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RESUMO 
 
Punica granatum L. é popularmente conhecida como romã e pertence à família Punicaceae. 

É um arbusto denso, de coloração verde brilhante, folhas ovais, flores vermelhas ou 

laranjas e frutos caracterizados pela presença de pericarpo carnoso-coriáceo, polpa 

suculenta e sementes irregularmente facetadas, sendo largamente utilizada na medicina 

popular com diversos propósitos terapêuticos. Este estudo teve o objetivo de avaliar os 

efeitos biológicos do extrato aquoso de romã sobre a regulação do metabolismo e 

morfologia do sistema reprodutor em ratas Wistar jovens e adultas. Para preparação do 

extrato aquoso de romã, foram pesadas 50g da casca do fruto, cortadas em pequenos 

pedaços e fervidos por 10 minutos em 500mL de água destilada, produzindo uma solução 

final com concentração comum de 0,1g/mL e que foi injetada por via IP nos animais. Após 

o tempo de administração de 0 (zero), 2 (duas), 4 (quatro) e 8 (oito) horas, os animais 

foram sacrificados, para obtenção do sangue, do qual foi obtido o soro, a fim de avaliar as 

concentrações metabólicas de: insulina pelo método de radioimunoensaio; glicose e cálcio 

pelo método fotocolorimétrico. Para avaliar a regulação do extrato aquoso de romã sobre as 

gônadas, foram utilizadas ratas de linhagem Wistar, saudáveis, com um mês de idade e 

peso médio de 128,5g. Os animais foram divididos em 3 grupos: controle (C, tratadas com 

salina a 0,9%); experimentais G1 e G2 (sendo G1=10mg/mL e G2=20mg/mL do extrato). 

Os animais foram submetidos a um tratamento crônico de 10 dias, por via oral, após este 

período foram sacrificados para retirada, dissecação e pesagem dos ovários e úteros para 

análise histomorfológica. O extrato de romã induziu uma alteração significativa na 

concentração de insulina após 4 horas de tratamento, sendo verificado um aumento de 

1563,06% com relação ao percentual controle, e após 8 horas de tratamento com o extrato, 

verifica-se uma redução da concentração de insulina. Por outro lado, observando a 

concentração sérica de glicose, verifica-se que após 4 horas de tratamento ocorre uma 

redução de 35.65% e que o cálcio sérico aumenta de 10% quando comparado ao controle. 

Outros resultados mostram que o extrato de romã não só modifica a concentração de 

insulina, mas também altera a morfologia de células foliculares. Nos animais tratados com 

o extrato de romã na concentração de 20mg/mL a análise histomorfológica identificou um 

aumento na produção folicular e grande quantidade de corpos lúteos quando comparado 

com os animais controle. No entanto, não foi observada alteração histomorfológica nos 

úteros dos animais. Conclui-se que o extrato aquoso de romã modifica o processo 

metabólico liberando grandes quantidades de insulina e reduzindo a concentração de 

glicose. No entanto, o tratamento crônico com o extrato, na concentração de 20mg/mL, 

durante dez dias, provavelmente, aumenta a quantidade de folículos ovarianos e corpos 

lúteos, indicando uma ativação do eixo hipotalâmico-hipofisário e/ou que a insulina 

liberada pode modificar a atividade gonadal. 
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ABSTRACT 
 
Punica granatum L. is popularly known as pomegranate and belongs to the Punicaceae 

family. It is a dense shrub, of bright green colour, oval leaves, red or orange flowers, fruit 

with juicy pulp and seeds with irregular surfaces, being widely used in popular medicine 

for various therapeutic purposes. This work aimed to evaluate the biological effects of 

aqueous extract of pomegranate on the metabolic regulation and morphology of 

reproductor system in adult and young female Wistar rats. Aqueous extract of pomegranate 

was prepared with 50g of the fruit skin, chopped into small pieces and boiled for 10 

minutes in 500 mL of distilled water, producing a final solution with concentration of 

0.1g/mL. This solution was injected by intraperitoneal route (IP) in the animals. After 

determined times of administration of 0 (zero), 2 (two), 4 (four) and 8 (eight) hours, the 

animals were anesthetized and sacrificed, for attainment of blood, from which serum was 

obtained, to evaluate metabolic concentrations of: insulin, by the method of 

radioimmunoassay (RIA); glucose and calcium, by the photocolorimetric method. To 

evaluate the influence of the aqueous extract of pomegranate on gonads, healthy female 

Wistar rats were used, aging 30 days and weighing ± 128,5g. The animals were divided 

into 3 groups: control (C, treated with saline solution 0,9%); 10mg/mL and 20mg/mL of 

extract groups. The animals were submitted to a chronic treatment, during 10 days, by oral 

route, after this period, they were anesthetized and sacrificed for withdrawal, dissection and 

weighing of ovaries and uterus, for histomorphological analysis. The pomegranate extract 

induced a significative alteration of insulin concentration after 4h of administration, it was 

verified an increase of 1563,06% in relation to control percentual, and after 8h of 

administration of the extract, it was verified a reduction of insulin concentration. When it is 

observed serum glucose and calcium concentrations, it can be seen that after 4h of 

administration, it occurs a reduction of 35.65% in glucose and that calcium concentration 

increases in 10%, when compared to control. Other results show that beyond pomegranate 

extract modifies insulin concentration, it also alters the morphology of follicular cells. 

Animals which were treated with pomegranate extract in the concentration of 20mg/mL the 

histomorphological analysis identified an increase on follicular production and an amount 

of corpus luteus, when compared to control animals. However, it was not observed 

histomorphological alterations on the uterus of the animals. It is concluded that aqueous 

extract of pomegranate modifies metabolic processes, releasing large amounts of insulin 

and reducing glucose concentration. The chronic treatment with the extrat, in the 

concentration of 20mg/mL, during 10 days, probably, increases the amount of ovarian 

follicules and corpus luteus, indicating an ativation of the hypothalamic-hypofisary axis 

and/or the released insulin may modify gonadal activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O ser humano costuma utilizar espécies vegetais para tratamento de 

enfermidades desde a Antigüidade, sendo em torno de 40% a quantidade de 

medicamentos comercializados no mundo originados direta ou indiretamente de 

produtos naturais (ELDIN & DUNFORD, 2001; DE LA CRUZ, 2005). 

Punica granatum L., pertence à família Punicaceae, popularmente conhecida 

como romãzeira. Seus frutos consistem em 80% de suco e 20% de sementes, seu suco 

fresco contém 85% de água, 10% de açúcares totais, 1.5% de pectina, ácido ascórbico, 

fibras e flavonóides polifenólicos (AVIRAM et al., 2000; GIL et al., 2000). Em estudos 

realizados para avaliar os efeitos da romã, foram comprovadas atividades antiviral, 

antibacteriana e anticandidal (NIMRI et al., 1999; NASCIMENTO et al., 2000; 

MOUHAJIR et al., 2001; HOLETZ et al., 2002). Há vários relatos na literatura acerca 

da atividade antioxidante de extratos da romã ou seus subprodutos, nos quais foi 

mostrada a capacidade do extrato de reduzir o estresse oxidativo, a captação de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) oxidadas por macrófagos e desenvolvimento de 

lesões ateroscleróticas (ROSENBLAT et al., 2006; FUHRMAN et al., 2005; 

ROSENBLAT et al., 2005; AVIRAM et al., 2002). 

É conhecido o uso de extrato de flores de P. granatum como alternativa de 

tratamento para diabetes, contudo seus mecanismos de ação não estão bem elucidados 

(LI, et al., 2005; HUANG, et al., 2005). Havendo, também, indícios de que os extratos 

de Punica alterem a regulação hormonal promovendo distúrbios no sistema gonadal, que 

levam à infertilidade e/ou ação abortiva conhecidos popularmente, porém não existindo 

relatos na literatura sobre o efeito de extratos de Punica granatum na morfofisiologia do 

sistema reprodutor feminino..   
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 Existem evidências de que a função ovariana pode ser influenciada pela dieta 

ingerida, sendo fatores extraovarianos, como hormônios metabólicos, e fatores de 

crescimento produzidos localmente considerados responsáveis em mediar a mudança na 

dinâmica nos folículos ovarianos induzida pela dieta (WILLIAMS et al., 2001; WEBB 

et al., 2004; BUTLER et al, 2004; VIÑOLES et al, 2005). 

Dessa forma, este estudo teve o propósito de avaliar a atividade hipoglicemiante 

do extrato aquoso de cascas de Punica granatum e sua possível atuação sobre a 

histomorfologia do sistema reprodutor de ratas Wistar. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1. Punica granatum – Romã 

 

 Punica granatum L., pertence à família Punicaceae, com relatos na literatura de 

seu uso como planta frutífera, ornamental, além de reunir propriedades medicinais para 

grande variedade de propósitos terapêuticos, sendo usados com esta finalidade a casca 

da raiz, a casca do fruto, o suco e a semente (VIDAL et al, 2003; LANGLEY, 2000; 

CORREA, 1978). É originário da Ásia Ocidental, apresentando-se perene em regiões 

subtropicais, e decíduo em regiões temperadas. É popularmente conhecida como 

romãzeira (Figura 1), a qual se constitui de um arbusto denso e ramoso, de coloração 

verde brilhante, folhas ovais e flores vermelhas ou laranjas. Seus frutos são originários 

de ovário ínfero e apresentam pericarpo carnoso-coriáceo (CORREA, 1978) e consistem 

em 80% de suco e 20% de sementes (Figuras 2-A e 2-B). O suco fresco contém 85% de 

água, 10% de açúcares totais, 1.5% de pectina, ácido ascórbico, fibras e flavonóides 

polifenólicos (AVIRAM et al, 2000; GIL et al, 2000). 
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 Em estudos realizados para avaliar os efeitos da romã, foram comprovadas 

atividades antiviral, antibacteriana e anticandidal (NIMRI et al., 1999; NASCIMENTO 

et al., 2000; MOUHAJIR et al., 2001; HOLETZ et al., 2002). 

 Há vários relatos na literatura acerca da atividade antioxidante de extratos da 

romã ou seus subprodutos, nos quais foi mostrada a capacidade do extrato de reduzir o 

estresse oxidativo, a captação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) oxidadas por 

macrófagos e desenvolvimento de lesões ateroscleróticas (AVIRAM et al, 2002; 

FUHRMAN et al., 2005; ROSENBLAT et al., 2005; ROSENBLAT et al., 2006).  

É conhecido o uso de extrato de flores de P. granatum como alternativa de 

tratamento para diabetes, contudo seus mecanismos de ação não estão bem elucidados 

(LI, et al., 2005; HUANG et al, 2005). 

Há indícios de que os extratos de Punica alterem a regulação hormonal 

promovendo distúrbios no sistema gonadal, que levam à infertilidade e/ou ação abortiva 

conhecidos popularmente, porém não comprovados cientificamente..  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Figura 1  Punica granatum L. 
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Figura 2-A Sementes de romã                                      Figura 2-B Fruto de P. granatum 

 

 

2.2. Insulina e sua atuação no metabolismo da glicose: 

 

 O controle dos níveis normais de glicose é mantido, primariamente, por 3 

mecanismos sincrônicos. Primeiro, logo após a ingestão de carboidratos, a secreção de 

insulina por células β do pâncreas é estimulada devido ao aumento de glicose na 

concentração plasmática, o que leva na seqüência, a uma inibição da produção endógena 

de glicose e aumento no seu estoque, na forma de glicogênio, principalmente no fígado. 

Por último, os níveis de insulina continuam a se elevar, estimulando a captação de 

glicose por tecidos periféricos, onde será armazenada como glicogênio ou oxidada, ao 

invés dos ácidos graxos, que têm sua liberação do tecido adiposo suprimida após as 

refeições (UNGER & FOSTER, 1998; GERICH et al, 2001).  

 Para exercer sua função, a insulina precisa se ligar a um receptor de membrana, 

que consta de 2 subunidades – 2 α, sítios de ligação da insulina e 2 β tirosina quinase, 

responsáveis pela fosforilação do próprio receptor e do substrato do receptor de insulina 



Estudo da ação de ...                                                                                                            Bezerra, A.L. 

 

 

 

 

5 

(insulin receptor substrate-1 – IRS1), iniciando a cascata de sinalização. O substrato 

IRS1 fosforilado tem a capacidade de interagir com outras proteínas (UNGER & 

FOSTER, 1998; RYDER et al., 2001). A partir daí, as vias de sinalização podem seguir 

2 caminhos: via fosfatidilinositol 3 quinase (phosphatidylinositol 3-kinase – PI 3-K, a 

principal via de ação da insulina), onde ocorre a ativação do fosfatidilinositol, 

resultando em aumento da síntese protéica, translocação da proteína transportadora de 

glicose (principalmente, GLUT4) e transporte de glicose(UNGER & FOSTER, 1998, 

CUSI et al., 2000, RYDER et al., 2001). A outra via segue pela ativação de cascatas que 

promovem a fosforilação da proteína mitogênica quinase quinase (mitogen-activated 

protein kinase-kinase – MAPKK), a qual fosforila e ativa MAPK, que estimula a 

captação de glicose e síntese de glicogênio(UNGER & FOSTER, 1998; WINDER & 

HARDIE, 1999; CUSI et al., 2000; KELLEY & MANDARINO, 2000). 

 Na DMNID muitos defeitos na ação da insulina e sua secreção levam à 

hiperglicemia. O efeito da insulina na captação de glicose pelo músculo, na produção de 

glicose pelo fígado e pelos rins, e lipólise no tecido adiposo está prejudicada, assim 

como a capacidade da glicose em estimular a secreção de insulina. 

 Característica da DMNID, a resistência à insulina pode resultar de falha na 

sinalização do receptor de insulina, afetando todas as suas ações metabólicas, incluindo 

transporte de glicose, síntese de glicogênio, oxidação da glicose (CUSI et al., 2000). 

 Com a idade a ação da insulina em todo o corpo é diminuída, principalmente no 

músculo esquelético, devido a vários fatores, inclusive mudanças na composição 

corpórea e diminuição nos níveis de GLUT4. Por isso indivíduos com idade avançada 

têm sensibilidade à insulina reduzida, com conseqüente intolerância à 

glicose(MANETA et al., 2001). 
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 Altos níveis de insulina estimulam vias de sinalização mitogênica e aumentam 

síntese de DNA nas células endoteliais e do músculo liso, além de estimular síntese de 2 

fatores aterogênicos – endotelina, liberada pelo endotélio lesado e potente vasopressor, 

e inibidor do ativador de plasminogênio (diminui a atividade do sistema fibrinolítico por 

inibir a transformação de plasminogênio em plasmina) (SOWERS & LESTER, 1999; 

CALLE-SCANDON & CIPOLLA, 2001). 

 

2.3. Insulina e sua atuação na função ovariana: 

 

Há evidência de que a insulina é capaz de aumentar a taxa de ovulação de duas 

maneiras: direta e indiretamente. A ação indireta da insulina está relacionada ao seu 

efeito sobre o sistema nervoso central, no eixo hipófise-hipotálamo, aumentando a 

secreção de hormônios que vão estimular a liberação do FSH e LH, que são os 

hormônios capazes de atuar no ovário. A ação direta se dá por meio de receptores 

ovarianos para a insulina, por meio dos quais ela pode estimular a taxa de ovulação, por 

potencializar a ação do LH nos ovários (DUNAIF, 1997; ROSENFIELD et al., 2001; 

EHRMANN, 2005). Receptores de insulina estão presentes em ovários de animais e 

humanos, e se tornam abundantes com o crescimento folicular. Estes receptores estão 

envolvidos na proliferação de células da granulosa em cultura, na indução do 

crescimento do córtex ovariano na ausência de gonadotrofinas e aumentam o efeito do 

FSH e do LH na esteroidogênese (PORETSKI et al., 1999).  

Existem estudos demonstrando a importância da insulina como sinal mediador 

dos efeitos provocados por mudanças agudas na dieta sobre a dinâmica dos folículos 

ovarianos, estando envolvidos nessa mudança fatores de crescimento produzidos 

localmente e fatores extra-ovarianos. A dieta aumenta a concentração de glicose, com 
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conseqüente aumento na concentração de insulina e leptina que vão estimular o 

crescimento folicular, e, indiretamente, a nutrição promove aumento na concentração de 

FSH, com desenvolvimento de mais folículos e aumento da ovulação e diminuição na 

concentração de estradiol, o que diminui o feedback negativo no eixo hipófise-

hipotálamo e leva a um aumento de FSH, como demonstrado na Figura 3 (WEBB et al., 

2004).. Contudo, um maior detalhamento dos mecanismos fisiológicos pelos quais a 

nutrição exerce seu efeito ainda precisa ser completamente esclarecido. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 Influência de fatores metabólicos na função ovariana, modificado de 

WEBB et al., 2004. 

 

Acredita-se, ainda, que a hiperinsulinemia seja alteração bioquímica, central e 

provavelmente hereditária da síndrome de ovários policísticos e que o 

hiperandrogenismo pode estar asssociado à resistência à insulina. A insulina pode atuar 

por meio dos receptores de insulina que estão amplamente distribuídos nos ovários 

Glândula  
Pituitária 

Leptina 

Ovário 

Tireóide 

Insulina 

Glucagon 

Tecido  
adiposo 

Pâncreas 

Combustíveis 
Metabólicos 

Fígado 

GH 

T3/T4 

Glicose 

Ácidos Graxos 

LDL/HDL 

IGF e 

Receptores 



Estudo da ação de ...                                                                                                            Bezerra, A.L. 

 

 

 

 

8 

pelos receptores de IGF –I ou ainda por receptores híbridos, que contém combinação 

com as subunidades alfa e beta dos receptores da insulina (Morales, et al., 1996; 

KIDSON, 1998). 
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3. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

 Este trabalho visa avaliar a influência do extrato aquoso de Punica granatum 

sobre a regulação metabólica e hormonal em ratas Wistar adultas, e verificar sua ação 

sobre a morfologia do sistema reprodutor (ovários e útero) de ratas Wistar jovens. 

 

 

Objetivos Específicos 

 

• Preparar o extrato aquoso de cascas de Punica granatum 

• Analisar os efeitos tóxicos do extrato de Punica granatum 

• Determinar o efeito do extrato aquoso de Punica granatum na concentração 

sérica de: insulina, cálcio e glicose em diferentes intervalos de tempo e comprovar sua 

ação hipoglicemiante 

• Verificar a influência do tratamento crônico com o extrato aquoso de Punica 

granatum sobre a histomorfologia de ovários e útero de ratas 
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Abstract 
 
Punica granatum L. is popularly known as pomegranate and belongs to the Punicaceae 

family, being widely used in popular medicine for various therapeutic purposes. This 

work aimed to evaluate the biological effects of aqueous extract of Punica granatum on 

the metabolic regulation and morphology of reproduction system in adult and young 

female Wistar rats. Aqueous extract of Punica granatum was injected by intraperitoneal 

route (IP) in adult female rats. After determined times of administration of 0 (zero), 2 

(two), 4 (four) and 8 (eight) hours, the animals were anesthetized and sacrificed, serum 

was obtained to evaluate metabolic concentrations of insulin, glucose and calcium. To 

evaluate the influence of the aqueous extract of Punica granatum on gonads, healthy 

young female Wistar rats were divided into 3 groups: control (C, treated with saline 

solution 0,9%); 10mg/mL and 20mg/mL of extract groups. The animals were submitted 

to a chronic treatment, during 10 days, by oral route, after this period, they were 

anesthetized and sacrificed and ovaries and uterus were withdrawal for 

histomorphological analysis. The Punica granatum extract induced an increase of 

1563,06% of insulin concentration after 4h of administration, in relation to control 

percentual. When it is observed serum glucose and calcium concentrations, it can be 

seen that, at the same time, it occurs a reduction of 35.65% in glucose and that calcium 

concentration increases in 10%, when compared to control. Other results show that the 

Punica granatum extract, in the concentration of 20mg/mL, also alters the morphology 

of follicular cells, leading to an increase on follicular production and a large amount of 

corpus luteus, when compared to control animals. However, it was not observed 

histomorphological alterations on the uterus of the animals. In conclusion, these results 

suggest that aqueous extract of Punica granatum modifies metabolic processes, 

releasing large amounts of insulin and reducing glucose concentration and, probably, 

activate the hypothalamic-hypofisary axis and/or the released insulin may modify 

gonadal activity, indicated by the increases of ovarian follicules and corpus luteus. 
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Punica granatum, insulin, hypoglicemiant activity, follicular production 
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Introdução 

 

Desde a Antigüidade, o ser humano utiliza espécies vegetais para tratar 

enfermidades [1 ]. Atualmente, dentre os medicamentos comercializados no mundo em 

torno de 40% foi originado direta ou indiretamente de produtos naturais [2]. Porém, 

ainda há a necessidade de mais estudos que permitam uma boa noção sobre a grande 

diversidade de plantas usadas pela população com fins terapêuticos [3]. 

Punica granatum L., pertence à família Punicaceae, tendo seu fruto o nome 

popular de romã. Seus frutos consistem em 80% de suco e 20% de sementes, seu suco 

fresco contém 85% de água, 10% de açúcares totais, 1.5% de pectina, ácido ascórbico, 

fibras e flavonóides polifenólicos [4,5]. Em estudos realizados para avaliar os efeitos da 

Punica granatum, foram comprovadas atividades antiviral, antibacteriana e anticandidal 

[6-9]. Há vários relatos na literatura acerca da atividade antioxidante de extratos da 

Punica granatum ou seus subprodutos, nos quais foi mostrada a capacidade do extrato 

de reduzir o estresse oxidativo, a captação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 

oxidadas por macrófagos e desenvolvimento de lesões ateroscleróticas [10-13]. 

É conhecido o uso de extrato de flores de Punica granatum como alternativa de 

tratamento para diabetes, contudo seus mecanismos de ação não estão bem elucidados 

[14,15]. Havendo, também, indícios de que os extratos de Punica granatum alterem a 

regulação hormonal promovendo distúrbios no sistema gonadal, que levam à 

infertilidade e/ou ação abortiva conhecidos popularmente, porém não existindo relatos 

na literatura sobre o efeito de extratos de Punica granatum na morfofisiologia do 

sistema reprodutor feminino..   

 Existem evidências de que a função ovariana pode ser influenciada pela dieta 

ingerida, sendo fatores extraovarianos, como hormônios metabólicos, e fatores de 
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crescimento produzidos localmente considerados responsáveis em mediar a mudança na 

dinâmica dos folículos ovarianos induzida pela dieta [16-19]. 

Dessa forma, este estudo teve o propósito de avaliar a atividade hipoglicemiante 

do extrato aquoso de cascas de Punica granatum e sua possível atuação sobre a 

histomorfologia do sistema reprodutor de ratas Wistar. 
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Materiais e Métodos 

 

Animais 

 

Para o protocolo experimental de determinação da toxicidade, foram utilizados 

camundongos Mus musculus, com idade de 90 dias.  

Para a avaliação metabólica e hormonal, foram usadas ratas Wistar adultas, sem 

avaliação do ciclo estral, com 12 semanas, pesando 250-280g. 

Para o procedimento experimental de análise histomorfológica, foram utilizadas 

Ratas Wistar imaturas, com idade entre 25 e 30dias, pesando entre 110-160g, a fim de 

avaliar a evolução das células ovarianas, sob o efeito do extrato.  

Todos os animais foram obtidos do Biotério do Departamento de Biofísica e 

Radiobiologia (Universidade Federal de Pernambuco. Recife - UFPE, PE, Brasil). Os 

grupos foram mantidos em gaiolas com livre acesso à água e ração, num ciclo 

claro/escuro de 12h, em ambiente com temperatura e umidade controladas, de acordo 

com as normas internacionais do Conselho do laboratório de Animais Experimentais 

(ICLAS). O ensaio foi aprovado pelo Comitê de Ética Experimental da UFPE. 

 Antes dos procedimentos experimentais, os animais foram submetidos a jejum 

de 12h. 

 

Preparação do Extrato de Punica granatum: 

 

 Os frutos de Punica granatum foram inicialmente idetificados no Herbário da 

UFPE e suas cascas utilizadas para os ensaios. As cascas (50g) foram lavadas com água 

destilada, cortadas em pequenos pedaços, os quais foram fervidos por 10 minutos em 
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500mL de água destilada, produzindo uma solução final considerada de 0,1g/mL. Após 

o resfriamento, o extrato foi filtrado em papel de filtro e liofilizado para 

acondicionamento sob refrigeração abaixo de 4 C, sendo utilizado o extrato aquoso 

(bruto) de Punica granatum. 

 

Determinação da toxicidade:  

 

A determinação da toxicidade aguda realizou-se em grupos de animais 

(camundongos Mus musculus) com diferentes doses do extrato variando entre 250-

1000mg/kg por via intraperitoneal. 

 O índice de toxicidade (DL50 ), corresponde à dose letal capaz de matar 50% dos 

animais de um grupo em estudo, sendo a primeira etapa de investigação toxicológica de 

uma substância desconhecida, a fim de evitar riscos de intoxicação aguda. Para a 

determinação da DL50 foram realizados dois ensaios, determinantes da maior dose 

aplicada que não mate qualquer animal, e da menor capaz de matá-los.  

 Após a administração das doses, os animais foram observados integralmente por 

1h e a mortalidade por dose recebida acompanhada no período de 2, 12, 24 e 48h a fim 

de calcular a DL50 [20].  

 

Avaliação metabólica e hormonal: 

 

 Ratas Wistar com 12 semanas, pesando 250-280g foram separadas em 4 grupos, 

com 5 animais cada, e submetidas a uma cinética de tratamento com extrato aquoso de 

cascas de Punica granatum, na concentração de 0,1g/mL, administrado por via 

intraperitoneal (IP). Após a administração, os animais foram avaliados nos intervalos: 
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0h (controle), 2h, 4h e 8h, sendo comparados aos animais controle, que foram 

submetidos à administração de solução salina 0,9%, via IP. Ao final de cada intervalo 

determinado, os animais foram anestesiados por via subcutânea com solução de 

cloridrato de xilazina (rompumr, Bayer 10mg/Kg) e quetamina (ketalarr 25mg/Kg) e 

sacrificados, para obtenção do sangue por punção cardíaca, a fim de obter soro, para 

realizar dosagens de: insulina, pelo método de radioimunoensaio (RIE) com kit Coat-A-

Count (DPC MedLab), contados em contador de cintilação gama (DPC Gambyt CR); 

glicose, com Kit-Glicose E (GOD-POD, Reagen, Brasil), e cálcio, com kit Labtest-

Diagnostica (Brasil) pelo método fotocolorimétrico, sendo as leituras realizadas em 

espectrofotômetro a 505nm e 570nm para glicose e cálcio, respectivamente. 

 

Análise da Histomorfologia de ovários e útero: 

 

Tratamento crônico com extrato aquoso de Punica granatum: 

 

O tratamento crônico foi realizado, por via oral, durante 10 dias consecutivos, 

com extrato de Punica granatum, nas concentrações de 10 e 20mg/ animal em ratas 

Wistar com idade acerca de 25 e 30dias e peso médio entre 110-160g. No grupo 

controle, os animais receberam solução salina 0,9%. 

Após este período, os animais foram anestesiados por via subcutânea com 

solução de cloridrato de xilazina (rompumr, Bayer 10mg/Kg) e quetamina (ketalarr 

25mg/Kg) e sacrificados para retirada, dissecação e pesagem dos ovários e úteros, os 

quais foram submetidos à fixação em solução de carnolley, por 45 minutos. Após este 

período, os órgãos foram colocados em álcool 70 e, posteriormente, emblocados em 

parafina para obtenção de cortes histológicos de 5µm. As lâminas foram coradas, para 
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análise histomorfológica, com hematoxilina e eosina, sendo analisadas em microscópio 

óptico (Olympus BH-2), com aumento de 40X. 

 

Análise Estatística 

 

 Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão e analisados 

empregando-se o teste T-Student, sendo considerado nível de significância estatística o 

valor de p ≤ 0,05. 

 

 

 

Resultados  

 

Determinação da Toxicidade 

Na avaliação do efeito da toxicidade do extrato de Punica granatum, foi visto 

que não houve atividade tóxica sobre os animais testados. Testes com a menor e a maior 

doses (250 e 1000mg/Kg de peso dos animais) foram realizados. Como estas 

concentrações não apresentaram poder tóxico, foram realizados novos testes, em outros 

animais, com a dose de 2000mg/Kg de peso, mesmo assim o extrato de Punica 

granatum  não apresentou nenhum efeito tóxico e mortalidade nos animais testados. 

 

Avaliação metabólica e hormonal 

Os resultados mostram uma análise do tratamento com extrato aquoso de Punica 

granatum, em um período de 0 a 8h de incubação “in vivo”, em ratas, sendo seus 
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valores comparados com controles, animais tratados com salina dentro do mesmo 

intervalo de tempo. 

Na Figura 1, observa-se que, após 4h de tratamento, o extrato de Punica 

granatum na concentração de 0,1 g/mL promoveu um aumento significativo de mais de 

1563,06% na concentração sérica de insulina, quando comparado com o percentual 

controle. Por outro lado, verifica-se que houve redução da concentração sérica de 

insulina, após 8h de tratamento com o extrato, em relação ao tempo de 4h. No entanto, a 

concentração de insulina permanece aumentada quando comparada ao percentual 

controle. 

Quanto à ação do extrato de Punica granatum, na concentração de 0,1g/mL, 

sobre o metabolismo de glicose de ratas, em diferentes intervalos de tempos, verifica-se 

que após 4h ocorre uma redução da concentração de glicose de 35,65%, quando 

comparada com o percentual controle. Pode-se observar na Figura 2 que o extrato de 

Punica granatum modifica o metabolismo da glicose, mas 8h após o tratamento, 

verifica –se que a concentração sérica de glicose retorna a valores normais. 

A Figura 3 mostra que nos animais controle, tratados com salina 0,9%, a 

concentração sérica de cálcio está em torno de 9,8mg/dL, caracterizando taxa normal de 

cálcio sérico destes animais. Pode-se observar que, no intervalo de tempo de 4h de ação 

do extrato de Punica granatum, verifica-se um aumento de mais de 10,5mg/dL na 

concentração sérica de cálcio. 

 

Análise da Histomorfologia de ovários e útero: 

 

Quando analisada a influência do tratamento crônico de 10 dias, com extrato 

aquoso de Punica granatum, sobre a massa corpórea de ratas jovens podem-se observar, 
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na Figura 4, suas variações no grupo controle (salina 0,9%), grupo 10mg e grupo 20mg 

do extrato. 

Os resultados da análise histomorfológica dos cortes de ovários e útero das ratas 

tratadas com extrato de Punica granatum são comparados também com animais 

controle tratados com solução salina 0,9%. As Figuras 5 e 6 dos ovários e úteros, 

respectivamente, mostram que o extrato de Punica granatum modifica a 

histomorfologia ovariana aumentando o número de folículos ovarianos primários, 

secundários e corpos lúteos nos animais do grupo tratado com extrato na concentração 

de 20mg, quando comparada com a do grupo controle. No entanto, na histomorfologia 

uterina não foi observada alteração da estrutura celular da parede endometrial.  
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Discussão 

 

Avaliação metabólica e hormonal 

 

 Estes resultados mostram que o extrato de Punica granatum apresenta possível 

capacidade de ativar a síntese e a secreção de insulina na corrente sangüínea por 

apresentar, possivelmente, afinidades pelos sítios responsáveis por sua liberação e 

melhorar a sensibilidade dos seus receptores, promovendo uma maior captação de 

glicose circulante pelos sítios específicos, comprovando sua ação hipoglicemiante e 

requerendo o íon cálcio para tal processo na homeostase da glicose. Dados que 

corroboram com os resultados de DAS et al.(2001)[21], em cujo trabalho foi verificado 

que o extrato de sementes é capaz de reduzir a glicose em ratos diabéticos por indução 

com streptozotocin e de JAFRI, et al.(2000)[22], em que foi observada uma diminuição 

significativa na glicose sangüínea após administração de extrato hidroalcoólico de 

Punica granatum. Porém, estes achados não foram encontrados por LI, et al.(2005)[14], 

nem porHUANG, et al. (2005)[15]. Nos trabalhos de HUANG, et al. (2005)[15], em 

que não houve diminuição na glicose de ratos Zucker diabéticos obesos e ratos Zucker 

magros(ZDF e ZL) em jejum, mas houve aumento da expressão gênica para receptor de 

proliferação de peroxissomo ativado e para transportador de glicose 4 (GLUT4), o que 

reforça a idéia de que extrato de Punica granatum aumenta a sensibilidade do receptor 

de insulina. Os achados de LI, et al.(2005)[14] sugerem que ocorreu redução da 

hiperglicemia posprandial em ratos ZDF, mas não houve efeito nos níveis glicêmicos de 

ratos normais. Uma possível explicação para a discordância dos resultados é o tipo de 

extrato utilizado, neste estudo foram utilizadas as cascas de Punica granatum para 

preparação do extrato aquoso, e nos estudos de HUANG, et al. (2005)[15] e LI, et 
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al.(2005)[14] foram utilizadas as flores para preparação de extrato hidroalcoólico, o que 

sugere presença de diferentes princípios ativos nas diferentes partes de Punica 

granatum. 

 

Análise da Histomorfologia de ovários e útero: 

 

Nos animais que receberam extrato na concentração de 20mg/animal, verifica-se 

um aumento constante no valor da massa corpórea dos animais, visto que a quantidade 

de ração ingerida por animal foi crescente a cada dia, acompanhado a este fato um 

maior consumo diário de água, podendo ser reforçada a partir daí a dedução da ação 

estimulante do extrato. Os grupos que receberam solução salina e extrato na 

concentração de 10mg apresentaram ganho de peso corporal de acordo com o esperado 

pelo crescimento e desenvolvimento natural dos animais. 

A possível alteração dos folículos ovarianos pode estar ligada a alguma alteração 

no sistema gônado-hipofisário, com possível produção de hormônios luteinizante (LH) e 

folículo estimulante (FSH), embora não haja relatos na literatura que comprovem o 

efeito direto de extratos de Punica granatum na síntese e/ou liberação desses 

hormônios. 

Por outro lado, outros resultados mostram que a insulina é capaz de aumentar a 

taxa de ovulação de duas maneiras: direta e indiretamente. A ação indireta da insulina 

está relacionada ao seu efeito sobre o sistema nervoso central, no eixo hipófese-

hipotálamo, aumentando a secreção de hormônios que vão estimular a liberação do FSH 

e LH, potencializando a ação do LH nos ovários, que são os hormônios capazes de atuar 

no ovário. A ação direta se dá por meio dos receptores de insulina que estão 

amplamente distribuídos nos ovários, pelos receptores de IGF –I ou ainda por receptores 
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híbridos, que contem combinação com as subunidades  alfa e beta dos receptores da 

insulina, por meio dos quais ela pode estimular a taxa de ovulação [22-27].  

Receptores de insulina estão presentes em ovários de animais e humanos, e se 

tornam abundantes com o crescimento folicular. Estes receptores estão envolvidos na 

proliferação de células da granulosa em cultura, na indução do crescimento do córtex 

ovariano na ausência de gonadotrofinas e aumentam o efeito do FSH e do LH na 

esteroidogênese. Acredita-se que o extrato de Punica granatum pode participar da 

ativação de receptores pancreáticos, promovendo a liberação de insulina e 

desencadeando um mecanismo de captação de glicose. Possivelmente, no extrato de 

Punica granatum existe um princípio ativo que é capaz de participar dos diversos 

mecanismos do metabolismo celular [28]. 

 Em conclusão, os resultados deste trabalho parecem indicar que o extrato de 

Punica granatum apresenta uma ação hipoglicemiante por promover modificação na 

fisiologia de ratas normais em relação à regulação da secreção de insulina, 

possivelmente levando a uma hiperinsulinemia, o que também ocasiona, provavelmente, 

um aumento da freqüência de pulso e amplitude do LH e conseqüentemente promove 

alterações da histomorfologia ovariana das ratas tratadas por ação direta e/ou indireta da 

insulina. 
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Figuras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Determinação da variação de concentração sérica de insulina 

num período 0, 2, 4 e 8 horas de incubação “in vivo”, em ratas 

tratadas com extrato aquoso da Punica granatum. Os resultados são 

expressos em média ±dp, (n=5), p< 0,05. 
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Fig 2 Determinação da variação de concentração sérica de glicose num 

período 0, 2, 4 e 8 horas de incubação “in vivo”, em ratas tratadas com 

extrato aquoso da Punica granatum. Os resultados são expressos em 

média ±dp, (n=5), p< 0,05 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 3. Determinação da variação de concentração sérica de 

cálcio num período 0, 2, 4 e 8 horas de incubação “in vivo”, 

em ratas tratadas com extrato aquoso da Punica granatum. Os 

resultados são expressos em média ±dp, (n=5), p< 0,05. 
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Fig 4 Avaliação da massa corpórea durante os dias de tratamento com o 

extrato de Punica granatum, sem diferença significativa (p > 0,07). 
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Fig 5 Fotos de ovários dos animais em diferentes ângulos. Em A1, A2 e A3 são 

mostrados ovários dos animais controle (salina 0,9%). Na seqüência B1, B2 e B3 

ovários de animais tratados com 10mg de extrato de Punica granatum. Em C1, C2 e C3 

ovários de animais tratados com 20mg do mesmo extrato. Cortes visualizados com 

aumento de 40X.  

 

 

 

 

 

 

 

Fig 6 Na seqüência da imagem são mostrados cortes de úteros em (a) animal controle, 

em (b) animal tratado com extrato na concentração de 10mg e em (c) animal tratado 

com extrato na concentração de 20mg, caracterizando-se a não alteração da parede 

endometrial. Cortes visualizadas com aumento de 40X. 
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mostrados ovários dos animais controle (salina 0,9%). Na seqüência B1, B2 e B3 

ovários de animais tratados com 10mg de extrato de Punica granatum. Em C1, C2 e C3 

ovários de animais tratados com 20mg do mesmo extrato. Cortes visualizados com 

aumento de 40X.  
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 Fig 6 Na seqüência da imagem são mostrados cortes de úteros em (a) animal controle, 

em (b) animal tratado com extrato na concentração de 10mg e em (c) animal tratado 

com extrato na concentração de 20mg, caracterizando-se a não alteração da parede 

endometrial. Cortes visualizadas com aumento de 40X. 
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5. CONCLUSÃO 
 
 
 
 
 

 De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o extrato de Punica 

granatum 

 

 

• Não apresenta efeito tóxico, nas doses avaliadas 

• Parece apresentar uma ação hipoglicemiante, acompanhado por um aumento de cálcio 

sérico. 

• Altera a histomorfologia ovariana de ratas imaturas, promovendo aumento no número 

de folículos ovarianos primários, secundários e corpos lúteos. 

• Não exerceu influência sobre a histomorfologia uterina. 
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6. PERSPECTIVAS 
 
 
 
 
 

 

Em face aos resultados apresentados, é de grande interesse estudar os princípios 

ativos do extrato de Punica granatum a fim de tentar elucidar os prováveis mecanismos de 

ação e desenvolver um novo fármaco com potencialidade endócrina. E avaliar a 

potencialidade de promover liberação de hormônios sexuais e talvez contribuir para uma 

melhor compreensão dos prováveis mecanismos da resistência à insulina em pacientes 

diabéticos. 
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Algoritmo da Metodologia 
 
 
 
 
 
1. Determinação da Toxicidade: 
 
 

 
 
 
 
 
2.Determinação metabólica e hormonal: 
 
 

 

Camundongos Mus 

musculus 

Ext de P. granatum 250-1000mg/kg 

Observação 1h 

Acompanhamento 2, 12, 24 e 48h 

Ratas Wistar Adultas 

 C1 2h 8h 4h 

0,1g/mL Ext Aq P.grantum Salina 0.9% 

Sacrifício Soro Dosagens 

Peso 250-280g 

90 dias 

Via IP 
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3. Análise Histomorfológica 
 
 

 

Glicose Insulina Cálcio 

Dosagens 

RIE 

Fotocolorimetria 

505nm 570nm 

Camundongas Ratas Wistar Jovens 

 C 10 mg 20mg 

Ext Aq de P. granatum Salina 0.9% 

Sacrifício Retirada de ovários e útero 

Histomorfologia 

Durante 10 dias 

Peso 110-160g 
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Abstract 
 
Punica granatum L. is popularly known as pomegranate and belongs to the Punicaceae 

family, being widely used in popular medicine for various therapeutic purposes. This 

work aimed to evaluate the biological effects of aqueous extract of Punica granatum on 

the metabolic regulation and morphology of reproduction system in adult and young 

female Wistar rats. Aqueous extract of Punica granatum was injected by intraperitoneal 

route (IP) in adult female rats. After determined times of administration of 0 (zero), 2 

(two), 4 (four) and 8 (eight) hours, the animals were anesthetized and sacrificed, serum 

was obtained to evaluate metabolic concentrations of insulin, glucose and calcium. To 

evaluate the influence of the aqueous extract of Punica granatum on gonads, healthy 

young female Wistar rats were divided into 3 groups: control (C, treated with saline 

solution 0,9%); 10mg/mL and 20mg/mL of extract groups. The animals were submitted 

to a chronic treatment, during 10 days, by oral route, after this period, they were 

anesthetized and sacrificed and ovaries and uterus were withdrawal for 

histomorphological analysis. The Punica granatum extract induced an increase of 

1563,06% of insulin concentration after 4h of administration, in relation to control 

percentual. When it is observed serum glucose and calcium concentrations, it can be 

seen that, at the same time, it occurs a reduction of 35.65% in glucose and that calcium 

concentration increases in 10%, when compared to control. Other results show that the 

Punica granatum extract, in the concentration of 20mg/mL, also alters the morphology 

of follicular cells, leading to an increase on follicular production and a large amount of 

corpus luteus, when compared to control animals. However, it was not observed 

histomorphological alterations on the uterus of the animals. In conclusion, these results 

suggest that aqueous extract of Punica granatum modifies metabolic processes, 

releasing large amounts of insulin and reducing glucose concentration and, probably, 

activate the hypothalamic-hypofisary axis and/or the released insulin may modify 

gonadal activity, indicated by the increases of ovarian follicules and corpus luteus. 

 

Key Words 
Punica granatum, insulin, hypoglicemiant activity, follicular production 

 

 

 

 

 

 



 43 

Introduction 
 

Since the antiquity, human being uses vegetal species to treat diseases [1]. 

Nowadays, among the commercialized drugs all over the world, over 40% was 

originated direct or indirectly by natural products [2]. However, it is still necessary 

more studies to enable a better vision of the great diversity of plants used by the 

population with therapeutic purposes [3]. 

Punica granatum L. belongs to Punicaceae family, popularly known as 

pomegranate. The fruit of Punica granatum consists of 80% juice and 20% seeds. The 

fresh juice contains 85% water, 10% total sugars, 1.5% pectin, ascorbic acid, fibers and 

polyphenolic flavonoids [4,5]. Studies realized to evaluate the effects of Punica 

granatum have shown antiviral, antibacterial and anticandidal activities [6-9]. Literature 

also demonstrate antioxidant activity of extracts of Punica granatum or by-products, in 

which it was shown the ability of the extract in reducing oxidative stress, uptake of  

oxidized low-density lipoprotein (ox LDL) by macrophages and development of 

atherosclerotic lesions [10-13]. 

It is known the use of Punica granatum flowers extracts, as alternative for 

diabetes treatment, nevertheless their mechanism of action are not well understood 

[14,15]. There is also sign that extracts of Punica granatum may alter hormonal 

regulation, causing disturbances on gonadal system, that lead to infertility and/or 

abortion popularly known, despite the lack of information on literature above the effects 

of Punica granatum extracts on morphophisiology of female reproduction tract. 

 There are evidences that ovarian function may be influenced by dietary intake, 

and extraovarian factors, as metabolic hormones, and locally produced growth factors 

may play an important role on mediating these changes on ovarian follicle dynamics 

[16-19].  
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Therefore, this work aims to evaluate the hypoglicemiant activity of aqueous 

extract of Punica granatum skins and its possible effect on histomorphology of 

reproduction tract of female Wistar rats. 

 

Materials and Methods 

 

Animals 

 

Male Mus musculus mice, aging 90 days, were used for the experimental 

protocol of toxicity evaluation. 

Female Wistar rats, aging 12 weeks and weighing 250-280g, were used for the 

metablic and hormonal determination. Female Wistar rats, aging 30 days were utilized 

for the experiment of the analysis of the reproduction system (weight 110-160g). All 

animals were obtained from the Biotério do Departmento de Biofísica e Radiobiologia 

(Universidade Federal de Pernambuco. Recife, PE, Brazil). The groups were maintained 

at room temperature, under alternating 12h light/dark photoperiod and could access to 

standard laboratory diet and fresh water ad libitum. All animals procedures had the 

approval of the Bioethics Committee for Animal Studies of the Centro de Ciências 

Biológicas, Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) – Brazil. 

Before experimental procedures, the animals were submitted to fast of 12h. 

 

Extract Preparation: 

 

 Skins of the fruit of Punica granatum (50g) were washed with distilled water, 

chopped into small pieces, boiled in 500mL of distilled water for 10 minutes, producing 

a final solution considered to be 0.1g/mL. After cooling, the extract was filtered and 
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maintained under refrigerator at 4  C, being the aqueous extract used in the experimental 

assays. 

 

Toxicity Determination:  

 

 The determination of acute toxicity was realized in different gorups of mice (Mus 

musculus) receiving doses of the extract varying between 250-1000mg/kg by IP route. 

After the administration of the doses, the animals were observed for 1h and mortality 

per dose received was attended for the period of 2, 12, 24 e 48 [20].  

 

Metabolic and hormonal evaluation: 

 

 Female Wistar rats, aging 12 weeks and weighing 250-280g, were divided into 4 

groups, with 5 animals each, and submitted to a treatment kinetics with aqueous extract 

of skins of Punica granatum, in the concentration of 0.1g/mL, administered by IP route. 

After administration, the animals were anesthetized with ether and sacrificed on 

intervals of: 0h (control), 2h, 4h e 8h, being compared to control animals, which were 

submitted to administration of saline solution 0.9%, by IP route. After sacrifice blood 

was collected by cardiac punction, for attainment of serum to realize dosages of: insulin, 

by the method of RIA, with kit Coat-A-Count (DPC MedLab), counted in gamma 

counter (DPC Gambyt CR); glucose, with Kit-Glicose E (GOD-POD, Reagen, Brazil), 

and calcium, with kit Labtest-Diagnostica (Brazil) by photocolorimetric method, being 

the samples read in spectrofotometer to 505nm and 570nm for glucose and calcium, 

respectively. 
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Histomorphologic Analysis of ovaries and uterus : 

 

Chronic treatment with aqueous extract of Punica granatum: 

 

The chronic treatment was realized, by oral route, during 10 consecutive days, 

with extract of Punica granatum, in the concentrations of 10 and 20mg/ animal, in 

female Wistar rats, aging 30 days and weighing between 110-160g. The control group 

received saline solution 0.9%. 

At the end of this period, the animals were anesthetized with ether and sacrificed 

for withdrawal, dissection and weighing of ovaries and uterus, to histomorphological 

analysis, realized with optic microscopy (Olympus BH-2), and increase of 40 folds. The 

organs were coloured by hematoxilin and eosin. 

 

Statistical Analysis 

 

 The results were expressed by mean ± standard deviation and analysed 

employing the T-Student test. Values were considered statistically significant when at p 

≤ 0.05. 

 

Results and Discussion 

 

Toxicity Determination 

Evaluating the toxic effect of extract of Punica granatum, it was seen that there 

was no toxic activity on the tested animals, with the lower and higher doses (250 e 

1000mg/Kg), since these concentrations presented no toxic power, new tests were 
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realized, on other animals, with the dose of 2000mg/Kg, and yet it presented no toxic 

effect, neither caused mortality on tested animals. 

 

Metabolic and hormonal evaluation 

 

The results shows an analysis of treatment with aqueous extract of Punica 

granatum, in a period of 0 to 8h of “in vivo” incubation, all values were compared to 

control groups, treated with saline solution 0.9% in the same interval. 

It can be observed, on Figura 1, that after 4h of treatment, the extract of Punica 

granatum, in the concentration of 0.1 mg/mL promoted a significative increase of over 

1563.06% in the concentration of insulin. When compared to the control percentual. 

After 8h, it is verified that there was a decrease in insulin concentration, in relation to 

the interval of 4h. However, insulin concentration remains high when compared to the 

control percentual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Determination of the variation of insulin concentration in a 

period of 0, 2, 4 and 8 hours of “in vivo” incubation, in female rats 

treated with aqueous extract of Punica granatum. The results are 

expressed by media ±sd, (n=5), p< 0.05. 
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Regarding to the action of extract of Punica granatum, in the concentration of 

0.1g/mL, on glucose metabolism, in different intervals of time, it is verified, after 4h, a 

decrease in the concentration of glucose of 35.65%, when compared to the control 

percentual. It can be observed, on Figure 2 that the extract of Punica granatum modifies 

glucose metabolism, but 8h after treatment, it is seen that glucose concentrations returns 

to normal values. 
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Fig 2 Determination of the variation of glucose concentration in a period 

of 0, 2, 4 and 8 hours of “in vivo” incubation, in female rats treated with 

aqueous extract of Punica granatum. The results are expressed by media 

±sd, (n=5), p< 0.05 

 

 Figure 3 shows that in control animals, calcium concentration is around 

9.8mg/dL, which is considered a normal value of calcium in these animals. It can be 

observed that, in interval of 4h of action of the extract of Punica granatum, it is seen an 

increase of over 10.5mg/dL in calcium concentration. 
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Fig 3. Determination of the variation of calcium 

concentration in a period of 0, 2, 4 and 8 hours of “in vivo” 

incubation, in female rats treated with aqueous extract of 

Punica granatum. The results are expressed by media ±sd, 

(n=5), p< 0.05 

 

 These results show that the extract of Punica granatum presents possible ability 

to activate the synthesis and the secretion of insulin on blood, by presenting, possibly, 

afinities to responsible sites of insulin releasing and enhancing insulin receptors 

sensitivity, promoting a greater uptake of circuling glucose by specific sites, confirming 

the hypoglicemiant activity of the extract, which requires the ion calcium for this 

process on glucose homeostasis. These data are in accordance with the results of DAS et 

al.(2001)[21], in whose work it was verified that seeds extract of Punica granatum is 

able to reduce glucose in streptozotocin induced diabetic rats and with JAFRI, et 

al.(2000)[22], in which it was observed a significative decrease on blood glucose after 

the administration of hidroalcoholic extract of Punica granatum. However, these 

findings were not found by LI, et al.(2005)[14], neither by HUANG, et al. (2005)[15]. 

The work of HUANG, et al. (2005)[15], showed there was not a significative decrease 

of fasting glucose in Zucker diabetic fatty rats and Zucker lean rats (ZDF e ZL), but 

there was an increase on PPAR-gamma mRNA expression and restored the down-

regulated glucose transporter 4 (GLUT4), which reinforce the idea that the extract of 
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Punica granatum increases insulin receptor sensitivity. The findings of LI, et 

al.(2005)[14] suggest that it occurs a decrease of postprandial hyperglicemia in ZDF 

rats, but there was no effect on glicemic levels in normal rats. A possible explanation 

for these discordance of results is the type of extract used. In this study, skins of Punica 

granatum were used to prepare the aqueous extract, and at the studies of HUANG, et al. 

(2005)[15] and LI, et al.(2005)[14] flowers were used to prepare hidroalcoholic extract, 

probably by the presence of different active principles at the different parts of Punica 

granatum. 

 

Histomorfological Analysis of ovaries and uterus: 

 

When analysed the influence of chronic treatment, during 10 days, with aqueous 

extract of Punica granatum, on body mass of young female rats, it can be observed, on 

Figure 4, the variations in control group (saline 0.9%), 10mg group and 20mg group of 

extract. 

In the animals which received extract in the concentration of 20mg/animal, it is 

verified a constant increase of body mass values. During the treatment the amount of 

diet intake increased each day, acompanied by a greater consumption of water. Groups 

that received saline and extract in the concentration of 10mg presented weight gain 

according to natural development of the animals. 
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The results of histomorphological cuts of ovaries and uterus of treated female 

rats, with extract of Punica granatum are compared to control animals treated with 

saline solution 0.9%. Figures 5 and 6 of ovaries and uterus, respectivaly, show that the 

extract of Punica granatum modifies the ovarian histomorphology increasing the 

number of primary and secondary ovarian follicles and corpus luteus on animals treated 

with the concentration of 20mg of the extract, when compared to control animals. 

However, the histomorphology of uterus showed no change in the cellular structure of 

endomethrial wall.  

 

Fig 4 Evaluation of body mass during days of treatment with extract of 

Punica granatum, without significative difference (p>0.07). 
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Fig 5 Images of ovaries in different angles. In A1, A2 and A3 are shown ovaries of 

control animals (saline 0.9%). On the sequence B1, B2 and B3, ovaries of animals 

treated with 10mg of extract of Punica granatum. In C1, C2 and C3, ovaries of animals 

treated with 20mg of the same extract. Cuts visualized with increase of 40 folds.  
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Fig 6 Images of uterus cuts. (a) control animal, (b) animal treated with extract in the 

concentration of 10mg and (c) animal treated with extract in the concentration of 20mg, 

showing no alteration of endometrial wall. Cuts visualized with increase of 40 folds. 

 

The possible changes in the ovarian follicles may be attached to some alteration 

on the hypofisary-gonadal system, with possible production of luteinizing hormone 

(LH) and follicle stimulant (FSH), although there are no reports that confirm the direct 

effect of extracts of Punica granatum on synthesis and/or releasing of these hormones. 

Other results show that insulin is able to increase ovulation in two different 

ways: direct and indirectly. The indirect action of insulin is related to its effect on the 

central nervous system, on the hypothalamic-hypofisis axis, increasing the secretion of 

hormones which will stimulate releasing of FSH and LH, enhancing LH action on 

ovaries. The direct action occurs by insulin receptors, that are distributed on the ovaries, 

by the insulin-like growth factor I (IGF –I) receptors, or hybrid receptors, containing 

combinations of alfa and beta subunits of insulin receptors,  through which it may 

stimulate ovulation [22-27].  
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Insulin receptors are present in ovaries of animls and humans, and become 

abundant with follicular growth. These receptors are involved in the proliferation of 

granulosa cell in culture, in inducing the ovarian cortex growth in the abscence of 

gonadotropins and enhance the effect of FSH and LH on steroidogenesis. It is believed 

that extract of Punica granatum may participate on the activation of pancreatic 

receptors, promoting insulin releasing and provoking an uptake mechanism of glucose. 

Possibly, on the extract of Punica granatum there is an active principle, which is able to 

participate in various mechanisms of cellular metabolism [28]. 

In conclusion, the results of this study show that the extract of Punica granatum 

presents hypoglicemiant action, by promoting chanes on the physiology of female rats 

regarding to the insulin secretion regulation, possibly leading to hyperinsulinemia, 

which also cause, probably, an increase on frequence pulse of LH, and altering ovarian 

histomorphology of treated female rats, by direct and/or indirect action of insulin.. 
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ABSTRACT 
There are evidences that biodistribution or pharmacokinetics of radiopharmaceuticals may be altered by 

their interactions with drugs and/or medicinal plants. Unknowing these facts could lead to a low efficient 

visualization of target-organs during an exam, the need of an extra one for better visualization, and an 

unnecessary patient exposition to irradiation. Passiflora decaisneana is a very used plant because of its 

sedative and anti-inflammatory effects, among others. This work aims to evaluate the action of green 

leave extracts of Passiflora decaisneana on the biodistribution of technetium-99m (
99m

Tc) in adult, male 

Wistar rats. The animals were submitted to a chronic treatment of 9 days with aqueous (group 1-G1) and 

hydroalcoholic 10% (group2-G2) extracts of Passiflora decaisneana, in the concentration of 1800µg (of 

extract proteins)/animal/day, administered by oral route. Control animals received saline solution 0.9%. 

After this treatment, a reaction of 
99m

Tc(3.7MBq) and stannous solution was administered to the animals 

by oral route. At the end of 15 minutes, the animals were anesthetized, sacrificed, 1 mL of blood and 

organs (pancreas, testis, kidneys, stomach, thyroid, intestines and liver) were withdrawn, weighed on 

balança analítica, counted in a gamma counter and percentages of radioactivity (%ATI) in each organ was 

calculated. The results were analyzed by the Student T test (p< 0.05). The analysis of the results shows 

that, on treated groups (G1, G2), some organs had a reduction of the %ATI, when compared to control, 

such as: pancreas (from 0.48 ± 0.21 to 0.06±0.01 on G1; and to 0.07±0.01 on G2), stomach (from 

85.24±4.01 to 31.33±7.25 on G1-p= 0,02-, and to 56.67±16.55 on G2),  and blood (from 0.33±0.11 to 

0.26±0.14 on G1; and to 0.07±0.002 on G2). It was observed that Passiflora decaisneana extracts in the 

presence of 
99m

Tc were able to alter the biodistribution of this radionuclide in some organs. Therefore, 

more attention has been given to diagnosis with pharmacological compounds labeled with radioisotopes. 

Key words: Passiflora decaisneana, biodistribution, technetium-99m, radiopharmaceuticals 
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INTRODUCTION 
 
The family Passifloraceae contains many species exploited in the food, pharmaceutical, and 

ornamental plant industries. Passiflora is a highly diversified genus of Passifloraceae (passion-

flowers), with many of the species being found in tropical America. About 130 Passiflora 

species occur in Brazil, with the highest number in the Amazon basin (Killip, 1938).  

Passiflora decaisneana vine are large and robust, vigorous and it is of easy cultivation. The 

leaves are large, simple, glaucous. Flowers are very large and heavy, rich deep red with maroon. 

And Corona filaments are banded red, violet and white (Feuillet, 2000). 

Pharmacological effects have been well established for many species of the genus Passiflora, 

collectively known in Brazil as “maracujá”. Passiflora incarnata leaf extracts have a potent 

anxiolytic and sedative effect. Moreover, this plant is used in homeopathic medicine for the 

treatment of insomnia, epilepsy, tetanus, and muscle spasms (1). Hydroethanol extracts of P. 

alata and P. edulis leaves presented anxiolytic activity (2). Passiflora quadrangularis has an 

antihelminthic action and is also frequently used to treat bronchitis, asthma, and whooping 

cough (3), and was even patented for treatment of diabetic complications and hypertension (4). 

Passiflora decaisneana leaf extracts also frequently used to treat bronchitis and has been 

confirmed to possess a potent anxiolytic, sedative effect and anti-tussive properties. 

Plants used in traditional folk medicine are a vast source of pharmacologically active 

components, including hemoly-sins and cytolysins, potential bactericidal and anticancer drugs 

(5-7). However, there are few publications about the cytotoxic activity of the family 

Passifloraceae (8-10). 

The advent of Technetium-99m (
99m

Tc) provided the first convenient radionuclide for labeling a 

variety of molecules and cells used as radiopharmaceuticals. Its wide use in nuclear medicine is 

due to its optimal physical characteristics (half-life of 6 h, gamma ray energy of 140 KeV and 

resulting minimal dose to the patient), convenient availability from a 
99

Mo/
99m

Tc generator, and 

negligible environmental impact (Early and Sodee, 1995; Saha, 1998). In nuclear medicine, 

these radiopharmaceuticals are employed in the study of blood flow, metabolism, morphology 

of an organ and to evaluate the drug formulation and drug delivery systems (Chandra, 1998; 

Perkins and Frier, 1999). According to Hesselewood and Leung (1994), Owunwanne and 

Collaborators (1995) and Saha (1998), one of these radiopharmaceuticals is the well known 

methylenediphosphonic acid labeled with 
99m

Tc (
99m

Tc-MDP), which is used to perform bone 

scintigraphy (Owunwanne et al., 1995; Saha, 1998). The 
99m

Tc-MDP has been used for bone 

scanning and for the localization of primary bone tumours, metastatic tumours and metabolic 

bone diseases. 

Many authors have been studying the drug interaction as an important factor that can alter the 

behavior of the radiopharmaceuticals in different organs and tissues of the animal models 

(Owunwanne et al., 1998; Mattos et al., 1999; Xavier Holanda et al., 2002; Amorim et al., 2003; 

Britto et al. 2004; Jales-Jr. et al., 2004). Frequently, this phenomenon is responsible for 

modification of the bioavailability of the radiopharmaceutical (Owunwanne et al., 1995; Hung 

et al., 1996; Xavier Holanda et al., 2002; Gomes et al., 2002). 

Thus, the nuclear medicine practices have increased continually in recent decades. This 

modality is chosen for its diagnostic qualities and appears to be advantageous in delivering low 

radiation doses to patients. The evidence that natural and synthetic drug can affect radiolabeling 

or bioavailability of radiopharmaceuticals in setting of nuclear medicine clinic is already known 

(Saha, 1998; Gomes et al., 2002; Xavier Holanda et al., 2002; Amorim et al., 2003). These 

interactions can alter results of nuclear medicine procedures in a patient under chemotherapeutic 

treatment due to a concomitant disease. This fact may conduce a misdiagnosis or unnecessary 

exposure to radiation during the repetition of these exams. 

The aim of this work was to study the acute and delayed effects of Passiflora decaisneana on 

the bioavailability of the Technetium99m (99mTc) in rats and mice.  
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MATERIAL AND METHODS 
 
The animals weighing on average 230 g, obtained from Biotério do Centro de Ciências da Saúde 

of Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal - RN, Brazil, were housed in groups 

with free access to water and food. Twenty-four animals were used in this experiment and were 

randomly divided into three groups (two treated groups and one control group) of eight animals 

each one. Experiments were performed according to local regulations for animal 

experimentation (approved by the Ethical Committee for Using Animals of UFRN) and they 

were sacrificed rapidly in a chamber with ethyl ether. In the first treated group, cloridrate of 

mefloquine diluted in sorbitol (50 mg / 10 mL; Linha Medicamentos − Rio de Janeiro, Brazil) 

was administered orally (0.8 mL / kg / day) into male Wistar rats (n=8; 3 month-old-age), in 

single dose during 7 days. In the second treated group, Artemisia vulgaris L. (prepared from a 

10% dye-mother solution and diluted in sorbitol, Laboratório Herbarium − Rio de Janeiro, 

Brazil) was also administered orally (0.4mL/100g/day) into male Wistar rats (n=8; 3 month-old-

age), in single dose during 7 days. One hour after the last dose was injected, via ocular plexus, 

0.1 mL of the 99mTc-MDP (3.7MBq). The control group (n=8; 3 month-old-age) received 0.8 

mL / kg / day of the sorbitol solution same way, and also received 0.1mL of the 99mTc-MDP one 

hour after the last dose of the sorbitol solution. To prepare the 99mTc-MDP, 99mTc, as sodium 

pertechnetate, freshly prepared from a 99Mo/99mTc generator (Instituto de Pesquisas Energéticas 

e Nucleares, Brazil), was added to a kit of MDP (Liga Norteriograndense Contra o Cancer, 

Brazil). Each group of 8 rats was quickly sacrificed 60 min after injection of the 99mTc-MDP. 

Various organs from the animals were isolated (brain, heart, thyroid, lungs, kidneys, testis, 

stomach, intestines, pancreas, spleen, liver, abdominal muscle, femur, bladder and a sample of 

blood) and were put in vials and the radioactivity of the 99mTc-MDP was counted in a counter 

NaI (TI), Automatic Gamma Counter-1272, Clinigamma, LKB, Wallac, Finland. The 

percentages of total radioactivity (%ATI) in the organs were calculated dividing the activity in 

each organ by the total activity administered. The results were compared with the control group 

and statistical analyses were performed by Mann-Whitney U test (p<0.01).  

 

 

RESULTS 
 
Table 1 shows the relationship between the uptake (%ATI) of the 99mTc-MDP in the group that 

was treated with mefloquine (n=8) and in the control group (n=8), sixty minutes after 

administered the 99mTc-MDP. The analysis of the results showed a significant (p<0.01) increase 

in the uptake of radioactivity in spleen, liver, muscle and blood. A significant decrease (p<0.01) 

in the %ATI of 99mTc-MDP occurred in bladder, brain, heart, pancreas, kidneys, stout bowel and 

stomach. The results also revealed no significant alteration of the %ATI in testis, thyroid, lungs, 

femur and thin bowel. Table 2 shows the relationship between the uptake (%ATI) of the 99mTc-

MDP in the group that was treated with artemisinin (n=8) and in the control group (n=8), sixty 

minutes after administration of the 99mTc-MDP. The analysis of the results showed a significant 

(p<0.01) increase in the uptake of radioactivity in spleen, brain, femur, liver, lungs and blood. A 

significant decrease (p<0.01) in the %ATI of the 99mTc- MDP was observed in bladder, heart, 

thin bowel, stout bowel, abdominal muscle, pancreas, kidneys and testis. There was no 

significant alteration in the %ATI in thyroid and stomach. 

 

 

DISCUSSION 
 
There is considerable evidence that the biokinetics of radiopharmaceuticals may be altered by a 

variety of drugs, interaction of drugs (natural or synthetic), radiation therapy, disease states and 

surgical procedures (Sampson, 1993; Hesselewood and Leung, 1994; Harbert et al., 1996). If 

unknown, such factors may lead to poor visualization, a requirement to repeat the procedure 

resulting in unnecessary irradiation of organs or even misdiagnosis (Hojelse et al., 1994; Hung 

et al., 1996; Saha, 1998). Knowledge of altered bioavailability of the radiopharmaceuticals due 
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to drug interaction definitely helps the physician to avoid misinterpretation of the scintigraphic 

images and, thus, an incorrect diagnosis and helps to prevent or treat adequately possible 

adverse reactions to the radiopharmaceuticals (Hladik et al., 1987; Sampson, 1993). Some drugs 

enhance the localization of the radiopharmaceutical in the target organ, while others depress the 

uptake. In some cases, the bioavailability is shifted to other organs (Hladik et al., 1987; Saha, 

1998). In addition, the alteration of the bioavailability of a radiopharmaceutical due to the effect 

of a drug in a specific tissue could aid in identifying the toxicolologic effect of a substance in an 

organ. Many authors have reported that various drugs (natural or synthetic) are capable to alter 

the bioavailability of radiopharmaceuticals. For example, Chen and Collaborators (1994) have 

reported that gentamicin could cause abnormal renal uptake to be seen on bone scintigraphy 

using 99mTc-MDP and the presence of the radiopharmaceutical in the kidneys due to its 

nephrotoxicity. Santos and Collaborators (1995) have demonstrated that cyclophosphamide was 

capable to alter the effective half-life of the radiopharmaceuticals 99mTc-MDP and 

99mTcpertechnetate. Gomes and Collaborators (1998) have reported that mitomycin-C increased 

the uptake of the 99mTc-MDP in thymus, ovary, uterus, heart, stomach, pancreas, kidneys, spleen 

and lungs. Cronhjort and Collaborators (1998) have observed that the activity bioavailability of 

the 99mTc-HDP and 99mTc-MDP in mice was affected by the phosphate balance and, 

consequently, could affect the image quality at bone scintigraphy. Mattos and Collaborators 

(1999) have studied the effect of a chemotherapeutic drug on the bioavailability of the 99mTc-

MDP in different organs isolated from animals treated with vincristine and have shown a 

decrease of the uptake in uterus, ovary, spleen, thymus, inguinal and mesenteric lymph nodes, 

kidney, liver, pancreas, stomach, heart, brain and bone. Xavier Holanda and Collaborators 

(2002) have demonstrated a significant reduction of the %ATI in spleen, femur, kidneys and 

liver isolated from Wistar rats treated with the antileishmanial glucantime on the bioavailability 

of the 99mTc- MDP. Amorim and Collaborators (2003) have studied the effect of a natural drug 

on the bioavailability of the 99mTc- sodium pertechnetate in various organs isolated from animals 

treated with Punica granatum and Britto and Collaborators (2004) observed significant increase 

in liver, kidney, bladder, stomach, thyroid and blood of rats treated with tamoxifen on the 

bioavailability of the 99mTc-MDP. Mefloquine and artemisinin are the most effective drugs in 

the treatment against parasites of the genus Plasmodium, mainly P. falciparum. Mefloquine is 

distributed extensively over tissues and is predominantly excreted in the bile and faeces. It is 

highly protein bound (98%) and may accumulate in erythrocytes (Palmer et al., 1993; Price et 

al., 1999). It acts on the erythrocytic stage of malarial parasites and it may act by forming toxic 

complexes with free heme of hemoglobin, which damage membranes of the parasite and interact 

with other plasmodial components. Mefloquine resistance that leads to treatment failure, results 

in the preferential transmission of mefloquine-resistant malaria parasites. This accelerates the 

spread of resistant strains and may increase the incidence of malaria (Price et al., 1999). Thus, 

the increase in occurrence of drug resistant malaria parasites has necessitated the urgent 

development of novel antimalarial drugs to control this infection throughout the world. 

Artemisinin is a promising and a potent antimalarial drug for this. There is increasing 

acceptance that existing antimalarial drugs should be combined with an artemisinin derivative as 

protection to the development of resistance (White et al., 1999; White, 2004). Artemisinin and 

its derivatives concentrates in parasitized red blood cells (RBCs) and kill all stages of the 

malaria parasite. For this, it interacts with heme of hemoglobin in RBCs to produce carbon-

centered free radicals that alkylate protein and damage the microorganelles and membranes of 

the parasites (Meshnick and Dobson, 2001). As mentioned above, the most prominent group of 

radiopharmaceuticals are the diphosphonates, which are used for scanning the skeleton. 

Technetium-99m labeled diphosphonates (99mTcdiphosphonates) such as 

methylenediphosphonic acid (MDP) has been used for bone scanning and for the localization of 

primary bone tumours, metastatic tumours and metabolic bone diseases. The uptake of the 

99mTc-MDP in bone reflects bone metabolism and blood flow. The major pathway of 

elimination of the 99mTcdiphosphonates is through the kidneys (Saha, 1998; Thrall and 

Ziessman, 2003). In this study, the increase observed in the %ATI of the 99mTc-MDP in femur 

of rats treated with artemisinin probably represented changes induced by this drug at the site of 

hydroxyapatite crystal or calcium phosphate deposition (Saha, 1998). A significant increase was 
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also observed in the %ATI of the 99mTc-MDP in liver of rats treated with artemisinin and 

mefloquine, which was probably due to metabolization process of these drugs in this organ. A 

significant decrease in the uptake (%ATI) of the 99mTc-MDP in kidneys, bladder and stout 

bowel of rats treated was observed with mefloquine and artemisinin, which was possibly due to 

the fact that their conjugates and metabolites were mainly excreted in the urine and in the 

faeces, respectively (Meshnick and Dobson, 2001; White, 2003; White, 2004). The 

metabolization and excretion processes and the metabolites produced probably could contribute 

to a reduction in the uptake of 99mTc-MDP in these organs (kidney, bladder and stout bowel). In 

conclusion, the knowledge about the drugs interaction with the radiopharmaceuticals is very 

important to secure and safe diagnosis, and the development of biological models to study this 

phenomenon is highly relevant and desired. Furthermore, these determinations are important as 

if mefloquine and/or artemisinin have also an effect in the organ (dimension and/or density) in 

human beings, it could be responsible for artifacts that could induce misdiagnosis. The study of 

the modifications in the uptakes of the radiopharmaceuticals induced by drugs could be an 

important tool to evaluate the toxic effect of chemicals. 
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RESUMO: Diabetes mellitus (DM) é uma doença crônica que está associada a complicações 

cardiovasculares tardias. O DM pode ser dividido em duas grandes categorias: diabetes mellitus insulino-

dependente (DMID) e diabetes mellitus não insulino-dependente (DMNID). O DMNID é o mais comum dos 

estados de hiperglicemia, existindo em todas as populações. A intolerância à glicose e o diabetes foram 

estabelecidos como principais fatores de risco para doenças cardíacas e diminuição da habilidade física em 

populações de meia-idade, o que prejudica sua qualidade de vida. A principal preocupação no manejo de 

pacientes com DMNID é a prevenção de complicações, por meio da diminuição dos níveis de glicose e 

redução do perfil de risco para doenças cardiovasculares. Para isso, é importante uma mudança no estilo de 

vida, incluindo dieta, hábito de fumar, e introdução de atividades físicas, já que foi demonstrado que o 

exercício regular melhora o controle de anormalidades lipídicas, DM, hipertensão e obesidade. O objetivo 

deste trabalho é avaliar, por meio de literatura já existente, os benefícios que o exercício físico pode trazer aos 

pacientes diabéticos, quanto à redução dos fatores de risco para doenças cardiovasculares.  
Unitermos: Diabetes – DMNID – Disfunção endotelial – Exercício físico. 

 

ABSTRACT: Diabetes mellitus (DM) is a chronic disease associated with later cardiovascular complications. 

DM can be separated into 2 major categories: insulin-dependent diabetes mellitus (IDDM) and non- insulin-

dependent diabetes mellitus (NIDDM), which is the most common of the hyperglycemia states, existing in all 

populations. Glucose intolerance and diabetes were established as the main risk factors for cardiac diseases 

and reduced physical ability in middle-aged populations, which impairs their quality of life. The main concern 

on the management of NIDDM patients is prevention of complications, by reducing glucose levels and risk 

profile for cardiovascular diseases. Therefore it is important to change lifestyle, including diet, smoke habits 

and introduction of physical activities, since it has been demonstrated that regular exercise improves the 

control of lipidic abnormalities, DM, hypertension and obesity. The aim of this paper is to review, through 

analysis of previous literature, the benefits that exercise may bring to diabetic patients, in relation to decrease 

of risk factors for cardiovascular diseases. 

 Key words: Diabetes – NIDDM – Endothelial dysfunction – Physical exercise. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Diabetes mellitus (DM) é uma patologia crônica bastante estudada no mundo 

todo e, atualmente, recebe atenção especial por estar se tornando um grande problema 

de saúde pública, principalmente nos países industrializados e naqueles em 

desenvolvimento, onde uma dieta hipercalórica propicia a um ganho exagerado de peso, 

associado a uma vida sedentária 
(1, 2, 3, 4, 5)

. 

O risco de DMNID resulta da interação entre predisposição genética e fatores 

ambientais, fortemente relacionados com outros distúrbios que incluem obesidade, 

hipertensão e dislipidemia, chamados em conjunto de síndrome metabólica, tendo por 

característica principal a resistência de tecidos periféricos à insulina 
(8, 9, 3, 10)

.  

O DMNID é o mais comum dos estados de hiperglicemia, estando presente em 

mais de 80% dos pacientes diabéticos e existindo em todas as populações 
(11, 12, 4)

. 

Atualmente, é responsável por grande parte da morbi-mortalidade causada por 

aterosclerose acelerada e doenças cardiovasculares 
(13, 14, 15, 16, 17)

. A hiperglicemia e 

resistência à insulina são os prováveis responsáveis por essas disfunções vasculares. 

Adicionalmente, DMNID está associado a uma diminuição no desempenho físico, o 

que, substancialmente, prejudica a qualidade de vida desses indivíduos 
(21, 22)

.  

O principal objetivo no manejo de pacientes com DMNID é a prevenção de 

complicações, por meio da diminuição dos níveis de glicose circulante e redução do 

perfil de risco para doenças cardiovasculares. Para isso, é importante uma mudança no 

estilo de vida, incluindo dieta, exercício físico e cuidados pessoais 
(24)

. 

Ë evidente que em muitos indivíduos, o DM pode ser precipitado ou exacerbado 

pela inatividade física 
(2, 29)

. Assim, o exercício físico apresenta extrema importância no 

tratamento e prevenção de DMNID, além de trazer muitos benefícios à saúde, pois sabe-
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se que uma atividade física regular melhora a sensação de bem-estar nas atividades de 

vida diária. 

 Acredita-se que o número de pessoas com DM aumente em 40% na próxima 

década, aumentando, de forma considerável, os gastos dispensados aos cuidados com a 

saúde desses pacientes
(24, 30)

. 

Esse trabalho visa fazer uma revisão bibliográfica que correlacione os efeitos do 

exercício físico em pacientes com DMNID e, assim, estabelecer um fundamento teórico 

sobre a reabilitação e possível instituição de programas de exercício de caráter 

preventivo. Revisão realizada através de banco de dados de periódicos: bireme, scielo, 

pubmed, lilacs e livros específicos, que compreendeu o período de 1998 a 2002. 

 

DIABETES E DOENÇA CARDIOVASCULAR 

 

 Na DMNID muitos defeitos na ação da insulina e sua secreção levam à 

hiperglicemia. Característica da DMNID, a resistência à insulina pode resultar de falha 

na sinalização do receptor de insulina, afetando todas as suas ações metabólicas, 

incluindo transporte de glicose, síntese de glicogênio, oxidação da glicose 
(34)

.Isso 

resulta em descontrole nos níveis de glicose e hiperglicemia, e expõe tecidos e endotélio 

vascular aos efeitos tóxicos da glicose. 

 Com a hiperglicemia, pode ocorrer reação não-enzimática da glicose com 

proteínas e lipoproteínas nas paredes arteriais, formando, de início, produtos 

glicosilados reversíveis. Com o tempo, eles sofrem desidratações e oxidações resultando 

em produtos finais de glicosilação avançada (advanced glycosilation end products – 

AGEs), que são estáveis e irreversíveis 
(37, 14, 17)

. No endotélio, AGEs diminuem a 

função da barreira vascular, aumentam expressão da adesão celular vascular, inibe o 
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óxido nítrico e altera o balanço das propriedades de coagulação celular 
(37)

, resultando 

em um estado de pró-coagulação, por aumento em fatores de coagulação e inibição de 

agentes fibrinolíticos, contribuindo para a progressão da placa aterosclerótica 
(1, 37)

. 

 A glicosilação de LDL pode interferir em sua função normal e no 

reconhecimento pelos seus receptores, o que pode levar à acumulação de partículas de 

LDL no tecido vascular 
(14, 18, 17)

; o LDL glicooxidado aumenta agregação plaquetária, 

adesão de moléculas ao endotélio e também retardam a trombólise 
(1)

. 

 Nas células onde o transporte de glicose é, em grande parte, independente de 

insulina, resultando em hiperglicemia intracelular, há aumento da via glicolítica e 
 (13, 20, 

17)
, aumento da atividade da PKC, contribuindo para a geração de fatores 

vasoconstrictores e formação de radicais livres derivados do oxigênio, resultando em 

inativação do óxido nítrico 
(13, 20)

, além de, possivelmente, induzir espessamento da 

membrana basal capilar 
(17)

, anormalidades hemodinâmicas (alteração no fluxo 

sangüíneo e aumento de permeabilidade vascular) e elevação de contratilidade arterial 

(38)
. 

 

BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO E DIABETES 

 

 O exercício regular traz benefícios por melhorar o metabolismo lipídico e outros 

fatores de risco para DM, obesidade e hipertensão, com melhores resultados em 

indivíduos sedentários que começaram a se exercitar, levando-se em consideração que a 

resposta ao exercício varia entre as pessoas, provavelmente, devido à interação entre a 

variabilidade genética e meio ambiente 
(25)

. 

 Alguns estudos têm demonstrado que a atividade física contribui para o controle 

de DM por regular, principalmente, níveis de glicose, colesterol, HDL, LDL e atividade 
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de insulina, diminuindo, dessa forma, os fatores de risco predisponentes à lesão 

vascular, embora nem todos os trabalhos sejam conclusivos quanto a esta afirmação, 

como avaliado nas revisões de Boulé et al 
(40)

 e Kelley & Goodpaster 
(41)

. 

 Em 1999, Walker et al 
(42)

 observaram que com um protocolo de caminhada 

houve uma redução dos níveis de glicose e insulina plasmáticas em jejum, mas sem 

alteração de colesterol, HDL e LDL em mulheres diabéticas; assim como Hu-Stampfer 

et al 
(27)

 observaram que caminhada incluída na vida diária foi fortemente relacionada a 

um menor risco de eventos cardiovasculares, em seu estudo de 14 anos de seguimento.  

 Estudos de Ming Wei et al 
(43)

 e Fulton-Kehoe et al 
(44)

 examinando a 

performance cardiorrespiratória e o grau de atividade física desempenhada 

rotineiramente, em relação ao risco de desenvolvimento de IFG e diabetes, 

respectivamente, encontraram uma relação inversa entre o nível de capacidade funcional 

e o risco de surgimento de DMNID. 

 Protocolos onde a associação entre exercício aeróbico e exercícios de resistência 

durante 16 semanas não obteve resultados significativos quanto à redução de glicose em 

jejum, índice de massa corpórea e peso, entretanto apresentaram diminuição da glicemia 

após 2h-OGTT 
(45)

. No entanto, Maiorana et al 
(46)

, encontrou uma relação positiva 

quanto aos níveis de glicose em jejum, composição corpórea, capacidade funcional e 

força muscular, em um programa que durou a metade do tempo. Dados que corroboram 

com os achados de Derouich & Boutayeb 
(47)

 que, através de um modelo matemático 

para diabetes, observaram que a prática regular de atividade física melhora a 

sensibilidade à insulina, baixa a concentração média de glicose circulante e reduz o 

peso, sendo portanto indicada para pessoas com DMNID e em risco de desenvolvê-la. 

 Assim como a insulina, o exercício reduz os níveis de glicose circulante, 

estimulando a translocação de GLUT4 para a superfície da membrana celular e 
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facilitando a entrada de glicose na célula muscular 
(48, 33)

 por uma via de sinalização 

independente da PI 3-K, envolvendo, possivelmente, a estimulação da 5’AMP- proteína 

quinase ativada (adenosine 5’-monophosphate-activated protein kinase – AMPK), 

sugerindo ocorrer recrutamento de diferentes pools intracelulares de GLUT4 
(49, 50, 51)

. 

Também foi proposto que a AMPK tem papel importante na oxidação de ácidos graxos 

e produção de ATP durante o exercício, inativando os inibidores da carnitina 

palmitoiltransferase 1 (CPT 1) 
(52, 31, 50)

. 

 O exercício também exerce um papel protetor no endotélio vascular por facilitar 

a vasodilatação óxido nítrico (ON)-dependente. Durante o exercício há uma maior 

atividade da enzima óxido nítrico sintase (nitric oxide synthase – NOS) presente no 

músculo. O ON produzido afeta o metabolismo elevando o fluxo sangüíneo cardíaco e 

muscular, com conseqüente aumento de oxigênio, substratos e hormônios; promove 

captação de glicose; além de, provavelmente, o treinamento físico modular a ação de 

espécies de oxigênio reativas na disponibilidade de óxido nítrico 
(53, 54, 55, 16, 56)

. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Tendo em vista o que foi exposto, torna-se claro que uma atividade física regular 

é importante no manejo de pacientes com DM, pois modifica o perfil de risco para 

doenças cardiovasculares, por melhorar o metabolismo da glicose, reduzindo seu grau 

de toxicidade e exercendo um efeito protetor no endotélio vascular. 

Sabe-se que a prevalência de DM vem crescendo desde a década de 90 e é 

esperado que esse número dobre até 2010. Junto com a alta prevalência, há também o 

impacto econômico, pois o custo com os cuidados com pacientes diabéticos envolve 

acompanhamentos ambulatoriais, internamentos hospitalares e as terapias com drogas 
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hipoglicemiantes 
(57)

. Por se tratar de uma doença crônica de caráter prevenível, torna-se 

importante o desenvolvimento de práticas de condicionamento físico direcionado, que 

motivem a adesão desses pacientes ao tratamento, visando o controle dos fatores de 

risco para DMNID, assim como a prevenção naqueles com probabilidade de 

desenvolvê-la, tendo em vista o baixo custo econômico no emprego desses programas.  
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RESUMO
Objetivo: Investigar as possíveis alterações morfométricas no tecido ósseo e na concentração sérica de cálcio em
camundongos ovariectomizadas submetidas ao treinamento físico. Métodos: Cinqüenta camundongos fêmeas, com 90
dias de idade, distribuídos em 5 grupos (n=10): controle (C), pseudo-operado sedentário (POS), pseudo-operado treinado
(POT), ovariectomizado sedentário (OVS) e ovariectomizado treinado (OVT). Os grupos OVS e OVT foram submetidos a
ovariectomia, e os grupos POS e POT a uma pseudo-cirurgia.  Trinta dias após a cirurgia, os grupos POT e OVT foram
submetidos ao exercício físico, durante 05 semanas em esteira elétrica a uma velocidade de 20 m/min. Os demais animais
permaneceram sedentários no mesmo período. Após esse período os animais foram sacrificados, coletando o sangue para
realização de dosagens séricas de cálcio e os fêmures direitos para estudo histomorfométrico. Resultados: A concentração
sérica de cálcio no grupo OVT apresentou-se mais baixa do que nos demais grupos (p<0,05). A massa dos fêmures
mostrou-se superior em relação ao grupo controle, nos grupos POT e OVT (p<0,05). A densidade média de osteócitos foi
mais alta no grupo OVS (p<0,05).  O valor médio da área dos osteócitos mostrou diferença apenas entre os grupos POS e
OVS (p<0,05). Não houve diferenças no comprimento ósseo nem no perímetro dos osteócitos. Conclusão: O exercício, em
parte, preveniu as alterações do tecido ósseo decorrentes da ovariectomia e possibilitou um aumento da formação óssea.
Descritores: Metabolismo ósseo. Treinamento físico. Ovariectomia.

ABSTRACT
Purpose: The aim of this study is to evaluate possible morphometric alterations in bone tissue and the calcium serum
concentration in ovariectomized mice subjected to physical training. Methods: Fifty female mice, aged 90 days, divided
into 5 groups (n=10): control (C), pseudo-operated sedentary (POS), pseudo-operated trained (POT), ovariectomized
sedentary (OVS) and ovariectomized trained (OVT). Groups OVS and OVT were subjected to an ovariectomy, and groups
POS and POT were subjected to a pseudo-surgery.  Thirty days after the surgery, groups POT and OVT were subjected to
physical training during 05 weeks in ergometer at a speed of 20m/min. The other animals stayed sedentary at the same
period. Afterwards the animals were sacrificed and had blood collected to realize calcium serum dosage and the rigth
femurs were collected to realize a histomorphometric study. Results: The calcium serum concentration in group OVT was
lower than the other groups (p<0,05). The mass of femurs in groups POT and OVT was higher than the group Control
(p<0,05). The average density of the osteocytes was higher in group OVS (p<0,05).  The average value of the area of the
osteocytes showed difference only between groups POS and OVS (p<0,05). There were no differences in the bone length,
nor in the osteocytes perimeter. Conclusion: The physical training in part prevented the alterations in the bone tissue due
to the ovariectomy and enabled an increase of the bone formation.
Key words: Bone metabolism. Physical training. Ovariectomy.
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Introdução

A osteoporose é uma patologia óssea sistêmica
caracterizada por um desequilíbrio entre reabsorção e
formação óssea, resultando em um aumento da fragilidade
óssea1,2. A deficiência estrogênica é a causa mais comum de
osteoporose, e o modelo animal que melhor representa a
redução de massa óssea após a menopausa é a rata
ovariectomizada, pois a redução de estrógenos observada
neste modelo produz aumento na taxa de remodelação óssea
com reabsorção superando a formação3. A ação do hormônio
estrogênico sobre o tecido ósseo ainda não foi claramente
definida, mas sabe-se que ele influencia a diferenciação de
células progenitoras hematopoiéticas em osteoclastos e
participa da regulação de citocinas e de fatores locais
envolvidos nos mecanismos de remodelação óssea4.  O
exercício físico, por promover estímulo mecânico que leva à
osteogênese, tem sido utilizado em diversas modalidades
para se obter manutenção ou aumento da massa esquelética,
tanto em estudos utilizando animais, como em humanos,
sendo considerado uma estratégia para reduzir o risco de
osteoporose5,6. Estudos têm demonstrado que a prática de
exercício físico regular é um fator importante na prevenção
e tratamento da osteoporose7, porém, o mecanismo exato
pelo qual a atividade física aumenta a massa óssea ainda
não está esclarecido. Desta forma o objetivo deste estudo
foi analisar as possíveis alterações sobre a morfologia
celular de osteócitos da área cortical proximal do fêmur e
nas concentrações séricas de cálcio de camundongos
ovariectomizadas submetidas ao treinamento físico em
esteira.

Métodos

Foram utilizados 50 camundongos albinos, “swiss”
(Mus musculus), fêmeas, com 90 dias de idade, pesando,
inicialmente 25-35 g., mantidos no biotério do Departamento
de Biofísica e Radiobiologia da UFPE. Os animais foram
distribuídos aleatoriamente em cinco grupos compostos por
10 animais: Controle; OVS: Ovariectomizado Sedentário;
OVT: Ovariectomizado Treinado; POS: Pseudo-operado
Sedentário; POT: Pseudo-operado Treinado.

No início do experimento, os animais dos grupos OVT
e OVS foram submetidos a cirurgia para retirada dos ovários,
enquanto que os animais dos grupos POS e POT foram
submetidos a uma pseudo-cirurgia, sendo realizada uma
pequena incisão  atingindo apenas pele e tecido
subcutâneo, que foram suturados logo em seguida. Para
este procedimento cirúrgico os animais foram anestesiados
via subcutânea com uma solução de cloridrato de xilazina
(Rompum ® – Bayer) (10 mg/Kg) e quetamina (Ketalar®)
(25mg/Kg). O grupo controle não foi submetido a qualquer
procedimento cirúrgico.

Para a realização do protocolo de treinamento físico
foi confeccionada uma esteira medindo 35 X 15cm, com
paredes montadas em material plástico (LEGO-DACTAâ) e
piso emborrachado, motor de 2,5 Ampers – 30 Watts, e
controle de velocidade de 15 a 20 m/min., movida a
eletricidade. Os animais dos grupos OVT e POT foram
exercitados a uma velocidade de 20m./min. 8,9, trinta dias

após a cirurgia, durante 5 semanas, com aumento
progressivo do tempo de treino: 1a semana – 5 min/dia; 2a

semana – 10 min/dia; 3a semana – 14 min/dia; 4a e 5a semanas
– 20 min/dia. Os animais dos grupos OVS, POS e controle
não foram submetidos ao treinamento. Ao término do
treinamento, os animais foram submetidos ao procedimento
anestésico descrito anteriormente, coletou-se o sangue por
punção cardíaca, e em seguida ao sacrifício dos animais, foi
realizada uma incisão da região abdominal inferior até o
joelho direito, desinseridos os músculos e tendões das
regiões anterior e posterior da coxa e desarticulado o fêmur
direito em toda a sua extensão. Após a coleta os fêmures
foram dissecados e descarnados, pesados em balança digital
(precisão de 0,1mg) e mensurados com régua milimetrada.
Posteriormente foram realizados cortes transversais para
obtenção de amostras da diáfise proximal do fêmur. Em
seguida as amostras foram fixadas em solução fixadora de
formol tamponado por um período de 72 horas e
descalcificadas em ácido nítrico a 5% durante 48 horas. O
material foi incluído em parafina e obtidos 03 cortes de 4µm
de espessura para cada amostra no sentido longitudinal do
osso. Os cortes foram corados com hematoxilina e eosina
(HE).

Dosagem sérica do cálcio

O soro obtido foi centrifugado a 3.000 rpm e para a
determinação do cálcio, utilizou-se o método proposto pela
Labtest-Diagnóstica (Brasil), no qual se utiliza um reagente
aquoso estabilizado. O método colorimétrico  foi usado para
determinar o cálcio sérico. Medido em espectrofotômetro
(Gehaka G3410, Brasil) a 570 nm da cor produzida pelo
complexo formado entre ortocresoftaleína complexona e o
cálcio, em pH alcalino.

Estudo histomorfométrico

A análise histomorfométrica das lâminas foi realizada
em microscópio óptico (Olympus BH-2) com aumento de
400X. Foram escolhidos aleatoriamente 5 campos
microscópicos por lâmina e através de software (TCI pro
for Windows 95), as imagens foram capturadas para o
microcomputador e analisadas por meio do software Optimas
6.1, através do qual foram determinados a densidade de
osteócitos por campo e a área e o perímetro destas células,
localizadas na área cortical proximal do fêmur.

Para a comparação entre os diferentes grupos foi
empregado o teste de Tukey. A significância estatística foi
considerada admitindo-se um nível crítico de 5% em todos
os casos.

Resultados

As figuras 1, 2 ,3 e 4 representam os valores obtidos
para a análise da concentração sérica de cálcio, massa
femoral, densidade e área dos osteócitos, respectivamente.
Não foram observadas diferenças, com relação ao
comprimento médio do fêmur (p>0,05) e o perímetro dos
osteócitos (p>0,05).
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ovariectomizados apresentaram perda óssea, mas não
houve diferença significativa no cálcio plasmático total, em
relação a animais submetidos à cirurgia simulada11. Sabe-se
que os hormônios estrogênicos apresentam efeitos diretos
sobre o osso, e também, sobre os rins e intestinos, órgãos
que têm papéis importantes no transporte do cálcio,
havendo geralmente aumento do cálcio plasmático total
quando há deficiência estrogênica, como na menopausa ou
após ovariectomia, e queda desta concentração com a
realização de reposição estrogênica 12. No entanto, ainda
existem dúvidas sobre a influência do estrógeno sobre as
diversas frações de cálcio contribuindo para a concentração
do cálcio plasmático total. De acordo com os resultados
aqui apresentados, os animais treinados, tanto
ovariectomizados quanto pseudo-operados, mostraram
discreto aumento da massa femoral em relação aos animais
controle, o que sugere possível aumento da deposição
mineral no osso, sobretudo nos animais ovariectomizados
treinados, que apresentaram redução sérica de cálcio. Por
outro lado, não houve alterações no tamanho do fêmur,
provavelmente devido ao estado de maturação esquelética
dos animais. Entretanto, estudos com animais mais jovens
demonstraram aumento de massa óssea subseqüente ao
exercício 9,13. A adaptação esquelética ao estresse mecânico

FIGURA 1 - Valores médios da concentração sérica de cálcio (mg/
dL) dos animais controle; pseudooperados sedentários
(POS); pseudo-operados treinados (POT);
ovariectomizados sedentários (OVS);
ovariectomizados treinados (OVT). (*): Indica
diferença em relação ao grupo controle, (*): Indica
diferença em relação ao grupo OVS, (*) : Indica
diferença em relação ao grupo POT, (*): Indica
diferença em relação ao grupo POS (p<0,05 para o
Teste de Tukey).

FIGURA 2 - Valores médios da massa (mg) dos fêmures direitos dos
animais controle; pseudooperados sedentários (POS);
pseudo-operados treinados (POT); ovariectomizados
sedentários (OVS) e ovariectomizados treinados
(OVT). (*) Indica diferença em relação ao grupo
controle (p<0,05 para o Teste de Tukey).

FIGURA 3 - Densidade média de osteócitos por campo microscópico
nos grupos controle; pseudo-operados sedentários
(POS); pseudo-operados treinados (POT);
ovariectomizados sedentários (OVS) e
ovariectomizados treinados (OVT). (*) Indica diferença
em relação ao grupo controle (p<0,05 para o Teste de
Tukey).

FIGURA 4 - Valores médios da Área dos osteócitos (µm2) nos
grupos controle; pseudooperados sedentários (POS);
pseudo-operados treinados (POT); ovariectomizados
sedentários (OVS) e ovariectomizados treinados
(OVT). (*): Indica diferença em relação ao grupo
POS (p<0,05 para o Teste de Tukey).

Discussão

Nossos dados sugerem que o treinamento físico está
relacionado com a redução da concentração sérica de cálcio
em camundongos fêmeas submetidas a ovariectomia, e não
exerce influência sobre os animais que tiveram os ovários
preservados. Como os animais ovariectomizados treinados
apresentaram ainda aumento da massa femoral, pode-se
inferir que esta redução na concentração sérica de cálcio
esteja relacionada a uma maior deposição de cálcio no osso,
que não foi quantificada neste estudo, embora estudo com
ratos Wistar machos submetidos a treinamento de esteira
não tenha encontrado diferença no conteúdo de cálcio no
fêmur 10. Horcajada et al. 8 não encontraram alteração
significativa nos níveis plasmáticos de cálcio em ratos
orquidectomizados submetidos a treinamento em esteira.
Entretanto, observaram que o conteúdo de cálcio no fêmur
esteve mais elevado nos animais treinados. Neste estudo,
os animais ovariectomizados sedentários não apresentaram
alterações nos níveis de cálcio sérico. Corroborando com
estes achados, estudo utilizando ratas submetidas a
ovariectomia, recebendo uma dieta contendo 0,1% de cálcio
para representar a ingesta de cálcio consumida por mulheres
na pós-menopausa, verificou que os animais
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poderia ser explicada pela teoria mecanoestática 13, segundo
a qual o aumento do estímulo mecânico leva ao aumento na
modelação e diminui a remodelação óssea. Em ossos jovens,
tanto a modelação quanto a remodelação estão ativas,
enquanto que em ossos adultos, a modelação está diminuída
e a remodelação é predominante. Conseqüentemente, a
resposta do osso ao exercício deve ser dependente de
alterações da remodelação óssea, tanto em ratos adultos
quanto em ratos jovens. Neste estudo, não se observou
influência do treinamento físico sobre a histomorfometria
óssea, porém, a ovariectomia associada ao sedentarismo
esteve relacionada à redução na área dos osteócitos, e
possivelmente devido a esta redução, houve maior
densidade de células por campo microscópico. A densidade
de osteócitos sofre influências de alterações na
diferenciação final de células da linhagem osteoblástica,
podendo estar elevada na osteoporose, ou quando a
mineralização da matriz óssea está prejudicada 14. Os
osteócitos teriam a função de regular o recrutamento de
unidades básicas de modelação em resposta a estímulo
mecânico, modulando a diferenciação de osteoblastos em
osteócitos e aumentando a produção de fatores locais.
Mullender et al 15 verificaram maior densidade de osteócitos
e maior densidade e menor área de lacunas osteocitárias em
pacientes osteoporóticos, sugerindo que na osteoporose
os osteócitos promovem menor volume ósseo e ocorre
redução na vida média dos osteoblastos. Além disso, o
tamanho dos osteócitos é proporcional ao tamanho dos
osteoblastos dos quais eles se diferenciaram16.

Conclusão

O exercício, em parte, preveniu as alterações do tecido
ósseo decorrentes da ovariectomia e possibilitou um
aumento da formação óssea, evidenciado pela redução da
concentração sérica  de cálcio e o discreto aumento da massa
femoral.
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