na modulação dos níveis de glicose e na 

regulação do metabolismo lipídico (GAO et al, 2007.). 

Além disso, triterpenos como oleanano e ursano exibem atividade 

inibitória sobre a lipase pancreática e evitam o aumento de peso corporal devido ao 

consumo de dieta com alto teor de gordura (GUO et al., 2009). 

As determinações de amilase e lipase nos grupos de animais diabéticos 

e normais, tratados com α,β-amirina, apresentaram alterações significantes que 

podem sugerir alguma influencia da α,β-amirina sobre o metabolismo e função 

pancreática. De alguma forma, essa mistura de triterpenos pode estar interferindo 

na absorção de carboidratos e lipídeos, sendo desta forma um dos possíveis 

mecanismos de ação desta mistura. 

Em relação ao colesterol total (CT), os animais com diabetes induzida 

por aloxano, não apresentaram níveis significativamente elevados, quando 

comparados com o controle normal, este achado foi de acordo com o encontrado 

por Lino (2008). Porém, quando tratados com α,β-amirina, esta foi capaz de reduzir 

de forma significativa estes níveis na dose de 100 mg/Kg, assim como a 
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glibenclamida. Este comportamento também se repetiu em animais normais 

tratados com as mesmas doses de α,β-amirina e glibenclamida. 

O aloxano elevou, significativamente, os níveis de triglicerídeos séricos. 

No entanto, a α,β-amirina, nas doses de 30 e 100 mg/Kg, foi capaz de reverter o 

aumento dos TG séricos, normalizando esses valores. Isto também ocorreu quando 

foi administrado glibenclamida. 

Nos camundongos normais, α,β-amirina também reduziu 

significativamente os TG séricos na dose de 100 mg/Kg, assim como 

glibenclamida. 

O efeito da mistura de α,β-amirina na hipertrigliceridemia diabética deve 

ocorrer devido a redução na hiperglicemia. Isto corrobora com o fato de que o 

controle glicêmico é o principal determinante das concentrações de triglicerídeos 

(MAKKU, 1995) e de que a melhora no controle glicêmico seguido da terapia com 

as sulfoniluréias diminui os níveis destes lipídeos (HUGHES et al., 1985; 

HUUPPONEN et al., 1984; TASKINEN et al., 1986). Estes dados são semelhantes 

aos achados por Kalaiarasi et al (2009) que demonstrou a atividade hipolipidêmica 

de um triterpenóide extraído de Glycyrrhiza glabra, o qual foi capaz de reduzir os 

níveis séricos de TG, CT em ratos diabéticos-STZ. 

O estilo de vida moderno, com uma abundante oferta de nutrientes e 

redução da atividade física, resultou em um aumento dramático da obesidade 

associada a doenças e síndromes metabólicas, incluindo a  dislipidemia, diabetes e 

doenças cardiovasculares. A alta ingestão de gordura em si pode contribuir para o 

desenvolvimento da obesidade e hiperlipidemia em humanos e roedores, alterando 

os níveis de colesterol e triglicérides no plasma e tecidos (WOO et al., 2008). 

No presente estudo, foram utilizados os modelos de dislipidemia por 

administração intraperitoneal de triton WR1339 e dieta enriquecida de óleo de 

milho, ácido cólico e colesterol para verificar o efeito da mistura de α,β-amirina em 

animais dislipidêmicos. 

O tratamento com triton WR1339 aumenta os níveis séricos de CT e TG, 

estimula a atividade da enzima 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A redutase (HMG-

CoA) e suprime a atividade da lipase lipoproteica (LPL). Além disso, o tratamento 

com óleo de milho também é conhecido por aumentar diretamente os parâmetros 

séricos como TG. O ácido cólico, além de potencializar o efeito do colesterol 

dietético, aumentando sua absorção, pode, por outro lado, inibir a conversão de 
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colesterol a ácidos biliares, favorecendo o acúmulo de lipídeos no fígado 

(BORENSZTAJN et al. 1976; DUHAULT et al. 1976; GOLDFARB, 1978; 

MACHADO et al., 2003). 

O triton é um agente surfactante não-iônico, que tem sido utilizado como 

agente hiperlipemiante desde 1951 (MCPHERSON et al., 1986). A administração 

intra-peritoneal deste agente, em roedores adultos, promove um aumento de todos 

os parâmetros mensurados no metabolismo lipídico, em um prazo mínimo de 8 

horas, atingindo um pico máximo em 20 horas. Desta forma, seu uso permite que 

seja verificado se a suposta ação dos compostos avaliados dá-se principalmente 

pela inibição da síntese do colesterol (GARATTINI et al.,1961; MCPHERSON et al., 

1975). 

Os resultados obtidos quanto à indução de dislipidemia através do triton 

estão de acordo com outros estudos (KWAK et al., 2010; SASHIDHARA et al., 

2010; VIJAYARAJ et al., 2011), onde foi utilizado triton WR-1339, aplicado nos 

animais por via intraperitonial, que demonstraram resultados satisfatórios na 

indução de hipercolesterolemia e de hipertrigliceridemia nos roedores, assim como 

diminuição dos níveis de HDL-c. 

Em nosso estudo, a administração de α,β-amirina, em todas as doses 

utilizadas, obteve resultados significativos, tanto ao decrescer os níveis séricos de 

TG e CT, bem como de elevar HDL-c. 

Resultados semelhantes foram observados por Silva et al (2001) com 

terpeno derivado da Croton cajucara, o qual também reduziu significativamente o 

CT e o TG séricos, resulatdo este também encontrado por Trinh et al (2007) ao 

observar o efeito de ginsenosídeos, triterpenos extraídos da Red ginseng, no 

mesmo modelo. 

Uma dieta rica em colesterol e ácido cólico tem sido frequentemente 

utilizado para elevar os níveis de colesterol no plasma e tecidos de animais 

experimentais (KOROU et al., 2010).  

Leikin-Frenkel et al. (2008) utilizando dieta hiperlipidêmica, composta por 

ácido cólico, colesterol e óleo de milho, obtiveram em seus grupos controles, 

elevados níveis de CT, TG e colesterol hepático. Korou et al. (2010) utilizando dieta 

hiperlipidêmica, rica em colesterol e ácido cólico, por 8 semanas, também 

induziram distúrbio lipídico e esteatose hepática em todos os camundongos que a 

receberam, resultando em níveis elevados de CT, LDL-c e TG. Yamazaki et al 
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(2011) demonstraram que uma dieta rica em colesterol e ácido cólico aumenta o 

acúmulo de colesterol no fígado. 

Esses achados estão de acordo com o que foi observado neste estudo, 

onde os camundongos que receberam dieta hiperlipidêmica composta por óleo de 

milho (10 mL/Kg), colesterol a 5% e ácido cólico a 0,5%, apresentaram níveis 

plasmáticos significativamente elevados de CT, LDL-c, VLDL-c, TG e colesterol 

hepático, além de baixos níveis sanguíneos de HDL-c, o que resultou em elevado 

índice aterogênico. 

As lipoproteínas são responsáveis pelo transporte dos lipídeos no 

plasma. Existem quatro grandes classes de lipoproteínas: as maiores e menos 

densas ricas em triglicerídeos (quilomícrons), de origem intestinal, e as 

lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL-c) de origem hepática. As 

lipoproteínas de densidade baixa (LDL-c), e as lipoproteínas de densidade alta 

(HDL-c), que são ricas em colesterol (GOLDBERG, 1996 ; LUND-KATZ, et al., 

2003). 

Os quilomícrons são os responsáveis pelo transporte dos lipídeos da 

dieta. O transporte de lipídeos de origem hepática ocorre por meio da VLDL-c e 

LDL-c. Os triglicérideos das VLDL-c, assim como os dos quilomícrons, são 

hidrolizados pela LPL. Os ácidos graxos são liberados para os tecidos e 

metabolizados. Os quilomícrons se transformam em remanescentes que são 

removidos pelo fígado por receptores específicos, sendo que o mais aparente é o 

receptor da LDL-c. Uma parte das VLDL-c se transforma em LDL-c após a perda 

de componentes lipídicos e protéicos de superfície. As VLDL-c trocam triglicérideos 

por ésteres de colesterol com as HDL-c e LDL-c por intermédio da proteína de 

transferência de colesterol esterificado. Tanto as VLDL-c como as LDL-c são 

removidas no fígado por intermédio de ligação com receptores específicos. Já a 

HDL-c carrega o colesterol até o fígado onde este será eliminado no chamado 

transporte reverso do colesterol (TRC) (BURSILL; ABBEY; ROACH, 2007; 

ROSENDO et al., 2007; SILVA et al., 2001). 

O aumento das concentrações plasmáticas das lipoproteínas 

aterogênicas, incluindo a VLDL-c e a LDL-c, está frequentemente associado à 

diminuição da concentração da HDL-c. O efeito anti-aterogênico da HDL-c se dá, 

sobretudo, pelo TRC. Contudo, outras ações protetoras importantes da HDL-c, 

além do TRC, têm sido descritas em diversos modelos experimentais e estudos 
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epidemiológicos. Essas ações incluem: proteção antioxidante, mediação do efluxo 

de colesterol, inibição da expressão de moléculas de adesão celular, ativação de 

leucócitos, indução da produção de óxido nítrico (NO), regulação da coagulação 

sanguínea e da atividade plaquetária (ALENEZI et al., 2004; ASSMANN; NOFER, 

2003; YOUNG et al., 2004). 

A maioria dos TG transportados no plasma durante o período pós –

prandial está associada à VLDL-c (GORDON et al., 1995).  

A liberação de VLDL-c pode ser elevada como resultado de aumentos 

na atividade da LPL, que é responsável pelo catabolismo das lipoproteínas ricas 

em TG, e pela hidrólise de TG das lipoproteínas plasmáticas, principalmente 

quilomícrons e VLDL-c. Diversas enzimas hepáticas microssomais estão 

envolvidas na regulação da homeostase do colesterol hepático: HMG-CoA 

redutase, a enzima limitante na síntese do colesterol e acil-CoA: colesterol 

aciltransferase (ACAT), que está envolvida na acilação de colesterol e na síntese e 

secreção de partículas de VLDL-c. (KIM et al., 2007) 

Lee et al (2006) demonstraram que triterpenos pentacíclicos, como 

oleanano, ursano e ácido betulínico (Lycopus lucidus), foram capazes de inibir a 

atividade de ACAT, enzima que cataliza a acilação de colesterol a ester de 

colesterol com ácidos graxos de cadeia longa sugerindo o seu uso como uma 

estratégia para o tratamento de hipercolesterolemia ou aterosclerose. 

No presente estudo, a mistura de α,β-amirina (10, 30 e 100 mg/Kg) 

reduziu significativamente, CT, LDL-c, VLDL-c e TG, além de aumentar os níveis 

sanguíneos de HDL-c, consequentemente, provocando baixo índice aterogênico. 

Outros estudos com triterpenos como ácido ursólico, ácido oleanólico, 

ácido glicirrízico e mistura de escina (extraído da semente de Aesculus 

hippocastanum) apresentaram resultados semelhantes ao achado em nosso 

estudo, quando utilizados em animais com dislipidemia induzida por dieta (AVCI et 

al., 2010; EU et al., 2010; DE MELO et al., 2010; RAO et al., 2011). 

A diminuição de LDL-c e aumento de HDL-c no plasma melhora a 

remoção do colesterol dos tecidos periféricos para o fígado, onde serão 

catabolisados e excretados. Pois, altos níveis de HDL-c podem competir com os 

sítios receptores de LDL-c em células do músculo liso arterial e, assim, inibir a 

absorção de LDL-c. Além disso, o aumento da concentração de HDL-c no plasma 

pode proteger o LDL-c contra a oxidação in vivo, porque os lipídios da HDL-c são 
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preferencialmente oxidados antes dos da LDL-c (LIBBY et al, 2000; YOUNG et al., 

2004). 

Os animais que receberam dieta hiperlipidêmica sozinha, também 

apresentaram maior ganho de peso ao final de duas semanas, e α,β-amirina foi 

capaz de controlar significativamente este ganho de peso em todas as doses 

administradas. Isto pode ter ocorrido, tanto pelo seu efeito na digestão de 

carboidratos e de lipídeos, bem como na sua metabolização. 

Triterpenos como o ácido oleanólico da Scabiosa tschiliensis, 

Ginsenosídeo Rb1 extraído da Panax ginseng e tipos de protopanaxdiol de 

ginsenosídeos extraídos da Panax quinquefolius L. também reduziram o ganho de 

peso em animais alimentados com dieta hiperlipidêmica (GUO et al., 2009; LIU et 

al.,2010; XIONG et al., 2010). 

Excesso de ingestão calórica provoca acúmulo de lipídeos no fígado 

(MATAFOME et al., 2008), afirmação esta, que foi reforçada no presente estudo. 

A mistura de α,β-amirina foi capaz de reverter os altos níveis de 

colesterol hepático em todas as doses (10, 30 e 100 mg/Kg), de forma dose-

dependente. 

Outros estudos com triterpenos em animais com dislipidemia induzida 

por dieta hiperlipidêmica encontraram resultados semelhantes quanto à diminuição 

de colesterol hepático (LIU et al., 2010; MAURYA; SRIVASTAVA, 2011). 

O ácido oleanólico, um triterpeno pentacíclico presente em muitas frutas 

e vegetais, apresenta efeitos anti-hiperlipidêmicos, além de um efeito antioxidante 

que pode ser um dos mecanismos deste efeito (DE MELO et al., 2010). 

Tem sido relatado que hiperlipidemias, como a hipercolesterolemia, 

aumentam o estresse oxidativo, gerando radicais livres de várias formas, pela 

oxidação de ácidos graxos livres, e é geralmente associada a um aumento da 

produção de radicais de oxigênio como o ânion superóxido, além disso diminuem a 

atividade das enzimas antioxidantes. Em contraste, existem vários relatos 

indicando os efeitos benéficos da suplementação com antioxidantes na prevenção 

da dislipidemia e DCV (GORINSTEIN et al., 2006; KOROU et al., 2010; 

MINHAJUDDIN et al., 2005; SASHIDHARA et al., 2010; SLIM et al., 1996). 

Principais fatores de risco para a aterosclerose incluem alta 

concentração no plasma e modificações de LDL-c, tais como a sua oxidação e 

agregação. Há uma hipótese de que a modificação oxidativa da LDL-c exerce um 
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papel chave durante a aterogênese precoce. A LDL-c oxidada é absorvida pelos 

macrófagos, levando à formação de células espumosas carregadas de lipídios, a 

marca da aterosclerose precoce. Novas lesões ateroscleróticas são formadas a 

partir de um acúmulo focal de lipoproteínas, macrófagos e linfócitos na parede dos 

vasos sanguíneos arteriais. Ao longo do tempo, este processo culmina na formação 

de grandes lesões estruturalmente instáveis que podem sofrer ruptura, levando à 

formação do trombo e oclusão dos vasos afetados (BERLINER et al., 1995; 

WHITMAN et al., 2004). 

Portanto, a inibição desse processo é considerada uma importante 

abordagem terapêutica. Por exemplo, tem-se relatado que a vitamina E e probucol 

evitam a oxidação do LDL-c e atrasam o desenvolvimento de placas 

ateroscleróticas em modelos animais, sugerindo a eficácia dos antioxidantes para o 

tratamento e prevenção da aterosclerose (JEMAI et al., 2008) 

O fígado também é conhecido por sofrer lesões mediadas por radicais 

livres na aterosclerose e aumento dos níveis de espécies reativas de oxigênio 

estão relacionados com o dano das defesas antioxidantes hepáticas (KWON et al., 

2009). 

Também tem sido relatado que uma dieta rica em gordura reduz as 

atividades de enzimas antioxidantes, e que isto ocorre, possivelmente, devido ao 

seu grande envolvimento na luta contra o estresse oxidativo excessivo em ratos 

hipercolesterolêmicos (JEMAI et al., 2008).  

Portanto, com a finalidade de avaliar os efeitos de α,β-amirina sobre os 

danos hepáticos causados pela dieta hiperlipidêmica, foi avaliada sua atividade 

antioxidante. O estudo envolveu a avaliação da mistura de triterpenos no nível de 

grupos sulfidrílicos não-protéicos (NP-SH), na peroxidação lipídica (MDA), na 

atividade da catalase e na dosagem de SOD. 

Os radicais livres citotóxicos parecem ser detoxificados por ligação com 

glutationa (GSH), o maior componente endógeno do “pool” dos NP-SH (PARK et 

al., 2000; GONZALES et al., 2001; OLIVEIRA et al., 2004a). A atividade 

antioxidante da GSH ocorre por dois mecanismos, remoção direta de radicais livres 

e funcionando como um substrato para a glutationa peroxidase (GPx), eliminando 

peróxido de hidrogênio e hidroperóxidos no citosol e mitocôndrias (REED; FARISS, 

1984). 
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A dieta hiperlipidêmica promoveu depleção significativamente de NP-SH 

no fígado dos animais, enquanto o tratamento com α,β-amirina na dose de 100 

mg/Kg foi capaz de restaurar de maneira significativa o NP-SH hepático. 

Uma das principais conseqüências do extresse oxidativo é a 

peroxidação lipídica. O malondialdeído (MDA) é um dos produtos da peroxidação 

lipídica que é extremamente reativo, que pode reagir de forma eventual com o 

grupo amino das proteínas, fosfolipídeos ou ácidos nucléicos, provocando 

alterações estruturais nos constituintes celulares (MCBRIDE et al., 1988). 

A mistura de ,β-amirina reduziu significativamente a peroxidação 

lipídica (MDA) provocada pela dieta hiperlipidêmica no tecido hepático. Todas as 

doses administradas (10, 30 e 100 mg/Kg) foram efetivas, protegendo o fígado 

deste efeito de peroxidação. 

As espécies reativas de oxigênio (EROs) são continuamente produzidas 

durante os eventos fisiológicos normais, sendo removidas pelo mecanismo de 

defesa antioxidante. Em condições patológicas, as EROs resultam em peroxidação 

lipídica e dano oxidativo. O desequilíbrio entre EROs e defesa antioxidante leva à 

modificação oxidativa na membrana celular, ou nas moléculas intracelulares (EL-

HABIT et al., 2000). 

Estudos preliminares têm mostrado que a resina de Protium 

heptaphillum e a mistura de ,β-amirina possuem atividade antioxidante em modelo 

de lesões gástricas induzida por etanol e atividade antioxidante da mistura de ,β-

amirina em modelo experimental de periodontite, assim como em modelo de lesão 

hepática induzida por acetominofeno e no modelo de pancreatite aguda induzida 

por L-arginina. (HOLANDA-PINTO, 2008; MELO et al., 2010, OLIVEIRA et al. 

2004a, 2005). 

Dentre as enzimas antioxidantes que proporcionam a primeira linha de 

defesa contra as ERO´s, geradas pelo estresse oxidativo, estão a SOD e a CAT 

(CNUBBEN et al., 2001).  

A catalase é uma enzima chave do sistema de defesa antioxidante da 

célula, ela catalisa a redução de H2O2 em H2O e O2 (HALLIWELL, 2003: 

NOGUEIRA, 2004). 

No presente estudo, os níveis de catalase foram depletados com a 

administração da dieta hiperlipidêmica. A mistura de α,β-amirina aumentou a 
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atividade da catalase hepática, mostrando que essas substâncias possuem 

atividade removedora de radicais livres, na qual exercem ação benéfica, contra as 

alterações causadas pela presença de radicais superóxidos e hidroxil.  

A Superóxido dismutase (SOD) desempenha um papel importante na 

proteção das células dos danos oxidativos através da conversão de radicais 

superóxido em peróxido de hidrogênio, que é ainda mais metabolizado pela 

catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx), onde CAT desintoxica o peróxido de 

hidrogênio, e GPx catalisa a destruição de peróxido de hidrogênio e hidroperóxido 

lipídico (KWON et al., 2009). 

O tratamento com ,β-amirina aumentou significativamente os níveis de 

SOD hepáticos em todas as doses, revertendo o dano causado pela dieta 

hiperlipidêmica. 

Portanto, a mistura de α,β-amirina foi capaz de reverter 

significativamente o dano induzido pela dieta hiperlipidêmica e restaurar as 

atividades hepáticas da SOD, da catalase, dos grupos NP-SH, demonstrando o 

poder antioxidante dos triterpenos pentacíclicos. 

Outros estudos com triterpenos também demonstraram este efeito 

antioxidante, o qual pode ser um dos mecanismos de ação do efeito hipolipemiante 

(KÜÇÜKKURT et al., 2010; SASHIDHARA et al., 2010). 

O aumento das atividades das enzimas hepáticas antioxidante em 

camundongos hiperlipidêmicos, tratados com α,β-amirina pode ser devido à 

remoção de espécies tóxicas reativas resultantes da alimentação rica em 

colesterol, assim como ocorreu no estudo de Jemai et al. (2008). 

Os resultados deste estudo sugerem que grande parte da ação 

antihiperglicêmica e hipolipidêmica da mistura de α,β-amirina, pode ser devido a 

sua ação antioxidante, o que vai gerar também, uma proteção contra a doença 

aterogênica, além de uma ação hepatoprotetora. 
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8 CONCLUSÃO 

 

 A mistura de α,β-amirina, isolada da resina de Protium heptaphyllum, 

apresentou atividade hipoglicemiante nos modelos de diabetes induzida por 

estreptozotocina e por aloxano, contudo não demonstrou este efeito quando 

administrada em camundongos normais. 

 No Teste Oral de Tolerância a Glicose (TOTG), a mistura de α,β-amirina, 

demonstrou ter um efeito no controle da glicemia pós-prandial. 

 Os efeitos hipoglicemiantes podem ter alguma relação com a redução da 

atividade da amilase, observado tanto no modelo de diabetes por aloxano, bem 

como em animais normais. 

 A mistura de α,β-amirina demonstrou efeito hipolipemiante nos modelos de 

triton WR1339 e de dieta hiperlipidêmica, ao reduzir significativamente o colesterol 

total, triglicerídeos, bem como o VLDL-c e o LDL-c e ao aumentar o HDL-c. 

 O efeito hipolipemiante, com redução de triglicerídeos e VLDL-c, pode ser 

devido ao fato da mistura de α,β-amirina ter reduzido a atividade da enzima lipase, 

fato este observado tato em animais normais, como em animais diabéticos. 

 A mistura de α,β-amirina demonstrou efeito anti-aterogênico, ao elevar os 

índices de HDL-c, reduzir os outros parâmetros lipídicos, o que reduziu o índice 

aterogênico. 

 A mistura de α,β-amirina pode controlar o ganho de peso em animais que 

recebem dieta hiperlipidêmica, bem como reduzir a esteatose hepática promovida 

por este modelo. 

 O efeito antiaterogênico pode ser devido ao efeito antioxidante da mistura de 

α,β-amirina, como foi observado no tecido hepático dos animais submetidos a dieta 

hiperlipidêmica, ao aumentar a atividade de enzimas como CAT, SOD e 

restabelecer os níveis de NP-SH, bem como de reduzir peroxidação lipídica. 
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