
BRUNA DE OLIVEIRA PERESTRELO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Potencial antioxidante do chá de camomila nas glândulas salivares e sua 

influência no estado glicêmico de ratos diabéticos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

São Paulo 

2018 



  



BRUNA DE OLIVEIRA PERESTRELO 
 

 

 

 

 

 

 

 Potencial antioxidante do chá de camomila nas glândulas salivares e sua 

influência no estado glicêmico de ratos diabéticos  

 

Versão Original 

 

 

 

Dissertação apresentada à Faculdade 
de Odontologia da Universidade de São 
Paulo, pelo Programa de Pós-
Graduação em Odontologia, para obter 
o título de Mestre em Ciênias. 
 
Área de Concentração: Biologia Oral 
 
Orientador: Prof. Dr. Fernando Neves 
Nogueira 

 

 

 

São Paulo 

2018 



Autorizo a reprodução e divulgação total ou parcial deste trabalho, por qualquer meio 
convencional ou eletrônico, para fins de estudo e pesquisa, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catalogação-na-Publicação 
Serviço de Documentação Odontológica 

Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo 
 

 

 
 

Perestrelo, Bruna de Oliveira. 

  Potencial antioxidante do chá de camomila nas glândulas salivares e sua 
influência no estado glicêmico de ratos diabéticos / Bruna de Oliveira Perestrelo; 
orientador Fernando Neves Nogueira. -- São Paulo, 2018. 

89p. : fig., tab. ; 30 cm. 

 

     Dissertação (Mestrado) -- Programa de Pós-Graduação em Odontologia. Área 
de Concentração: Biologia Oral. -- Faculdade de Odontologia da Universidade de 
São Paulo. 

Versão original 

 

 1. Glândulas salivares. 2. Diabetes mellitus. 3. Estresse oxidativo. 4. Chá de 
camomila. I. Nogueira, Fernando Neves. II. Título. 

 

 
 
 

 



Perestrelo BO. Potencial antioxidante do chá de camomila nas glândulas 

salivares, e sua influência no estado glicêmico de ratos diabéticos. Dissertação 

apresentada à Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo para 

obtenção do título de Mestre em Ciências.  

 
 

Aprovado em:     /     /2018 

 

 

Banca examinadora 
 

 

Prof(a).Dr(a)._____________________________________________________ 

Instituição:________________________Julgamento:_____________________ 

 

Prof(a).Dr(a)._____________________________________________________ 

Instituição:________________________Julgamento:_____________________ 

 

Prof(a).Dr(a)._____________________________________________________ 

Instituição:________________________Julgamento:_____________________ 

 

 

 

  



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico esta dissertação a Deus e minha avó Neide Ferrari de Oliveira (in 

memoriam). 

 

  



  



AGRADECIMENTOS 

 

Gostaria de agradecer a Deus, pois sei que sem Ele nada seria possível. 

Aos meus pais, Ricardo e Roseli que me ensinaram valores que nunca 

vou esquecer, que me propuseram tudo que é necessário para que eu pudesse 

realizar meus sonhos, que devo minha vida e todas as minhas conquistas. Pude 

aprender com vocês a importância dos estudos e os mais belos valores de vida. 

Agradeço todo incentivo, confiança e apoio que me deram durante toda a minha 

caminhada. Agradeço a minha irmã Mariana que além de tudo é minha 

companheira de jornada. Juntas, aprendemos e dividimos nossos 

conhecimentos e compartilho minhas melhores lembranças de infância. 

Agradeço a toda minha família e amigos, pelo apoio e torcida. Ao meu namorado 

Maycon Milanez, por todo carinho, amor, amizade, companhia, proteção, 

incentivo, por ter transformado minha vida desde que chegou trazendo muita 

alegria. Obrigada pelos conselhos, por ser o melhor parceiro de jornada e estar 

ao meu lado fazendo tudo que é possível para me ajudar. Você é uma inspiração. 

A meu orientador Prof. Dr. Fernando Neves Nogueira, com o qual tive a 

oportunidade de aprender e desenvolver habilidades. Agradeço a oportunidade, 

através de sua dedicação e confiança consegui avançar. Sou eternamente grata 

pelo apoio e aprendizado. Muito obrigada pelas sugestões, pela atenção e 

paciência. Tive a oportunidade de crescer muito, considero esse período na USP 

como um dos períodos que mais aprendi e desenvolvi, devo isso a você. Muito 

obrigada!  

A Dra. Polliane Morais de Carvalho, muito obrigada por todos os valiosos 

conselhos, por dividir sua experiência comigo, pelo apoio, por acreditar no meu 

trabalho e pela ajuda infinitas vezes. Você foi fundamental para a realização de 

cada etapa. Obrigada pela sua dedicação, responsabilidade e comprometimento 

com este trabalho. Construímos uma amizade que espero que dure para sempre. 

Te agradeço de todo coração, pela sua paciência e carinho. Conte sempre 

comigo.  

Ao laboratório da Profª Drª. Lila M. Oyama por ter me recebido com tanto 

carinho. Obrigada aos técnicos Paloma e Valter, a doce Ana Lúcia, aos alunos 

da pós-graduação. Á todos muito obrigada!!!! Especialmente a professora Lila 



que me recebeu da melhor maneira possível, sempre disposta a ajudar da 

melhor forma. Colaboração fundamental! Muito obrigada pela valiosa 

contribuição nesse projeto.   

Aos técnicos Douglas Nesadal e Elisangela Chein, por toda ajuda tão 

fundamental, pelo apoio, incentivo, conselhos e pelo carinho. Muito obrigada, 

vocês foram fundamentais, junto a vocês pude aprender muito! Obrigada pela 

paciência e me auxiliar nos momentos mais difíceis.  

Aos meus colegas Ana, Regiane, Gabriela e Vitor, que em tantos 

momentos me ajudaram, me ensinaram e compartilharam conhecimentos 

comigo. Espero da mesma forma ter contribuído com a carreira acadêmica de 

vocês. Obrigada por tudo.  

Aos funcionários do departamento de Biologia Oral e Biomateriais, pela 

colaboração em todos os momentos que precisei. Obrigada Rosinha, por me 

acudir nos momentos mais difíceis, sempre com muito carinho.  

À Coordenação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo (CAPES), 

pela bolsa concedida. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Todo o que pede recebe, o que busca encontra.” 

Lucas 11:10 

 

 

 



  



RESUMO 

 
 

Perestrelo BO. Potencial antioxidante do chá de camomila nas glândulas 
salivares e sua influência no estado glicêmico de ratos diabéticos [dissertação]. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão 
Original. 
 

 

O presente estudo teve como objetivo avaliar a influência da administração do 

chá de camomila durante 21 dias sobre parâmetros antioxidantes e estresse 

oxidativo das glândulas parótida e submandibular. Bem como o efeito do 

consumo do chá no transporte de glicose do fígado e possíveis alterações 

sistêmicas. Os grupos estudados foram divididos em controle não tratado (C), 

controle tratado com chá de camomila (CC), diabético não tratado (DM) e 

diabético tratado com chá de camomila (DMC). A indução do diabetes nos 

grupos DM e DMC foi realizada com injeção intraperitoneal de estreptozotocina 

(60 mg/Kg de peso corporal). No 7º dia experimental, os animais do grupo CC e 

DMC iniciaram o tratamento com o chá de camomila. Foram avaliados os 

sistemas antioxidantes enzimáticos por meio da atividade das enzimas 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) e da 

via não enzimática pelo total antioxidante (TAS). O estresse oxidativo foi avaliado 

por meio da quantificação de malondialdeído (MDA). Além disso foram 

analisados os níveis de insulina séricos, glicemia, peso e consumo hídrico e 

alimentar. A via de transporte de glicose foi estudada por meio da avaliação da 

expressão e quantificação das proteínas AKT e AMPK. Os resultados obtidos 

confirmam o potencial hipoglicemiante do chá de camomila, bem como sua ação 

no controle da polidipsia. O chá não alterou os níveis de insulina além disso 

provocou uma redução da expressão da p-AMPK. O tratamento com chá 

ocasionou um aumento nos valores da atividade da GPx e CAT tanto na glândula 

parótida como na submandibular. No entanto, para o TAS o chá provocou 

aumento apenas na glândula submandibular. Na glândula parótida o chá 

diminuiu a peroxidação lipídica. Os resultados obtidos confirmam o potencial 

antioxidante do chá de camomila na glândula parótida dos animais diabéticos 

após tratamento. Conclusão: O tratamento com o chá de camomila aponta como 

sendo promissor na prevenção dos danos oxidativos presentes no diabetes 



mellitus, tanto nas glândulas salivares através da redução do MDA, quanto 

sistemicamente pelo seu potencial hipoglicemiante.  

 

Palavras-chave: Glândulas salivares. Diabetes. Estresse oxidativo. Chá de 

camomila.  

  



ABSTRACT 

 

Perestrelo BO. Antioxidant potential of chamomile tea in the salivary glands and 
its influence on the glycemic state of diabetic rats [dissertation]. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2018. Versão Original. 
 

 

The present study aimed to evaluate the influence of the administration of 

chamomile tea for 21 days on antioxidant parameters and oxidative stress of the 

parotid and submandibular glands. As well as the effect of tea consumption on 

the transport of glucose from the liver and possible systemic alterations. The 

groups studied were divided into untreated control (C), control treated with 

chamomile tea (CC), untreated diabetic (DM) and diabetic treated with chamomile 

tea (DMC). The induction of diabetes in the DM and DMC groups was performed 

with intraperitoneal injection of streptozotocin (60 mg / kg body weight). On the 

7th experimental day, the CC and DMC animals started treatment with chamomile 

tea. The enzymatic antioxidant systems were evaluated through the activity of the 

enzymes superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT) and glutathione 

peroxidase (GPx) and non-enzymatic pathway by total antioxidant (SAT). 

Oxidative stress was evaluated by the quantification of malondialdehyde (MDA). 

Serum insulin levels, glycemia, weight, and water and food intake were also 

analyzed. The glucose transport pathway was studied by evaluating the 

expression and quantification of AKT and AMPK proteins. The results confirm the 

hypoglycemic potential of chamomile tea, as well as its action in the control of 

polydipsia. The tea did not alter insulin levels, in addition it caused a reduction of 

p-AMPK expression. Treatment with tea caused an increase in the values of GPx 

and CAT activity in both the parotid gland and the submandibular gland. However, 

for TAS the tea caused only increase in the submandibular gland. In the parotid 

gland the tea decreased lipid peroxidation. The results confirm the antioxidant 

potential of chamomile tea in the parotid gland of diabetic animals after treatment. 

Conclusion: Treatment with chamomile tea is shown to be promising in preventing 

the oxidative damage present in diabetes mellitus, both in the salivary glands 

through the reduction of MDA and systemically due to its hypoglycemic potential. 

 

Keywords: Salivary glands. Diabetes. Oxidative stress. Chamomile tea. 
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1 INTRODUÇÃO 

A glicose é a principal fonte de energia para a maioria dos organismos e tem 

papel central no metabolismo e homeostasia celular. Na regulação fisiológica desse 

carboidrato dois hormônios são fundamentais: o glucagon e a insulina. Em indivíduos 

saudáveis, após uma refeição a secreção de insulina é estimulada e a de glucagon é 

inibida por uma ação combinada de hiperglicemia e hiperinsulinemia (1, 2). A insulina 

desempenha papel importante no armazenamento de energia. O efeito básico da 

ausência da insulina sobre o metabolismo da glicose impede a captação eficiente e 

utilização desse carboidrato, provocando aumento das concentrações de glicose no 

sangue, levando a um quadro de hiperglicemia (3). O diabetes mellitus (DM) é um 

grupo de desordens metabólicas caracterizadas por hiperglicemia crônica decorrente 

de defeitos na secreção de insulina, na sua ação ou ambos. Está associada a longo 

prazo a disfunção e falência em vários órgãos, especialmente olhos, rins, coração e 

vasos sanguíneos. Os principais sintomas são polifagia, polidipsia e poliúria (4).  

Indivíduos com DM tem aumento da geração de espécies reativas de oxigênio 

(EROs) um tipo de radical livre, devido a exposição a níveis elevados de glicose 

durante muito tempo induzindo o estrese oxidativo, com papel central na patogênese 

e progressão dessa doença e de suas complicações (5). Os radicais livres, como as 

EROs são inevitavelmente gerados pelo organismo em condições normais, como 

subproduto de vários processos bioquímicos. Entretanto, quando em excesso 

apresentam efeitos prejudiciais e podem reagir com as principais classes de 

biomoléculas, como proteínas, DNA e lipídeos, como resultado dessa interação 

podem ocorrer alterações estruturais, bem como anormalidades funcionais (6, 7).  A 

interação entre as EROs com os lipídeos, causam alterações peroxidativas que 

resultam em elevação dos produtos da peroxidação lipídica como o malondialdeído 

(MDA). O estresse oxidativo é uma condição em que ocorre desequilíbrio entre a 

produção de EROs e sua remoção pelos sistemas antioxidantes enzimático e não 

enzimático (8).  

Conceitualmente, um agente antioxidante é qualquer substância que, quando 

presente em baixas concentrações quando comparadas com o substrato oxidável 

retarda significantemente ou previne a sua oxidação. Desta maneira, a utilização de 

agentes antioxidantes torna-se importantes ferramentas no tratamento do estresse 
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oxidativo, e consequentemente, dos danos causados pela DM (9). Nosso sistema 

antioxidante é dividido em duas vias: enzimática e não enzimática. A primeira inclui as 

enzimas superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx) e catalase (CAT). 

A segunda inclui agentes antioxidantes como a camomila, que vem sendo estuda 

devido os efeitos protetores dessa planta contra complicações da hiperglicemia. A 

camomila tem ainda a propriedade de aumentar os níveis das enzimas antioxidantes 

e diminuir a peroxidação lipídica (10).  

Outras complicações associadas com DM são as alterações bucais, as quais 

podem afetar também as glândulas salivares parótida e submandibular (11). Estas 

constituem um grupo de glândulas exócrinas localizadas na região da boca, as quais 

vertem seus produtos de secreção para a cavidade oral, formando, no conjunto, a 

saliva. Está é composta por uma variedade de proteínas, glicoproteínas e eletrólitos 

importante para a manutenção da saúde oral (12). Outras complicações orais 

associadas ao diabetes, incluem xerostomia (sensação de boca seca), e/ou 

hipossalivação, além de problemas periodontais (13).   

O objetivo do presente estudo foi analisar o efeito do chá de camomila sobre 

parâmetros antioxidantes e estrese oxidativo das glândulas parótida e submandibular. 

Visamos ainda estudar o transporte de glicose no fígado e as possíveis alterações 

sistêmicas causadas pelo uso do chá de camomila nesse modelo experimental, tais 

como: glicemia, níveis de insulina, peso corporal e consumo hídrico e alimentar.   
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Os tópicos abordados na revisão de literatura são referências teóricas acerca 

do tema bem como estudos relacionados.  

2.1 REGULAÇÃO FISIOLÓGICA DA GLICOSE E O DIABETES MELLITUS 

Os carboidratos são cruciais para o desenvolvimento e funcionamento de todos 

os organismos, não apenas como fontes de energia, mas também como moléculas 

ricas em informações (DNA). São compostos formados por átomos de carbono ligados 

à grupos hidroxila.  Uma propriedade importante que possibilita o desenvolvimento de 

suas numerosas funções é a enorme diversidade estrutural possível dentro dessa 

classe de moléculas. Os carboidratos simples são chamados de monossacarídeos, 

são aldeídos ou cetonas que têm dois ou mais grupos hidroxila. Ademais, de acordo 

com seu número de átomos de carbono podem ser designados trioses, tetroses, 

pentoses, hexoses ou heptoses. Os monossacarídeos mais conhecidos são as 

hexoses, como a glicose e a frutose (14, 15). 

A glicose é a principal fonte de energia para os organismos eucariontes e tem 

papel central no metabolismo e homeostasia celular. Quase todas as células são 

capazes de atender às suas demandas energéticas a partir desse açúcar, e algumas 

são estreitamente dependentes desse carboidrato, como as hemácias e as células do 

tecido nervoso. No caso das hemácias isso se deve ao fato dessas células não 

apresentarem mitocôndria para o metabolismo aeróbico; já o encéfalo apresenta uma 

barreira para entrada de lipídeos, o cérebro por sua vez é dependente de um continuo 

fornecimento de glicose e baixas concentrações sanguíneas podem causar 

convulsões, perda de consciência e dano celular irreversível. Por outro lado, níveis 

elevados de glicose no sangue tem efeito prejudicial e é referido como 

“glucotoxicidade” que pode levar a disfunção e falência em vários órgãos (1, 2).  

Na regulação fisiológica do metabolismo da glicose dois hormônios são 

fundamentais: a insulina e o glucagon. O glucagon estimula glicogenólise no fígado 

para aumentar os níveis de glicose no sangue.  A insulina é uma proteína pequena, 
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formada por 51 aminoácidos organizados em duas cadeias polipeptídicas ligadas por 

pontes dissulfeto (15). É um hormônio anabolizante que atua no armazenamento de 

substâncias energéticas e no crescimento e diferenciação celular diminuindo a 

produção de glicose hepática e aumentando a entrada desse carboidrato nas células 

musculares e nas células adiposas (16).  

No estado de jejum, a homeostasia da glicose depende do equilíbrio entre a 

produção da glicose hepática e a utilização pelos principais tecidos dependentes de 

insulina, como fígado, tecido adiposo/muscular e pelos não dependentes de insulina 

como cérebro e rins. No caso de elevadas concentrações de carboidratos, a insulina 

faz com que seja armazenado sob a forma de glicogênio, principalmente no fígado e 

nos músculos. Além disso todo o excesso de carboidratos que não pode ser 

armazenado como glicogênio é convertido sob estimulo da insulina, em gordura e 

armazenado no tecido adiposo.  Além do efeito primário que este hormônio causa na 

homeostasia da glicose, ele também promove uma série de outros eventos celulares 

como regulação do transporte de íons e aminoácidos, metabolismo de lipídeos, 

transcrição de genes, aumento dos processos de transdução do RNA mensageiro e 

síntese de DNA. No caso das proteínas, a insulina exerce efeito direto na promoção 

da captação de aminoácidos pelas células e na sua conversão. Além disso, inibe o 

catabolismo das proteínas que já se encontram nas células (17). 

A insulina é secretada pelo pâncreas que é formado por dois tipos principais 

de tecidos: ácinos, que secretam o suco digestivo no duodeno e as Ilhotas de 

Langerhans que incluem 4 tipos de células principais: α, β, δ, e PP. Os principais 

produtos secretados dessas células são o glucagon, insulina, somatostatina e 

polipéptido pancreático, respectivamente. As células α constituem 25% de todas as 

células da ilhota e secretam o hormônio glucagon principalmente em resposta à 

hipoglicemia. As células β constituem cerca de 60% do total de células e secretam 

insulina em resposta a níveis elevados de glicose além de responderem a outras 

substâncias como o glucagon e a acetilcolina. A célula δ representam 10 % de todas 

as células e secretam o hormônio somatostatina em resposta à hipoglicemia. As 

células PP são encontradas em menor número e secretam o polipéptido pancreático 

em resposta a hipoglicemia e secretina (16).  

Para exercer seus efeitos sobre as células-alvo, a insulina em primeiro lugar 

se liga e ativa um receptor proteico, situado na membrana plasmática. O receptor da 

insulina é uma combinação de quatro subunidades que se mantêm unidas por meio 
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de ligações dissulfeto: duas subunidades α (situados do lado externo da membrana 

celular) e duas β (atravessam a membrana, projetando-se no citoplasma celular). 

Devido a ligação existente entre as subunidades α e β, a insulina ao se ligar à 

subunidade α, provoca a autofosforilação das subunidades β projetadas para o interior 

da célula. A autofosforilação ativa a tirosina quinase (enzima ativada) que irá causar 

a ativação ou inativação de algumas enzimas intracelulares, dirigindo assim o 

metabolismo dentro da célula, para então produzir os efeitos desejáveis sobre os 

carboidratos, lipídeos e proteínas. Tais ações resultarão, principalmente, em aumento 

da captação de glicose pelas células do organismo, especialmente as células 

musculares e adiposas, provocado pelo aumento da permeabilidade celular devido à 

estimulação da síntese de transportadores de glicose (GLUTS) e sua translocação 

através da membrana plasmática (18, 19). Um grupo de proteínas, pertencentes à 

família de proteínas AKT (AKT1, AKT2 e AKT3), também chamadas de proteínas 

quinase B, é composta por proteínas quinase de serina/tirosina que desempenham 

importante papel na sinalização celular de mamíferos. A fosforilação da AKT, que 

ocorre pela ação da proteína PI3-K, resulta em várias ações intracelulares da insulina, 

como, por exemplo, o aumento do transporte de glicose através da estimulação de 

vesículas contendo GLUT4 do citoplasma para a membrana celular em músculo e 

tecido adiposo. A proteína AKT medeia as ações da insulina no transporte de glicose, 

síntese de glicogênio, síntese proteica, lipogênese e inibição da gliconeogênese 

hepática. Sendo considerada uma proteína-chave para estimular a captação de 

glicose ou síntese de glicogênio (20).  

O efeito básico da ausência da insulina ou a resistência à ação da insulina 

sobre o metabolismo da glicose é impedir a captação eficiente e utilização da glicose, 

pela maioria das células do organismo. Como resultado, a concentração glicêmica 

aumenta, levando a um quadro clínico denominado hiperglicemia, que contribui para 

diminuir a homeostasia da glicose. Apesar de tal aumento a utilização celular do 

referido carboidrato reduz ainda mais e a utilização dos lipídeos e das proteínas como 

fontes de energia, por outro lado, aumenta. Portanto, uma alteração na ação 

fisiológica da insulina pode afetar o metabolismo de todos os nutrientes, este é o 

quadro encontrado no diabetes mellitus (DM) e está associado a grandes alterações 

nas respostas fisiológicas mencionadas anteriormente (3, 18).  

O DM é um distúrbio metabólico, de etiologia múltipla, caracterizada pela 

hiperglicemia crônica com distúrbio no metabolismo de carboidratos, gorduras e 
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proteínas, resultante de defeitos na secreção da insulina, sua ação, ou ambos. A 

hiperglicemia crônica no diabetes está associada, à longo prazo, a danos, disfunção 

e falência em vários órgãos, principalmente olhos, rins, nervos, coração e vasos 

sanguíneos (4). 

Sendo um problema de saúde em todo o mundo, sua prevalência vem 

aumentando nos últimos anos. De acordo com a Federação Internacional de Diabetes 

(International diabetes federativon -  IDF) existem 425 milhões de pessoas no mundo 

que vivem com a doença. A estimativa para 2045 é de 629 milhões de doentes. O DM 

é conhecido como um dos maiores problemas de saúde na américa latina. Dos cinco 

países com maior número de pessoas diagnosticadas, o Brasil lidera com mais de 13 

milhões, uma prevalência de 8,7% da população maior de 18 anos (21).  

Atualmente são três os testes recomendados para diagnóstico e 

acompanhamento do estado glicêmico de um indivíduo diabético; (a) teste de glicemia 

(concentração de glicose no sangue) em jejum (≥ 126) confirmado com a repetição do 

teste; (b) teste de glicemia casual (≥ 200) realizado a qualquer momento do dia 

associado a sintomas e o (c) teste de tolerância a glicose (>200) que consiste de duas 

coletas, sendo a primeira em jejum é a segunda após duas horas da ingestão de 75g 

de glicose. O Exame da hemoglobina glicada reflete uma média dos níveis glicêmicos 

por um período de 2-3 meses, além de ser indicado para o diagnostico (≥ 6,5%), é 

utilizado para monitoramento do tratamento (controle metabólico) (22).  

O diabetes mellitus pode ser classificado principalmente em dois tipos. 

Diabetes tipo 1 e tipo 2. O primeiro, anteriormente denominado de diabetes juvenil ou 

diabetes insulino dependente, representa 5-10% das pessoas com diabetes e 

caracteriza-se pela deficiência absoluta de insulina, que inclui dois subtipos: imune-

mediada e idiopática.  Já o tipo 2, anteriormente denominado não insulina-

dependente, representa cerca de 90-95% das pessoas com diabetes e caracteriza-se 

pela resistência à ação da insulina. Logo o organismo não consegue usa-la 

efetivamente. Existem ainda outros tipos de diabetes como a gestacional, 

desenvolvida durante a gravidez e que normalmente desparece em seguida. As 

principais manifestações clínicas que ocorrem com o aumento da glicemia são 

polifagia, poliúria, polidipsia e o hálito cetônico que ocorre pela presença dos corpos 

cetônicos advindos do metabolismo de ácidos graxos. O aumento exacerbado dos 

corpos cetônicos no sangue causa um quadro de acidose, podendo levar o indivíduo 

ao coma, principalmente no diabetes tipo 1. Esse quadro se desenvolve da seguinte 



31 
 

 

maneira quando há falta de insulina e o organismo não consegue usar a glicose como 

fonte de energia, umas das alternativas encontradas para manter o funcionamento 

celular é utilizar os estoques de gordura para obter a energia necessária. Entretanto, 

o resultado desse processo leva ao acúmulo dos corpos cetônicos o que provocara 

uma acidez no sangue, que é extremamente desfavorável para o organismo, pois para 

a maioria das reações químicas que ocorrem nas nossas células dependem de uma 

faixa de pH muito estreita, ou seja, não pode variar muito (4, 22, 23).  

O diabetes tipo 1 imune mediada é resultado de uma destruição celular por 

meio de um processo autoimune das células β do pâncreas, tem predisposição 

genética e pode estar relacionada a fatores ambientais ainda mal definidos. Nessa 

forma de diabetes a destruição das células β é bastante variável, sendo rápida em 

alguns indivíduos (principalmente em crianças) e lento em outros (principalmente 

adultos). Geralmente acomete crianças e adolescentes que podem apresentar 

cetoacidose como primeira manifestação da doença. Já os pacientes adultos podem 

manter uma função residual das células β suficiente para prevenir cetoacidose por 

muitos anos, porém o risco de desenvolver esse quadro aumenta se tais indivíduos 

em algum momento passem a se tornar dependentes do uso da insulina.  Os pacientes 

raramente são obesos, entretanto a presença da obesidade não é incompatível com 

o diagnóstico. Algumas formas de diabetes tipo 1 não tem etiologia conhecida sendo, 

portanto, referidas como idiopática. Alguns desses pacientes tem insulinopenia 

permanente e são propensos a cetoacidose metabólica, contudo sem evidências de 

um processo autoimune (4, 22).  

Em pacientes portadores de diabetes tipo 2 ocorre, pelo menos duas, 

deficiências fundamentais: (a) redução da sensibilidade à insulina no tecido muscular, 

adiposo e fígado e/ou (b) comprometimento da função das células β do pâncreas com 

redução progressiva da secreção de insulina resultando em hiperglicemia crônica. 

Embora sejam conhecidos diversos sinais, manifestações e sintomas da diabetes tipo 

2, os mecanismos envolvidos na etiologia da doença ainda não estão totalmente 

esclarecidos, contudo é sabido que existe uma forte predisposição genética, maior do 

que no diabetes tipo 1 e que não ocorre processo de destruição autoimune das células 

β pancreáticas. Provavelmente ambos os fatores, genéticos e ambientais, estão 

envolvidos na patogênese desse tipo de diabetes. Frequentemente não é 

diagnosticada no início, isto porque a hiperglicemia se desenvolve gradualmente e 

muitas vezes nos primeiros estágios não é grave o suficiente para que o paciente 
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perceba alguns dos sinais clássicos da doença, o que dificulta um diagnóstico 

precoce. Raramente a cetoacidose metabólica ocorre espontaneamente no diabetes 

tipo 2, quando observada está associada ao estresse ou infecção (3, 17).  

O desenvolvimento da resistência à insulina e alterações no metabolismo da 

glicose é normalmente um processo gradual, que poderá levar a falência das células 

β com redução progressiva na secreção do respectivo hormônio, começando com 

excesso de ganho de peso ou obesidade. A resistência à insulina não está presente 

somente nos músculos e fígado (os principais responsáveis pela disposição de glicose 

após a ingestão de carboidratos) mas está presente também no tecido adiposo, nos 

rins, trato gastrointestinal, cérebro e nas próprias células β pancreáticas. No caso dos 

músculos múltiplas alterações contribuem para a resistência, entre elas podemos 

citar: defeitos na sinalização da insulina, nos transportadores de glicose, na 

fosforilação da glicose e na síntese de glicogênio. No fígado, a resistência à insulina, 

causa aumento da sensibilidade ao glucagon, elevação do fornecimento de substratos 

como ácido graxos, glicerol e aminoácidos, provocando aumento da gliconeogênese 

que é a responsável pela produção basal de insulina na hiperglicemia de jejum. Além 

disso, o fígado em si apresenta uma diminuição da captação de glicose. 

Concomitantemente a resistência insulínica muscular, hepática associadas ao 

aumento da reabsorção renal provocam alterações metabólicas contribuindo para o 

aumento da glicemia pós-prandial (3).  

O transporte de glicose pode ser feito também por um mecanismo 

independente de insulina, mediado por uma proteína quinase ativada por AMP 

chamada AMPK. A contração muscular ativa aumenta a atividade da AMPK, 

estimulando o transporte de glicose. Um estudo com camundongos demonstrou que 

a atividade da via AMPK está reduzida no modelo animal com diabetes induzida, 

nesse trabalho o aumento da atividade de AMPK no fígado e no músculo foi 

responsável pelo aumento da expressão de GLUT 4 um transportador de glicose na 

membrana celular reduzindo a hiperglicemia nesses animais (24). 

As alterações fisiopatológicas caracterizadas por disfunção das células β 

associada a resistência à insulina progressivamente dificultam o controle dos níveis 

glicêmicos. A hiperglicemia crônica é característica tanto do diabetes tipo 2 quanto do 

diabetes tipo 1 e é certamente um importante fator patogênico no desenvolvimento 

das alterações microvasculares na retina, glomérulo renal e nervos periféricos, 

provocam perda da visão, insuficiência renal e neuropatias respectivamente.  A 
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diabetes também está associada a aceleração das complicações macrovasculares 

como aterosclerose que pode atingir artérias que fornecem o suprimento sanguíneo 

ao coração, cérebro e as extremidades inferiores. Além disso, os pacientes têm um 

risco maior de infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral (AVC) e amputação 

dos membros (25).  

Tanto as complicações microvasculares como as macrovasculares estão 

fortemente relacionadas com o estresse oxidativo, que é induzido pelo aumento da 

produção de espécies reativas de oxigênio (EROs). O termo estresse oxidativo é 

utilizado em circunstâncias de desequilíbrio entre a produção de EROs e a capacidade 

antioxidante endógena. Diversos mecanismos moleculares estão envolvidos no 

aparecimento dessas complicações vasculares e são desencadeados durante a 

hiperglicemia através da formação das EROs entre elas o aumento do fluxo da via de 

formação do poliol, aumento da produção de produtos finais da glicação avançada 

(advanced glycation ends products – AGE), ativação da proteína quinase C e auto-

oxidação da glicose (25, 26).  

2.2 DIABETES MELLITUS E O ESTRESSE OXIDATIVO 

Conceitualmente as EROs são átomos, íons ou moléculas que contêm oxigênio 

com um elétron não-pareado em sua órbita externa. São caracterizadas por grande 

instabilidade e elevada reatividade e tendem a ligar o elétron não-pareado com outros 

presentes em estruturas próximas de sua formação, comportando-se como receptores 

(oxidantes) ou doadores (redutores) de elétrons. As EROs são exemplos de radicais 

livres e além delas existem, as espécies reativas de nitrogênio (oxido nítrico, dióxido 

de nitrogênio, peroxinitrito), espécies reativas de enxofre (radical tiíla), espécies 

reativas de cloro (ácido hipocloroso), metais de transição (ferro, cobre, manganês) e 

as espécies reativas de carbono (27). 

Todos os organismos, com exceção daqueles que são anaeróbicos ou 

aerotolerantes, necessitam de O2 para a produção eficiente de energia (na forma de 

ATP), através da oxidação completa da molécula de glicose, podemos dividir esse 

processo em três etapas básicas: glicólise, ciclo de Krebs e fosforilação oxidativa que 

acontecem em diferentes regiões da célula. Durante o ciclo de Krebs ocorre a 
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oxidação completa da glicose, que consiste na remoção dos elétrons desse 

carboidrato e transferência para a nicotinamida adenosina dinucleotído (NAD) e 

flavina adenosina dinucleotído (FAD) que se convertem em NADH e FADH2 em 

seguida irão para a cadeia respiratória no interior da mitocôndria, a última etapa do 

metabolismo da glicose denominada fosforilação oxidativa. É com a energia desses 

elétrons que a cadeia produz ATP (14, 15).  

A membrana interna da mitocôndria possui um sistema de complexos proteicos 

com função de transportar os elétrons, como os que foram retirados da glicose e 

transferidos para as coenzimas NADH e FADH2. Esses elétrons são atraídos pelo 

oxigênio e passam por estes complexos. Nos organismos aeróbicos o oxigênio atua 

como receptor de elétrons e durante a respiração celular em condições normais 

recebe quatro elétrons e se reduz formando água. Porém, é observado que durante 

esta etapa existe um escape de elétrons que podem reagir diretamente com o O2, 

formando ânion superóxido (O2
-) e o peróxido de hidrogênio (H2O2), quando o oxigênio 

recebe um ou dois elétrons respectivamente. O H2O2 pode se reduzir e formar o radical 

hidroxil (HO.) esses compostos são exemplos de (EROs) sendo a mitocôndria 

considerada a principal fonte geradora dessas espécies (14, 15, 25). 

Os radicais livres como as EROs são inevitavelmente gerados pelo organismo 

em condições normais, como subproduto de vários processos bioquímicos como 

citado anteriormente no interior da mitocôndria. Sendo necessários para a 

manutenção do estado redox e quando em concentrações ideias garantem o bom 

funcionamento celular. Ademais, também estão envolvidos na sinalização intercelular, 

imunidade e defesa celular e síntese de substâncias biológicas (6, 7).  

Entretanto, quando em excesso apresentam efeitos prejudiciais e podem reagir 

com as principais classes de biomoléculas, como proteínas, DNA e lipídeos, como 

resultado dessa interação podem ocorrer alterações estruturais, bem como 

anormalidades funcionais. (28) Já foi verificado em estudos clínicos que indivíduos com 

DM tem aumento da geração de EROs. A exposição a níveis elevados de glicose 

durante muito tempo induz o estrese oxidativo, tendo papel central na patogênese e 

progressão dessa doença e de suas complicações (5, 28).  

A interação entre as EROs com as macromoléculas biológicas como os 

lipídeos, causam alterações peroxidativas que resultam em elevação dos produtos da 

peroxidação lipídica como o malondialdeído (MDA). A interação das ERO com os 

ácidos graxos das membranas celulares altera a estrutura dos lipídios, causando 
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modificações biológicas e fisiológicas como a diminuição da fluidez e alteração da 

atividade de ligação entre a membrana, enzimas e receptores através da produção 

descontrolada de peróxidos de lipídios (8, 28, 29). Um estudo realizado com pacientes 

destacou a relação entre as EROs e os danos teciduais em patologias humanas como 

DM. Observou-se um maior conteúdo de MDA em diabéticos e uma correlação 

positiva foi encontrada com a hemoglobina glicada (HbA1c), mostrando que, à medida 

que a glicemia aumentava, a extensão da peroxidação lipídica também (30).  

Na presença de um ambiente hiperglicêmico diversos fatores podem contribuir 

para uma maior geração de radicais livres no individuo diabético, que em altas 

concentrações podem reagir com diversas biomoléculas induzindo o estresse 

oxidativo e como citado anteriormente gerando danos como a peroxidação lipídica. 

Entre eles aumento do fluxo da via do poliol (25).  

Nas condições fisiológicas a via do poliol é responsável por uma pequena 

parcela da conversão enzimática da glicose em sorbitol através da atividade da aldose 

redutase que participa da redução de aldeídos tóxicos para álcool. A nicotinamida 

adenina dinucleótido fosfato (NADPH) é necessária para atividade dessa enzima, e 

durante o estado hiperglicêmico ocorre um aumento do fluxo dessa via, e 

consequentemente maior utilização do NADPH, que é imprescindível para a atividade 

da glutationa, que na célula pode ser encontrada na sua forma reduzida (GSH) ou na 

sua forma oxidada (GSSG).  A GSH atua na remoção dos radicais livres e após ser 

oxidada pode novamente sofrer redução com consumo do NADPH, portanto, a 

diminuição dessa coenzima provocara o aumento da geração EROs que não serão 

devidamente eliminadas, induzindo ou exacerbando o estresse oxidativo. Além disso 

o sorbitol é oxidado em frutose, agente responsável pela glicação (consiste em uma 

ligação covalente de carboidratos a um grupo proteico ou a um lipídeo sem atuação 

de uma enzima) de biomoléculas. Para que ocorra a reação de oxidação da frutose é 

necessário uso do (NAD+) gerando (NADH), que provoca uma alteração da razão 

NAD+: NADH. A alteração dessa razão deflagra consequências importantes para a 

célula como por exemplo, inibição da enzima gliceraldeído – 3- fosfato desidrogenase 

(GAPDH), que é uma enzima essencial na via glicolítica e atua catalisando a 

fosforilação oxidativa do substrato gliceraldeído-3-fosfato em 1,3 – bifosfoglicerato na 

presença do NAD+ e do fosfato inorgânico. O NAD+ poderá estar em quantidade 

reduzida em função de ser utilizado em outras vias como da oxidação da frutose, 

provocando inibição e redução da atividade da GAPDH, em função disso essa enzima 
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fica em excesso ativando a via da proteína quinase C. A GAPDH, além disso pode 

também ser convertida em metilglioxal um precursor dos produtos de glicação 

avançada (AGE) outro mecanismo responsável pela geração de EROs (25, 31). 

Por meio da geração de EROs, da formação de ligações cruzadas com 

proteínas ou das interações com receptores celulares, os AGEs provocam 

respectivamente o estresse oxidativo, alterações morfofuncionais e aumento da 

expressão de mediadores inflamatórios. Os efeitos patológicos estão relacionados à 

capacidade destes compostos de modificar as propriedades químicas e funcionais de 

estruturas biológicas como citado anteriormente. A via de formação de AGEs inicia-se 

a partir da interação de um grupamento amino proveniente de proteínas, lipídios ou 

ácidos nucleicos com um grupamento carbonilico presente em açúcares redutores 

como a glicose, formando a base de Schiff que é instável, e em seguida ocorrem 

rearranjos que são mais estáveis conhecidos como Produtos de Amadori que reagem 

e geram compostos altamente reativos que darão origem aos produtos da glicação 

avançada (AGE). Durante o estado hiperglicêmico temos a geração de importantes 

precursores para a formação de AGEs, como o metilglioxal formado pelo excesso de 

gliceraldeído 3 – fosfato em função da inibição da via glicolítica, o glioxal gerado a 

partir da auto- oxidação da glicose e o 3-deoniglicosona que surge do metabolismo da 

frutose (32, 33).  

O acúmulo de gliceraldeído – 3 fosfato na célula fica em equilíbrio com o 

dihidroxiacetona fosfato (DAG), acaba sendo desviado para a síntese de lipídeos e 

síntese de diacilglicerol que um importante ativador da proteína quinase C que quando 

ativada fosforila substratos e altera a sinalização intracelular, podendo estar 

relacionada com uma série de alterações moleculares que facilitam a disfunção 

endotelial (34).  

Conforme já exposto, pudemos demonstrar a presença do estresse oxidativo 

no DM, isto devido a exposição a níveis elevados de glicose durante um longo período, 

o que pode provocar a diminuição da capacidade de defesa endógena. No entanto, a 

fim de prevenir estes possíveis danos nosso organismo dispõe de mecanismos 

denominados sistemas antioxidantes (16, 25, 26, 31, 32, 34). 



37 
 

 

2.3 SISTEMA ANTIOXIDANTE E O CHÁ DE CAMOMILA 

Conceitualmente, um agente antioxidante é qualquer substância que, quando 

presente em baixas concentrações quando comparadas com o substrato oxidável 

retarda significantemente ou previne a sua oxidação. Nosso sistema antioxidante é 

composto por uma via enzimática e outra não enzimática (9). 

O sistema antioxidante enzimático é composto principalmente pelas enzimas 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT), glutationa peroxidase (GPx). A SOD é 

responsável por catalisar a reação de dismutação de duas moléculas de ânion 

superóxido (O2-) em peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio. Está presente no 

citoplasma (CuZn-SOD) e na mitocôndria (Mn-SOD) em diferentes isoformas (7, 35). 

As seguintes enzimas são capazes de remover H2O2: CAT e a GPx. A CAT está 

presente nos peroxissomas de vários tecidos e libera NADP+ o que proporciona maior 

remoção do H2O2 pelo sistema glutationa peroxidase/redutase, isto porque a CAT 

contém moléculas de NADPH ligadas (36). A glutationa peroxidase (GPx), possui 5 

isoformas identificadas, quatro delas dependentes de selênio e uma não dependente 

de selênio. Cerca de 2/3 está presente no citoplasma e 1/3 na mitocôndria.  A GPx 

também funciona como mecanismo de proteção contra o estrese oxidativo, 

convertendo a (GSH) à (GSSG), removendo H2O2, e formando água. Dessa forma, 

tanto a CAT quanto a GPx evitam o acúmulo de radical superóxido e de peróxido de 

hidrogênio para que não haja produção de radical hidroxil, contra o qual não existe 

sistema enzimático de defesa (10, 37).  

Essas enzimas que compõe nosso sistema enzimático podem ser inativadas e 

consequentemente ter sua atividade diminuída, isto porque um ambiente 

hiperglicêmico é responsável por um aumento da glicação de proteínas, alterando 

suas características estruturais e função. (38). Dessa forma, terapias que possam 

eliminar, e/ou reduzir o estresse oxidativo são interessantes e a sua aplicação tem 

sido cada vez mais encorajada pela comunidade científica. Diversos agentes 

antioxidantes vêm sendo estudados como tratamento de doenças que resultam no 

estresse oxidativo, dentre eles as vitaminas C, E (39) e mais recentemente o chá de 

camomila (40). 

Dentre as diversas variedades de camomila uma delas concentra um maior 

número de pesquisas devido suas propriedades medicinais e segundo as regras 



38 
 

 

internacionais de botânica é denominada Chamomilla recutita (L). No entanto, 

podemos encontrar trabalhos que citam outros sinônimos científicos como Matricaria 

chamomilla e Matricaria recutita. É uma das plantas medicinais mais estudadas e 

conhecidas do mundo. A parte usada com finalidade terapêutica são os capítulos 

florais, os quais possuem seus principais constituintes pertencentes a três classes 

químicas diferentes: sesquiterpenos, cumarinas e flavonoides. Dentre os 

componentes sesquiterpenos, que constituem o óleo essencial, abrangem α- 

bisabolol, chamazulene e α- farnesene. Os compostos polifenólicos incluem: 

cumarinas (herniarina, umbeliferona e esculetin) e flavonoides (apigenina, luteolina e 

quercetina). Além destes encontramos aminoácidos, ácidos graxos, sais minerais e 

ácidos orgânicos. Seus constituintes químicos possuem uma fração lipofílica 

composta pelos componentes do óleo essencial e cumarinas e/ou uma fração 

hidrofílica composta pelos flavonoides, aminoácidos e ácidos orgânicos. São os 

princípios ativos lipofílicos e hidrofílicos responsáveis pela atividade terapêutica da 

camomila (41).  

Vários dos constituintes químicos ativos com potencial biológico da Chamomilla 

recutita (L). estão presentes no óleo essencial (0,4 -1,5%), os quais possuem atividade 

anti-inflamatória, antialérgica e antiespasmódica. Dentre eles, o chamuzulene 

formado sob altas temperaturas, possui reconhecida atividade anti-inflamatória, sendo 

potencializada na presença de outros constituintes do óleo como o α-bisabolol. O 

primeiro, além da referida ação, possui propriedades antibacterianas, antimicóticas e 

ação protetora das mucosas. Já o α-bisabolol possui ação antibacteriana, antifúngica, 

antipirética. Os flavonoides são responsáveis por 9% do seu peso seco e possuem 

propriedades anti-inflamatória e antiespasmódica. Juntamente com as cumarinas são 

solúveis em água quente (42).  

Estudos confirmaram a eficácia do chá de camomila e de seus compostos 

ativos na modulação do estresse oxidativo associado com DM (40, 43-45). Além das 

propriedades já conhecidas citadas acima, alguns trabalhos estão correlacionando os 

componentes dessa planta com efeitos hipoglicemiantes e antioxidante associados à 

diminuição dos danos causados pelo DM, uma vez que tais compostos reduzem os 

níveis glicêmicos, diminuindo a geração de EROs através do aumento da atividade do 

sistema antioxidante em humanos (45, 46) e ratos por meio da eliminação dos radicais 

livres e diminuição da peroxidação lipídica. O esculetin e a quecetina são dois de seus 

compostos ativos os quais tem sido relacionado com a diminuição dos níveis de 
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glicemia em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ). Estes atuam 

inibindo a α-glicosidase intestinal, que é responsável pela degradação do amido em 

glicose. Ao inibir a atividade dessa enzima provocam um retardo da digestão de 

carboidratos consequentemente reduzindo a glicemia pós-prandial (43). Ashokkumar 

et al. sugeriram que o esculetin exerce um efeito protetor no diabetes ao diminuir o 

estresse oxidativo mediado pela hiperglicemia (47). 

Outros dois constituintes das flores da Chamomilla recutita (L). conhecidos 

como ácido clorogênico e ácido fenólico podem desacelerar a absorção de 

carboidratos pela inibição do transporte de glicose intestinal (43). (Panda e Kar 

indicaram que a apigenina, um dos componentes ativos da camomila, aumenta a 

insulina sérica diminuindo a glicemia em ratos diabéticos (48). 

Estudos que utilizaram o extrato aquoso de camomila observaram que em ratos 

diabéticos induzidos por STZ, após a administração do chá apresentaram uma 

diminuição nos níveis de glicose, aumento dos níveis séricos de insulina, diminuição 

nos níveis séricos de MDA e aumento dos níveis das enzimas antioxidantes CAT, 

SOD e GPx no soro e em um estudo em humanos foi observado aumento SOD e GPx 

no fígado e rim (40, 45).  

Não é do nosso conhecimento qualquer estudo que avaliou o efeito do chá de 

camomila nos parâmetros antioxidantes de glândulas salivares. Os estudos indicam 

um aumento das enzimas antioxidantes SOD, GPx (49, 50) na glândula parótida e da 

CAT na glândula submandibular de ratos diabéticos induzidos por STZ (49).  

2.4 GLÂNDULAS SALIVARES, SALIVA E IMPLICAÇÕES ORAIS DO DM 

As glândulas salivares constituem um grupo de glândulas exócrinas localizadas 

na região da boca, as quais vertem seus produtos de secreção para a cavidade oral, 

formando, no conjunto, a saliva. Cada glândula salivar é constituída por elementos 

parenquimatosos revestidos e suportados por tecido conjuntivo. As estruturas do 

parênquima derivam do ectoderma, constituídas por unidades secretoras terminais e 

um sistema de ductos. O tecido conjuntivo, forma o estroma glandular que além de 

fornecer o suporte para o parênquima, contém os vasos sanguíneos e linfáticos, bem 

como os nervos que suprem a glândula. São classificadas em: glândulas salivares 
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maiores (parótidas, submandibulares e sublinguais) e glândulas salivares menores ou 

acessórias localizadas na submucosa oral, com exceção da gengiva e palato duro 

anterior.  Todas as glândulas salivares desenvolvem-se de maneira semelhante. Esse 

processo ocorre entre 4 e 12 semanas de vida embrionária, sendo as parótidas as 

primeiras a se desenvolverem e as sublinguais e glândulas salivares menores as 

últimas (12, 51) . 

A unidade funcional das glândulas salivares, denominada adenômero, é 

constituída pelas unidades secretoras terminais de fundo cego que se abrem em 

pequenos e curtos ductos (intercalares), que têm continuidade com ductos maiores 

(estriado), e esses, por sua vez, reúnem-se em ductos progressivamente de maior 

calibre (excretores), dos quais o último desemboca na cavidade oral (excretor 

terminal). As unidades secretoras terminais podem ser constituídas por células 

serosas, com forma esférica, unidades mucosas tendem a se arranjar formando 

tubulos. Todavia, há unidades secretoras nas quais se encontram celulas serosas 

dispostas em forma de semilua, envolvendo parcialmente as celulas mucosas. 

Também há outro tipo celular denominadas de celulas mioepitelias, que embora, não 

sejam secretoras, localizam-se ao redor unidades secretoras terminais (12, 52).  

Durante algum tempo os ductos foram considerados condutores, hoje sabe-se 

que também participam da composição do produto final. A secreção proveniente dos 

ductos intercalares é basicamente protéica e isotônica em relação ao plasma 

sanguíneo, com alta concentração de sódio (Na+) e cloro (Cl-) e baixa concentração 

de potássio (K+). Após sua passagem pelos ductos extriados , a secreção torna-se 

hipotônica, com baixa concentração de Na+ e Cl-  e alta concetração de K+. A secreção 

de todas as glândulas salivares, juntamente com outros elementos oriundos da 

mucosa e cavidade oral, constituem a saliva total (12).  

As glândulas salivares principais (maiores) são responsáveis pela formação de 

aproximadamente 90% do volume total de saliva. As parótidas são as maiores 

glândulas salivares, sendo constituida por unidades secretoras terminais do tipo 

serosa produzindo uma saliva aquosa e rica em amilase. As células serosas das 

glândulas salivres não são serosas puras como no pâncreas que secreta além de íons 

e água, somente proteínas (enzimas), enquanto que no caso das glândulas salivares, 

a secreção contém um pequeno componente glicoprotéico por isso alguns autores 

consideram essas células de “seromucosas”. Normalmente contribuem com cerca de 
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25% do volume total de saliva não estimulada, porém, quando estimuladas, as 

parótidas produzem cerca de 50% do volume total de saliva (51) . 

Já a submandibular é uma glândula mista em que predominam as unidades 

secretoras serosas em relação às mucosas, porém, ao contrário das parótidas, elas 

secretam uma saliva mais viscosa e rica em mucina, sendo responsáveis por cerca 

de 70% do total de saliva não estimulada  Por sua vez a glândula sublingual é 

predominantemente mucosa, com muitas semiluas serosas, produzem secreção 

viscosa e, estimuladas ou não, contribuem apenas um pouco para o volume da saliva 

total. As glândulas salivares menores estão presentes na mucosa que recobre todas 

as regioes da cavidade oral, com exceção da gengiva e da porção anterior do palato 

duro, são pequenas e  possuem a característica de não terem uma cápsula muito bem 

definida. As suas unidades secretoras terminais estão em sua maioria entremeadas 

no tecido conjuntivo das mucosas de revestimento da boca, principalmente 

submucosa ou entre as fibras musculares da língua. A maior parte delas é constituída 

por unidades secretoras mucosas, a única exceção são as glândulas localizadas na 

base das papilas valadas, que são puramente serosas denominadas Von Ebner, 

desembocando no fundo do sulco, onde se localizam os botões gustativos. As demais 

são denominadas segundo a região em que estão localizadas. Essas glândulas 

produzem menos de 10% do volume total de saliva, porém são responsáveis por 

grande parte do total da secreção de proteína salivar (12, 52).  

O fluido salivar é uma secreção exócrina constituída de aproximadamente 99% 

de água, contendo uma variedade de eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, cloreto, 

magnésio, bicarbonato, fosfato) e proteínas, representadas por enzimas, 

imunoglobulinas e outros fatores antimicrobianos, glicoproteínas, traços de albumina 

e alguns polipéptidos e oligopeptídeos de importância para a saúde bucal. Faz parte 

da composição salivar a glicose e produtos nitrogenados, tais como ureia e amônia. 

Os componentes interagem e são responsáveis por várias funções atribuídas à saliva 

(53). 

As principais funções da saliva presente na cavidade oral são: digestão, pela 

presença de amilase e lipase; proteção da mucosa bucal através do potencial 

lubrificante, ocasionado por seu conteúdo glicoproteico; ação mecânica de limpeza e 

remoção de agregados bacterianos adsorvidos nas proteínas salivares; gustação, não 

só dissolve e conduz substâncias a serem saboreadas até os botões gustativos, como 

também participa do processo de desenvolvimento e maturação deles, pela ação da 
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gustina; capacidade tampão, que pode agir de dois modos, primeiro desequilibrando 

o pH necessário para o crescimento máximo de bactérias, segundo promovendo o 

tamponamento dos ácidos produzidos pela placa bacteriana, através de bicarbonato 

e fosfato; exerce influência ecológica pelo seu amplo espectro de proteínas 

antibacterianas, tais como lisozima, lactoferrina, peroxidase, imunoglobulinas (IgA), 

proteínas ricas em prolinas e outras; possui um conteúdo iônico e proteico, que 

contribui para o processo de remineralização e impede a precipitação precoce de 

cálcio e fosfato, respectivamente (54).  

O processo secretório salivar é bem conhecido e está relacionado ao estímulo 

dos sistemas nervosos simpático e parassimpático. Ambos promovem a secreção 

salivar, porém com características diferentes. O estímulo simpático leva a 

produção/secreção de uma saliva viscosa, rica em proteínas, enquanto o estímulo 

parassimpático leva a produção/secreção de uma saliva aquosa, rica em água e 

eletrólito (55). 

A xerostomia é um dos principais sintomas relatados por pacientes diabéticos, 

sendo um parâmetro subjetivo relatado pelo individuo, que incluem sensação de boca 

seca, dificuldade de falar, mastigar e deglutir. A redução do fluxo salivar é uma medida 

objetiva denominada de hipossalivação. Outras alterações na cavidade bucal 

frequentes nos diabéticos são: síndrome de ardência bucal, distúrbios de gustação, 

ulcerações na mucosa bucal, perda precoce de dentes, dificuldade de cicatrização e 

hálito cetônico (56). Muito estudos apontam outras complicações orais associadas a 

diabetes, aumento da incidência de cárie, infecções fúngicas, líquen plano, língua 

geográfica e fissuras na língua, essas alterações bucais encontradas na DM têm sua 

incidência ou progressão favorecida pelo descontrole glicêmico (57).  

Na literatura há relatos de alterações nas glândulas salivares de animais 

diabéticos, que podem ser responsáveis por mudanças na composição da saliva, 

como o aumento da atividade da peroxidase, amilase e diminuição do fluxo salivar e 

do ácido sálico livre em ratos induzidos por STZ. Essa diminuição observada poderia 

estar relacionada com a xerostomia reportada pelos pacientes diabéticos (58).  

Alguns estudos buscam explicar quais mecanismos estão associados com a 

redução da secreção salivar causando a xerostomia definida como a sensação de 

boca seca.  Uma das hipóteses seria o aumento da expressão do co - transportador 

SGLT1 na glândula parótida e submandibular. No estudo de Robson foi observado 

que o aumento da expressão de SGLT1 nas glândulas salivares aumentou a 
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reabsorção de água na saliva primária o que pode explicar a diminuição da secreção 

salivar induzida pelo diabetes, isto porque esse co-transportador não transporta 

somente glicose, mas atua como um canal de água (59).  

Outro impacto nas glândulas salivares de indivíduos diabéticos são alterações 

no metabolismo de carboidratos. Após 30 dias da indução por STZ foi demonstrado 

um aumento na atividade da enzima hexoquinase tanto das frações ligadas quanto da 

solúvel na glândula parótida. Já para a glândula submandibular em ambas as frações 

foi observado diminuição. Essa diferença pode ser explicada já que as glândulas 

possuem metabolismo com características diferentes, no caso da submandibular o 

metabolismo é predominantemente anaeróbico e da parótida predominantemente 

aeróbico (11). Nas glândulas salivares o metabolismo do glicogênio está alterado e 

concentração do mesmo tanto em ambas as glândulas está aumentado, indicando 

maior acúmulo desse polissacarídeo comparado com os animais controles, em função 

disso ocorre aumento da síntese de glicogênio sintase e redução da atividade do 

glicogênio fosforilase (60).  
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3 PROPOSIÇÃO 

O objetivo do presente estudo foi verificar os efeitos da utilização do chá de 

camomila na atividade do sistema antioxidante nas glândulas salivares submandibular 

e parótida de ratos diabéticos induzidos pela estreptozotocina, bem como avaliar o 

efeito sistêmico do chá de camomila na glicemia, níveis plasmáticos de insulina e via 

de sinalização do transporte de glicose. 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Avaliação do uso do chá de camomila nos seguintes parâmetros metabólicos:  

 

• Glicemia dos animais; 

• Peso; 

• Níveis de insulina no sangue;  

 

Avaliação do uso do chá de camomila nos seguintes parâmetros: 

• Parâmetros antioxidantes da via enzimática:  atividade de: SOD, CAT e 

GPx. 

• Via não enzimática pelo TAS (total antioxidante); 

• Quantificação do MDA; 

 

E estudar as possíveis alterações decorrentes do DM e os efeitos do uso do 

chá de camomila no fígado por meio de análise de Western Blot.  

 

• Detectar AKT e AMPK. 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS  

Os tópicos foram divididos para melhor compreensão das etapas do trabalho 

bem como sua metodologia.  

4.1 ANIMAIS 

 A pesquisa foi conduzida de acordo com os princípios éticos de cuidados com 

animais de laboratório. O estudo foi aprovado pela comissão de ética no uso de 

animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo – 

FOUSP Protocolo 015/2016 (Anexo A).  

Foram utilizados ratos Wistar, mantidos no Biotério do Laboratório de Biologia 

Oral da FOUSP, com peso corporal em torno de 200 a 260g. Durante o período 

experimental os animais foram mantidos em gaiolas individuais com livre acesso à 

água e alimento, ciclo constante de 12hs claro/12hs escuro e temperatura ambiente 

controlada. Este sistema de manutenção de animais reduz o manuseio e como 

consequência o estresse desenvolvido pelos ratos reduzindo fatores que poderiam 

interferir nas condições experimentais.   

Os animais foram divididos em 4 grupos (n = 38) sendo: diabéticos sem 

tratamento (DM) n=10, controles sem tratamento (C) n=10, diabéticos tratados com 

chá de camomila (DMC) e controles tratados com chá de camomila (CC).  

No 7º dia experimental, os ratos dos grupos CC e DMC começaram a tomar o 

chá de camomila. Todos os dias pela manhã os animais eram pesados, e o seu 

consumo de chá do dia anterior mensurados para o devido preparo do chá em uma 

concentração de 200 mg/Kg.  
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4.2 INDUÇÃO DA DIABETES  

Após um período de aproximadamente 16 horas em jejum foi realizada a 

injeção intraperitoneal de estreptozotocina (60 mg/kg de peso corporal) dissolvida em 

tampão citrato de sódio 0,1 M, pH 4,5, para a indução do diabetes nos ratos do grupo 

experimental (DM) e (DMC). Os animais do grupo (C) e (CC), receberam a injeção 

somente do tampão. A glicemia foi determinada 72 horas após a indução e no dia do 

sacrifício. 

A estreptozotocina (STZ), um antibiótico produzido por Streptomyces 

achromogenes, é frequentemente usado para induzir diabetes mellitus em modelos 

experimentais através dos seus efeitos tóxicos nas células β do pâncreas. A ação 

citotóxica da STZ está associada à geração de ERO causando o dano oxidativo. Seu 

efeito biológico reside na susceptibilidade das ilhotas do pâncreas à droga que entra 

no citoplasma através do transportador de glicose GLUT 2. As células β do pâncreas 

são particularmente sensíveis ao dano oxidativo por ERO que é atribuído aos baixos 

níveis de atividade das enzimas antioxidantes nessas células, enquanto o fígado e os 

rins, que também expressam GLUT 2, são mais resistentes (61, 62).  

 

4.3 ADMINISTRAÇÃO DO CHÁ 

Todo dia pela manhã os animais foram pesados e consumo do dia anterior foi 

mesurado, sempre no mesmo horário entre 7 e 8 horas. Para preparo do chá de 

acordo com o peso e consumo de cada animal. O chá foi administrado ao grupo 

diabético tratado (DMC) e controle tratado (CC), em substituição a água, por 21 dias 

consecutivos. Nosso protocolo de extração do chá de camomila foi baseado no 

trabalho de Nija et al. (63). Consta de 3 etapas: inicialmente fervemos a água, 

acrescentamos a planta e deixamos por mais 10 minutos, filtramos o chá e após esfriar 

administramos aos animais. 
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4.4 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS 

A eutanásia dos animais foi realizada 21 dias após a injeção do tampão, da 

estreptozotocina e da administração do chá de camomila nos grupos C, DM, CC e 

DMC respectivamente (Figura 4.1). O sacrifício foi realizado por dose letal de 

anestésico Ketamina e Xilazina (60 e 20 mg/Kg - Vetbrands, Brasil). Os animais de 

todos os grupos foram pesados no início e no dia do sacrifico, além disso os do grupo 

CC e DMC foram pesados diariamente para calcular o volume e de acordo com o peso 

preparar o chá. As. As amostras de glândulas salivares submandibular, parótida e as 

amostras de fígado foram limpas de tecidos aderentes, prensadas entre placas de 

alumínio previamente resfriada e imediatamente foram imersas no nitrogênio líquido, 

posteriormente armazenadas no freezer -80ºC até o momento do uso.  Também foi 

coletado sangue em tubo de plástico por punção cardíaca. 

 

Figura 4.1 – Desenho experimental. No1º, o DM foi induzido nos animais do grupo DM e DMC. 
Setenta e duas horas após a indução aferimos a glicemia em jejum com glicôsimetro. No 
7º dia, os animais do grupo CC e DMC começaram o tratamento com o chá de camomila 
substituindo a água. No 30º, a glicemia em jejum foi aferida com glicômetro, e foi 
realizada a coleta de sangue e demais tecidos de todos os animais.  

 

 

Fonte: O autor 
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4.5 ANÁLISES  

Foram realizadas as seguintes determinações:  

 

✓ Glicemia; 

✓ Determinação de insulina no soro;  

✓ Total Antioxidante; 

✓  Superóxido dismutase (SOD); 

✓  Glutationa peroxidase (GPx); 

✓  Catalase (CAT) e  

✓ Determinação da concentração das proteínas AKT e AMPK. 

4.5.1 Análises em amostras de sangue 

A análise realizada em sangue foi utilizada para determinação da glicemia.  

4.5.1.1 Determinação da glicemia  

A determinação da glicemia foi realizada nos animais de todos os grupos 

através da utilização de um glicosímetro (Roche -Accu-Chek advantage). 72 horas 

após a indução da estreptozotocina ou administração do tampão, com os animais em 

jejum de 12 horas através da coleta de sangue caudal. Esta determinação foi realizada 

para a confirmação do estado diabético nos grupos experimentais (DM e DMC). Foram 
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considerados diabéticos, os animais que apresentaram glicemia superior a 250 mg de 

glicose/dl de sangue. Para os animais do grupo (C e CC), foi realizada no mesmo 

período para efeito de comparação, considerada a glicemia inicial. 

No dia do sacrifício, com os animais em jejum de 12 horas foi aferido novamente 

denominada de glicemia final. Esta determinação foi realizada para análise 

comparativa com a glicemia inicial.  

4.5.2 Análises em amostras de soro 

A análise realizada em soro foi utilizada para determinação da concentração 

de insulina.  

4.5.2.1 Determinação da concentração de insulina  

O sangue coletado em tubos de plástico, foram imediatamente centrifugados a 

1.540 x g por 10 minutos a 4ºC para obtenção do soro. As amostras foram 

armazenadas em freezer -80ºC até o momento do uso. A determinação da 

concentração de insulina foi feita pelo ensaio imunoenzimático (ELISA) para 

ratos/camundongo – Cat #EZRMI-13 K (Merck Mollipore ®).  

4.5.3 Análises em amostras de glândula salivar 

As análises realizadas em amostras de glândulas salivares (submandibular e 

parótida) foram realizadas para determinação do perfil antioxidante e avaliação dos 

valores da peroxidação lipídica.  
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4.5.3.1 Preparo das amostras de glândula salivar 

Uma alíquota de tecido das glândulas salivares parótida e submandibular foram 

homogeneizadas com auxílio de um Polytron em tampão PBS (NaCl, Na2HPO4, 

NaH2PO4). Posteriormente foram centrifugadas a 800 x g por 10 minutos a 4ºC. Em 

seguida o sobrenadante foi sonicado por três vezes com ciclo de 10 segundos cada 

vez. Novamente foram centrifugadas a 20 000 x g por 10 minutos. O sobrenadante foi 

usado para as análises posteriores e uma alíquota foi separada para realização do 

teste de proteína determinado por Lowry, e diluída 1:100. Esse homegenato foi 

utilizado para análise do TAS, CAT, GPx e SOD.  

4.5.3.2 Análise do total antioxidante (TAS) 

O status antioxidante foi determinado através do Kit TAS (Randox Laboratories 

UK). Neste método o reagente ABTS (2,2`-Azino-di-[3-ethylbenzthiazoline 

sulphonate]) foi incubado com a peroxidase (metamioglobina) e com o peróxido de 

hidrogênio para produzir o radical ABTS. Este radical possui uma coloração estável 

verde-azulada e os antioxidantes presentes no homogenado glandular causam a 

supressão à formação desta coloração, proporcionalmente à concentração de 

antioxidantes na amostra. A variação da absorbância foi verificada em 

espectrofotômetro (ELISA) a 600 nm e os dados foram expressos em nmol/ mg de 

proteína.  
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4.5.3.3 Determinação da atividade da superóxido dismutase (SOD) 

A atividade da enzima SOD foi determinada utilizando o Kit RANSOD (Randox 

Laboratories UK). Esta atividade foi medida através do grau de inibição da geração de 

radicais superóxidos na reação entre a xantina e a xantina oxidase com o reagente 

INT [2-(4-iodophenyl)-3-(4-nitrophenol)-5-phenytetrazolium chloride]. Uma unidade da 

enzima SOD é aquela capaz de causar 50% de inibição na taxa de redução do INT. 

Utilizamos uma curva padrão e a variação da absorbância foi observada em 

espectrofotômetro (ELISA) a 505 nm e os dados foram expressos em U de SOD/ mg 

de proteína. 

4.5.3.4 Determinação da atividade da glutationa peroxidase (GPx) 

A atividade da enzima GPx foi determinada através do Kit Ransel (Randox 

Laboratories UK). A glutationa peroxidase é responsável por catalisar a reação de 

oxidação da glutationa (GSH) pelo peróxido de cumeno. Na presença da glutationa 

redutase (GR) e NADPH a glutationa oxidada é convertida na sua forma reduzida com 

a simultânea oxidação do NADPH em NADP+. A variação da absorbância foi 

observada em espectrofotômetro (ELISA) a 340 nm e os dados foram expressos em 

U de GPx/ mg de proteína.  

4.5.3.5 Determinação da atividade da catalase (CAT) 

As glândulas foram homogeneizadas a 10% em tampão fosfato 50Mm Ph 7,4, 

centrifugadas a 1500 x g por 10 minutos e o sobrenadante foi utilizado no ensaio de 

acordo com o método de Aebi o qual se baseia no acompanhamento da decomposição 

do H2O2, determinada espectrofotometricamente a 240 nm durante 5 minutos. Os 

dados foram expressos em U de CAT/ mg de proteína (64).  
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4.5.3.6 Quantificação do MDA 

Uma alíquota de tecido das glândulas salivares parótida e submandibular foram 

homogeneizadas com auxílio de um Polytron em tampão ácido perclórico 0,4 M, em 

seguida ficaram 30 minutos no gelo. Posteriormente foram centrifugadas a 27 000 x g 

por 10 minutos a 4ºC. Em seguida separar uma fração do sobrenadante e neutralizar 

com carbonato de potássio (K2cCO3), o restante do sobrenadante separar para a 

dosagem de proteína determinado pelo método de Lowry, e diluída 1:20. Colocar a 

fração neutralizada no gelo por 10 minutos, em seguida devem ficam 1 hora no freezer 

-80. Novamente foram centrifugadas a 27 000 x g por 10 minutos.  

O sobrenadante foi usado para as análises posteriores para a quantificação do 

Malondialdeído (MDA) foi realizada em HPLC, com uma coluna C18 (15 cm x 4,6 mm 

x 3µm). A Fase Móvel foi KH2PO4 (50mM), Metanol (65:35), com fluxo 0,6 ml/min. 

Uma curva padrão de MDA foi preparada e utilizada no cálculo das amostras. Os 

dados foram expressos em nmol de MDA/mg de proteína. 

 

4.5.3.7 Determinação de proteína total 

A concentração de proteína total das amostras de sobrenadante dos 

homogenados glandulares foi determinada segundo o método de Lowry (1951) (ref), 

utilizando-se albumina bovina (BSA) como padrão. As leituras foram realizadas a 660 

nm em espectrofotômetro. Os resultados foram expressos em mg/ml (65). 

4.5.4 Análises em amostras de fígado 

A análise realizada em fígado foram para determinar a expressão de duas 

proteínas importantes no transporte da glicose por meio do Western Blot.  
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4.5.4.1 Preparo das amostras de fígado para Western Blot 

Para a extração de proteínas totais de fígado e músculo gastrocnêmio, uma 

alíquota de 100 mg de tecido foi homogeneizada com auxílio de um Polytron  em 0,8 

ml de tampão de extração (EDTA 10 mM; Trizma base 100 mM) contendo inibidores 

de fosfatases (pirofosfato de sódio 10 mM; fluoreto de sódio 100 mM; ortovanadato de 

sódio 10 mM) e inibidores de proteases (aprotinina 1,6 μg/mL; phenylmethylsulfonyl 

fluoride – PMSF 2 mM). Após a homogeneização, 80 μl de Triton X-100 10% foram 

adicionados às amostras, as quais foram incubadas no gelo por 30 minutos e 

centrifugadas a 20 000 x g 4 ºC por 40 minutos. A seguir, a concentração proteica do 

sobrenadante foi determinada. 

 

4.5.4.2 Determinação de proteína total 

A concentração de proteínas totais na amostra foi determinada pelo método de 

Bradford utilizando albumina de soro bovino (BSA) como padrão. Para determinação 

da concentração protéica, as amostras foram diluídas em água Milli-Q e 10 μl de cada 

amostra ou curva padrão de BSA (0,05 a 1,0 mg/ml) foram distribuídos em placa de 

96 poços. A seguir, 190 μl de solução de Bradford (BioGen) foram adicionados aos 

poços e a absorbância foi mensurada em leitor de ELISA utilizando o comprimento de 

onda de 595 nm. A concentração proteica das amostras foi determinada a partir da 

curva padrão de BSA  (66).  

4.5.4.3 Preparo para o SDS-PAGE 

Alíquotas dos extratos proteicos de fígado foram adicionadas ao tampão de 

Laemmli (5 x concentrado, SDS 10%, glicerol 50%, fosfato de sódio 50 mM e azul de 

bromofenol 0,01%) na proporção 5:1 e fervidas a 100 oC por 5 minutos.  
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As amostras foram submetidas a SDS-PAGE. Géis de separação/resolução de 

10% de acrilamida, com géis de empacotamento de 10% de acrilamida, com 

espessura de 1,5 mm, foram montados num sistema vertical de eletroforese (BIO-

RAD) e imersos em tampão de corrida gelado (Trizma base 50 mM, glicina 380 mM, 

EDTA 1,8 mM e SDS 0,1%). Alíquotas contendo 50 μg de proteína foram aplicadas 

nos géis e a corrida eletroforética foi realizada a 200 V, por aproximadante 1,5 hora. 

Como padrão foi utilizado o marcador de peso molecular “Precision Plus Protein 

Standards Dual Color” (BIO-RAD).  

 

4.5.5 Western Blot 

Após a separação eletroforética, as proteínas foram transferidas do gel para 

uma membrana de nitrocelulose de 0,4 μm (BIO-RAD), utilizando “Trans-Blot Turbo” 

(BIO-RAD) e tampão de transferência (Trizma base 25 mM, glicina 192 mM, metanol 

20%, SDS 0,02%)., a 15 V por 1 hora. A qualidade da transferência foi verificada 

corando-se a membrana com Ponceau 0,5%.  

4.5.5.1 “Imunoblotting” 

A membrana de nitrocelulose pós-transferência seguiu para o procedimento de 

imunodetecção.  

Incubação em solução de bloqueio BSA 5% diluída em solução basal (Trizma 

base 10 mM, NaCl 150 mM, Tween 0,25%) durante 2 horas, sob agitação constante 

em temperatura ambiente.  

 Incubação com o anticorpo primário (Cell Signaling, MA, EUA) diluído em BSA 

1% em solução basal, overnight, sob agitação constante em temperatura ambiente. 

Os pesos moleculares das proteínas e as diluições dos anticorpos estão listados na 

tabela abaixo (Tabela 4.1).  
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Incubação com o anticorpo secundário (Cell Signaling, MA, EUA) diluído 

1:5.000 em BSA 1% em solução basal, durante 1 hora sob agitação constante em 

temperatura ambiente.  

Após cada etapa, as membranas foram lavadas 3 vezes, durante 10 minutos, 

com solução basal. 

 

Tabela 4.1 – Anticorpos utilizados no Western blotting, seus pesos moleculares e diluições 

Anticorpo Peso molecular Diluição 

p- AKT (Cell Signaling) 60 KDa 1:1000 

AKT (Cell Signaling) 60 KDa 1:10.000 

p-AMPKα (Cell 

Signaling) 

62 KDa 1:4.000 

AMPKα (Cell Signaling) 62 KDa 1:10.000 

β-tubulina (Cell 

Signaling) 

55 KDa 1:10.000 

Fonte: O autor 

4.5.5.2 Revelação das membranas 

A solução de revelação foi preparada pela mistura dos reagentes do kit Pierce ELC 

Western blotting substrate # 32106 na proporção de 1:1 (1 parte da solução peroxide: 

A e 1 parte da solução Luminol Enhancer B). Essa solução foi colocada sob a 

membrana o que resulta em uma reação de quimioluminescência. A quantificação das 

bandas foi realizada por densitometria pelo software (Scion). 
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4.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

A análise estatística dos diferentes grupos foi realizada com o teste de análise 

de variância (ANOVA), seguido do pós teste de Tuckey. O software utilizado foi o 

GraphPad Prisma 5. O nível de significância de 5% foi considerado para todas as 

comparações e os dados foram expressos como média e ± desvio padrão (DP).  
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5 RESULTADOS 

Os resultados foram divididos em tópicos para melhor compreensão dos 

diferentes objetivos do presente trabalho.  

5.1 ANÁLISE DOS PARÂMETROS METABÓLICOS E CARACTERIZAÇÃO DOS 

ANIMAIS 

A Figura 5.1 mostra uma comparação entre a glicemia inicial e final realizada 

com glicosímetro. A glicemia inicial do grupo controle sem tratamento (C) apresentou 

uma média de 103.7 ± 23.25 mg de glicose/dL de sangue, o grupo controle tratado 

com chá (CC) exibiu uma média de 95.75 ± 18.02 mg de glicose/dL de sangue, 

aumentando no grupo diabético sem tratamento (DM) 388.5 ± 119.6 mg de glicose/dL 

de sangue,  e no grupo diabético tratado com chá (DMC) 390.4 ± 50.44 mg de 

glicose/dL de sangue,. No entanto o tratamento com chá de camomila provocou uma 

redução estatisticamente significante (p˂ 0.0001) na glicemia final dos animais do 

grupo (DMC) que atingiu uma média de 175.2 ± 123.9 mg de glicose/dL de sangue, a 

glicemia final desse grupo ficou 43% menor quando comparado com o grupo (DM) 

com média de 496.5 ± 81.26 mg de glicose/dL de sangue. Esta redução foi maior e 

estatisticamente significante (p˂ 0.0001) quando comparamos os níveis de glicemia 

dentro do grupo (DMC), que apresentou uma redução de 55% da glicemia final em 

relação a inicial. Comparando os valores da glicemia inicial e final do grupo (CC) não 

encontramos diferença estatisticamente significante observamos que o chá não 

interfere nos níveis glicêmicos dos ratos controles.  
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Figura 5.1- Glicemia em jejum (mg de glicose/dL de sangue), aferida com glicosímetro 72 horas 
após a indução do diabetes e no 30º dia. Controle sem tratamento (C); Diabético sem 
tratamento (DM); Controle tratado com chá (CC) e Diabético tratado com chá (DMC). 
(&p˂ 0.0001 C final vs DM final, * p˂ 0.0001 vs C, + p˂ 0.0001 DMC inicial vs DMC final, 
# p˂ 0.0001 DM final vs DMC final). C n=10, DM n= 10, CC n=8 e DMC n= 10. Os valores 
são expressos em média ± DP. (ANOVA, one way pós teste Tuckey) 
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Fonte: O autor 

 

Uma vez que o chá de camomila está relacionado com a redução dos valores 

de glicemia investigamos as possíveis alterações nos níveis de insulina destes 

animais com o teste de ELISA (kit Millipore Rat/Mouse Insulin Cat #EZRMI-13K). 

Nossos resultados indicaram que o tratamento com chá não alterou os níveis de 

insulina entre os grupos estudados. A menor quantidade de insulina detectada nesse 

kit de insulina é de 0.1 ng/mL (17.5 pM). No grupo diabético sem tratamento (DM) e 

diabético tratado com chá (DMC) não foram detectáveis níveis de insulina na 

sensibilidade desse kit (Tabela 5.1).  
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Tabela 5.1 – Níveis de insulina (ng/mL) presente no soro. Não houve diferença estatisticamente 
significante entre nenhum dos grupos. Controle sem tratamento (C); Diabético sem 
tratamento (DM); Controle tratado com chá (CC) e Diabético tratado com chá (DMC).  
Além disso, os níveis de insulina não foram detectados no grupo DM e DMC. C n=5, DM 
n= 8, DMC n= 8 e CC n=5. Os valores são expressos em média ± DP 

Grupos C DM CC DMC 

Insulina 

(ng/mL) 

0.5338 ± 0.2173 - 0.3100 ± 0.1837 - 

 
Fonte: O autor 

 

 

 

A Figura 5.2 apresenta uma relação entre o peso inicial e o peso final dos 

quatro grupos experimentais. Quanto ao peso corporal dos animais no início do 

período experimental (peso inicial), observamos que, os quatro grupos apresentavam 

pesos iniciais acima de 200g sem diferença estatisticamente significante entre os 

grupos, sendo que os animais do grupo controle sem tratamento (C) exibiam uma 

média de 251.9 ± 38.11 g, o grupo diabético sem tratamento (DM) uma média de 212.4 

± 12.92 g, grupo controle tratado com chá (CC) 236.7 ± 30.31 g  e o grupo diabético 

tratado com chá (DMC) 228.3 ± 15.89 g. O peso final atingido no dia da eutanásia 30º 

dia pelo grupo DM apresentou uma redução de 13% em relação ao peso inicial 

apresentando uma média 184.3 ± 16.01 g, além disso, o peso desse grupo exibiu uma 

diminuição estatisticamente significante em relação ao peso dos grupos C e CC com 

médias de peso final de 315.0 ± 28.98 g e 337.8 ± 34.82 g respectivamente. O 

tratamento com chá de camomila não preveniu a perda de peso corporal dos animais 

diabéticos tratados (DMC) com média final de 123.9 ± 21.36 g. E os animais de ambos 

os grupos controles C e CC apresentaram aumento estatisticamente significante do 

peso final em relação ao peso inicial de 25% e 42% respectivamente.  
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Figura 5.2 – Massa corpórea (g). Os animais foram pesados no início do tratamento e no 30 º dia 
(eutanásia). Controle sem tratamento (C); Diabético sem tratamento (DM); Controle 
tratado com chá (CC) e Diabético tratado com chá (DMC).  (*p˂0.0001 C inicial vs C final; 
*p˂0.0001 CC inicial vs CC final; *p˂0.0001 DM inicial vs DM final. (#p˂0.0001 C final vs 
DM final, +p˂0.0001 CC vs DMC). Grupo C n= 8, grupo DM n=10, grupo CC n=8 e grupo 
DMC n= 10. Os valores estão apresentados como média ± desvio padrão. (ANOVA, one 
way pos teste Tuckey) 
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                        Fonte: O autor 

5.2 CONSUMO RAÇÃO E ÁGUA/CHÁ DE CAMOMILA 

A Figura 5.3 A representa a média dos valores diários da ingestão alimentar 

dos grupos estudados. Observamos que os grupo diabético sem tratamento (DM) e o 

grupo diabético tratado com chá (DMC) apresentaram média 180.3 ± 15.14 g e 219.9 

± 77.03 g respectivamente, exibindo maior consumo de ração (polifagia), quando 

comparados aos grupos controle sem tratamento (C) com média 86.20 ± 12.97 g e ao 

controle tratado com chá (CC) com média 51.83 ± 29.27 g.  O tratamento com o chá 

de camomila não promoveu melhora da diminuição da ingesta alimentar, pois não 

apresentou diferença estatisticamente significante comparando ao grupo diabético 

sem tratamento. A Figura 5.3 B representa a média dos valores da ingestão de 

líquidos. Para o grupo controle sem tratamento (C) e para o grupo diabético sem 

tratamento (DM) a ingestão foi de água e as médias foram 191 ± 46.61 mL e 1940 

±30.4 mL respectivamente. Já para grupo controle tratado com chá (CC) e para o 

grupo diabético tratado com chá (DMC) foi quantificado o consumo do chá de 
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camomila, e as médias dos grupos tratados foram 122.6 ± 78.30 mL e 877 ± 320.1 mL 

respectivamente. Os animais dos grupos DM e DMC apresentaram maior consumo 

de água e chá respectivamente (polidipsia) comparado aos grupos controles. No 

entanto, o tratamento com chá de camomila promoveu diminuição da ingesta de 

líquidos no grupo DMC comparado ao DM. 

 

Figura 5.3 – A ingestão de líquidos (Figura A) e (Figura B) consumo de ração nos grupos Controle 
sem tratamento (C); Diabético sem tratamento (DM); Controle tratado com chá (CC) e 

Diabético tratado com chá (DMC). A- Ingestão de ração (g/Kg/24h) (
* p˂ 0.0001 C vs DM, 

# p˂ 0.0001 CC final vs DMC final). C n=10, DM n= 10, CC n=6 e DMC n= 7. B- A ingestão 
de líquidos (mL/Kg/24h), água para os grupos C e DM e chá de camomila para os grupos 

CC e DMC. (
* p˂ 0.0001 C vs DM, + p˂ 0.0001 DM vs DMC, # p˂ 0.0001 CC vs DMC). C 

n=10, DM n= 10, CC n=8 e DMC n= 7. Os valores são expressos em média ± DP. 
(ANOVA, one way pós teste Tuckey) 
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5.3 PARÂMETROS ANTIOXIDANTES NA GLÂNDULA SUBMANDIBULAR  

Nas glândulas submandibulares com relação à atividade da enzima superóxido 

dismutase (SOD), não observamos diferença estatisticamente significante nos grupos 

estudados Figura 5.4 A. A respeito da atividade da enzima glutationa peroxidase 

(GPx), os animais do grupo diabético tratado com chá (DMC) com média 0.1584 ± 

0.1354 U de GPx/mg de proteína,  apresentaram um aumento de 528% nos valores 

da atividade dessa enzima, em relação ao controle sem tratamento (C) com média de 

0.02521 ± 0.02689 U de GPx/mg de proteína, comparando com o grupo controle 

tratado com média de 0.04092 ± 0.01596 U de GPx/mg de proteína, esse aumento foi 

de 287% e com relação ao grupo diabético sem tratamento (DM) com média de 

0,03868 ± 0.02813 U de GPx/mg de proteína,  o aumento foi de 309% nos valores da 

atividade dessa enzima (Figura 5.4 B). A administração do chá de camomila 

ocasionou um aumento de 530% nos valores da atividade de outra enzima a catalase 

(CAT) no grupo diabético tratado (DMC) apresentando uma média de 7.831 ± 4.306 

U de CAT /mg de proteína,  com relação ao controle sem tratamento (C) com média 

de 1.243 ± 1.399 U de CAT /mg de proteína, comparando com o grupo controle tratado 

com chá de camomila (CC) com média 4.393 ± 1.887 U de CAT /mg de proteína, o 

aumento foi de 78% e com relação ao grupo diabético sem tratamento (DM) com 

média 3.626 ± 0.9110 U de CAT /mg de proteína, esse aumento foi de 115% nos 

valores da atividade dessa enzima (Figura 5.4 C).  
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Figura 5.4-   A atividade enzimática da SOD, GPx, GR e CAT na glândula submandibular. Controle 
sem tratamento (C); Diabético sem tratamento (DM); Controle tratado com chá (CC) e 
Diabético tratado com chá (DMC). A-  A atividade da enzima superóxido dismutase (U de 
SOD/mg de proteína) C n=10, DM n= 10, grupo, CC n=8 e DMC n= 10. B-  Atividade da 
glutationa peroxidase (U de GPx/mg de proteína), a (* p˂ 0.01 vs C, CC e DM). C n=10, 
DM n= 10, CC n=8 e DMC n= 10.  C- Atividade da enzima CAT (U de CAT/mg de proteína) 
(* p˂ 0.0001 vs C, * p˂ 0.001 vs DM, * p˂ 0.05 vs CC).  C n=10, DM n= 9, CC n=8 e DMC 
n= 10. Os valores são expressos em média ± DP. (ANOVA, one way pos teste Tuckey)  
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Fonte: O autor 

 

Na glândula submandibular administração do chá de camomila ocasionou um 

aumento nos valores do total antioxidante (TAS) no grupo diabético tratado (DMC) 

com média de 0.2903 ± 0.06706 nmol/mg de proteína, esse aumento foi de 82% em 

relação ao grupo controle sem tratamento (C) com média 0.1159 ± 0.02479 nmol/mg 

de proteína, comparando com o grupo controle tratado com chá (CC) com média de 

0.2001 ± 0.08263 nmol/mg de proteína,  esse aumento foi de 45% e com relação ao 
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grupo diabético sem tratamento (DM) com média de 0.2023 ± 0.03898 nmol/mg de 

proteína,  esse aumento foi de 43% nos valores da atividade do TAS (Figura 5.5 A). 

Os valores de malondialdeído (MDA) na glândula submandibular não apresentaram 

diferença estatisticamente significante entre os grupos (Figura 5.5 B). 

 

Figura 5.5 - A- Valores de total antioxidante (nmol/mg de proteína), na glândula submandibular. 
Controle sem tratamento (C); Diabético sem tratamento (DM); Controle tratado com chá 
(CC) e Diabético tratado com chá (DMC). (&p˂ 0.05 C vs DM, #p˂ 0.0001 C vs DMC, *p˂ 
0.01 DMC vs DM, +p˂ 0.01 CC vs DMC). C n=9, DM n= 7, CC n=8 e DMC n= 10. Os 
valores são expressos em média ± DP. B- Valores de MDA uM/mg de proteína não 
encontramos diferença estatisticamente significante. C n=8, grupo DM n= 9, CC n=8 e 
DMC n= 10. Os valores são expressos em média ± DP. (ANOVA, one way pos teste 
Tuckey) 
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5.4 PARÂMETROS ANTIOXIDANTES NA GLÂNDULA PARÓTIDA  

Nas glândulas parótida com relação à atividade da enzima superóxido 

dismutase (SOD) não observamos diferença estatisticamente significante nos grupos 

estudo (Figura 5.6 A). A respeito da atividade da enzima glutationa peroxidase (GPx), 

os animais do grupo diabético tratado com chá (DMC) com média 0.1839 ± 0.1549 U 

de GPx/mg de proteína  apresentaram um aumento de 386% nos valores da atividade 

dessa enzima, em relação ao controle sem tratamento (C) com média de 0.03777 ± 

0.03854 U de GPx/mg de proteína comparando com o grupo controle tratado (CC) 

com média de 0.0515 ± 0.05386 U de GPx/mg de proteína, esse aumento foi de 257% 

e com relação ao grupo diabético sem tratamento (DM) com média de 0,0343 ± 

0.01846 U de GPx/mg de proteína   o aumento foi de 436% nos valores da atividade 

dessa enzima (Figura 5.6 B).  A administração do chá de camomila ocasionou um 

aumento de 415% nos valores da atividade de outra enzima a catalase (CAT) no grupo 

diabético tratado (DMC) apresentando uma média de 7.306 ± 4.554 U de CAT/mg de 

proteína com relação ao controle sem tratamento (C) com média de 1.417 ± 1.676 U 

de CAT/mg de proteína. (Figura 5.6 C).  
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Figura 5.6-   A atividade enzimática da SOD, GPx, GR e CAT na glândula parótida. Controle sem 
tratamento (C); Diabético sem tratamento (DM); Controle tratado com chá (CC) e 
Diabético tratado com chá (DMC). A-  A atividade da enzima superóxido dismutase (U de 
SOD/mg de proteína) C n=10, DM n= 10, CC n=8 e DMC n= 10. B-  Atividade da glutationa 
peroxidase (U de GPx/mg de proteína) (* p˂ 0.001 vs C, * p˂ 0.001 vs  DM, * p˂ 0.05 vs 
CC). C n=10, DM n= 10, CC n=8 e DMC n= 7.  C- Atividade da enzima CAT (U de CAT/mg 
de proteína) (* p˂ 0.001 DMC vs C). C n=9, DM n= 8, CC n=6 e DMC n= 9. Os valores 
são expressos em média ± DP. (ANOVA, one way pos teste Tuckey) 
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Fonte: O autor 

 

 

Na glândula parótida o valor do total antioxidante (TAS) (Figura 5.7 A) não 

apresentou diferença estatisticamente significante entre os grupos estudados. Os 
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valores de malondialdeído (MDA) na glândula parótida (Figura 5.7 B) apresentou-se 

maior no grupo diabético sem tratamento (DM) com média de 1644 ± 463.9 uM/mg de 

proteína quando comparado ao grupo diabético tratado (DMC) com média de 676.3 ± 

254.0 uM/mg de proteína, observamos que o grupo que DMC tratado com chá de 

camomila provou uma redução dos valores de MDA.  

 

Figura 5.7- Controle sem tratamento (C); Diabético sem tratamento (DM); Controle tratado com chá 
(CC) e Diabético tratado com chá (DMC). A- Valores de total antioxidante (nmol/mg de 
proteína), na glândula parótida, não apresentam diferença estatisticamente significante. 
C n=9, DM n= 10, CC n=9 e DMC n= 8. Os valores são expressos em média ± DP. B- 
Valores de MDA (uM/mg de proteína). (* p˂ 0.004 vs DMC). C n=7, DM n= 7, CC n=9 e 
DMC) n= 7. Os valores são expressos em média ± DP. (ANOVA, one way pos teste 
Tuckey) 
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Fonte: O autor 

5.5 ANÁLISE DA EXPRESSÃO DA PROTEÍNA AMPK/AKT NO FÍGADO 

 

Análise da expressão da proteína AMPK (fosforilada) e (total) no fígado por 

meio de Western Blot. Da esqueda para a direita os grupos são: controle tratado com 

chá (CC), diabético tratado com chá (DMC), controle sem tratamento (C) e diabético 
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sem tratamento (DM). A análise quantitativa sugere uma diminuição da p-AMPK no 

grupo diabético tratado com chá de camomila (Figura 5.8).  

Figura 5.8- Análise das proteínas p- AMPK e AMPK por meio de Westerb Blot. Em cima expressão 
da proteína p- AMPK (63 KDa), AMPK total (63 KDa), β-tubulina (55 KDa) no fígado. Da 
esquerda para a direita: controle sem tratamento (C); Diabético sem tratamento (DM); 
Controle tratado com chá (CC) e Diabético tratado com chá (DMC). Em baixo análise 
quantitativa da proteína p- AMPK (63 KDa), AMPK total (63 KDa), β-tubulina (55 KDa) no 
fígado, cada banda representa um animal diferente. CC n=6, DMC n= 6, C n=6 e DM n= 
6. (* p˂ 0.005 p-AMPK DMC vs C). Os valores são expressos em média ± DP 
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Análise da expressão da proteína AKT (fosforilada) e (total) no fígado por meio 

de Western Blot. Da esqueda para a direita os grupos são: controle tratado com chá 

(CC), diabético tratado com chá (DMC), controle sem tratamento (C) e diabético sem 

tratamento (DM) (Figura 5.9).  
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Figura 5.9- Análise das proteínas p- AKT e AKTpor meio de Westerb Blot. Em cima expressão da 
proteína p- AKT (63 KDa), AKT total (63 KDa), β-tubulina (55 KDa) no fígado. Da 
esquerda para a direita: controle sem tratamento (C); Diabético sem tratamento (DM); 
Controle tratado com chá (CC) e Diabético tratado com chá (DMC). Em baixo análise 
quantitativa da proteína p- AKT (63 KDa), AKT total (63 KDa), β-tubulina (55 KDa) no 
fígado, cada banda representa um animal diferente. CC n=6, DMC n= 6, C n=6 e DM n= 
6. Os valores são expressos em média ± DP 
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6 DISCUSSÃO 

As plantas medicinais tornaram-se alvo de pesquisas científicas para 

comprovação dos seus efeitos na melhora do quadro do paciente diabético e melhor 

entendimento de seus mecanismos de ação. Os atuais tratamentos para o diabetes 

incluem a insulinoterapia e tratamento com hipoglicemiantes orais, que agem na 

redução da glicemia a partir de diferentes mecanismos. Tais mecanismos incluem a 

redução da produção de glicose hepática, aumento na secreção de insulina pelas 

células beta do pâncreas, melhora da sensibilidade à insulina dos tecidos periféricos 

e inibição da absorção da glicose intestinal (67). No entanto, tais drogas podem 

apresentar efeitos indesejáveis aos pacientes, além de diminuição da resposta ao 

longo do tratamento. É nesse contexto que se encontra o interesse pela pesquisa com 

plantas medicinais, dentre elas a Chamomilla recutita (L). Sabe-se que essa planta 

possui princípios ativos que podem agir na diminuição da concentração de glicose 

sanguínea e consequente melhora no quadro diabético (68). Desse modo, focando na 

busca por novas opções terapêuticas que possam melhorar a qualidade de vida do 

indivíduo diabético, este estudo dedicou-se à investigação da ação hipoglicemiante e 

antioxidante da Chamomilla recutita (L) (chá de camomila) nas glândulas salivares de 

ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina (STZ).  

A hiperglicemia decorrente do DM é consequência dos defeitos ou da falta da 

ação da insulina (4, 22). A indução do diabetes experimental em modelos animais é 

realizada através do uso de substâncias como a utilizada nesse estudo a (STZ) que 

destrói seletivamente as células β do pâncreas, produtoras de insulina, com efeito 

citotóxico, essa droga é um análogo da glicose e seu mecanismo de ação é através 

da captação pelas células β do pâncreas (69). O modelo experimental de indução de 

diabetes pela STZ utilizado neste trabalho comprovou que a mesma agiu na 

destruição das células β do pâncreas dos animais, ao observar o aumento significativo 

da glicemia de jejum dos ratos induzidos acima de 380mg de glicose /dL sangue em 

relação à glicemia dos animais controles. A ação da Chamomilla recutita (L) como 

hipoglicemiante tem sido comprovada em diversos estudos (40, 41, 43-46) sendo 

administrada em diversas concentrações e diferentes tempos de tratamento. Esses 

trabalhos mostraram que a Chamomilla recutita (L) reduziu os níveis de glicose 

sanguínea em todas as concentrações e tempos estudados. Os valores de glicemia 
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final apresentados no nosso trabalho foram determinados no dia do sacrifício do 

animal. Os animais pertencentes ao grupo diabético sem tratamento apresentavam 

valores de glicemia muito elevados comparados aos grupos controles e ao grupo 

diabético tratado com chá de camomila apresentando uma redução da glicemia, após 

21 dias de tratamento com o chá de camomila. Nosso resultado corrobora com os 

trabalhos presentes na literatura e confirma o efeito Chamomilla recutita (L) na 

redução dos níveis glicêmicos (40, 41, 43-46). Como visto, o tratamento com chá de 

camomila na dose de 200mg/Kg durante 21 dias, revelou que o mesmo apresenta 

atividade hipoglicemiante em animais diabéticos, visto a diminuição da glicemia dos 

mesmos. Estudos recentes têm mostrado que os flavonoides presentes nas plantas 

entre elas Chamomilla recutita (L) podem agir na diminuição da glicose sanguínea em 

modelos de diabetes experimentais. Tais estudos utilizando flavonoides isolados, 

como quercetina, mostraram que o tratamento com os mesmos promoveu diminuição 

da glicemia de jejum de animais diabéticos induzidos por STZ. Pode-se sugerir, 

portanto, que os flavonoides presentes chá de camomila participem da redução da 

glicemia (70). Outro estudo apontou a quecertina e escultin como inibidores a α-

glicosidase intestinal responsável pela degradação do amido em glicose. Ao inibir a 

atividade dessa enzima provocam um retardo da digestão de carboidratos 

consequentemente reduzindo a glicemia pós-prandial. Outros dois constituintes das 

flores da camomila conhecidos como ácido clorogênico e ácido fenólico podem 

desacelerar a absorção de carboidratos pela inibição do transporte de glicose 

intestinal e da mesma maneira reduzir a glicemia pós-prandial. Ambos os mecanismos 

estão envolvidos na ausência de prevenção da perda de peso que será discutido mais 

adiante. A redução da glicemia pode estar ainda relacionada com a inibição de 

enzimas chaves envolvidas na gliconeogênese e na vida glicolítica, além de estimular 

a utilização da glicose periférica, especialmente em tecido muscular e adiposo (43). 

Os níveis glicêmicos dos animais do grupo controle tratado com chá não 

apresentaram alteração, indicando que o chá não influencia na glicemia de animais 

normoglicêmicos, esse achado está de acordo com a literatura, e corrobora com outro 

estudo (40). Nossa escolha em preparar o chá de camomila e administrar em 

substituição a ingesta hídrica de água, e não por gavagem como a maioria dos estudos 

são realizados, se justifica por uma razão principal. Um trabalho apontou que a 

propriedade hipoglicemiante do chá de camomila, seria mais eficaz se o mesmo fosse 

consumido simultaneamente ao consumo de carboidrato. (71).  
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Os sintomas característicos do diabetes incluem aumento da ingestão hídrica 

(polidpsia), da ingestão alimentar (polifagia) e produção excessiva de urina (poliúria) 

(4, 22, 72). O aumento da ingestão alimentar que ocorre nessa síndrome pode ser 

atribuído a distúrbios nos processos de regulação da fome pelo centro da saciedade, 

localizado no núcleo hipotalâmico ventro-medial, que necessita de insulina para a 

captação de glicose, desse modo após captação desse carboidrato ocorre a inibição 

desse centro. No caso do diabetes, devido à falta de insulina, o centro não capta a 

glicose, portanto não ocorre sua inibição, estimulando assim a maior ingestão 

alimentar (73). No presente estudo os animais do grupo diabético apresentaram 

polifagia quando comparados aos grupos controles. O tratamento com o chá de 

camomila não promoveu melhora da diminuição da ingesta alimentar, pois não 

apresentou diferença estatisticamente significante comparado ao grupo diabético sem 

tratamento. Outro sintoma clássico a polidipsia também está presente nos animais 

diabéticos, isto é explicado em razão dos níveis elevados de glicose no sangue, que 

faz a água passar do meio intracelular para o extracelular com o intuito de manter o 

equilíbrio osmótico. Os osmorreceptrores localizados no cérebro reconhecem a 

desidratação intracelular gerando uma reposta característica por sede intensa (74). O 

tratamento com chá de camomila promoveu diminuição no sintoma de polidipsia em 

relação aos animais diabéticos não tratados, pelo provável reequilíbrio osmótico, uma 

vez que houve diminuição da hiperglicemia no grupo tratado, como discutido 

anteriormente. A diminuição nos níveis glicêmicos do sangue, promovida pelo chá de 

camomila pelos prováveis mecanismos discutidos anteriormente, regulou a 

osmolaridade sanguínea, diminuindo, portanto, a perda de água e necessidade de 

maior ingestão hídrica. 

O terceiro sintoma clássico do diabetes induzido por STZ é a significativa perda 

de peso, que se deve à perda ou degradação de proteínas estruturais e aumento da 

lipólise. O hormônio responsável por regular o metabolismo dos carboidratos, síntese 

de proteínas e formação e armazenamento de lipídeos é a insulina. Esse hormônio 

facilita o transporte de glicose para as células musculares e adiposas. No caso de 

elevadas concentrações de carboidratos, a insulina faz com que seja armazenado sob 

a forma de glicogênio, principalmente no fígado e nos músculos. Além disso, todo o 

excesso de carboidratos que não pode ser armazenado como glicogênio é convertido 

sob estimulo da insulina, em gordura e armazenado no tecido adiposo, além de 

diminuir o catabolismo proteico (17). Na ausência de insulina ocorre proteólise 
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muscular e lipólise, o que contribui para diminuição do peso corpóreo. O diabetes tipo 

2 está frequentemente associado ao sobrepeso e obesidade, entretanto, no diabetes 

tipo 1, em função de uma deficiência absoluta de insulina, o paciente pode apresentar 

perda de peso corporal em função de um comprometimento anabólico.  Os animais 

diabéticos estudados neste trabalho apresentaram significativa perda de peso em 

relação aos animais controles, enquanto os animais desse último grupo apresentaram 

ganho de peso no decorrer do período experimental. Nosso estudo confirmou a perda 

de peso corporal no modelo diabético induzido por STZ, esse achado corrobora com 

diversos estudos utilizando o mesmo modelo (11, 49, 75, 76). O tratamento com o chá 

de camomila não preveniu a perda de peso decorrente do diabetes nos animais do 

grupo diabético tratado, pois não houve diferenças significativas entre o peso destes 

e dos animais do grupo diabético não tratado, além disso o primeiro apresentou 

diferença entre o peso inicial e o peso final. A perda corporal ocasionada pela 

administração do chá de camomila pode ter sido ocasionada por dois de seus 

compostos ativos o esculetin e a quercetina, eles atuam inibindo a α-glicosidase 

intestinal, que é responsável pela degradação do amido em glicose. Ao inibir a 

atividade dessa enzima provocam um retardo da digestão de carboidratos 

consequentemente reduzindo a glicemia pós-prandial. Outros dois constituintes das 

flores da camomila conhecidos como ácido clorogênico e ácido fenólico podem 

desacelerar a absorção de carboidratos pela inibição do transporte de glicose 

intestinal (43). Estudos relacionados as propriedades dos flavonoides como a 

quercetina mostraram diminuição na concentração sérica tanto de colesterol quanto 

de triglicérides de animais diabéticos (77).  A perda de peso corporal causada pela 

administração do chá de camomila seria um efeito colateral indesejado para indivíduos 

diagnosticados com o diabetes tipo 1, em contrapartida, poderia representar uma boa 

alternativa para pacientes diagnosticados com diabetes tipo 2 associado a sobrepeso 

ou obesidade.  

A fim de investigar mais profundamente os mecanismos envolvidos na 

diminuição dos níveis glicêmicos foram dosados os níveis de insulina séricos. Os 

níveis de insulina dos grupos diabéticos não foram detectados em nossa análise, 

provavelmente devido aos níveis presentes estarem abaixo do limite de sensibilidade 

do kit, comprovando o modelo diabético representado pela ausência de insulina em 

função de uma destruição seletiva das células β sugerindo mais uma possível 

explicação para a perda de peso, já que a insulina é um hormônio anabolizante, e a 
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sua ausência provoca alteração no metabolismo ocorrendo depredação proteica e 

lipólise. A influência do tratamento com chá de camomila na redução dos níveis 

glicêmicos não foi em consequência de um aumento da secreção de insulina. A fim 

de buscar outro mecanismo que pudesse explicar essa redução glicêmica foi 

investigado a expressão de algumas proteínas envolvidas na via de sinalização 

insulínica no fígado. A via PI3-K/AKT, é a principal via ativada pela insulina através de 

seu receptor (IR). A partir da sua ativação ocorre uma cascata de eventos, mediada 

pela interação proteína-proteína, que leva às ações metabólicas da insulina. A 

proteína PI3-K, ativada pela insulina é responsável, dentre outras funções, pela 

fosforilação e ativação da proteína AKT que, uma vez fosforilada, é responsável por 

armazenar glicose no fígado e impedir os processos degradativos da mesma (20).  A 

avaliação da expressão das proteínas p-AKT e AKT total estudadas neste trabalho 

não mostram diferenças entre os grupos estudados. Mas somente essa via não 

explicaria a diminuição da glicemia, discutido anteriormente. Existe uma segunda via 

que atua independente da insulina, transportando glicose para dentro da célula. A via 

da AMPK que também foi investigada nesse trabalho. Nossos resultados mostram 

uma diminuição da expressão dessa proteína no grupo diabético tratado em relação 

ao grupo controle. Este resultado sugere, que o tratamento com o chá pode interferir 

no transporte de glicose, portanto, tendo um efeito colateral indesejado. Já que foi 

observado diminuição da expressão dessa proteína tal resultado aponta que essa via 

não foi responsável pela diminuição da glicemia.  O aumento da atividade AMPK é 

responsável pelo aumento da expressão dos transportadores de glicose. Os 

transportadores de glicose (GLUT) permitem o fluxo de glicose e outros açúcares 

através da membrana por difusão facilitada. O chá de camomila provoca uma inibição 

dos transportadores de glicose (71). Alguns constituintes do chá de camomila como 

os flavonoides entre eles o apigenina e quercetina demonstraram inibir o GLUT 2 

presentes no fígado, dessa forma, inibem a captação de glicose (78). A diminuição da 

expressão da AMPK poderia ser um efeito em função do chá provocar uma inibição 

dos transportadores de glicose. 

O efeito básico da ausência da insulina ou a resistência à ação da insulina 

sobre o metabolismo da glicose é impedir a captação eficiente e utilização da glicose, 

pela maioria das células do organismo. Como resultado, a concentração glicêmica 

aumenta, levando a um quadro clínico denominado hiperglicemia. A hiperglicemia 

crônica presente no indivíduo diabético vem sendo considerada a principal 
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responsável pelo aumento da geração de radicais livres entre eles as EROs. Quando 

a produção dos radicais livres excede a capacidade de defesa do sistema 

antioxidante, ocorre o estresse oxidativo, provocando diversos danos incluindo a 

glicação das enzimas que compõe nosso sistema antioxidante, consequentemente 

inativando-as. Nosso sistema de defesa antioxidante é formado pela superóxido 

dismutase (SOD), catalase (CAT) e glutationa peroxidase (GPx) enzimas que 

compõem a via enzimática e por uma via não enzimática. A enzima SOD possui duas 

isoformas, a MnSOD e a CuZnSOD, sendo que a primeira se encontra no interior das 

mitocôndrias e a segunda está localizada no citoplasma celular. Em um estudo 

observando o efeito do diabetes na atividade desta enzima em glândulas salivares em 

ratos induzidos por STZ não foi encontrado alterações significativas nos ratos 

diabéticos quando comparados com os controles (49). Nossos resultados estão de 

acordo com esse trabalho, pois não encontramos diferença estatisticamente 

significante para a atividade da SOD na glândula parótida e submandibular nos grupos 

estudados. 

Nosso trabalho também analisou a atividade de outras duas enzimas 

importantes que compõe o sistema antioxidante enzimático, a CAT e a GPx. Ambas 

responsáveis por remover o peroxido de hidrogênio, apesar disso são enzimas 

diferentes. Isto porque, enquanto, a CAT catalisa a reação de dismutação, onde uma 

molécula de H2O2 é reduzida a H2O e O2. A GPx remove H2O2 reduzindo a H2O e 

simultaneamente ocorre a oxidação da glutationa reduzida (GSH). Em um estudo 

observando o efeito do diabetes na atividade desta das duas enzimas nas glândulas 

salivares foi encontrado um aumento na atividade da CAT em ambas as glândulas e 

com relação a atividade da GPx mostrou aumento na glândula parótida e diminuição 

na glândula submandibular (49). Outro estudo encontrou aumento na atividade da 

CAT e GPx na glândula submandibular em ratos induzidos por aloxana entretanto sem 

nenhuma alteração em glândula parótida (79). Nossos resultados corroboram com 

esse último estudo com relação a glândula parótida, pois também não observamos 

nenhuma alteração no grupo diabético sem tratamento. Porém não corrobora quanto 

a glândula submandibular, nossos achados não apontam nenhuma alteração na 

atividade de nenhuma das duas enzimas na glândula submandibular do grupo 

diabético sem tratamento. O tratamento com chá de camomila provocou aumento da 

atividade da GPx em ambas as glândulas no grupo diabético tratado em relação ao 

grupo diabético e aos grupos controles. Da mesma forma o chá ocasionou aumento 
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dos valores da atividade da CAT na glândula submandibular em relação ao grupo 

diabético e aos grupos controles, no entanto, na glândula parótida esse aumento foi 

observado no grupo DMC em relação ao grupo controle não tratado. Nossos achados 

corroboram com outro trabalho, mostrando aumento da atividade da CAT e GPx no 

soro, de ratos diabéticos induzidos por STZ, tratados com chá de camomila (47). 

Esses resultados podem ser explicados em função das propriedades, já discutidas 

hipoglicemiante do chá de camomila, demostrado no grupo tratado. 

Concomitantemente a diminuição da glicemia, diminuiria a geração de EROs e 

consequentemente da peroxidação lipídica como será discute adiante, os valores da 

atividade dessa enzima aumentariam em função de uma menor utilização com relação 

a glândula parótida. Para a glândula submandibular o aumento dos valores da via 

enzimática pode seguir o mesmo raciocínio, além disso foi observado aumento do 

TAS que sugere aumento da atividade da via não enzimática nessa glândula que é 

mais suscetível a peroxidação lipídica, apesar de não se observar no presente estudo 

essa condição, como será discutido adiante.  

O total antioxidante (TAS) inclui ambas as vias do nosso sistema antioxidante. 

E no caso da via não enzimática pode ser representado pela vitamina C, vitamina E e 

pelo chá de camomila devido as propriedades antioxidante. Nossos resultados 

mostram um aumento do TAS na glândula submandibular no grupo diabético tratado 

em relação aos demais grupos. O tratamento com chá de camomila pode ter 

influenciado esse aumento, nos valores da atividade das enzimas antioxidantes e da 

via não enzimática isso devido ao metabolismo dessa glândula torná-la menos 

preparada para lidar com o estresse oxidativo. No entanto, para a glândula parótida 

os valores do TAS não apresentaram diferença entre os grupos, poderia sugerir que 

nessa glândula o chá influenciou somente a via enzimática.  

A formação intensificada de radicais livres que ocorre em um ambiente com 

altas concentrações de glicose, provocam diversos danos, reagindo com as principais 

classes de biomoléculas, sendo os lipídeos os mais suscetíveis, ocasionando 

alterações peroxidativas que resultam em elevação dos produtos da peroxidação 

lipídica como o malondialdeído (MDA), considerado um importante marcador do 

estresse oxidativo. Nossos resultados mostram que a glândula submandibular não 

apresentou peroxidação lipídica. Entretanto, apesar de não ter sido observado 

aumento do MDA no grupo diabético não tratado, o grupo diabético tratado em função 

de ter ambas as vias do sistema antioxidante com valores maiores em relação aos 
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grupos controles e diabético sem tratamento, poderiam sugerir que o chá atuou 

prevenindo o estresse oxidativo. Isto porque outros estudos da literatura apontam 

maior suscetibilidade ao estresse oxidativo nessa glândula (76, 79). Nosso estudo 

pode não ter observado o aumento da peroxidação lipídica nesse glândula, pois a 

mesma apresenta danos em períodos mais tardios da DM (75).  No entanto, para a 

glândula parótida o grupo diabético sem tratamento apresentou maior peroxidação 

lipídica este resultado corroboro com outro estudo (75). A glândula parótida sobre 

maior influência no estado hiperglicêmico nos períodos iniciais do diabetes. Este 

resultado sugere que o aumento das enzimas antioxidantes observado no grupo 

diabético tratado com chá estaria relacionado a maior eliminação das EROs, o chá 

atuou diminuindo o estresse oxidativo nessa glândula. O consumo do chá de 

camomila, possui efeitos benéficos tanto para o controle da glicemia como para o 

estado antioxidante no diabetes. Isto pode ser explicado através da ação dos 

flavonoides presentes no chá de camomila com efeitos antioxidantes efetivos devido 

à suas propriedades sequestrantes de radicais livres e por quelar íons metálicos, 

protegendo assim as células dos radicais livres e, portanto, da peroxidação lipídica 

(80). Pode-se sugerir, portanto, que a presença dos flavonoides no chá administrado 

pode ter agido no sistema antioxidante enzimático e não enzimático da glândula 

submandibular no grupo diabético tratado, prevenindo a peroxidação lipídica, no 

entanto, aumentou somente a via enzimática da parótida diminuindo a peroxidação 

lipídica no grupo diabético tratado em comparação ao diabético não tratado.  

O presente trabalho, com o interesse de buscar novas formas de controle para 

o diabetes, teve como objetivo a investigação do efeito do chá de camomila nos 

índices glicêmicos e seus possíveis mecanismos de ação. Além disso avaliar o efeito 

do chá nos parâmetros antioxidantes e na peroxidação lipídica das glândulas. Os 

resultados obtidos neste trabalho mostraram que o mesmo apresenta atividade 

hipoglicemiante, agindo na diminuição da glicemia, e na redução da peroxidação 

lipídica na glândula parótida e, portanto, demostrando o efeito antioxidante do chá de 

camomila. Com o interesse de melhor compreensão e entendimento, o presente 

trabalho necessita de estudos adicionais que busquem identificar melhor os 

mecanismos de ação do chá de camomila nos animais diabéticos induzidos por STZ, 

o que certamente envolve a melhor compreensão dos processos da via de sinalização 

da insulina, além de aprofundar o entendimento da influência do chá na absorção de 

nutrientes, especialmente carboidratos.   
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7 CONCLUSÕES 

O presente estudo confirma o potencial do chá de camomila como agente 

hipoglicemiante, regulador da polidipsia bem como seu sobre o controle de peso 

corporal, já que potencializou a perda no grupo diabético tratado. Este efeito poderia 

ser bastante conveniente para o tratamento do diabetes tipo 2 associados à obesidade 

e sobrepeso, porém seria um efeito colateral indesejado no tratamento do diabetes 

tipo 1.  

 

Os efeitos do chá de camomila sobre a insulina não explicam a redução da 

glicemia, além disso, a redução p-AMPK seria outro efeito colateral indesejado logo 

que prejudicaria a entrada de glicose na célula.  

 

Em relação ao efeito do tratamento com o chá de camomila sobre os 

parâmetros do sistema antioxidante via enzimática mostrou que a administração do 

chá melhorou os valores da atividade da GPx e da CAT em ambas as glândulas. Já 

os efeitos do chá sobre a via não enzimática (TAS) aumentou sua eficiência na 

glândula submandibular, porém sem efeitos na parótida. Dessa forma o chá agiria em 

ambas as vias do sistema antioxidante da glândula submandibular, no entanto, na 

glândula parótida seu efeito só foi observado na via enzimática.  

 

Além disso pudemos confirmar o efeito antioxidante do chá de camomila na 

glândula parótida com a redução dos valores da peroxidação lipídica (MDA). Não foi 

verificado alterações nos níveis de peroxidação lipídica na glândula submandibular 

que poderia em função do aumento da peroxidação lipídica nas glândulas acontecer 

em períodos mais tardios da doença.  
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