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RESUMO

Barroso WA. Modulação dos parâmetros metabólicos e inflamatórios pelo extrato
hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish na doença do fígado gorduroso não
alcoólico [tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 2019.

Musa cavendish, comumente conhecido como banana, é uma fruta com estudos
científicos limitados sobre as atividades biológicas das suas cascas. Assim, decidimos
investigar a composição química e os efeitos do extrato hidroalcoólico das cascas verdes
do fruto de Musa cavendish (EHB) como modelo de tratamento preventivo e
farmacológico da doença do fígado gorduroso não alcoólico (NAFLD, do inglês) induzida
por dieta hiperlipídica em camundongos. A composição química do EHB foi determinada
por HPLC-UV/Vis e FIA-ESI-IT-MSn. Foram identificados 12 compostos de diferentes
classes, incluindo derivados de ácidos fenólicos, flavonóides agliconas, flavonóides
glicosídicos e catecolaminas. O efeito da administração preventiva e farmacológica do
EHB sobre a NAFLD foi avaliado pela determinação da composição corporal, instalação
de resistência insulínica periférica, além do monitoramento do perfil glicêmico, lipídico,
hepático e hormonal plasmáticos. O comprometimento hepático foi avaliado por
histologia, expressão gênica e conteúdo proteico de reguladores metabólicos e
inflamatórios, assim como marcadores antioxidantes. Os animais tratados com o EHB
apresentaram redução do peso corporal, dos tecidos adiposos e do Índice de Lee. O EHB
diminuiu os níveis séricos de glicose, triglicerídeos, colesterol total, colesterol-LDL,
ácidos graxos livres, aspartato aminotransferase (AST), insulina, leptina, peptídeo
inibitório gástrico (GIP) total e resistina e aumentou os níveis séricos de colesterol-HDL.
O tratamento modulou a expressão gênica de diversas enzimas envolvidas no
metabolismo lipídico, como glicerol-3-fosfato aciltransferase-4 (GPAT4), diacilglicerol
O-aciltransferase 2 (DGAT2), HMG-CoA redutase, acil-CoA oxidase (ACOX) e
colesterol 7α-hidroxilase (CYP7A1) no tecido hepático. Além disso, o tratamento
preventivo com EHB aumentou o peso e o conteúdo de glicogênio no fígado. A análise
histológica mostrou que o EHB reduziu a esteatose, a balonização e a inflamação lobular.
A redução da inflamação foi confirmada pelo menor conteúdo de TNF-α, IL-6, MIP-2,
IL-1β e NF-κB p65 nuclear e aumento de IL-10 e da atividade da enzima superóxido
dismutase (SOD). Assim, nossos resultados indicam o potencial do EHB como agente
protetor e terapêutico nos camundongos obesos com a doença do fígado gorduroso não

alcoólico induzida por dieta hiperlipídica, modulando os parâmetros metabólicos e
inflamatórios.

Descritores: Musa; Dieta hiperlipídica; Hepatopatia gordurosa não alcoólica; Inflamação;
Insulina; Lipídeos.

ABSTRACT

Barroso WA. Modulation of metabolic and inflammatory parameters by hydroalcoholic
extract of Musa cavendish green peels in nonalcoholic fatty liver disease [thesis]. São
Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2019.

Musa cavendish, commonly known as banana, is a fruit with limited scientific studies
regarding the biological activities of its peels. Thus, we decided to investigate the
chemical composition and effects of hydroalcoholic extract of Musa cavendish fruit green
peels (EHB) as a model of preventive and pharmacological treatment of high fat dietinduced nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) in mice. The chemical composition of
EHB was determined by HPLC-UV/Vis and FIA-ESI-IT-MSn. Twelve compounds of
different classes were identified, including derivatives of phenolic acids, aglycone
flavonoids, glycosidic flavonoids and catecholamines. The effect of preventive and
pharmacological administration of EHB on NAFLD was assessed by determination of
body composition, peripheral insulin resistance, and plasma glycemic, lipid, hepatic and
hormonal profiles. Hepatic impairment was evaluated by histology, gene expression and
protein content of metabolic and inflammatory regulators, as well as antioxidant markers.
The animals treated with EHB showed reduction in body weight, adipose tissue and Lee
Index. EHB decreased serum glucose, triglyceride, total cholesterol, LDL-cholesterol,
free fatty acid, aspartate aminotransferase (AST), insulin, leptin, total gastric inhibitory
peptide (GIP) and resistin levels and increased serum HDL-cholesterol levels. Treatment
modulated gene expression of several enzymes involved in lipid metabolism, such as
glycerol-3-phosphate acyltransferase-4 (GPAT4), diacylglycerol O-acyltransferase 2
(DGAT2), HMG-CoA reductase, acyl-CoA oxidase (ACOX) and cholesterol 7αhydroxylase (CYP7A1) in liver tissue. In addition, preventive EHB treatment increased
liver weight and glycogen content. Histological analysis showed that EHB reduced
steatosis, ballooning and lobular inflammation. Inflammation reduction was confirmed
by lower content of TNF-α, IL-6, MIP-2, IL-1β and nuclear NF-κB p65 and increased IL10 and superoxide dismutase (SOD) activity. Thus, our results indicate the potential of
EHB as a protective and therapeutic agent in obese mice with non-alcoholic fatty liver
disease induced by hyperlipidic diet, modulating metabolic and inflammatory parameters.

Descriptors: Musa; Diet, high-fat; Nonalcoholic fatty liver disease; Inflammation;
Insulin; Lipids.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Obesidade e síndrome metabólica
A obesidade é caracterizada pelo acúmulo de gordura corporal devido a um
desequilíbrio energético prolongado, o qual pode ser causado pelo consumo excessivo de
calorias e/ou inatividade física (WHO, 2016). Além disso, o aumento do peso corporal é
influenciado por uma combinação de fatores genéticos, metabólicos, sociais, ambientais,
comportamentais, culturais e econômicos (Malta et al., 2016). A obesidade é uma das
maiores causas de mortalidade evitável no mundo (Barness et al., 2007). Essa pandemia
envolve uma série de fatores de risco para o desenvolvimento de outras doenças como
hipertensão arterial, dislipidemia aterogênica, resistência à insulina, diabetes tipo 2, certos
tipos de câncer e doença cardiovascular aterosclerótica (principal consequência física da
obesidade). Ainda, outras complicações estão relacionadas com a obesidade, como o
fígado gorduroso, cálculos biliares de colesterol, apneia do sono, osteoartrite e síndrome
do ovário policístico (Grundy, 2004). Segundo o Programa Nacional de Educação sobre
o Colesterol: Painel de Tratamento de Adultos III (NCEP ATP III, do inglês), dos Estados
Unidos, a obesidade é considerada como a principal responsável pela crescente
prevalência da síndrome metabólica (Williams, 2002).
A definição de síndrome metabólica (SM) é complexa, pois envolve uma série de
comorbidades como a dislipidemia, hipertensão, obesidade e resistência à insulina. Sendo
os dois últimos fatores mais expressivos na causa da mesma (Petta et al., 2016). A
prevalência da síndrome metabólica está em ascensão no mundo ocidental e vai levar ao
aumento de casos de diabetes e doença cardiovascular (Ford et al., 2008). Sedentarismo
(Ardern et al., 2004) e alto teor de gordura nas “dietas ocidentais” (Feldeisen e Tucker,
2007) têm sido implicados no aumento da SM. Várias vias metabólicas estão implicadas
na patogênese da doença, incluindo lipogênese (Samuel et al.,2004), aumento da
inflamação (Uysal et al., 1997) e redução na oxidação de ácidos graxos (Ji e Friedman,
2008). De acordo com a Federação Internacional de Diabetes (IDF, do inglês), indivíduos
com SM têm risco de desenvolver diabetes tipo 2 cinco vezes maior, como também a
probabilidade de ter ataque cardíaco ou acidente vascular encefálico duas vezes maior do
que em indivíduos sem a doença (Federation ID, 2005).
Ademais, estudos relatam que o conjunto de anormalidades presentes na SM
também está associado à gravidade e progressão da doença do fígado gorduroso não
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alcoólico, a qual é apontada como a manifestação hepática dessa síndrome (Souza, 2012;
Petta et al., 2016; Petta et al., 2017).

1.2 Doença do fígado gorduroso não alcoólico (NAFLD, do inglês)
A NAFLD compreende todos os estágios da doença hepática gordurosa em
indivíduos sem consumo significativo de álcool ou com uma tolerância de consumo
inferior a 30-40 mg/dia para homens e menos de 20 mg/dia para as mulheres. O espectro
da doença se estende desde o fígado gorduroso não alcoólico (NAFL, do inglês), definido
como a presença de esteatose simples caracterizada pelo depósito de triglicerídeos nos
hepatócitos superior a 5% do peso celular, sem evidência de lesão hepatocelular na forma
de balonização dos hepatócitos, à esteatohepatite não alcoólica (NASH, do inglês). Esta
última é definida pela presença de esteatose hepática e inflamação, com lesão por
balonização dos hepatócitos, apresentando ou não fibrose. A NASH pode progredir para
cirrose, através de diferentes mecanismos de lesão hepática que levam à necroinflamação
e à fibrogênese (causando uma distorção pronunciada da arquitetura vascular hepática),
insuficiência hepática e raramente carcinoma hepatocelular (câncer de fígado) (Chalasani
et al., 2012; Tsochatzis et al., 2014; Brea et al., 2017; Sinha-Hikim et al., 2017).
A doença hepática gordurosa não alcoólica afeta globalmente até 25% da
população mundial, representando um grande problema de saúde em adultos e crianças.
E apontada nos países ocidentais como o tipo mais comum de doença hepática crônica.
Na Ásia, a estimativa da NAFLD é menor (5 a 18%). Já a prevalência da NASH no mundo
foi estimada entre 2-3% (Satapathy e Sanyal, 2015; Younossi et al., 2016; Uppal et al.,
2016; Magee et al., 2016).
Em relação à NAFLD no Brasil, não há estudos recentes que abordem a
prevalência na população geral. Há estudos pontuais que relatam que a prevalência pode
ser de 35,2% entre os pacientes de meia-idade (com idade igual ou superior a 55 anos)
(Karnikowski et al., 2007). Outro estudo, onde homens e mulheres assintomáticos foram
avaliados com ultrassonografia hepática, mostrou uma prevalência de NAFLD de 36%,
mas dentro desse resultado pacientes com síndrome metabólica e pacientes obesos
obtiveram prevalência de 74% e 73%, respectivamente (Oni et al., 2015). E por fim, em
estudo com pacientes obesos submetidos à cirurgia bariátrica, a NAFLD foi encontrada
em 95% dos pacientes e o diagnóstico histológico de NASH foi de 66,7% (Feijó et al.,
2013).
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A prevalência da NAFLD está entre as principais causas de cirrose hepática,
hepatocarcinoma celular e transplante hepático. A progressão da esteatose simples para
NASH está estimada entre 10-20%. O caso específico de esteatose simples para cirrose
ocorre em menos de 5% dos casos, enquanto a NASH progride para cirrose em 10-15%
dos casos ao longo de 10 anos e com o risco aumentado de progressão na presença de
fibrose avançada (25-30% dos casos). A evolução de cirrose para hepatocarcinoma
celular foi estimada em 2,4 a 12,8%. A idade parece ser um importante fator, visto que a
maior prevalência é relatada em adultos com idades entre 40 a 49 anos, enquanto em
idades superiores a 60 anos a prevalência é duas vezes maior que em indivíduos com 20
anos de idade. Já em crianças, a prevalência tem uma grande variação (13% a 80%), sendo
a obesidade um fator com forte influência. Além disso, a prevalência de NAFLD varia
nitidamente ao comparar indivíduos de diferentes raças e etnias. As taxas são mais
elevadas nas populações hispânicas (45%) em comparação com as brancas não hispânicas
(33%) e afroamericanas (24%) (LaBrecque et al., 2014; Satapathy e Sanyal, 2015;
Doulberis, 2017).

1.2.1 Fatores envolvidos na fisiopatologia da NAFLD
O fígado é o principal local de síntese e metabolismo de lipídeos. A esteatose
hepática caracteriza-se pelo acúmulo excessivo de triglicérides nos hepatócitos quando o
influxo e a síntese de novo lipídica excede a capacidade de exportação e utilização lipídica
hepática (Adams e Lindor, 2007). A esteatose leva a lipotoxicidade, o que provoca a
apoptose, necrose, geração de estresse oxidativo e inflamação. A lesão crônica resultante
ativa uma resposta fibrogênica. No entanto, os mecanismos que conduzem a esta evolução
permanecem desconhecidos (Marra et al., 2008).
A ativação da lipogênese hepática pode acontecer por várias vias metabólicas. A
síntese direta de triglicerídeos é estimulada tanto pelo influxo de ácidos graxos livres
(AGL) provenientes dos adipócitos hipertrofiados, como por dietas ricas em ácidos
graxos saturados, colesterol, glicose e/ou frutose, resultando na maior expressão de
enzimas lipogênicas (SCD1, FAS, ACC e DGAT). Esses nutrientes também podem
estimular indiretamente a síntese de triacilglicerois via hiperinsulinemia e/ou resistência
insulínica hepática induzindo a síntese de novo através de fatores de transcrição
lipogênicos (PPARγ, SRBP1c e ChRBP). Além disso, a lipotoxicidade gerada por esse
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acúmulo de gordura favorece a redução da capacidade oxidativa do hepatócito, verificado
pela diminuição das concentrações de L-CPT-1 e PPARα (Xu et al., 2013).
Indivíduos com NAFLD são altamente resistentes à insulina, no que se refere ao:
(i) músculo, porque eles apresentam reduzida captação de glicose (Bugianesi et al., 2005);
(ii) fígado, porque eles mostram supressão prejudicada de produção endógena de glicose
hepática (Bugianesi et al., 2005; Gastaldelli et al., 2006a,b) e (iii) tecido adiposo, porque
eles exibem altas taxas lipolíticas e aumento de AGL circulantes (Sanyal et al., 2001;
Bugianesi et al., 2005).
Apesar do progresso obtido para a compreensão de como a gordura se acumula no
fígado, a patogênese da forma avançada da NAFLD permanece por esclarecer. Várias
hipóteses têm sido propostas recentemente. Em geral, existe uma associação entre
NAFLD e resistência à insulina com exceção de algumas condições genéticas específicas
que afetam o metabolismo lipídico (Kantartzis et al., 2009a,b; Amaro et al., 2010;
Lonardo et al., 2011; Stefan et al., 2011). De acordo com a hipótese original (“two-hits”),
a esteatose hepática é uma doença progressiva na qual a resistência à insulina (“primeiro
hit”) conduz a um aumento do fluxo de ácidos graxos livres para o fígado. Se os AGL
não são oxidados ou secretados, a esteatose hepática se desenvolve (Day e James, 1998).
A esteatose hepática predispõe o fígado ao “segundo hit”, tal como disfunção
mitocondrial, citocinas, adipocinas, estresse do retículo endoplasmático (ER, do inglês) e
endotoxinas bacterianas. Esta hipótese original foi modificada para sugerir que a NAFLD
pode ser uma consequência de paralelos “múltiplos hits”. Neste modelo, a resistência à
insulina (RI) conduz ao aumento da lipogênese e aumento da absorção de AGL pelo
fígado. A lipotoxicidade sensibiliza o fígado à lesão por “múltiplos hits paralelos” (danos
oxidativos, ativação de vias fibrogênicas, ativação de células estreladas hepáticas,
expressão alterada de adipocinas), que levam à NASH e fibrose (Tilg e Moschen, 2010;
Petta et al., 2016).
Pacientes com NASH apresentam disfunção mitocondrial, a qual resulta
principalmente da RI e do excesso de AGL (lipotoxicidade). Esse dano mitocondrial
causa a produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e inicia a peroxidação lipídica.
A peroxidação lipídica das membranas mitocondriais e danos no DNA mitocondrial
(DNAmt) podem contribuir para a diminuição da função mitocondrial e perpetuar a
geração de EROs (Varela-Rey et al., 2009).
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A peroxidação lipídica é um potencial candidato na patogênese da NASH (Pessayre
et al., 2001), uma vez que a peroxidação das membranas mitocondriais pode causar
diretamente a necrose/apoptose e gerar megamitocôndria. Os aldeídos, produtos finais da
peroxidação lipídica, 4-hidroxinonenal (HNE) e malondialdeído (MDA), podem
estimular a síntese de proteínas de matriz extracelular por células hepáticas estreladas
(CHE) com ligação cruzada à citoqueratinas para formar corpos de Mallory e estimular a
quimiotaxia de neutrófilos (Zamara et al., 2004). Os produtos da peroxidação lipídica
podem também iniciar uma cascata que conduz à ativação do fator nuclear κappa B (NFκB), que levará ao aumento da transcrição de várias citocinas inflamatórias, moléculas de
adesão, quimiocinas e ligantes de morte por hepatócitos e células não-parenquimatosas
(Moore et al., 2001; Ribeiro et al., 2004). O grau de peroxidação lipídica se correlaciona
com a disponibilidade de ácidos graxos, o que pode causar danos consideráveis no fígado
esteatótico (Benzie, 1996). MDA e HNE estão aumentadas em 90% nos pacientes com
NASH em comparação com pacientes com esteatose, ilustrando o aumento de estresse
oxidativo (Loguercio et al., 2001).
As citocinas também são candidatos para um papel na progressão da NAFLD por
razões semelhantes àquelas descritas para EROs e peroxidação lipídica. Em primeiro
lugar, as citocinas são capazes de produzir todas as alterações histológicas clássicas da
NASH incluindo morte/apoptose de hepatócitos (TNF-α/TGFβ), quimiotaxia de
neutrófilos (IL-8), ativação de CHE (TNF-α/TGFβ) e corpos de Mallory (TGFβ)
(Pessayre et al., 2001). Além disso, citocinas (TNF-α, IL-6 e IL-1β) podem desempenhar
um papel na resistência à insulina hepática e sistêmica associada com NASH (Arkan et
al., 2005). Em terceiro lugar, os estudos em pacientes com obesidade relacionada com
NASH têm mostrado que, em comparação com os controles obesos, pacientes com NASH
tem um aumento da expressão de RNAm de TNF-α e dos seus receptores no fígado e
tecido adiposo, com o aumento da expressão correlacionando-se com a gravidade
histológica (Crespo et al., 2001).
O aumento do tecido adiposo na obesidade é associado com o desequilíbrio na
produção de diversos mediadores pró- e anti-inflamatórios (Kanda et al., 2006). As
adipocinas desempenham um papel decisivo na cascata inflamatória (Hasegawa et al.,
2001; Ding et al., 2005; Ouchi et al., 2011). A adiponectina, quando aumentada, inibe a
expressão de diversas citocinas pró-inflamatórias (Ouchi et al., 2000; Masaki et al., 2004;
Wolf et al., 2004), incluindo o TNF-α. Ainda melhora o metabolismo glicêmico e lipídico
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(Ouchi et al., 2000; Wolf et al., 2004). Em indivíduos que apresentaram uma redução nos
teores circulantes de adipocinas foram observadas várias disfunções metabólicas
associadas, tais como diabetes, hipertensão, dislipidemia e aterosclerose (Funahashi et
al., 2004), sugerindo a existência de associação entre hipoadiponectinemia e o
estabelecimento da síndrome metabólica. Por outro lado, os níveis plasmáticos de leptina,
que desempenha um papel central no controle da ingestão de alimentos e do gasto
energético, estão aumentados em doentes obesos (Friedman e Halaas, 1998; Chitturi et
al., 2002), os quais apresentam resistência à leptina favorecendo o aumento da ingestão
calórica. A resistina intra-hepática também está aumentada em pacientes com NASH e as
células inflamatórias contribuem para a sua expressão (Bertolani et al., 2006).
Os efeitos deletérios de dietas ricas em gordura (DRG) têm sido bastante
documentados, relacionados não só com aumento de peso e tecido adiposo (Winzell e
Ahren, 2004; Lee et al., 2011). A administração de DRG aumentou a esteatose hepática
após oito semanas (Oliveira et al., 2014) e a esteatohepatite não alcoólica após 12 semanas
(Dixon et al., 2013; van der Heijden et al., 2015) em camundongos C57black/6. Nosso
grupo desenvolveu um modelo de esteatose hepática utilizando uma dieta com 30% de
gordura por 10 semanas. Neste estudo, os dados histopatológicos mostraram que o grupo
dieta hiperlipídica apresentou esteatose hepática, inflamação lobular e balonização
hepatocelular significativamente elevados (Barroso et al., 2018).
A literatura não dispõe de uma terapêutica específica para a NAFLD, sendo
utilizadas terapias de combate aos fatores que predispõem a essa doença hepática. Logo,
as estratégias de tratamento para a NAFLD têm girado em torno da identificação e
tratamento de condições metabólicas comumente associadas, tais como: diabetes,
obesidade, síndrome metabólica, resistência à insulina e hiperlipidemia (Adams e
Angulo, 2006; Machado e Cortez-Pinto, 2012).
A pesquisa por novas fontes de tratamento para prevenção da hiperglicemia e suas
complicações vem se intensificando no mundo todo, inclusive com o isolamento de
metabólitos secundários ativos presentes em plantas medicinais. As observações
populares sobre o uso e a eficácia de plantas medicinais contribuem de forma relevante
para a divulgação das virtudes terapêuticas dos vegetais e auxilia os pesquisadores na
seleção de espécies para estudos botânicos, farmacológicos e fitoquímicos (Hostettmann
et al., 2003).
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Esses vegetais representam uma importante fonte alternativa farmacológica por
apresentar uma variedade de estruturas químicas com diferentes mecanismos de ação,
apresentando o potencial de atingir vários alvos no organismo. Isso favorece a utilização
de doses menores e por consequência, leva a menores riscos de efeitos colaterais (Ali et
al., 2006).
Muitas plantas são conhecidas na medicina popular e regional de diferentes culturas
por suas propriedades hipoglicêmicas (Trojan-Rodrigues et al., 2012). Entre elas, alguns
estudos confirmam o uso popular antidiabético do gênero Musa, pertencente à família
Musaceae, originário da Ásia, que apresenta uma grande diversidade de variedades
conhecidas como bananas. Atualmente é cultivado na maioria dos países tropicais,
sobretudo no Brasil, com destaque para a faixa litorânea. A banana é uma das frutas mais
consumidas no mundo e constitui uma importante fonte alimentar com alto valor
nutricional (Pereira e Maraschin, 2015; Vu et al., 2018).

1.3 Banana (Musa spp)
1.3.1 Banana e seu uso tradicional
A banana é uma fruta com propriedades nutricionais e fins terapêuticos
consagrados, sendo cultivada amplamente nos trópicos como fonte de alimento e renda
para a população. As bananas são sistematicamente classificadas em quatro seções,
Eumusa, Rhodochlamys, Australimusa e Callimusa, de acordo com o número de
cromossomos. Os frutos diferem apenas no seu arranjo ploidia e um único nome científico
pode ser dado a todas as bananas comestíveis, isto é, Musa spp. (Pereira e Maraschin,
2015).
Silva (2005) descreveu algumas plantas medicinais de Goiás, Brasil, e entre elas
a Musa spp. A bananeira tem um valor local e tradicional importante por tratar as pessoas
anêmicas. O suco do pseudocaule é adoçado e administrado oralmente quando na diarreia.
Por administração tópica, este suco é empregado para lavar úlceras. A infusão das flores
da bananeira em água, seguida por um descanso durante a noite, é usada para tratar
problemas de saúde nos olhos. O xarope de flores da bananeira é usado para curar
problemas pulmonares. A banana verde é usada na cicatrização de feridas por aplicação
tópica e no câncer.
Estudos indicam que o consumo frequente de frutas pode estar relacionado com o
retardamento do envelhecimento e prevenção de certas doenças, como câncer e doenças
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cardiovasculares, que estão relacionados com o estresse oxidativo celular causado pelos
radicais livres (Wang et al., 1997; Bae et al., 2008; Kawasaki et al., 2008; Wright et al.,
2008).
Segundo a medicina tradicional iraniana, as bananas são prescritas para pacientes
com depressão (Tavakkoli-Kakhki et al., 2014). Os frutos de banana da Índia são
tradicionalmente usados para ajudar a curar ou prevenir um grande número de doenças e
condições de saúde como depressão, anemia e controle da pressão sanguínea (Kumar et
al, 2012). Os frutos também são usados contra a constipação, azia, úlceras e estresse
(Bhutani e Atal, 1984; Kumar et al, 2012).
A casca da banana é conhecida pelo seu uso tradicional na cicatrização
(principalmente de queimaduras), depressão, anemia, controle da pressão arterial,
diarreia, úlceras, inflamação, diabetes, tosse, mordida de cobra e excesso de menstruação
(Anjum et al., 2014; Balbach, 1945; Bhutani e Atal, 1984; Emaga et al., 2007; Fries et al.,
1950; Gore e Akolekar, 2003; Kumar et al., 2012; Pereira e Maraschin, 2015; Vu et al.,
2018).

1.3.2 Compostos bioativos e atividades farmacológicas
O potencial biológico da casca e polpa da banana está diretamente relacionado
com a sua composição química. Sabe-se que a polpa da banana e a casca contêm alguns
metabólitos secundários na sua composição como, por exemplo, catecolaminas (L-dopa
e dopamina) (Kanazawa e Sakakibara, 2000), compostos fenólicos (Verde-Mendez et al.,
2003), carotenoides (Van den Berg et al., 2000) e piridoxina (vitamina B6) (Leklem,
1999). Muitos dos compostos voláteis das bananas, tais como os ésteres (Pérez et al.,
1997) e álcoois (Nogueira et al., 2003), desempenham um papel importante nas
propriedades aromáticas de bananas de sobremesa.
As partes da planta Musa sp., que incluem raízes, pseudocaules, caules, folhas e
flores têm sido muito utilizados na medicina popular local e tradicional na África, Índia,
Ásia, Oceania e América (Passo Tsamo et al., 2015). Investigações enfatizaram suas
atividades antioxidante, antibacteriana, antiulcerogênica, anti-hipertensiva, antidiabéticas
e anticâncer (Imam e Akter, 2011). Os compostos fenólicos são acreditados por serem
parcialmente responsáveis por essas propriedades (Jwala et al., 2012). Flavonoides,
incluindo flavonas (apigenina), flavanonas (naringenina) e flavonóis (miricetina,
kaempferol e quercetina), foram encontrados na seiva das diversas espécies de bananeira
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de sobremesa (Pothavorn et al., 2010). Pigmentos de antocianina (petunidina, malvidina,
pelargonidina, delfinidina, cianidina e peonidina) foram identificados em brácteas de
bananas selvagens (Kitdamrongsont et al., 2008). Epigalocatequina foi identificado como
o principal constituinte de taninos condensados nas polpas em diferentes bananeiras
cultivadas e bananeira de sobremesa (Uclés Santos et al., 2010), e uma leucocianidina
(flavan-3,4-diol) foi identificada na polpa de banana como uma molécula ativa
antiulcerogênica (Lewis et al., 1999).
A dopamina foi identificada na popular banana comercial Musa cavendishii. A
banana continha níveis elevados de dopamina, tanto na casca quanto na polpa, e os níveis
de dopamina variaram de 80-560 mg por 100 g de casca e 2,5-10 mg de celulose, mesmo
nas bananas amadurecidas prontas para comer. Sua atividade mostrou uma forte ação
antioxidante (Kanazawa e Sakakibara, 2000).
Passo Tsamo e colaboradores (2015) investigaram os perfis fenólicos da polpa e
da casca de nove bananeiras cultivadas, comparando-os aos de duas bananas de
sobremesa de interesse comercial (Grande Nain e Gros Michel), ao lado de um híbrido
recém-criado, resistentes à sigatoka negra (F568). Ácidos hidroxicinâmicos,
particularmente o ácido ferúlico-hexoside, prevaleceram na polpa de banana e mostrou
uma grande diversidade entre as cultivares. Glicosídeos flavonoides foram predominantes
nas cascas de banana, sendo a rutina o mais abundante. Uma análise dos componentes
principais em conjunto revelou que os perfis fenólicos do híbrido, das bananas de
sobremesa e das bananas puras diferiam entre si. As polpas de banana e cascas apareceram
como boas fontes de compostos fenólicos.
A composição química dos componentes lipofílicos da polpa madura do fruto da
banana, a partir de várias bananeiras pertencentes às espécies Musa acuminata e Musa
balbisiana, foi realizada por Vilela e colaboradores. As bananeiras mostraram valores
semelhantes de extrativos lipofílicos (cerca de 0,4% do peso do material seco), bem como
composições químicas qualitativas. Os principais grupos de compostos identificados
nestas frações foram ácidos graxos e esteróis, sendo 68,6-84,3% e 11,1-28,0%,
respectivamente, da quantidade total de componentes lipofílicos. Foram também
identificadas quantidades menores de álcoois alifáticos de cadeia longa e α-tocoferol
(Vilela et al., 2014).
A composição química dos extratos lipofílicos da polpa verde e cascas de banana
“Dwarf Cavendish” também foram estudadas. Os ácidos graxos, esteróis e ésteres foram
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as principais famílias de componentes lipofílicos presentes nos tecidos da banana, seguido
de diacilgliceróis, glicosídeos de estéril, ácidos graxos de cadeia longa e compostos
aromáticos. Os ácidos graxos são mais abundantes na polpa da banana, representados
pelos ácidos linoleico, linolênico e oleico. Na casca da banana, os esteróis representam
cerca de 49-71% do extrato lipofílico com duas cetonas triterpênicas (31norcyclolaudenone e ciclohexanona) como os principais componentes. A detecção de
quantidades elevadas de ésteres e diacilgliceróis foram principalmente presentes no
extrato da casca de banana (Oliveira et al., 2008).
Os extratos da farinha da casca de banana exibiram um elevado teor de compostos
fenólicos flavonoides: prodelfinidinas altamente polimerizados, seguido de um teor
menor de glicosídeos de flavonoides, dímeros de procianidina tipo B e monoméricos
flavan-3-óis (Rebello et al., 2014).
Em relação às atividades farmacológicas apresentadas pela banana, a polpa do
fruto da espécie Musa sapientum L. var. Cavendishii foi testada quanto ao seu efeito na
concentração do colesterol. A polpa de banana liofilizada mostrou um efeito
hipocolesterolêmico quando incorporada numa dieta. Ambas as fibras solúveis e
insolúveis fracionadas a partir da polpa de banana tiveram um efeito na redução do
colesterol (Horigome et al., 1992).
Em relação à atividade hipoglicemiante, as espécies do gênero Musa apresentam
grande potencial. O tratamento com o extrato metanólico de Musa sapientum L, nas doses
de 200 e 250 mg/Kg, de ratos diabéticos induzidos por aloxana, reduziu os níveis de
glicemia em jejum, hemoglobina glicada e glicosúria, além de melhorar a resposta
periférica no teste de tolerância oral à glicose (Pari e Maheswari, 1999).
Outra função encontrada na fibra e no amido resistente, que está presente nas
cascas e fruto de espécies do gênero Musa, está relacionada com o hormônio GLP-1
(glucagon-like peptide 1, do inglês). Este hormônio é um potente agente
antidiabetogênico, o qual estimula a secreção de insulina, inibe a secreção de glucagon,
além de retardar o esvaziamento gástrico (Ramos et al., 2010; Pimentel e Zemdegs, 2010).
Um estudo realizado em humanos mostrou que o consumo de 50 g de amido resistente
numa refeição aumentou os níveis de GLP-1 e reduziu a glicemia pós-prandial em homens
jovens, saudáveis e com peso normal (Raben et al., 1994).
Fontes de fibra dietética podem induzir saciedade e interferir no consumo de
energia. Voluntários saudáveis consumiram farinha de banana não madura, rica em amido
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resistente, três vezes por semana, por seis semanas. O amido resistente reduziu
significativamente a fome e os parâmetros de saciedade aumentaram, conforme avaliado
pela escala analógica visual (EAV) e hormônios grelina e peptídeo YY. As alterações no
escore EAV e nos níveis hormonais foram seguidas por uma redução de 14% no consumo
de energia. A insulina em jejum após a ingestão da farinha de banana mostrou maior
sensibilidade pelos índices HOMA2-IR ou QUICKI quando comparado aos grupos de
referência e controle (Sardá et al., 2016).
Nosso grupo também estudou os efeitos da banana utilizando uma formulação oral
à base do extrato hidroalcoólico das cascas de Musa cavendish (banana) sobre a síndrome
metabólica induzida por prednisona. A administração da formulação (100 e 250 mg/Kg)
por 60 dias, paralelamente à prednisona, mostrou-se bastante eficiente em evitar a
elevação da glicemia e dos valores lipídicos, reduzindo fatores de riscos cardiovasculares,
além de não causar toxicidade nas funções hepática e renal (Sales Junior, 2015).

2 HIPÓTESE
Devido às suas particularidades, em especial o seu baixo custo, a banana é
consumida em todo o mundo e pode ser considerada uma fruta importante devido ao seu
potencial como alimento funcional e nutracêutico. Apesar de haver estudos que apontam
para os efeitos benéficos da casca e da polpa de banana na resposta metabólica do
organismo, esses estudos ainda não foram aplicados aos benefícios da casca verde da
banana em um modelo experimental de NAFLD induzida por dieta hiperlipídica, avaliado
tanto na proteção quanto no tratamento contra os distúrbios metabólicos associados à
obesidade.
Resultados prévios do nosso grupo (Sales Junior, 2015) indicaram que a
administração da formulação oral à base do extrato hidroalcoólico das cascas verdes do
fruto de Musa cavendish (EHB), paralelamente à prednisona, foi eficiente em evitar a
elevação da glicemia e de lipídeos, reduzindo fatores de riscos cardiovasculares. Diante
desse potencial do EHB em atuar nas vias do metabolismo glicêmico e lipídico,
acreditamos que ele seja capaz de proteger e/ou atenuar a doença do fígado gorduroso
não alcoólico induzida por dieta hiperlipídica.
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3 RELEVÂNCIA E JUSTIFICATIVA
Como supracitado, formas mais graves da doença hepática, como a esteatohepatite
não alcoólica, se desenvolvem quando um processo inflamatório se instala
secundariamente às desordens metabólicas, tais como a resistência insulínica.
Considerando a NASH um grande problema de saúde pública e diante dos potenciais
antidiabetogênicos apresentados pela casca e polpa de Musa cavendish, postulamos que
o tratamento com o extrato das cascas verdes do fruto desta espécie vegetal possa
contribuir para prevenir e tratar complicações metabólicas derivadas do consumo crônico
de dietas hiperlipídicas. Desta forma, poderemos responder à população e à comunidade
científica quanto à confirmação dos efeitos sobre o metabolismo e a inflamação
apresentados pelo extrato dessa planta, uma vez que esses estudos ainda não foram
aplicados em um modelo animal de NAFLD induzida por dieta hiperlipídica.

4 OBJETIVOS
4.1 Geral
Investigar a composição química e os efeitos do extrato hidroalcoólico das cascas
verdes do fruto de Musa cavendish como modelo de tratamento preventivo e
farmacológico da doença do fígado gorduroso não alcoólico induzida por dieta
hiperlipídica em camundongos.

4.2 Específicos
4.2.1 Preparar o extrato hidroalcoólico das cascas verdes do fruto de Musa cavendish
(EHB), determinar a sua composição e formular o xarope para administração nos
camundongos
Estratégia: O EHB foi preparado com etanol a 70% e a caracterização química de seus
compostos foi feita por HPLC-UV/Vis e FIA-ESI-IT-MSn. Em seguida, o EHB foi
incorporado no xarope não glicogênico e administrado nas concentrações finais de 100 e
250 mg/Kg de peso corporal, por gavagem.

4.2.2 Induzir a doença do fígado gorduroso não alcoólico e realizar o tratamento
preventivo e farmacológico com o EHB
Estratégia: O tratamento preventivo consistiu na administração do xarope não glicogênico
nas concentrações finais do EHB de 100 e 250 mg/Kg de peso corporal por gavagem oral
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pelo período 12 semanas, em paralelo com a dieta rica em gordura para a indução da
NAFLD. Já o tratamento farmacológico consistiu na administração da dieta rica em
gordura pelo período de 12 semanas para a indução da NAFLD e em seguida os
camundongos receberam o xarope não glicogênico na concentração final do EHB de 100
mg/Kg de peso corporal por gavagem oral pelo período 8 semanas, em paralelo com a
administração da dieta rica em gordura ou não.

4.2.3 Verificar os efeitos da administração do EHB sobre o peso e desenvolvimento da
obesidade
Estratégia: A composição corporal e instalação da obesidade foram avaliadas pelo cálculo
do Índice de Lee. Durante todo o período de tratamento a avaliação do desenvolvimento
ponderal foi realizada uma vez por semana e o ganho relativo de peso corporal foi
calculado.

4.2.4 Avaliar os efeitos da administração do EHB sobre a resistência insulínica periférica
Estratégia: Foi avaliado pelo teste oral de tolerância à glicose (TOTG) e teste de tolerância
à insulina (TTI).

4.2.5 Determinar se o tratamento com o EHB promove alterações na quantidade do tecido
adiposo
Estratégia: Os camundongos tratados com o EHB foram eutanasiados para avaliação do
acúmulo de tecido adiposo marrom interescapular e branco (periepididimal e
retroperitoneal).

4.2.6 Examinar as ações do EHB sobre os parâmetros bioquímicos plasmáticos do
metabolismo glicêmico e lipídico, bem como da função hepática
Estratégia: As concentrações plasmáticas de glicose, colesterol total, colesterol-HDL,
colesterol-LDL,

triglicérides,

aspartato

aminotransferase

(AST)

e

alanina

aminotransferase (ALT) foram determinadas através de método colorimétrico, utilizando
kits comerciais (Labtest Diagnóstica SA, Brasil).

Os ácidos graxos livres foram

quantificados por método colorimétrico enzimático utilizando o kit comercial HR Series
NEFA-HR (2) (Wako Pure Chemical Industries, Ltd). As concentrações plasmáticas de
insulina foram determinadas utilizando o kit comercial Rat/Mouse Insulin ELISA
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(#EZRMI-13K, Merck Millipore, Burlington, Massachusetts, EUA). As concentrações de
polipeptídeo inibitório gástrico (GIP), resistina e leptina no plasma foram determinadas
utilizando o kit comercial MILLIPLEX® MAP Mouse Metabolic Magnetic Bead Panel
(#MMHMAG-44K, Merck Millipore, Burlington, Massachusetts, EUA).

4.2.7 Investigar os efeitos do tratamento com o EHB sobre a histologia hepática
Estratégia: As amostras de fígado foram coradas com hematoxilina/eosina. As lâminas
foram analisadas segundo o critério de score para esteatose, inflamação lobular e
balloning hepatocelular, para a classificação do grau de esteatose e esteatohepatite não
alcoólica (Kleiner et al., 2005).

4.2.8 Determinar os efeitos do tratamento com o EHB sobre o conteúdo lipídico e
glicogênico no tecido hepático
Estratégia: As amostras frescas de fígado dos camundongos foram homogeneizadas e
extraídas, a fim de quantificar os lipídeos totais usando um método previamente descrito
(Schwartz & Wolins, 2007) e os triglicérides e colesterol foram quantificados nos extratos
hepáticos utilizando kits comerciais (Labtest Diagnóstica SA, Brasil). O teor de
glicogênio hepático foi extraído utilizando um método previamente descrito (Hoy et al.,
2007) e a concentração de glicose, indicando o conteúdo de glicogênio hepático, foi
determinada utilizando kit comercial (Labtest Diagnóstica SA, Brasil).

4.2.9 Definir os efeitos do tratamento com o EHB sobre a inflamação do tecido hepático
e o mecanismo envolvido
Estratégia: As citocinas IL-10, IL-6, TNF-α, IL-1 e a quimiocina MIP-2 foram dosadas
no tecido hepático por ELISA, com kit da R&D Systems (Minneapolis, MN, USA). O
envolvimento do NF-κB p65 nuclear foi realizada de acordo com as instruções do kit
colorimétrico NF-κB Family Transcription Factor Assay (Abcam®).

4.2.10 Averiguar os efeitos do tratamento com o EHB sobre a expressão de genes
envolvidos no metabolismo glicêmico, lipídico e inflamação
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Estratégia: Foi feita a extração de RNAm do tecido hepático e a expressão de PPAR-α,
PPAR-γ, ACOX, GPAT1, GPAT4, DGAT2, HMG-CoA redutase, CYP7A1 e CPT-I foi
avaliada por PCR em tempo real. A fosforilação de IRS1 em serina (302) foi avaliado por
Western Blotting.

4.2.11 Pesquisar se o tratamento com o EHB modula a produção de marcadores
antioxidantes
Estratégia: Foram determinadas a atividade da enzima superóxido dismutase (SOD)
através da inibição da auto-oxidação do pirogalol em espectrofotômetro (VERSAmax
Molecular Devices) (Victorino et al., 2016). Já a concentração de glutationa total no
tecido hepático foi avaliada por kit colorimétrico para glutationa (BioVision), seguindo
as instruções do fabricante.

5 METODOLOGIA
5.1 Material botânico
As amostras de Musa cavendish (banana Pacovan) foram adquiridas no Centro
Estadual de Abastecimento S/A (CEASA) do município de São Luís, localizada no bairro
do Cohafuma, área urbana da capital do Maranhão, Brasil. O material é proveniente de
pequenos agricultores da cidade de Petrolina, Pernambuco, Brasil. Uma amostra da
espécie vegetal foi encaminhada ao Herbário Maranhense (MAR), do Departamento de
Biologia, da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), sendo catalogada pelo
professor Dr. Eduardo B. de Almeida Jr. sob o número 8782.

5.2 Preparo do extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (banana
Pacovan)
Após a coleta e limpeza com papel umedecido com água destilada, as cascas verdes
(265 g) da espécie vegetal in natura foram manualmente separadas da polpa, cortadas em
pedaços, trituradas em turbolizador com etanol 70% (proporção de 1:3 peso/volume),
submetidas à maceração durante 72 horas e em seguida filtrada a vácuo. Este
procedimento foi repetido três vezes. O filtrado das três extrações foi reunido,
concentrado em rotaevaporador LABOROTA 4000 (60 °C/100 rpm) e congelado. O
material liofilizado obtido foi de 31,1 g (rendimento de 11,7%) e chamado de extrato
hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB).
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5.3 Caracterização dos compostos por HPLC-UV/Vis e FIA-ESI-IT-MSn do EHB
Para o HPLC-UV/Vis e FIA-ESI-IT-MSn, foi realizada uma etapa de limpeza para
remover quaisquer contaminantes. O extrato foi purificado por extração em fase sólida
(SPE, do inglês) utilizando cartuchos Phenomenex Strata C18 que foram previamente
ativados com 3 mL de metanol e equilibrados com 5 mL de metanol:água (1:1, v/v). Os
compostos foram eluidos dos cartuchos usando 2 mL de metanol:água (9:1, v/v) com um
volume final de 5 mL. As amostras foram então filtradas através de filtro de PTFE 0,22
μm e diluídas em solução de metanol/água (8:2) para obter uma concentração aproximada
da solução de 5,0 mg/mL a fim de traçar o perfil cromatográfico.
Utilizou-se um sistema de HPLC modelo Shimadzu (Shimadzu Corp., Kyoto, Japão),
consistindo em um modelo de distribuição de solvente com uma bomba recíproca de
pistão duplo, detector UV-VIS (SPA-10A). A coluna utilizada foi Luna 5 µm C18 100 A
(250 µm x 4,6 µm). Os solventes de eluição utilizados foram A (ácido acético a 2% em
água) e B (ácido acético a 2% em metanol). As amostras foram eluidas de acordo com o
seguinte gradiente: 95% A/5% B, como inicial em 30 min. A taxa de fluxo foi de 1
mL/min e o tempo de corrida foi de 50 min. A temperatura da coluna foi de 20 ºC. O
volume de injeção da amostra foi de 20 µL. Os dados foram coletados e processados
usando o software LC Solution (Shimadzu).
A análise foi realizada em um LC-ESI-IT-MS conectado em um espectrômetro de
massa LTQ XL Thermo Scientific®. A coluna analítica utilizada para a separação por LC
foi uma Kinetex® C18 (2,1 x 100 mm, 100 Å e 5 μm). A análise foi realizada com água
contendo 0,1% de ácido fórmico (A) e acetonitrila + 0,1% de ácido fórmico (B) acrescidos
de 0,1% de ácido fórmico em gradiente exploratório, iniciando com 10% a 100% B em
10,5 minutos, a uma vazão de 0,4 mL/min. A amostra foi infundida no espectrômetro de
massa do sistema de HPLC, onde a amostra foi analisada conectada pelo ESI-MS em
negativo. Os dados do espectro de massa foram obtidos no mesmo LTQ XL.
Para o ensaio FIA-ESI-IT-MSn, a infusão de fluxo direto das amostras foi realizada
em um analisador de armadilha iônica linear Thermo Scientific LTQ XL, equipado com
uma fonte de ionização por electrospray (ESI, do inglês), em modo negativo (Thermo,
San Jose, CA, EUA). Utilizou-se tubo capilar de aço inoxidável a 280 oC, voltagem do
spray de 5,00 kV, voltagem do capilar de -90 V, lente tubular de -100 V e fluxo de 5
μL/min. Uma análise de varredura completa foi registrada na faixa m/z de 100-1000.
Fragmentações de múltiplos estágios (ESI-MSn) foram realizadas usando o método de
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dissociação induzida por colisão (CID, do inglês) contra hélio para ativação de íons. O
primeiro evento foi um espectro de massa de varredura completa para adquirir dados
sobre íons naquele intervalo de m/z. O segundo evento de varredura foi um experimento
de MS/MS realizado usando uma varredura dependente de dados nas moléculas-[M-H]
dos compostos de interesse em uma energia de colisão de 30% e um tempo de ativação
de 30 min. Os íons do produto foram submetidos à fragmentação adicional nas mesmas
condições, até que não fossem mais observados fragmentos. A identificação dos
diferentes compostos no perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico foi realizada pela
comparação dos tempos de retenção e dos espectros UV com os dados da literatura.

5.4 Formulação do xarope
O xarope não glicogênico apresenta a seguinte composição: sorbitol 25%;
metabissulfito de sódio 0,05%; sacarina 0,1%; nipagim 0,01%; água destilada q.s.p. 500
mL. Este foi administrado nas concentrações finais do EHB de 100 e 250 mg/Kg de peso
corporal por gavagem. Os grupos não tratados receberam apenas veículo de xarope não
glicogênico de acordo com o peso corporal. Para esse fim, o volume de gavagem foi de
1% (mL/g) do peso corporal do camundongo (por exemplo, 30 g de camundongo devem
receber 300 µL) e alterado com base na mudança de peso corporal.

5.5 Delineamento experimental
5.5.1 Animais
Camundongos machos (C57black/6) de aproximadamente oito semanas, obtidos do
Biotério Central da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP),
foram acondicionados em gaiolas contendo quatro ou cinco animais cada, à temperatura
de 23 ± 2 ºC, umidade de 54 ± 9%, ciclo claro/escuro de 12 horas e acesso ad libitum à
água e ração. Os animais passaram por um período de aclimatação de uma semana antes
dos experimentos. Todos os procedimentos foram realizados de acordo com as normas
do Comitê de Ética no Uso de Animais (CEUA) da FMUSP, aprovado sob o protocolo
de número 917/2017.

5.5.2 Dietas
A dieta padrão para roedores utilizada foi a Nuvilab® (Quimtia S/A, Colombo,
Paraná, Brasil), que apresenta a seguinte composição: 22% de proteína, 55% de
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carboidrato, 7 g de fibras, 4,5% de lipídeo e 2,95 Kcal/g. Já a dieta hiperlipídica utilizada
contém 52,95% de carboidratos, 20% de proteínas, 30% lipídeos (10% de óleo de coco,
20% de óleo de soja), 5% de celulose, 3,5% de mistura mineral, 1% de mistura vitamínica,
0,3% de L-cistina, 0,25% de Bitartarato de colina e 5 Kcal/g (QualityNutri®, Campinas,
São Paulo, Brasil).

5.5.3 Indução da doença do fígado gorduroso não alcoólico (NAFLD, do inglês) e
tratamento preventivo com o EHB
Os camundongos foram distribuídos aleatoriamente nos seguintes grupos
experimentais (n = 7-10/grupo): grupo controle (CTR; n = 10), que recebeu ração padrão
para roedores e xarope não glicogênico; grupo dieta hiperlipídica (DHL; n = 10), que
recebeu uma dieta rica em gordura e xarope não glicogênico; dois grupos tratados com o
EHB nas concentrações finais de 100 (100 mg/Kg; n = 8) e 250 (250 mg/Kg; n = 7)
mg/Kg, em paralelo com a dieta rica em gordura. Todos os tratamentos com o EHB e
xarope foram realizados por gavagem diariamente e duraram 12 semanas.

5.5.4 Indução da doença do fígado gorduroso não alcoólico (NAFLD, do inglês) e
tratamento farmacológico com o EHB
Os camundongos foram inicialmente distribuídos aleatoriamente em dois grupos
experimentais (n = 8-32/grupo): grupo controle (CTR; n = 8), que recebeu ração padrão
para roedores por um período de 12 semanas; grupo dieta hiperlipídica (DHL; n = 32),
que recebeu uma dieta rica em gordura pelo mesmo período para a indução da NAFLD.
Em seguida, os camundongos foram distribuídos aleatoriamente em cinco grupos
experimentais (n = 8/grupo): grupo controle (CTR), que recebeu ração padrão para
roedores e xarope não glicogênico; grupo dieta hiperlipídica (DHL), que recebeu uma
dieta rica em gordura e xarope não glicogênico; grupo dieta hiperlipídica com o EHB
(DHE), que recebeu uma dieta rica em gordura e administração do xarope na
concentração final do EHB de 100 mg/Kg; grupo dieta padrão com xarope (CX), que
voltou a receber dieta padrão para roedores e xarope não glicogênico; grupo dieta padrão
com EHB (CE), que voltou a receber dieta padrão para roedores e administração do
xarope na concentração final do EHB de 100 mg/Kg. Todos os tratamentos com o EHB
e xarope foram realizados por gavagem diariamente e duraram oito semanas.
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5.6 Avaliação do desenvolvimento da obesidade
O ganho de peso corporal foi monitorado semanalmente e o ganho relativo de peso
corporal foi calculado pela seguinte fórmula: ganho de peso corporal relativo (%) = (GP
x 100)/PI, considerando: GP (peso final - peso inicial) e PI (peso inicial) (Lamas et al .,
2018). O Índice de Lee [peso corporal (g)1/3/comprimento naso-anal (cm)] x 1000 foi
calculado para avaliar a progressão da obesidade mensalmente (Bernardis e Patterson,
1968).

5.7 Teste oral de tolerância à glicose (TOTG)
Os animais foram mantidos em jejum alimentar de seis horas, com fornecimento de
água ad libitum. Em seguida, foram submetidos à coleta de uma alíquota de sangue por
via caudal para verificar os níveis basais de glicose (tempo zero), utilizando um
glicosímetro digital (Accu-Chek Active®; Roche Diagnostics System, Branchburg, NJ,
EUA). O TOTG foi realizado após administração oral de glicose (4 g/Kg peso corporal)
por gavagem. Novas alíquotas de sangue foram coletadas nos tempos 15, 30, 60 e 120
minutos após a administração de glicose (Gonçalves et al., 2005, com adaptações).

5.8 Teste de tolerância à insulina (TTI)
Os animais foram mantidos em jejum alimentar de seis horas, com fornecimento de
água ad libitum. Em seguida, foram submetidos à coleta de uma alíquota de sangue por
via caudal para verificar os níveis basais de glicose (tempo zero), utilizando um
glicosímetro digital (Accu-Chek Active®; Roche Diagnostics System, Branchburg, NJ,
EUA). Após a coleta inicial, foi administrada insulina, na dose de 2 UI/Kg de peso
corpóreo, via intraperitoneal. Novas alíquotas de sangue foram coletadas nos tempos 15,
30, 60 e 120 minutos, após a injeção de insulina (Asensio et al., 2005).

5.9 Eutanásia, coleta de sangue e tecidos
Após os períodos de tratamentos e jejum noturno (aproximadamente 12 horas), os
camundongos foram pesados, anestesiados com xilazina (8 mg/Kg intraperitoneal) e
cetamina (10 mg/Kg intraperitoneal), submetidos à laparotomia para coleta de sangue por
punção da aorta abdominal e submetidos à eutanásia por nível hipovolêmico de sangue.
Em seguida, os tecidos adiposos periepididimal, retroperitoneal e marrom foram
coletados e pesados para avaliação morfométricas. O fígado foi pesado e separado em
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duas porções: uma amostra conservada em formol 10% para avaliação histológica e a
outra amostra foi imediatamente congelada em nitrogênio líquido e armazenadas a -80 °C
para análises futuras. A razão do peso dos tecidos foi expressa em 10 g de peso corporal.

5.10 Determinações bioquímicas plasmáticas
As amostras de sangue dos camundongos foram centrifugadas a 2500 rpm por 15
min. Foram determinadas as concentrações plasmáticas de glicose, colesterol total,
colesterol-HDL, colesterol-LDL, triglicérides, aspartato aminotransferase (AST) e
alanina aminotransferase (ALT) através de método colorimétrico (espectrofotometria),
utilizando kits comerciais, conforme técnica descrita pelo fabricante (Labtest Diagnóstica
SA, Brasil). Os ácidos graxos livres foram quantificados por método colorimétrico
enzimático utilizando o kit comercial HR Series NEFA-HR(2) (Wako Pure Chemical
Industries, Ltd). As concentrações plasmáticas de insulina foram determinadas utilizando
o kit comercial Rat/Mouse Insulin ELISA (#EZRMI-13K, Merck Millipore, Burlington,
Massachusetts, EUA), conforme técnica descrita pelo fabricante. Os ensaios acima foram
realizados em um espectrofotômetro (VERSAmax Molecular Devices). As concentrações
de polipeptídeo inibitório gástrico (GIP), resistina e leptina no plasma foram
determinadas utilizando o kit comercial MILLIPLEX® MAP Mouse Metabolic Magnetic
Bead Panel (#MMHMAG-44K, Merck Millipore, Burlington, Massachusetts, EUA). Os
ensaios foram realizados de acordo com as instruções do fabricante. As amostras foram
analisadas em um sistema MAGPIX® e os dados foram coletados pelo software Luminex
xPONENT.

5.11 Análises no tecido hepático
5.11.1 Histologia
As amostras de fígado fixadas em formol 10% passaram pelos processos de
desidratação, diafanização e inclusão, para posterior microtomia em cortes de 5µm de
espessura e coloração com hematoxilina/eosina. As lâminas foram analisadas em
microscópio de luz (100x e 400x), segundo o critério de score para NAFLD de acordo
com o grau de esteatose (0-3), inflamação lobular (0-3) e ballooning hepatocelular (0–2)
(Kleiner et al., 2005).
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5.11.2 Quantificação de triglicérides e colesterol total
Os lipídeos totais foram extraídos do tecido hepático fresco dos camundongos em
jejum noturno (n = 7-10/grupo) utilizando uma mistura de clorofórmio:metanol (2:1).
Após agitação vigorosa e uma breve centrifugação, a fase orgânica foi recolhida, seca e
ressuspensa em Triton X-100:metanol (2: 1) (Freedman et al., 2005). Os triglicérides e o
colesterol total foram quantificados utilizando kits comerciais (Labtest Diagnóstica SA,
Brasil) por espectrofotometria (VERSAmax Molecular Devices).

5.11.3 Glicogênio
O conteúdo de glicogênio hepático foi medido utilizando o método previamente
descrito por Hoy et al. (2007). Basicamente, amostras de fígado foram digeridas com 1M
de NaOH a 60 °C e centrifugadas a 10.000 g por 10 min. O glicogênio precipitado com
etanol foi dissolvido em água pura. Depois, adicionou-se amiloglicosidase (SigmaAldrich, St. Louis, USA; 0,6 mg/mL em tampão acetato a 0,25 M, pH 4,75) e digeriu-se
o glicogênio durante 6 horas a 37 °C. A concentração de glicose, indicando o conteúdo
de glicogênio hepático, foi determinada utilizando kit comercial (Labtest Diagnóstica SA,
Brasil) por espectrofotometria (VERSAmax Molecular Devices).

5.11.4 Extração de proteínas e dosagem de citocinas
Para a extração total de proteínas do fígado, aproximadamente 300 mg de tecido
pulverizado foram homogeneizadas em 1 mL de solução RIPA (10 mM de Tris-HCl pH
7.5, 1% de desoxicolato de sódio, 1% de TRITON X-100, 150 mM de NaCl, 0.1% de
SDS) acrescido de inibidores de proteases (1mg/mL pepstatina A, 100mM PMSF) e
levado a leve agitação constante por 30 minutos. Em seguida, as amostras foram
centrifugadas por 30 minutos a 14.000 rpm/4°C. O sobrenadante foi coletado e a
concentração de proteína foi determinada pelo método de BCA Protein Assay Kit (Thermo
Fisher Scientific). As amostras foram diluídas 50 vezes para quantificação e foi utilizada
uma diluição seriada de albumina de soro bovino como padrão. A leitura foi realizada a
595 nm em espectrofotômetro (VERSAmax Molecular Devices).
As citocinas IL-10, TNF-α, IL-6, MIP-2 e IL-1β foram dosadas por ELISA, com kit
da R&D Systems (Minneapolis, MN, USA), conforme protocolo do fabricante.
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5.11.5 Extração de proteínas nucleares e quantificação de NF-κB p65 nuclear
Para a extração de proteínas nucleares do fígado, aproximadamente 30 mg de fígado
pulverizado foram homogeneizadas em reagentes específicos contendo inibidores de
proteases, e a extração foi realizada de acordo com as especificações do kit Subcellular
Protein Fractionation (Thermo Fisher Scientific). Foram extraídas as frações de extrato
citoplasmático, de membrana, nuclear solúvel, nuclear da cromatina e citoesquelética.
Para a quantificação do NF-κB p65 nuclear foi utilizada a fração de extrato nuclear
solúvel, de acordo com as instruções do kit colorimétrico NF-κB Family Transcription
Factor Assay (Abcam®) e a leitura foi realizada a 450 nm em espectrofotômetro
(VERSAmax Molecular Devices). O NF-κB p65 nuclear foi expresso em absorbância por
miligrama de proteína.

5.11.6 Detecção do conteúdo proteico por Western Blotting
Avaliamos o conteúdo proteico do substrato do receptor de insulina-1 (IRS-1)
fosforilado na serina 302 (Cell Signaling®) no tecido hepático. Para tal, após o tratamento
dos camundongos, o tecido hepático foi retirado e as amostras foram homogeneizadas em
tampão de lise RIPA acrescido de inibidores de proteases (1mg/mL pepstatina A, 100mM
PMSF). Em seguida, as amostras foram centrifugadas por 30 minutos a 14.000 rpm/4°C.
O sobrenadante foi coletado e a concentração de proteína foi determinada pelo método de
BCA Protein Assay Kit (Thermo Fisher Scientific). Amostras de 120 µg de proteínas
foram acrescidas de tampão de amostra, submetidas à eletroforese em um sistema SDSPAGE em gel 8% de poliacrilamida para p-IRS1. Após a eletroforese, as proteínas foram
transferidas para membranas de nitrocelulose (Biorad) em aparelho semi-drytransfer
(Biorad). Em seguida, as membranas foram incubadas em solução de bloqueio 5% de
BSA (albumina bovina) em tampão TBST por 1 hora à temperatura ambiente. As
membranas foram lavadas três vezes em TBST e incubadas com anticorpos primários
contra as proteínas de interesse numa diluição de 1:1000 overnight a 4 ºC. Posteriormente,
as membranas foram incubadas em solução contendo anticorpo secundário conjugado a
peroxidase numa diluição de 1:20000 e expostas ao sistema de detecção SuperSignal
(Pierce). O conteúdo das proteínas analisadas foi comparado por densitometria de gel,
utilizando o programa de domínio público “Image J”, criado por Wayne Rasband do
National Institute of Mental Health, NIH, USA.
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5.11.7 Extração de RNA e avaliação da expressão gênica de marcadores inflamatórios e
metabólicos por RT-PCR (Reação em Cadeia da Polimerase em tempo real)
Para a extração do RNA total foi adicionado 1 mL de TRIzol (Invitrogen ®) nas
alíquotas de fígado pulverizado, sendo mantido por 5 minutos em temperatura ambiente.
Foram adicionados 200 µL de clorofórmio por amostra, com posterior homogeneização
vigorosa por 15 segundos e incubação por 3 minutos a temperatura ambiente. Foi
realizada centrifugação por 15 minutos a 12.000 g/4 ºC. O sobrenadante foi transferido
para outro tubo e as demais frações desprezadas. Foram adicionados 500 µL de
isopropanol, com incubação por 10 minutos em temperatura ambiente. O produto foi
centrifugado por 10 minutos na mesma velocidade e temperatura anterior, e o
sobrenadante desprezado. Posteriormente foi adicionado 1 mL de etanol 75%, sendo
realizada nova centrifugação, durante 5 minutos a 7.000 g/4 ºC. O álcool residual foi
retirado e a amostra ressuspendida em ± 20 µL de água DEPC (dietilpirocarbonato). O
RNA total extraído foi quantificado por espectrofotometria nos comprimentos de onda de
260 nm, correspondente ao pico de absorção de RNA, e 280 nm, correspondente ao pico
de absorção de proteínas, no equipamento NanoVue (GE HealthCare).
A expressão dos genes de interesse foi determinada por Real Time-PCR com
sequências de iniciadores específicos (Invitrogen®), como segue abaixo, utilizando o kit
SuperScript III Platinum® SYBR Green One-Step (Invitrogen®) no equipamento
StepOneTM Real-Time PCR System (Applied Biosystem). O resultado foi calculado sob
a razão 2-ΔΔCT da expressão do gene housekeeping β2M, também determinado por RealTime PCR. A reação de RT-PCR foi realizada com 15 µL de volume total, sendo 1,45 µL
de água deionizada estéril, 7,5 µL SYBR Green qPCR super Mix-UDG (Invitrogen), 0,3
µL de SuperScript, 0,3 µL de cada primer (sense e antisense) a 10 pmol/mL, 0,3 µL de
ROX e 5 µL de RNA (100 ng) diluído em água DEPC.
As sequências dos primers foram desenhadas conforme dados do Gene Bank
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) e sintetizadas pela Invitrogen®. Os genes
pesquisados foram: PPAR-α (receptor ativado por proliferador de peroxissoma-α),
PPAR-γ (receptor ativado por proliferador de peroxissoma-γ), GPAT1 (Glicerol-3fosfato aciltransferase-1), GPAT4 (Glicerol-3-fosfato aciltransferase-4), DGAT2
(diacilglicerol O-aciltransferase 2), HMG-CoA (3-hidroxi-3-methyl-glutaril-CoA)
redutase, CPT-I (carnitina palmitoil transferase 1), ACOX (acetil-CoA oxidase) e
CYP7A1 (colesterol 7α-hidroxilase). As sequências de iniciadores (primers) utilizados
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para a realização de RT-PCR no fígado dos camundongos foram: PPAR-α: senseATGCCAGTACTGCCGTTTTC; antisense- GGCCTTGACCTTGTTCATGT; PPAR-γ:
sense- TTTTCAAGGGTGCCAGTTTC; antisense- CGCAGGTTTTTGAGGAACTC;
GPAT1:

sense-

GGAGCACCAGCAATTCATCACC;

TGTGGCACTCTCAGCGTACACG;

GPAT4:

antisensesense-

TGGAGCCACTGTTTACCCTGTG; antisense- CCCAACTGGTCATCATCCTCAG;
DGAT2:

sense-ACGCAGTCACCCTGAAGAACC;

GGAACCCTCCTCAAAGATCACC;

HMG-CoA

antisenseredutase:

sense-

TGGAGATCATGTGCTGCTTCG; antisense- ACCCTCACGGCTTTCACGAG; CPT1:

sense-

CCATATTCAGGCAGCGAGAGC;

AGGGATGCGGGAAGTATTGAAG;

ACOX:

antisensesense-

AGGGAATTTGGCATCGCAGACC; antisense- CTGCGCATAAGTGCCCGTGATC;
CYP7A1:

sense-

CCGGATATCTAACGCTGTTTGG;

antisense-

CAAGCTCTCAGCCAGCCTTTC.

5.11.8 Determinação da atividade da enzima antioxidante superóxido dismutase (SOD)
A determinação da atividade da enzima SOD foi realizada através da técnica de
Marklund e Marklund (1974), com modificações. O composto pirogalol é auto-oxidante
a 37 °C e gera radical superóxido e compostos que absorvem comprimentos de onda a
420 nm. Assim, a absorbância aumenta com o tempo sem a presença da enzima SOD.
Para a dosagem da atividade da enzima SOD, as proteínas das amostras de fígado foram
extraídas como descrito acima e diluídas para 1 mg/mL. A atividade da enzima SOD foi
avaliada em solução contendo 170 µL de tampão TRIS-HCl 50 mM/ EDTA 1 mM, pH
7,4, 20 µL de amostra e 10 µL de pirogalol (1,2 mg/mL). Para avaliar a auto-oxidação do
pirogalol foi realizada uma curva contendo 190 µL de tampão TRIS-HCl 50 mM/ EDTA
1 mM, pH 7,4 e 10 µL de pirogalol. A inibição da auto-oxidação do pirogalol foi
mensurada a 420 nm em espectrofotômetro (VERSAmax Molecular Devices), durante 5
minutos, a 37 °C. Os dados foram expressos como área abaixo da curva (Victorino et al.,
2016).

5.11.9 Quantificação de glutationa total
Aproximadamente 100 mg de fígado pulverizado foi homogeneizado em tampão de
glutationa, proveniente do kit, para preparação da amostra. Em seguida, 100 µL de ácido
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sulfossalicílico foi adicionado, as amostras foram homogeneizadas e centrifugadas a
8.000 g por 10 minutos a 4 °C. Em seguida, o sobrenadante foi coletado e a dosagem de
glutationa total foi realizada utilizando um kit colorimétrico para glutationa (BioVision),
seguindo as instruções do fabricante. A leitura foi realizada a 412 nm em
espectrofotômetro (VERSAmax Molecular Devices). Os dados foram expressos em
nanograma por miligrama de proteína (Victorino et al., 2016).

5.12 Análise Estatística
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média (E.P.M.). As
diferenças entre os grupos experimentais foram detectadas por meio de One-way análise
de variância (One-way ANOVA) para múltiplas comparações, seguida de pós-teste
Newman-Keuls, usando GraphPad Prism, Inc software, versão 5.00 (GraphPad Software
Inc., San Diego, CA, USA). As diferenças foram consideradas significativas quando
p<0,05.

6 RESULTADOS
6.1 Caracterização dos compostos por HPLC-UV/Vis e FIA-ESI-IT-MSn do EHB
Com o auxílio de um detector ultravioleta (UV/Vis) acoplado a um sistema de
HPLC, um perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa
cavendish (EHB) foi realizado, como mostrado na Figura 1. Foi detectado que o EHB
apresenta grande complexidade e diversidade na matriz, avaliado pelo grande número de
picos eluídos ao longo da corrida cromatográfica. Após o auxílio do HPLC-UV/Vis, os
dados cromatográficos foram processados e a identificação dos diferentes compostos do
EHB por LC-ESI-IT/MS e FIA-ESI-IT-MSn foi feita para uma determinada classe de
metabólitos secundários. O cromatograma de íons totais do EHB no modo negativo está
representado na Figura 2, mostrando os picos dos diferentes compostos identificados.
Encontramos a presença de derivados de ácidos fenólicos, flavonóides agliconas,
flavonóides glicosídicos e catecolaminas pela presença de espectros com bandas
características dessas classes na amostra analisada (Figura 1). Um total de 12 compostos
foi identificado no EHB (Tabela 1).
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flavonoids

Fenolic Acid
ácidos
fenólicos

flavonoides

Figura 1: Perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB)
adquiridos por LC-UV/Vis (254 nm). Utilizou-se um sistema de HPLC modelo Shimadzu (Shimadzu
Corp., Kyoto, Japão), detector UV-VIS (SPA-10A). Os dados foram coletados e processados usando o
software LC Solution (Shimadzu).
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Figura 2: Cromatograma de íons totais do extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish
(EHB) adquirido por LC-ESI-IT/MS (-). A análise foi realizada em um LC-ESI-IT-MS conectado em
um espectrômetro de massa LTQ XL Thermo Scientific®. A amostra foi infundida no espectrômetro de
massa do sistema de HPLC, onde a amostra foi analisada conectada pelo ESI-MS em negativo. Os dados
do espectro de massa foram obtidos no mesmo LTQ XL.
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Tabela 1: Identificação dos compostos do extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish
(EHB) por LC-ESI-IT/MS e FIA-ESI-IT/MSn. Para o ensaio FIA-ESI-IT-MSn, a infusão de fluxo direto
das amostras foi realizada em um analisador de armadilha iônica linear Thermo Scientific LTQ XL, equipado
com uma fonte de ionização por electrospray (ESI, do inglês), em modo negativo (Thermo, San Jose, CA,
EUA). A identificação dos diferentes compostos no perfil cromatográfico do extrato hidroalcoólico foi
realizada pela comparação dos tempos de retenção e dos espectros UV com os dados da literatura. *NI: não
identificado.

[M-H] -

MSn fragmentos

Composto

1

Tempo
de
retenção
(min)
3.36

341

179;161

2

3.84

377

359;341

3

4.52

379

361;341;289;173;161

4

4.83

191

173;111

Ácido cafeico 3glicosídeo
Derivado do ácido
cafeico 3-glicosídeo
Derivado do ácido
cafeico 3-glicosídeo
Ácido Quínico

5
6
7

5.69
6.80
7.46

179
165
593

161;141;135;99
147;75
431;285;267;257

8
9
10
11

7.60
8.06
8.72
9.19

609
473
699
697

447; 301
455;429;399
589;551;477;403;268
679;661;589

Ácido cafeico
Ácido Propiônico
Kaempferol-Orhamnoside-hexoside
Rutina
NI*
Sennoside A
NI*

12

9.61

305

287; 263

Galocatequina

13

9.93

290

271

Catequina

14

10.12

193

126

L-dopa

15

11.09

152

124; 78

Dopamina

Número

6.2 Resultados do tratamento preventivo com o EHB
6.2.1 O EHB previne o ganho de peso corporal e o crescimento do tecido adiposo dos
animais
Quando os camundongos foram alimentados com uma dieta rica em gordura por 12
semanas, um aumento significativo no peso corporal final foi observado nestes animais
(grupo DHL) em comparação com o grupo controle (CTR), que recebeu dieta padrão para
roedores (**p<0,01, Figura 3A). Ambos os grupos tratados com o EHB, 100 e 250 mg,
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apresentaram um peso corporal final reduzido em comparação com o grupo DHL
(**p<0,01, Figura 3A, respectivamente), permanecendo no nível do grupo CTR.
Resultados semelhantes foram observados no ganho relativo de peso corporal (Figura
3B). Além disso, ambas as doses do EHB apresentaram menor ganho relativo de peso
corporal em comparação com o grupo CTR (100 mg versus CTR

###

p<0,0001, 250 mg

versus CTR #p<0,05, Figura 3B).
Durante a administração da dieta e o tratamento por gavagem oral com o EHB, a
instalação da obesidade também foi avaliada pelo Índice de Lee (IL). Observamos que os
animais tratados por 12 semanas com a dieta hiperlipídica (DHL) e o EHB nas doses de
100 e 250 mg apresentaram um menor IL, bem como o grupo CTR, quando comparados
ao grupo DHL (***p<0,0001, Figura 3D). Nenhuma variação no IL foi observada antes do
tratamento entre os grupos experimentais (ns - não significativo, Figura 3C). Além disso,
ambas as doses do EHB mostraram uma diminuição significativa no IL em comparação
com o grupo CTR (100 mg versus CTR ##p<0,01, 250 mg versus CTR #p<0,05, Figura
3D).
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Figura 3: Avaliação do peso corporal e Índice de Lee dos animais. O peso corporal final (A), ganho de
peso corporal relativo (B) e Índice de Lee inicial (C) e final (D) foram determinados após o tratamento com
dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), nas doses
de 100 e 250 mg, por 12 semanas. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n
= 7-10). As diferenças entre os grupos foram avaliadas por análise de variância One-way (ANOVA),
seguida de pós-teste Newman-Keuls. *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,0001 e ns - não significativo - em
comparação com o grupo DHL; ##p<0,01 e ###p<0,0001 - 100 mg versus CTR; #p<0,05 - 250 mg versus
CTR.

A dieta hiperlipídica aumentou o acúmulo de gordura corporal no grupo DHL, em
comparação com o grupo CTR, como pode ser observado pela maior quantidade de tecido
adiposo, representado pelas gorduras retroperitoneal e periepididimal (***p <0,0001,
Figuras 4A e 4B, respectivamente). Quando os grupos foram tratados com ambas as doses
do EHB, observamos menores depósitos destes tecidos adiposos (***p<0,0001, Figuras
4A e 4B, respectivamente) em comparação com o grupo DHL. Não houve diferença
significativa entre os grupos CTR, 100 e 250 mg em relação ao peso corporal final e
tecidos adiposos retroperitoneal e periepididimal (ns - não significativo) (Figuras 3A, 4A
e 4B, respectivamente). O tecido adiposo marrom interescapular não apresentou variação
entre os grupos experimentais (ns - não significativo, Figura 4C).
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Figura 4: Avaliação do peso do tecido adiposo branco e marrom dos animais. O peso do tecido adiposo
retroperitoneal (A), periepididimal (B) e marrom interescapular (C) em relação a 10 gramas de peso
corporal (pc) foi determinado após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das
cascas verdes de Musa cavendish (EHB), nas doses de 100 e 250 mg, por 12 semanas. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 7-10). As diferenças entre os grupos foram avaliadas
por análise de variância One-way (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. ***p<0,0001 e ns - não
significativo - em comparação com o grupo DHL.

6.2.2 O EHB previne a intolerância à glicose e a resistência à insulina, bem como a
elevação da glicemia de jejum dos animais
Avaliamos a glicemia de jejum dos animais ao final do tratamento. Observamos
que os grupos tratados com ambas as doses do EHB apresentaram glicemia de jejum
significativamente menor (***p<0,0001, Figura 5A).
Apenas a dose do EHB de 100 mg inibiu significativamente a intolerância à glicose
(***p<0,0001, Figuras 5B e 5C) e a resistência à insulina (*p<0,05, Figuras 5D e 5E)
induzida pela ingestão de uma dieta hiperlipídica nos camundongos.
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Figura 5: Glicemia de jejum, teste oral de tolerância à glicose (TOTG) e teste de tolerância à insulina
(TTI) dos animais. A glicemia de jejum (A) foi determinada após o tratamento com dieta hiperlipídica
(DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), nas doses de 100 e 250 mg,
por 12 semanas. O TOTG (B) e a área sob a curva (ASC) do TOTG (C) foram determinados após 10
semanas. O TTI (D) e a ASC do TTI (E) foram determinados após 11 semanas. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 7-10). As diferenças entre os grupos foram avaliadas
por análise de variância One-way (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. *p<0,05, ***p<0,0001
e ns - não significativo - em comparação com o grupo DHL.

6.2.3 O EHB previne o aumento dos parâmetros bioquímicos lipídicos e hepáticos dos
animais
Os parâmetros lipídico e hepático foram avaliados no plasma dos animais e o
tratamento com o EHB preveniu as alterações causadas pela dieta hiperlipídica.
Observamos que o tratamento com o EHB na dose de 100 mg preveniu o aumento
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significativo dos triglicérides (*p<0,05, Figura 6A), colesterol total (***p<0,0001, Figura
6B), colesterol-LDL (**p<0,01, Figura 6C) e ácidos graxos livres (AGL) (*p<0,05, Figura
6D). Já ambos os tratamentos com o EHB aumentaram significativamente o colesterolHDL (**p<0,01, Figura 6E). Apenas a dose mais elevada do EHB apresentou efeito na
aspartato aminotransferase (AST) (*p<0,05, Figura 7A) e nenhuma alteração na alanina
aminotransferase (ALT) (ns - não significativo, Figura 7B) foi observada quando
comparados ao grupo DHL.
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B
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D

E

Figura 6: Perfil lipídico plasmático dos animais. Os triglicérides (A), colesterol total (B), colesterol-LDL
(C), ácidos graxos livres (D) e colesterol-HDL (E) foram dosados no plasma dos animais após o tratamento
com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), nas
doses de 100 e 250 mg, por 12 semanas. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das
médias (n = 7-10). *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,0001 e ns - não significativo - em comparação com o grupo
DHL.
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Figura 7: Parâmetros hepáticos plasmáticos dos animais. A aspartato aminotransferase (AST) (A) e a
alanina aminotransferase (ALT) (B) foram dosadas no plasma dos animais após o tratamento com dieta
hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), nas doses de 100
e 250 mg, por 12 semanas. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 7-10).
*p<0,05 e ns - não significativo - em comparação com o grupo DHL.

6.2.4 O EHB previne o aumento dos hormônios no plasma dos animais
A ingestão de dieta rica em gordura aumentou os níveis de insulina e leptina no
plasma dos camundongos. Ambas as doses do EHB preveniram o aumento dos níveis de
insulina em comparação com o grupo DHL (*p<0,05, Figura 8A, respectivamente).
Apenas o EHB na dose de 100 mg preveniu o aumento da leptina em comparação com o
grupo DHL (*p<0,05, Figuras 8B). Por outro lado, os níveis de GIP total e resistina não
apresentaram variações entre os grupos experimentais (ns - não significativo, Figuras 8C
e 8D, respectivamente).
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Figura 8: Hormônios e adipocinas dosadas no plasma dos animais. Os níveis de insulina (A), leptina
(B), polipeptídio inibitório gástrico (GIP) total (C) e resistina (D) foram dosados no plasma dos animais
após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa
cavendish (EHB), nas doses de 100 e 250 mg, por 12 semanas. Os resultados estão expressos como média
± erro padrão das médias (n = 7-10). *p<0,05, ***p<0,0001 e ns - não significativo - em comparação com
o grupo DHL.

6.2.5 O EHB previne a doença do fígado gorduroso não alcoólico (NAFLD, do inglês)
dos animais
Avaliamos o peso do fígado (Figura 9A) e observamos que os grupos tratados com
ambas as doses do EHB e o grupo CTR apresentaram um peso maior quando comparados
ao grupo DHL (***p<0,0001 e *p<0,05, Figura 9A, respectivamente). A avaliação
histológica do tecido hepático mostra que a ingestão de uma dieta hiperlipídica induziu
alterações hepáticas nos camundongos, apontando para uma esteatose grave. O grupo
DHL apresentou esteatose hepática representada por acúmulo de lipídeos nos hepatócitos,
inflamação lobular devido a alguns infiltrados inflamatórios observados em poucas áreas
do parênquima hepático e ballooning hepatocelular (Figura 9B e Tabela 2). Ambas as
doses administradas de EHB levaram a uma redução no acúmulo de lipídeos no
citoplasma do hepatócito em comparação com o grupo DHL, diminuindo o score de
esteatose (***p<0,0001, Figura 9B e Tabela 2). O tratamento com o EHB também reduziu
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a inflamação lobular (*p<0,05) e o balloonig hepatocelular (***p<0,0001) (Figura 9B e
Tabela 2, respectivamente). Todas as avaliações histológicas analisadas nos
camundongos tratados com o EHB alcançaram níveis semelhantes aos apresentados pelo
grupo CTR (ns - não significativo).

A

B

CTR

DHL

100 mg

250 mg

Figura 9: Avaliação do peso e histologia do tecido hepático dos animais. O peso do tecido hepático (A)
foi avaliado nos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das
cascas verdes de Musa cavendish (EHB), nas doses de 100 e 250 mg, por 12 semanas. As secções
histológicas do tecido hepático dos animais (B) foram coradas com Hematoxilina-Eosina (HE) e o espectro
de amostra é de uma área de 100 µm. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias
(n = 7-10). *p<0,05 e ***p<0,0001 em comparação com o grupo DHL.
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Tabela 2: Score da avaliação histológica do tecido hepático dos animais. As lâminas foram analisadas
segundo o critério de score para classificação do grau de NAFLD/NASH como descrito na metodologia. Os
resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 7-10). As diferenças entre os grupos
foram avaliadas por análise de variância One-way (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls.

NAFLD/NASH CTR
DHL
100 mg
250 mg
Score*
Esteatose
0.00 ± 0.00*** 1.60 ± 0.22 0.00 ± 0.00*** 0.28 ± 0,18***
Inflamação
0.00 ± 0.00*** 0.80 ± 0,13 0.37 ± 0.18*
0.28 ± 0.18*
Lobular
Ballooning
0.00 ± 0.00*** 1.50 ± 0.16 0.12 ± 0.12*** 0.28 ± 0.18***
Hepatocelular
*Kleiner et al., Hepatology, 41, 2005. *p<0,05 e ***p<0,0001 em comparação com o
grupo DHL.

6.2.6 O EHB previne o aumento do conteúdo lipídico e aumenta o conteúdo de glicogênio
no tecido hepático dos animais
Observamos que ambas as doses do EHB diminuíram o conteúdo de triglicérides
(**p<0,01 e *p<0,05, Figura 10A, respectivamente) e colesterol total (**p<0,01, Figura
10B) quantificados no tecido hepático dos animais.
Avaliamos o conteúdo de glicogênio hepático e observamos que ambas as doses do
EHB aumentaram o teor de glicogênio no fígado (**p<0,01, Figura 10C).
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Figura 10: Quantificação do conteúdo de triglicérides, colesterol e glicogênio no tecido hepático dos
animais. O conteúdo de triglicérides (A), colesterol total (B) e glicogênio (C) foi quantificado no fígado
dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de
Musa cavendish (EHB), nas doses de 100 e 250 mg, por 12 semanas. Os resultados estão expressos como
média ± erro padrão das médias (n = 7-10). *p<0,05 e **p<0,01 em comparação com o grupo DHL.

6.2.7 O EHB não altera o conteúdo de p-IRS-1 (ser 302)
Avaliamos a quantidade de receptor de insulina-1 (IRS-1) fosforilado na serina 302
e, embora não significativo, observamos um aumento desta fosforilação no grupo DHL,
indicativo de inibição na cascata de sinalização de insulina (ns - não significativo, Figura
11). O tratamento com 250 mg de EHB parece reverter esse efeito.
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Figura 11: Avaliação da fosforilação do substrato do receptor de insulina-1 (IRS-1) em ser(302). O
conteúdo de IRS-1 ser(302) foi quantificado no fígado dos animais após o tratamento com dieta
hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), nas doses de 100
e 250 mg, por 12 semanas por Western blotting. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão
das médias (n = 2). ns - não significativo - em comparação com o grupo DHL.

6.2.8 O EHB previne o aumento da expressão gênica de enzimas no tecido hepático dos
animais
Avaliamos a biossíntese de triglicérides no tecido hepático através da expressão
gênica do glicerol-3-fosfato aciltransferase (GPAT). Observamos que a expressão gênica
do GPAT1 não mostrou diferença entre os grupos experimentais (ns - não significativo,
Figura 12A). Entretanto, ambas as doses do EHB reduziram a expressão do gene GPAT4
quando comparado com o grupo DHL (**p<0,01, Figura 12B). Também avaliamos a via
metabólica de produção do colesterol através da expressão gênica da HMG-CoA (3hidroxi-3-metil-glutaril-CoA) redutase e observamos a sua expressão estava aumentada
nos grupos CTR e na dose de 100 mg do EHB quando comparados ao grupo DHL
(*p<0,05, Figura 12C).
Avaliamos a expressão gênica da enzima de transporte de ácidos graxos carnitina
palmitoil transferase-I (CPT-1) e não observamos variação em seus níveis entre os grupos
experimentais (ns - não significativo, Figura 12D).
Avaliamos também a expressão da enzima acil-CoA oxidase (ACOX), que está
envolvida na β-oxidação no fígado dos animais. Observamos que ambas as doses
administradas do EHB aumentaram a expressão gênica dessa enzima quando comparadas
ao grupo DHL (*p<0,05, Figura 12E). Também avaliamos a enzima chave na rota de
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síntese de ácidos biliares CYP7A1 (colesterol 7α-hidroxilase) e sua expressão gênica
estava aumentada no grupo que recebeu a dose de 100 mg de EHB em comparação ao
grupo DHL (*p<0,05, Figura 12F).
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Figura 12: Expressão gênica de enzimas no tecido hepático dos animais. A expressão gênica de GPAT1
(A), GPAT4 (B), HMG-CoA reductase (C), CPT-I (D), ACOX (E) e CYP7A1 (F) foi quantificada no fígado
dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de
Musa cavendish (EHB), nas doses de 100 e 250 mg, por 12 semanas, por PCR em tempo real. Os resultados
estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 7-10). *p<0,05, **p<0,01 e ns - não significativo
- em comparação com o grupo DHL.

6.2.9 O EHB preveniu a elevação de citocinas inflamatórias e translocação nuclear do
NF-κB p65 no tecido hepático dos animais
A ingestão de dieta rica em gordura promoveu um estado de esteatohepatite não
alcoólica, associado ao aumento de citocinas pró-inflamatórias no tecido. O conteúdo de
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IL-10 aumentou nos animais tratados com ambas as doses do EHB em comparação com
o grupo DHL (*p<0,05, Figura 13A). Por outro lado, as citocinas TNF-α (**p<0,01 e
*

p<0,05, Figura 13B, respectivamente), IL-6 (*p<0,05, Figura 13C), MIP 2 (**p<0,01 e
p<0,05, Figura 13D, respectivamente) e IL-1β (*p<0,05, Figura 13E) foram

*

significativamente diminuídas nos grupos tratados com o EHB.
Ao avaliarmos a translocação nuclear do NF-κB p65, apenas a maior dose do EHB
reduziu seu conteúdo em relação aos camundongos alimentados com a dieta hiperlipídica
(*p<0,05, Figura 13F). O grupo CTR também apresentou menor nível de NF-κB p65
nuclear em relação ao grupo DHL (*p<0,05, Figura 13F).
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Figura 13: Quantificação das citocinas e NF-κB p65 nuclear no tecido hepático dos animais. IL-10
(A), TNF-α (B), IL-6 (C), MIP-2 (D), IL-1β (E) e NF-κB p65 nuclear (F) foram dosados no tecido hepático
dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de
Musa cavendish (EHB), nas doses de 100 e 250 mg, por 12 semanas. Os resultados estão expressos como
média ± erro padrão das médias (n = 7-10). *p<0,05, **p<0,01 e ns - não significativo - em comparação
com o grupo DHL.
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6.2.10 O EHB previne o aumento do estresse oxidativo no tecido hepático dos animais
O estresse oxidativo causado pela administração de uma dieta hiperlipídica foi
avaliado pela quantificação da atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD) e da
glutationa total no tecido hepático. Observamos que ambas as doses do EHB aumentaram
significativamente a atividade da SOD, representada pela inibição da auto-oxidação do
pirogalol (*p<0,05 e

***

p<0,0001, Figura 14A, respectivamente). Entretanto, nenhuma

diferença foi observada entre os grupos experimentais em relação à quantificação de
glutationa total (ns - não significativo, Figura 14B). Ambas as defesas antioxidantes
foram maiores no grupo CTR quando comparado ao grupo DHL (*p<0,05, Figuras 14A
e 14B, respectivamente).
A

B

Figura 14: Quantificação de marcadores antioxidantes no tecido hepático dos animais. A atividade da
enzima superóxido dismutase (SOD) (A) e concentração de glutationa total (B) foram dosadas no tecido
hepático dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas
verdes de Musa cavendish (EHB), nas doses de 100 e 250 mg, por 12 semanas. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 7-10). *p<0,05, ***p<0,0001 e ns - não significativo
- em comparação com o grupo DHL.

6.3 Resultados do tratamento farmacológico com o EHB
6.3.1 O EHB diminui o ganho de peso corporal e o tecido adiposo dos animais
Quando os camundongos foram alimentados com uma dieta rica em gordura por
todo o período de tratamento (20 semanas) e tratados com xarope não glicogênico nas
últimas oito semanas, observamos um aumento significativo no peso corporal final nestes
animais (grupo DHL) em comparação com o grupo controle (CTR), que recebeu dieta
padrão para roedores durante todo o período de tratamento (20 semanas) e xarope não
glicogênico nas últimas oito semanas (***p<0,0001, Figura 15A). Quando os
camundongos foram alimentados com uma dieta rica em gordura por todo o período de
tratamento (20 semanas) e tratados com xarope contendo o EHB na dose de 100 mg nas
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últimas oito semanas, observamos uma diminuição significativa no peso corporal final
nestes animais (grupo DHE) em comparação com o grupo DHL (***p<0,0001, Figura
15A). Ambos os grupos que foram tratados com a dieta hiperlipídica por 12 semanas e
voltaram a receber dieta padrão normolipídica nas últimas 8 semanas apresentaram um
peso corporal final reduzido em comparação com o grupo DHL (***p<0,0001, Figura
15A), independente de receber xarope não glicogênico ou o EHB na dose de 100 mg. O
peso corporal final dos animais dos grupos CX e CE não diferiram entre si e
permaneceram ao nível do grupo controle (ns - não significativo, Figura 15A).
Avaliamos o ganho relativo de peso corporal dos animais durante o período do
tratamento farmacológico, que equivaleu às últimas oito semanas (Figura 15B).
Observamos que os animais do grupo DHL continuaram ganhando peso corporal,
correspondente a um aumento de 13,76%. Já o grupo CTR diminuiu 3,34% do seu peso
corporal durante esse período, sendo significativamente menor do que o grupo DHL
(***p<0,0001, Figura 15B). Além disso, ambos os grupos tratados com o EHB (DHE e
CE) e o grupo CX apresentaram uma redução significativa do ganho de peso corporal
relativo quando comparado ao grupo DHL (***p<0,0001, Figura 15B, respectivamente),
que correspondeu a 3,34%, 17,58% e 17,62%, respectivamente. Sendo que o ganho de
peso corporal relativo dos animais dos grupos CTR versus DHE e CX versus CE não
diferiram entre si (ns - não significativo, Figura 15B).
Durante a administração da dieta e o tratamento por gavagem oral com o EHB, a
instalação da obesidade também foi avaliada pelo Índice de Lee (IL). Observamos
inicialmente que os animais tratados por 12 semanas com a dieta hiperlipídica (DHL)
apresentaram um maior IL quando comparados ao grupo CTR (***p<0,0001, Figura 15C).
Quando os animais foram tratados com o EHB (grupo DHE) por oito semanas, um menor
IL foi observado quando comparados ao grupo DHL (***p<0,0001, Figura 15D). Além
disso, ambos os grupos que voltaram a receber a dieta padrão normolipídica, diferindo
apenas se recebiam (CE) ou não (CX) o EHB, mostraram uma diminuição significativa
no IL em comparação com o grupo DHL (***p<0,0001, Figura 15D). O IL entre os grupos
CTR, CX e CE não diferiram entre si (ns - não significativo, Figura 15D).
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Figura 15: Avaliação do peso corporal e Índice de Lee dos animais. O peso corporal final (A), ganho
de peso corporal relativo (B) e Índice de Lee inicial (C) e final (D) foram determinados após o tratamento
com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), por
oito semanas. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 8). As diferenças
entre os grupos foram avaliadas por análise de variância One-way (ANOVA), seguida de pós-teste
Newman-Keuls. ***p<0,0001 em comparação com o grupo DHL.

A dieta hiperlipídica aumentou o acúmulo de gordura corporal no grupo DHL, em
comparação com o grupo CTR, como pode ser observado pelo tecido adiposo mais
pesado, representado pelas gorduras retroperitoneal e periepididimal (***p<0,0001,
Figuras 16A e 16B, respectivamente). Quando os grupos foram tratados com o EHB
(grupos DHE e CE), observamos menores depósitos dos tecidos adiposos (***p<0,0001,
Figuras 16A e 16B, respectivamente) em comparação com o grupo DHL. O grupo CX
apresentou também um menor acúmulo dos tecidos adiposos avaliados quando
comparado ao grupo DHL (***p<0,0001, Figuras 16A e 16B, respectivamente). O tecido
adiposo marrom interescapular também apresentou uma diminuição nos grupos
experimentais CTR, DHE, CX e CE quando comparados ao grupo DHL (***p<0,0001,
Figuras 16C). Entretanto, os grupos CTR, DHE, CX e CE não apresentaram variação
entre si (ns - não significativo, Figura 16C).
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Figura 16: Avaliação do peso do tecido adiposo branco e marrom dos animais. O peso dos tecidos
adiposos retroperitoneal (A), periepididimal (B) e marrom interescapular (C) em relação a 10 gramas de
peso corporal (pc) foi determinado após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato
hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), por oito semanas. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 8). As diferenças entre os grupos foram avaliadas por
análise de variância One-way (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. ***p<0,0001 em
comparação com o grupo DHL.

6.3.2 O EHB diminuiu a intolerância à glicose e a resistência à insulina, bem como a
glicemia de jejum dos animais
Inicialmente, realizamos o teste oral de tolerância à glicose (TOTG) e o teste de
tolerância à insulina (TTI) após a ingestão de uma dieta hiperlipídica nos camundongos
por 12 semanas. Observamos que o tratamento induziu uma elevação da glicemia de
jejum (***p<0,0001, Figuras 17A), bem como intolerância à glicose (**p<0,01, Figuras
17B e 17C) e à insulina (*p<0,05, Figuras 18A e 18B) no grupo DHL quando comparado
ao grupo CTR.
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Figura 17: Teste oral de tolerância à glicose (TOTG) e glicemia de jejum dos animais após a indução
da NAFLD. A glicemia de jejum (A), o TOTG (B) e a área sob a curva (ASC) do TOTG (C) foram
determinados após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) por 12 semanas. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 4-16). As diferenças entre os grupos foram avaliadas
por análise de variância One-way (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. **p<0,01 e
***p<0,0001 em comparação com o grupo DHL.
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Figura 18: Teste de tolerância à insulina (TTI) e glicemia de jejum dos animais após a indução da
NAFLD. O TTI (A) e a área sob a curva (ASC) do TTI (B) foram determinados após o tratamento com
dieta hiperlipídica (DHL) por 12 semanas. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das
médias (n = 4-16). As diferenças entre os grupos foram avaliadas por análise de variância One-way
(ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. *p<0,05 em comparação com o grupo DHL.

Ao avaliarmos a glicemia de jejum dos animais após a realização do tratamento
farmacológico por seis e sete semanas com o EHB, observamos que os grupos tratados
com o EHB (DHE e CE) apresentaram glicemia de jejum significativamente menor
(**p<0,01 e ***p<0,0001, Figuras 19A e 20A, respectivamente) em relação ao grupo DHL.
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Os grupos CTR e CX também apresentaram uma diminuição na glicemia de jejum em
comparação com o grupo DHL (***p<0,0001, Figuras 19A e 20A, respectivamente).
Após a realização do tratamento farmacológico por seis semanas com o EHB, uma
diminuição significativa de intolerância à glicose foi observada nos grupos DHE
(*p<0,05, Figuras 19B e 19C) e CE (**p<0,01, Figuras 19B e 19C), quando comparado ao
grupo DHL. Os grupos CTR e CX também apresentaram uma diminuição de intolerância
à glicose em comparação com o grupo DHL (***p<0,0001 e **p<0,01, Figuras 19B e 19C,
respectivamente).
Após a realização do tratamento farmacológico por sete semanas com o EHB, uma
diminuição significativa de intolerância à insulina foi observada nos grupos DHE
(***p<0,0001, Figuras 20B e 20C) e CE (***p<0,0001, Figuras 20B e 20C), quando
comparado ao grupo DHL. Os grupos CTR e CX também apresentaram uma diminuição
de intolerância à insulina em comparação com o grupo DHL (***p<0,0001, Figuras 20B
e 20C, respectivamente).
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Figura 19: Glicemia de jejum e teste oral de tolerância à glicose (TOTG) dos animais após o
tratamento farmacológico com o EHB. A glicemia de jejum (A), o TOTG (B) e a área sob a curva (ASC)
do TOTG (C) foram determinados após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico
das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), por seis semanas. Os resultados estão expressos como média
± erro padrão das médias (n = 8). As diferenças entre os grupos foram avaliadas por análise de variância
One-way (ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,0001 em
comparação com o grupo DHL.
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Figura 20: Glicemia de jejum e teste de tolerância à insulina (TTI) dos animais após o tratamento
farmacológico com o EHB. A glicemia de jejum (A), o TTI (B) e a área sob a curva (ASC) do TTI (C)
foram determinados após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas
verdes de Musa cavendish (EHB), por sete semanas. Os resultados estão expressos como média ± erro
padrão das médias (n = 8). As diferenças entre os grupos foram avaliadas por análise de variância One-way
(ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. ***p<0,0001 em comparação com o grupo DHL.

6.3.3 O EHB diminui os parâmetros bioquímicos lipídicos plasmáticos dos animais sem
alterar os parâmetros bioquímicos hepáticos
Os parâmetros lipídico e hepático foram avaliados no plasma dos animais e o
tratamento com o EHB diminuiu as alterações bioquímicas lipídicas causadas pela dieta
hiperlipídica. Observamos que o tratamento nos grupos DHE e CE diminuiu
significativamente

os

triglicérides

(**p<0,01

e

***

p<0,0001,

Figura

21A,

respectivamente), colesterol total (***p<0,0001, Figura 21B), colesterol-LDL (*p<0,05 e
***

p<0,0001, Figura 21C, respectivamente) quando comparados ao grupo DHL.

Observamos também que os grupos CTR e CX que receberam apenas o xarope
diminuíram significativamente os triglicerídeos (**p<0,01, Figura 21A), colesterol total
(***p<0,0001, Figura 21B) e colesterol-LDL (***p<0,0001, Figura 21C). Não observamos
variação na concentração de ácidos graxos livres entre os grupos experimentais
analisados (ns - não significativo, Figura 21D). Além disso, apenas o grupo DHE, que
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recebeu o tratamento com o EHB, aumentou significativamente o colesterol-HDL
(**p<0,01, Figura 21E) quando comparado ao grupo DHL. Os demais grupos
experimentais analisados não apresentaram diferença em relação ao grupo DHL (ns - não
significativo, Figura 21E). Também, não observamos variação na aspartato
aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) entre os grupos experimentais
analisados (ns - não significativo, Figuras 22A e 22B, respectivamente).
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Figura 21: Perfil lipídico plasmático dos animais após o tratamento farmacológico com o EHB. Os
triglicérides (A), colesterol total (B), colesterol-LDL (C), ácidos graxos livres (D) e colesterol-HDL (E)
foram dosados no plasma dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato
hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), por oito semanas. Os resultados estão
expressos como média ± erro padrão das médias (n = 8). *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,0001 e ns - não
significativo - em comparação com o grupo DHL.
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Figura 22: Parâmetros hepáticos plasmáticos dos animais após o tratamento farmacológico com o
EHB. A aspartato aminotransferase (AST) (A) e a alanina aminotransferase (ALT) (B) foram dosadas no
plasma dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas
verdes de Musa cavendish (EHB), por 8 semanas. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão
das médias (n = 8). ns - não significativo - em comparação com o grupo DHL.

6.3.4 O EHB diminui hormônios no plasma dos animais
A ingestão de dieta rica em gordura aumentou os níveis de insulina (***p<0,0001,
Figura 23A), leptina (***p<0,0001, Figura 23B), polipeptídio inibitório gástrico (GIP)
total (**p<0,01, Figura 23C) e resistina (***p<0,0001, Figura 23D) no plasma dos
camundongos do grupo DHL em comparação ao grupo CTR. Observamos que o
tratamento nos grupos DHE e CE diminuiu significativamente os níveis de destes
mediadores no plasma dos camundongos em comparação ao grupo DHL. Observamos
que os grupos CTR e CX, que receberam apenas o xarope, também diminuíram
significativamente os níveis de insulina (***p<0,0001, Figura 23A), leptina (***p<0,0001,
Figura 23B), polipeptídio inibitório gástrico (GIP) total (**p<0,01 e ***p<0,0001, Figura
23C, respectivamente) e resistina (***p<0,0001, Figura 23D) no plasma dos camundongos
em comparação ao grupo DHL.
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Figura 23: Hormônios e adipocinas dosadas no plasma dos animais após o tratamento farmacológico
com o EHB. Os níveis de insulina (A), leptina (B), polipeptídeo inibitório gástrico (GIP) total (C) e resistina
(D) foram dosados no plasma dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato
hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), por 8 semanas. Os resultados estão expressos
como média ± erro padrão das médias (n = 8). **p<0,01 e ***p<0,0001 em comparação com o grupo DHL.

6.3.5 O EHB reverte à doença do fígado gorduroso não alcoólico (NAFLD, do inglês) dos
animais
Avaliamos o peso do fígado (Figura 24A) e observamos que os grupos CTR, CX e
CE apresentaram maior peso quando comparados ao grupo DHL (***p<0,0001, Figura
24A, respectivamente). Entretanto, não houve variação no peso do fígado entre os grupos
DHL e DHE (ns - não significativo, Figura 24A). Em relação à avaliação histológica do
tecido hepático, a ingestão de dieta hiperlipídica intensificou as alterações hepáticas nos
camundongos, apontando para uma esteatose grave. Sendo assim, o grupo DHL
apresentou esteatose hepática (***p<0,0001), inflamação lobular (***p<0,0001) e
ballooning hepatocelular (***p<0,0001) quando comparado ao grupo CTR (Figura 24B e
Tabela 3). Ambas os grupos tratados com o EHB (DHE e CE) levaram a uma redução no
acúmulo de lipídeos no citoplasma do hepatócito em comparação ao grupo DHL,
diminuindo o score de esteatose (***p<0,0001, Figura 24B e Tabela 3). O tratamento com
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o EHB também reduziu a inflamação lobular (**p<0,01, Figura 24B e Tabela 3) e o
balloonig hepatocelular (***p<0,0001, Figura 24B e Tabela 3) em comparação ao grupo
DHL. O grupo CX também apresentou uma redução da esteatose hepática (***p<0,0001),
inflamação lobular (*p<0,05) e ballooning hepatocelular (***p<0,0001) quando
comparado ao grupo DHL (Figura 24B e Tabela 3). Todas as avaliações histológicas
analisadas nos camundongos tratados com o EHB alcançaram níveis semelhantes aos
apresentados pelo grupo CTR (ns - não significativo), exceto a esteatose (##p<0,01)
observada no DHE quando comparado ao grupo CTR.
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Figura 24: Avaliação do peso e histologia do tecido hepático dos animais após o tratamento
farmacológico com o EHB. O peso do tecido hepático (A) foi avaliado nos animais após o tratamento com
dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), por oito
semanas. As secções histológicas do tecido hepático dos animais (B) foram coradas com HematoxilinaEosina (HE) e o espectro de amostra é de uma área de 100 µm. Os resultados estão expressos como média
± erro padrão das médias (n = 8). ***p<0,0001 e ns - não significativo - em comparação com o grupo DHL.
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Tabela 3: Score da avaliação histológica do tecido hepático dos animais após o tratamento
farmacológico com o EHB. As lâminas foram analisadas segundo o critério de score para classificação do
grau de NAFLD/NASH como descrito na metodologia. Os resultados estão expressos como média ± erro
padrão das médias (n = 8). As diferenças entre os grupos foram avaliadas por análise de variância One-way
(ANOVA), seguida de pós-teste Newman-Keuls. *Kleiner et al., Hepatology, 41, 2005. *p < 0,05, **p<0,01
e ***p<0,0001 versus DHL; ##p<0,01 DHE versus CTR.

NAFLD/NASH CTR
Score*
Esteatose
0.00 ±
0.00***
Inflamação
0.00 ±
Lobular
0.00***
Ballooning
0.00 ±
Hepatocelular 0.00***

DHL

DHE

CX

CE

2.75 ±
0.16
1 ± 0.00

0.57 ±
0.20***##
0.25 ±
0.16**
0.13 ±
0.13***

0.00 ±
0.00***
0.50 ± 0.19*

0.00 ±
0.00***
0.37 ±
0.18**
0.00 ±
0.00***

1.63 ±
0.18

0.00 ±
0.00***

6.3.6 O EHB não interfere no acúmulo de triglicérides e colesterol e diminui o conteúdo
de glicogênio no tecido hepático dos animais
O conteúdo lipídico do fígado foi avaliado e não observamos variação na
quantificação dos triglicérides (ns - não significativo, Figura 25A) e colesterol total (ns não significativo, Figura 25B) entre os grupos experimentais.
Avaliamos o conteúdo de glicogênio hepático e observamos que o grupo DHL
apresentou um aumento significativo quando comparado ao grupo CTR (*p<0,05, Figura
25C). Por outro lado, o grupo DHE diminuiu o teor de glicogênio no fígado (*p<0,05,
Figura 25C). Os grupos CX e CE não apresentaram diferenças no glicogênio hepático
quando comparados ao grupo DHL (ns - não significativo, Figura 25C).
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Figura 25: Quantificação do conteúdo de triglicérides, colesterol e glicogênio no tecido hepático dos
animais após o tratamento farmacológico com o EHB. O conteúdo de triglicérides (A), colesterol total
(B) e glicogênio (C) foi quantificado no fígado dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica
(DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB), por 8 semanas. Os resultados
estão expressos como média ± erro padrão das médias (n = 8). *p<0,05 e ns - não significativo - em
comparação com o grupo DHL.

6.3.7 O EHB altera a expressão gênica de receptores e enzimas no tecido hepático dos
animais
Avaliamos os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma α (PPAR- α)
e γ (PPAR-γ) e nenhuma diferença foi observada nas suas expressões gênicas entre os
grupos experimentais (ns - não significativo, Figuras 26A e 26B, respectivamente).
Ao avaliarmos a enzima da síntese de triglicérides GPAT4 (Glicerol-3-fosfato
aciltransferase-4), observamos que sua expressão gênica estava aumentada nos grupos
CTR (***p<0,0001), CX (***p<0,0001) e CE (***p<0,0001) quando comparados ao grupo
DHL (Figura 26C). Nenhuma diferença foi observada entre os grupos DHL e DHE (ns não significativo, Figura 26C). A enzima DGAT2 (diacilglicerol O-aciltransferase 2)
também foi avaliada e observamos que os grupos CTR e CE estavam significativamente
diminuídos quando comparados com o grupo DHL (*p<0,05 e

**

p<0,01, Figura 26D,
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respectivamente). Já quando comparamos os grupos DHE e CX com o grupo DHL,
nenhuma diferença foi observada (ns - não significativo, Figura 26D). Também avaliamos
a enzima da via metabólica de produção do colesterol através da expressão gênica da
HMG-CoA (3-hidroxi-3-methyl-glutaril-CoA) redutase e observamos que a sua
expressão estava aumentada apenas no grupo DHE quando comparado ao grupo DHL
(*p<0,05, Figura 26E). Os demais grupos não apresentaram diferença entre si (ns - não
significativo, Figura 26E).
Avaliamos a expressão gênica da enzima de transporte de ácidos graxos carnitina
palmitoil transferase-I (CPT-1) e a expressão gênica da enzima acil-CoA oxidase
(ACOX) envolvida na β-oxidação de ácidos graxos na mitocôndria. A expressão de CPT1 estava aumentada nos grupos CTR e CX quando comparados ao grupo DHL (**p<0,01,
Figura 26F). Quando avaliamos os grupos DHL, DHE e CE nenhuma diferença foi
observada entre eles (ns - não significativo, Figura 26F). E por fim, observamos que a
expressão gênica da enzima ACOX estava aumentada nos grupos CTR (***p<0,0001) e
CX (***p<0,0001) quando comparados ao grupo DHL (Figura 26G). Por outro lado,
nenhuma diferença foi observada quando comparamos os grupos DHE e CE com o DHL
(ns - não significativo, Figura 26G). Também avaliamos a enzima chave na rota de síntese
de ácidos biliares CYP7A1 (colesterol 7α-hidroxilase) e nenhuma diferença foi observada
quando comparamos os grupos experimentais (ns - não significativo, Figura 26H).
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Figura 26: Expressão gênica de receptores e enzimas no tecido hepático dos animais após o
tratamento farmacológico com o EHB. A expressão gênica de PPAR-α (A), PPAR-γ (B), GPAT4 (C),
DGAT2 (D), HMG-CoA redutase (E), CPT-I (F), ACOX (G) e CYP7A1 (H) foi quantificada no fígado dos
animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das cascas verdes de
Musa cavendish (EHB), por oito semanas. Os resultados estão expressos como média ± erro padrão das
médias (n = 8). *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,0001 e ns - não significativo - em comparação com o grupo
DHL.
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6.3.8 O EHB diminui o conteúdo de citocinas inflamatórias no tecido hepático dos
animais
A ingestão de dieta rica em gordura promoveu um estado de esteatohepatite não
alcoólica, associado ao aumento de citocinas pró-inflamatórias no tecido. O conteúdo das
citocinas IL-10 (**p<0,01 e ***p<0,0001, Figura 27A, respectivamente), TNF-α (*p<0,05
e

***

p<0,0001, Figura 27B, respectivamente), IL-6 (***p<0,0001, Figura 27C), MIP-2

(*p<0,05, Figura 27D) e IL-1β (***p<0,0001, Figura 27E) foram significativamente
diminuídos nos grupos tratados com a administração do EHB (DHE e CE,
respectivamente) quando comparados ao grupo DHL. Os grupos CTR e CX também
apresentaram as citocinas IL-10 (***p<0,0001, Figura 27A), TNF-α (***p<0,0001, Figura
27B), IL-6 (**p<0,01 e ***p<0,0001, Figura 27C), MIP 2 (**p<0,01, Figura 27D) e IL-1β
(***p<0,0001, Figura 27E) significativamente diminuídas em comparação ao grupo DHL.
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Figura 27: Quantificação das citocinas no tecido hepático dos animais após o tratamento
farmacológico com o EHB. IL-10 (A), TNF-α (B), IL-6 (C), MIP-2 (D) e IL-1β (E) foram dosados no
tecido hepático dos animais após o tratamento com dieta hiperlipídica (DHL) e extrato hidroalcoólico das
cascas verdes de Musa cavendish (EHB), por oito semanas. Os resultados estão expressos como média ±
erro padrão das médias (n = 8). *p<0,05, **p<0,01 e ***p<0,0001 em comparação com o grupo DHL.

7 DISCUSSÃO
7.1 Caracterização química do EHB
A casca de banana pode ser considerada uma das fontes de plantas mais ricas em
componentes na sua estrutura, destacando os compostos bioativos, especialmente em sua
forma verde (Laufenberg et al., 2003; Fatemeh et al., 2012). O amadurecimento dos frutos
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é um processo biologicamente complexo, tipicamente envolvendo mudanças na
composição química, pigmentação, textura, sabor e outras características organolépticas
(Giovannoni, 2004; Javanmardi e Kubota, 2006). As mudanças no conteúdo de
compostos fitoquímicos são muito influenciadas pelo cultivo, região geográfica de
produção, estágio de maturação da fruta na colheita, práticas de cultivo, tempo de
colheita, manejo, processamento pós-colheita e condições de armazenamento (Pereira e
Maraschin, 2015). A maturidade da fruta foi relatada por afetar significativamente o
conteúdo fenólico da casca da banana, que diminui com o processo de amadurecimento
(Vu et al., 2018; Fatemeh et al., 2012). Assim, utilizamos as cascas verdes para preservar
o perfil dos metabólitos da produção no nosso extrato, assegurando que os mesmos
metabólitos estarão presentes em todos os nossos estudos futuros deste extrato.
No presente estudo, caracterizamos a composição química do extrato
hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB) e detectamos um alto
conteúdo de compostos fenólicos (como os ácidos fenólicos, polifenóis e flavonóides) e
catecolaminas, como mostra a Tabela 1. Este estudo é consistente com pesquisas
anteriores que também identificaram que a casca da banana é rica em compostos bioativos
e antioxidantes, incluindo compostos fenólicos (González-Montelongo et al., 2010;
Nguyen et al., 2003; Passo Tsamo et al., 2015), alto conteúdo de catecolaminas, como
dopamina e L-dopa (González-Montelongo et al., 2010; Kanazawa e Sakakibara, 2000) e
galocatequina (Kanazawa e Sakakibara, 2000; Someya et al., 2002). Glicosídeos
flavonoides também foram predominantes nas cascas de banana, sendo a rutina o mais
abundante (Passo Tsamo et al., 2015), assim como foi encontrado em nosso trabalho.
Outro estudo também relatou que extratos de farinha da casca de banana exibiram
um elevado teor de compostos fenólicos: prodelfinidinas altamente polimerizados (cerca
de 3952 mg/kg), seguido de um menor teor de glicosídeos de flavonoides (cerca de 129
mg/kg), dímeros de procianidina tipo B e monoméricos flavan-3-óis (em conjunto cerca
de 126 mg/kg) (Rebello et al., 2014). Os compostos fenólicos presentes nos extratos de
plantas medicinais são de grande interesse, pois dependendo da estrutura química, vários
efeitos benéficos e suas implicações na saúde humana foram identificados (Korkina et al.,
2009). Todos estes resultados aumentam o interesse pela utilização da casca de banana
como uma fonte de compostos bioativos.
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7.2 Tratamento preventivo e farmacológico com o EHB
Com o aumento da incidência de obesidade, a doença do fígado gorduroso não
alcoólico (NAFLD, do inglês) tem sido considerada um importante problema de saúde
pública (Song et al., 2016; Wang et al., 2017). Embora atualmente não existam
medicamentos específicos registrados para esta doença, os sensibilizadores de insulina e
os antioxidantes demonstraram serem úteis no tratamento da NAFLD (Gossard e Lindor,
2011; Gan et al., 2015). No entanto, em breve os produtos naturais poderão promover a
terapia da esteatose hepática. Considerando os efeitos benéficos das cascas de banana
sobre a resposta metabólica no organismo e o número limitado de estudos científicos
focados em suas atividades biológicas, o presente estudo foi realizado para investigar os
efeitos benéficos do extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB)
como modelo de tratamento preventivo e farmacológico sobre a NAFLD em
camundongos alimentados com uma dieta hiperlipídica (DHL).
Nossos resultados mostram que o EHB previne e trata a obesidade associada ao
desenvolvimento da NAFLD em camundongos alimentados com uma dieta rica em
lipídeos. O tratamento com o EHB preveniu o aumento e/ou diminuiu significativamente
os seguintes parâmetros avaliados nos camundongos alimentados com uma DHL: peso
corporal final (Figuras 3A e 15A), ganho de peso corporal relativo (Figuras 3B e 15B),
índice de Lee final (Figuras 3D e 15D), peso do tecido adiposo (Figuras 4A, 4B, 16A e
16B), glicemia de jejum (Figuras 5A, 19A e 20A), intolerância à glicose (Figuras 5B, 5C,
19B e 19C), intolerância à insulina (Figuras 5D, 5E, 20B e 20C), triglicérides (Figuras
6A e 21A), colesterol total (Figuras 6B e 21B), colesterol-LDL (Figuras 6C e 21C), ácidos
graxos livres (Figura 6D), AST (Figura 7A), insulina (Figuras 8A e 23A), leptina (Figuras
8B e 23B), GIP total (Figuras 8C e 23C), resistina (Figuras 8D e 23D), esteatose hepática
(Tabelas 2 e 3), inflamação lobular (Tabelas 2 e 3), ballooning hepatocelular (Tabelas 2
e 3), triglicérides hepático (Figura 10A), colesterol total hepático (Figura 10B),
glicogênio hepático (Figura 25C), GPAT4 (Figura 12B), DGAT2 (Figura 26D), TNF-α
(Figuras 13B e 27B), IL-6 (Figuras 13C e 27C), MIP-2 (Figuras 13D e 27D), IL-1β
(Figuras 13E e 27E), NF-κB p65 nuclear (Figura 13F). Além disso, nossos resultados
mostram que o tratamento com o EHB aumentou significativamente: colesterol-HDL
(Figuras 6E e 21E), peso do fígado (Figuras 9A e 24A), glicogênio hepático (Figura 10C),
HMG-CoA redutase (Figuras 12C e 26E), ACOX (Figura 12E), CYP7A1 (Figura 12F),
IL-10 (Figura 13A) e a enzima superóxido dismutase (Figura 14A). Os resultados
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mostram que o EHB reduziu os valores para os níveis detectados no grupo controle
(CTR), que recebeu apenas dieta padrão para roedores e xarope não glicogênico.
Os dados sugerem que a administração do EHB melhora a tolerância à glicose, bem
como a sensibilidade à insulina nos camundongos alimentados com a DHL. O EHB
também impediu e/ou melhorou o quadro de NALFD, a dislipidemia (colesterol LDL e
total elevado e colesterol HDL baixo), o perfil de enzimas hepáticas, o acúmulo de
glicogênio e citocinas pró-inflamatórias no fígado. Além disso, este estudo é inovador
porque foi realizado com uma dieta rica em lipídeos, mostrando modificações específicas
no metabolismo agravadas pela obesidade e prevenidas e/ou tratadas pelo EHB.
Com base nos achados do presente estudo, o tratamento com o EHB pode
desempenhar um papel positivo na prevenção e progressão do diabetes, melhorando
significativamente as alterações metabólicas citadas acima, que são características do
diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e a NAFLD induzidos pela ingestão de dieta hiperlipídica
em camundongos (Oliveira et al., 2015; Tripathy e Chavez, 2010). Sabe-se que o consumo
de dieta rica em gordura e o ganho de peso estão correlacionados com o aumento da
resistência à insulina e dislipidemia, que são consequências da hipertrofia dos adipócitos,
promovendo um microambiente pró-inflamatório (Emanuela et al., 2012; Song et al.,
2016; Wang et al., 2017).
Alguns estudos existentes na literatura mostraram que diferentes espécies e porções
de bananas exibem efeitos no metabolismo glicêmico e lipídico semelhantes aos
observados no nosso estudo. No estudo de Navghare e Dhawale (2016), o tratamento com
o extrato etanólico da parte interna das cascas de Musa cavendish reduziu os níveis de
glicemia, triglicerídeos, colesterol total, colesterol-LDL, creatinina, colesterol-HDL,
albumina e proteína total no soro e melhora no glicogênio hepático, quando comparados
com ratos diabéticos tipo II induzidos por aloxana e não tratados. O estudo de Pari e
Maheswari (1999) mostrou que a administração oral por 30 dias de 0,15, 0,20 e 0,25 g/Kg
do extrato clorofórmico das flores de Musa sapientum melhorou significativamente a
tolerância à glicose em ratos diabéticos induzidos por aloxana, tendo sido mais efetiva
que a glibenclamida. Além disso, o extrato melhorou a sensibilidade periférica à ação da
insulina, reduzindo a glicemia, hemoglobina glicada e glicosúria. Atividades antihiperglicêmicas in vitro de amostras da polpa da banana madura obtidas a partir de uma
preparação aquosa, tais como Musa sapientum (Banana Latundana), Musa acuminata
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(banana Cavendish) e Musa acuminate (Red Dacca), também foram observadas
(Adedayo et al., 2016).
Em humanos, Raben et al. (1994) mostrou que o consumo de 50 g de amido
resistente, presente nas cascas e fruto de espécies do gênero Musa, aumentou os níveis de
GLP-1. Este hormônio é um potente agente antidiabetogênico, o qual estimula a secreção
de insulina, inibe a secreção de glucagon, além de retardar o esvaziamento gástrico, e
consequentemente, diminui a glicemia. A farinha de banana verde, rica em amido
resistente, demonstrou levar a uma resposta glicêmica reduzida em voluntários saudáveis
(Menezes et al., 2010). Além disso, a ingestão da farinha de banana levou a maior
sensibilidade à insulina pelos índices HOMA2-IR (Homeostasis Model Assessment 2Insulin Resistance, do inglês) ou QUICKI (Quantitative Insulin Sensitivity Check Index,
do inglês) quando comparado aos grupos controles (Sardá et al., 2016).
Quanto aos efeitos no metabolismo lipídico, um estudo mostrou que a polpa do
fruto da banana madura liofilizada (Musa sapientum L. var. Cavendishii) apresentou
efeito hipocolesterolêmico quando incorporada a uma dieta no nível de 300 ou 500 g/Kg
em ratos machos alimentados com uma dieta contendo banha (50 g/Kg) e colesterol (5
g/Kg), enquanto que a polpa de banana seca em corrente de ar quente (65 °C) não
apresentou efeito. Os resultados também mostraram que os lipídeos da banana não
afetaram a concentração de colesterol no soro. Além disso, ambas as fibras solúveis e
insolúveis fracionadas a partir de polpa de banana madura tiveram um efeito na redução
do colesterol, com exceção da celulose (Horigome et al., 1992). Além disso, efeitos
benéficos sobre o controle glicêmico, o metabolismo lipídico e a pressão arterial também
foram observados em ratos obesos alimentados com uma dieta rica em sacarose através
da administração, por gavagem, do amido da banana verde sem casca (0,43 g/Kg de peso
corporal) por quatro semanas (Olvera-Hernández et al., 2018).
Esses efeitos listados acima estão de acordo com nossos resultados, considerando
que o tratamento com o EHB foi efetivo na regulação da hiperglicemia e da dislipidemia,
atenuando o acúmulo de gordura, provavelmente baseado na regulação dos fatores
relacionados ao metabolismo glicêmico e lipídico. Ainda assim, o EHB exerceu um
melhor efeito anti-obesogênico do que os estudos anteriores observados após a adição da
banana à ração dos animais (Horigome et al., 1992; Scarminio et al., 2012),
principalmente relacionado ao controle preciso da dose e a alta concentração de
compostos bioativos, tornando-se uma terapia mais viável.
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Nosso grupo já havia demonstrado os efeitos do EHB sobre a síndrome metabólica
induzida por prednisona em ratos. A administração da formulação (100 e 250 mg/Kg)
durante 60 dias, via oral, levou a menor ganho de peso e consumo alimentar, assim como
reduziu a quantidade de tecido adiposo retroperitoneal e periepididimal. As alterações
metabólicas relacionadas aos testes de tolerância à glicose (TOTG) e de resistência à
insulina (TTI) mostraram que a administração da formulação foi bastante eficiente em
melhorar a captação de glicose nos referidos testes, assim como evitar a elevação da
glicemia, triglicerídeos e colesterol total, reduzindo fatores de riscos cardiovasculares,
além de não causar toxicidade nas funções hepática (AST e ALT) e renal (ureia) (Sales
Junior, 2015). Assim, acreditamos que esta formulação possa ter potencial terapêutico em
patologias cujo tratamento exija uso relativamente prolongado de glicocorticoides em
altas doses, e que também possa contribuir para o tratamento da síndrome metabólica e
do diabetes mellitus tipo 2.
Nossos resultados mostram que, além de ter um potencial terapêutico em patologias
cujo tratamento exija uso relativamente prolongado de glicocorticoides, nosso extrato
também parece contribuir para o tratamento da síndrome metabólica e do diabetes
mellitus tipo 2 induzido por dieta hiperlipídica.
Um aumento no fluxo de ácidos graxos livres (AGL) para o fígado tem sido
associado à resistência à insulina hepática, que está fortemente associada ao
desenvolvimento da NAFLD (Ragheb et al., 2011; Perry et al., 2014). A resistência à
insulina (RI) é uma condição patológica, na qual a captação, metabolismo e
armazenamento de glicose não são adequadamente controlados pela insulina (Kahn and
J. S. Flier, 2000). Por investigação intensiva sobre a ligação entre NAFLD e RI na última
década, a RI foi identificada como maior contribuinte para o desenvolvimento da NAFLD,
conforme determinado pela hipótese de “dois hits” (Manco, 2017; Alam et al., 2016). A
RI é um importante marcador clínico da síndrome metabólica, que está intimamente
ligado ao DM2 (Kaur, 2014; Taylor, 2012). Alguns agentes antidiabéticos, direta ou
indiretamente, melhoram a RI (Bailey, 1999). Assim, os medicamentos para o tratamento
de anormalidades glicêmicas oferecem estratégias viáveis para aliviar a NAFLD e a NASH
por meio da modulação da RI.
A insulina se liga e ativa o receptor de insulina, um receptor de tirosina quinase,
que subsequentemente ativa uma cascata complexa de vias de sinalização a jusante
envolvidas na regulação do metabolismo da glicose, como a via de sinalização IRS-
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1/PI3K/Akt (Boucher et al., 2014). No entanto, a fosforilação do IRS-1 em serina pode
induzir uma alteração conformacional que diminui sua interação com o receptor de
insulina, tornando o IRS-1 um substrato pobre para o seu receptor (Paz et al., 1997).
Também foi proposto que, uma vez fosforilado em resíduos de serina, o IRS-1 se liga a
moléculas sinalizadoras desconhecidas que dificultam sua interação com o receptor de
insulina ou inibem o receptor de insulina tirosina quinase. Curiosamente, a fosforilação
em serina é aumentada em camundongos do tipo selvagem submetidos a dieta rica em
gordura (Aguirre et al., 2000; Tanti et al., 2004). Em nosso estudo observamos uma
tendência de aumento no conteúdo proteico do substrato do receptor de insulina-1 (IRS1) fosforilado em serina 302 no tecido hepático do grupo DHL (Figura 11), o que pode
justificar a resistência à insulina. Já no tratamento com o EHB na dose de 250 mg
observamos uma tendência de diminuição desta fosforilação (Figura 11), melhorando a
sinalização de insulina e, consequentemente, a captação de glicose da circulação.
Em quadros de resistência a insulina, sua capacidade de inibir a gliconeogênese
diminui e, como consequência, a síntese de glicose endógena hepática aumenta. Este
processo aumentará ainda mais a glicose no sangue e agrava a resistência à insulina
(Agius, 2015). A capacidade do fígado para metabolizar a glicose é vital para explicar a
depuração da glicose na dieta. A síntese de glicogênio é uma via para descartar a glicose
após a estimulação da insulina, sendo processada principalmente no fígado e no músculo
como armazenamento de energia (Couturier et al., 2011). A falta de glicogênio hepático
desvia a glicose para a síntese de gordura, o que pode aumentar o acúmulo de gordura e
o desenvolvimento de resistência hepática à insulina (Irimia et al., 2017). Em nosso
estudo, o tratamento preventivo com o EHB ajudou o tecido hepático a sintetizar mais
glicogênio (Figura 10C) e, como consequência, os níveis de glicose em jejum no sangue
diminuíram, indicativo de que a captação de glicose aumentou. Entretanto, no tratamento
farmacológico com o EHB e a dieta hiperlipídica (Figura 26C) ocorreu uma diminuição
no conteúdo de glicogênio no grupo que recebeu a dieta hiperlipídica, apesar dos níveis
de glicemia de jejum, bem como o acúmulo de gordura e a resistência à insulina, terem
diminuído.
Foi relatado que a banana reduz a glicose e a resistência à insulina (Pari e
Maheswari, 1999), e o efeito benéfico do EHB sobre a homeostase da glicose observado
no nosso estudo foi consistente com o estudo anterior mostrando que sua administração
reduziu significativamente os níveis séricos de glicose em jejum. O teste oral de tolerância
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à glicose (TOTG) e o teste de tolerância à insulina (ITT) revelaram uma redução
progressiva dos níveis de glicose sérica após a injeção de glicose e insulina, indicando
melhora na tolerância à glicose e à insulina. Corroborando com esses achados, nossos
resultados também mostram uma diminuição nos níveis séricos de insulina em ambos os
tratamentos com o EHB e do polipeptídio inibitório gástrico (GIP) total no tratamento
farmacológico com o extrato. O GIP exibe potentes efeitos insulinotrópicos nas células
β. A redução crônica da secreção de GIP alivia a obesidade e o grau de resistência à
insulina em condições de dieta hiperlipídica, sugerindo um potencial valor terapêutico
(Nasteska et al., 2014).
A leptina e a resistina são hormônios liberados pelo tecido adiposo, os quais tem
grande importância no metabolismo (Ohashi et al., 2015). Demonstrou-se que a leptina
desempenha um papel crucial na regulação da homeostase energética e do metabolismo
lipídico (Haslam e James, 2005). Seus níveis são geralmente maiores em indivíduos com
obesidade, embora seus efeitos sejam suprimidos nessa situação devido à resistência à
leptina. A perda de peso geralmente leva a uma diminuição em seus níveis associada a
um aumento de seus efeitos (Farooqi et al., 2014). Enquanto isso, a resistina é uma
adipocina pró-inflamatória cujas principais propriedades são regular a sensibilidade à
insulina em todo o corpo, e suas expressões irregulares podem contribuir para a
progressão da obesidade e suas complicações, incluindo resistência à insulina, inflamação
e distúrbios metabólicos (Bertolani et al., 2006; Vendrell et al., 2004; Ribot et al., 2008;
Abate et al., 2014). Consistentemente, os níveis séricos de leptina estavam elevados em
ambos os tratamentos nos camundongos alimentados com a DHL. Os níveis de resistina
foram elevados no grupo DHL apenas no tratamento farmacológico, indicando que é
necessário mais tempo de exposição a uma dieta hiperlipídica para os seus níveis serem
alterados. O tratamento com o EHB induziu uma diminuição significativa nos níveis
séricos de leptina tanto no tratamento preventivo como no farmacológico, ao passo que
os níveis séricos de resistina foram diminuídos apenas após a obesidade e suas
complicações instaladas, no tratamento farmacológico. Isso sugere que o EHB pode
melhorar a resistência à leptina ou uma superexpressão de resistina induzida por uma
dieta rica em gordura. Essas alterações nos níveis plasmáticos são, provavelmente, um
reflexo da diminuição do conteúdo de tecido adiposo dos animais em ambos os
tratamentos com o EHB.
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O tecido adiposo disfuncional pode levar à NAFLD (Stanton et al., 2011). De fato,
os animais do grupo DHL apresentaram maior adiposidade e características de uma
doença hepática gordurosa não alcoólica em comparação com o grupo CTR. O acúmulo
de triglicérides nos hepatócitos é resultado da captação de ácidos graxos, o que aumenta
a sensibilidade do fígado a insultos secundários, como o estresse oxidativo (Tessari et al.,
2009). O tratamento com o EHB pode ter prevenido e/ou tratado a NAFLD pela
diminuição dos triglicérides e tecido adiposo, como demonstrado neste estudo.
Problemas com o metabolismo da gordura estão associados à NAFLD. Muitas
reações bioquímicas ocorrem concomitantemente no fígado, incluindo a oxidação de
triglicerídeos (TG) e a síntese de lipoproteínas, colesterol e fosfolipídios. O metabolismo
anormal de lipídeos e lipoproteínas resultam em dislipidemia, incluindo níveis de
colesterol e/ou de TG plasmáticos elevados, bem como níveis reduzidos de colesterolHDL, que contribuem para o aumento da prevalência de obesidade. Várias proteínas
envolvidas na lipogênese tem mostrado um papel crucial nas dislipidemias, incluindo a
enzima ácido graxo sintase (FAS) (Alberts et al., 1975; Postic et al., 2008), proteína de
ligação a elementos reguladores de esteróis (SREBPs) e 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA
redutase (HMG-CoA redutase) (Kisseleva et al., 1999; Rosser et al., 1989; Goldstein e
Brown, 1990) e os níveis de expressão destas enzimas são dinâmicos em resposta ao
estado de energia celular. A importação de ácidos graxos e sua β-oxidação mitocondrial
são altamente regulados pela CPT-I (McGarry e Brown, 1997). Além disso, o aumento
na síntese lipídica é causado pelo aumento das atividades da HMG-CoA redutase, uma
enzima que desempenha um papel chave na síntese de colesterol e produção de
mevalonato (Brown e Goldstein, 1980). No nosso estudo, não observamos alteração entre
os grupos experimentais quando avaliamos os níveis de RNAm da CPT-I (Figuras 13D e
27F) no tecido hepático dos animais, em ambos os tratamentos. Entretanto, observamos
um aumento nos níveis de RNAm da enzima HMG-CoA redutase (Figuras 13C e 27E)
no tecido hepático do grupo tratado com o EHB na dose de 100 mg, em ambos os
tratamentos.
Em mamíferos, a lipogênese e lipólise hepática são controladas por diversas
enzimas, incluindo receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPARs), CPT1 e proteína quinase ativada por AMP (AMPK), em resposta a condições nutricionais e
hormonais. Os PPARs pertencem à superfamília dos receptores de hormônios nucleares
e desempenham um papel fundamental no metabolismo da glicose e dos ácidos graxos.
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Três membros desta superfamília já foram descobertos: PPAR-α, PPAR-β/δ e PPAR-γ
(Kvandová et al., 2016). Esses receptores nucleares são moduladores-chave no curso
patológico da NAFLD e são alvos para o tratamento dessa doença (Ballestri et al., 2016;
Tanaka et al., 2017). Especificamente, o PPAR-γ, conhecido como “receptor balanceado
de energia”, mostrou ser um regulador crucial tanto na resistência à insulina
(Hammarstedt et al., 2005; Pellieux et al., 2006) como na NAFLD (Neuschwandertetri et
al., 2006; Mello et al., 2016). Isso ocorre porque o PPAR-γ regula vários genes a jusante
relacionados à oxidação de ácidos graxos, como a carnitina palmitoil transferase-I (CPT1) (Zheng et al., 2011) que catalisa o transporte de ácidos graxos para as mitocôndrias
para β-oxidação, como descrito anteriormente. Já a expressão de PPAR-α, que regula a
expressão transcricional das enzimas envolvidas na β-oxidação de ácidos graxos, como a
acil-CoA oxidase (ACOX), foi significativamente reduzida em um modelo animal de
NAFLD. Por outro lado, os agonistas do PPAR-α melhoraram a esteatose (Yeon et al.,
2004; Seo et al., 2008).
No nosso estudo, não encontramos variação entre os grupos experimentais nos
níveis de RNAm do PPAR-α e encontramos uma tendência de aumento no grupo DHE
nos níveis de PPAR-γ no tratamento farmacológico. No entanto, a dieta hiperlipídica
diminuiu a expressão da ACOX, indicando que estes animais apresentaram uma menor
capacidade de β-oxidação peroxisomal (Figuras 13E e 27G). Já no tratamento preventivo,
em ambas as doses administradas do EHB, houve um aumento da expressão gênica dessa
enzima quando comparadas ao grupo DHL (Figura 13E), bem como uma leve tendência
de aumento quando comparado ao grupo DHL no tratamento farmacológico (Figura
27G), indicando que os animais que foram tratados com o EHB aumentaram a β-oxidação
peroxisomal.
Além disso, o EHB parece ter regulado o metabolismo lipídico hepático através da
diminuição dos níveis de mRNA do GPAT-4 e aumento da CYP7A1, o que pode estar
associado à prevenção e melhora das alterações metabólicas lipídicas prejudiciais
observadas no grupo DHL. Camundongos deficientes em GPAT-4 são resistentes ao
acúmulo de tecido adiposo induzido por dieta hiperlipídica e da obesidade induzida
geneticamente, e sua taxa metabólica é reportada por ser 5% maior (Cao et al., 2006) e o
conteúdo de triacilgliceróis é 45% menor no tecido hepático (Vergnes et al., 2006; Zhang
et al., 2014). O EHB aumenta a atividade da CYP7A1, que aumenta a secreção de
colesterol hepático na bile e diminui o colesterol no fígado (Morise et al., 2004). Nesse
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caso, a dieta hiperlipídica diminuiu a capacidade de degradação do colesterol em ácido
biliar e acumulou mais gordura no fígado. Já com a administração do EHB a homeostase
do colesterol hepático foi mantida.
A modulação da expressão dessas enzimas chave do metabolismo lipídico
corroboram os dados encontrados na análise histológica dos nossos animais, que revelou
que o tratamento com o EHB reduziu o acúmulo de gordura hepática e o ballooning
hepatocelular. Com base nesses achados, acreditamos que a administração do EHB pode
aliviar a esteatose no tecido hepático dos camundongos submetidos a uma DHL por essa
via.
Uma das manifestações da lesão hepática induzida por uma dieta hiperlipídica é o
dano oxidativo e os polifenóis apresentam um efeito antioxidante evidente (Kang et al.,
2013). Um estudo mostrou efeito preventivo dos polifenóis extraídos da casca de banana
(PB) contra a lesão hepática e estresse oxidativo induzido por CCl4 (tetracloreto de
carbono). Neste estudo, os ratos machos ICR receberam 100 ou 200 mg/Kg de solução
de PB por gavagem durante 14 dias antes de injeções subcutâneas abdominais de solução
de CCl4. O exame histopatológico indicou que os PB foram capazes de reduzir a extensão
da lesão tecidual hepática, reduzindo a necrose na região central e preservando os lóbulos.
Os grupos PB apresentaram menores níveis séricos de AST, ALT e lactato desidrogenase.
Além disso, os PB reduziram os níveis séricos de IL-6, IL-12, TNF-α e IFN-γ, bem como
reduziram os níveis séricos e teciduais de malondialdeído. Também aumentaram os níveis
séricos e hepáticos de glutationa nos camundongos indicando redução do dano oxidativo
como um mecanismo dos polifenóis da casca de banana (Wang et al., 2016).
De fato, a atividade antioxidante de um extrato rico em flavonóides da banana
(Musa paradisiaca) foi estudada no fígado, rim e coração de ratos alimentados com dietas
normais e ricas em gordura. Os animais foram tratados oralmente com extrato a 10
mg/100 g de peso corporal por intubação gástrica por 90 dias. As concentrações de
produtos de peroxidação foram diminuídas, enquanto as atividades da catalase e
superóxido dismutase foram aumentadas pelo tratamento. Concentrações de glutationa
também foram elevadas nos animais tratados (Vijayakumar et al., 2008).
Em nosso estudo, o fígado dos camundongos alimentados com a dieta rica em
gordura paralelamente a administração oral do EHB apresentou melhor defesa
antioxidante, mostrado pelo aumento da enzima SOD (Figura 15A), indicando, assim, a
prevenção do estresse oxidativo hepático induzido pela dieta hiperlipídica. Entretanto,
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não apresentou efeito na quantificação de glutationa total (Figura 15B). Assim, os
polifenóis detectados em nosso extrato da casca verde da banana (Barroso et al., 2019)
podem estar envolvidos nesse efeito protetor do EHB, sendo úteis para o tratamento da
NAFLD e suas complicações.
Outro mecanismo envolvido na patogênese da NAFLD é a inflamação hepática.
Dieta hiperlipídica pode induzir esteatohepatite não alcoólica com aumento de citocinas
pró-inflamatórias (IL-6, TNF-α e IL-1β) e translocação de NF-κB p65 nuclear (Barroso
et al., 2018). O EHB preveniu a esteatohepatite não alcoólica (Tabela 2 e 3, Figuras 9B e
25 B) nos animais, assim como preveniu a diminuição da citocina anti-inflamatória (IL10; Figura 14A) no tecido hepático. Ele também preveniu o aumento das citocinas próinflamatórias TNF-α (Figuras 14B e 29B), IL-1β (Figuras 14E e 29E), IL-6 (Figuras 14C
e 29C), MIP-2 (Figuras 14D e 29D) e diminuiu a translocação do NF-κB p65 para o
núcleo dos hepatócitos (Figura 14F).
O efeito anti-inflamatório da banana foi demonstrado em doença intestinal
inflamatória. Houve efeito protetor sinérgico pela combinação de 10% de farinha de
banana anã verde com prednisolona durante o tratamento da colite em ratos induzida por
ácido trinitrobenzeno sulfônico. O efeito foi mais pronunciado do que aqueles
promovidos por uma única administração de prednisolona ou uma dieta contendo 10%
ou 20% de farinha de banana isoladas. Este efeito benéfico foi associado com uma
melhora no estado oxidativo, porque a dieta com a farinha de banana anã verde apresentou
atividade antioxidante in vivo, demonstrado pela neutralização da depleção de glutationa
total induzida pelo processo inflamatório colônico. Além disso, a atividade antiinflamatória intestinal estava associada à inibição da atividade da fosfatase alcalina e à
redução da extensão das lesões, bem como inibiu a atividade da mieloperoxidase e a
peroxidação lipídica, melhorando o estado oxidativo colônico (Scarminio et al., 2012).
Sabe-se que a ativação de macrófagos residenciais do fígado está envolvida na
progressão da esteatose para esteatohepatite não alcoólica (Ganz et al., 2015). Dados na
literatura indicam que a banana pode modular diretamente a atividade de macrófagos. Um
estudo mostrou que a lectina recombinante de banana (rBanLec), extraído da polpa da
banana (Musa acuminata, Cavendish), se liga a macrófagos peritoneais murinos e modula
especificamente suas características funcionais. A rBanLec aumentou a secreção de IL10 de maneira dependente da dose além de promover a diferenciação dos macrófagos
direção ao perfil anti-inflamatório (redução da produção de NO e secreção de IL-12,
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aumento da atividade de arginase e secreção de TGFβ e IL-4). A rBanLec também alterou
a atividade de mieloperoxidase (MPO) e diminuiu a geração de ânions superóxido pelos
macrófagos (Marinkovic et al., 2017). Embora não tenhamos estudado os macrófagos
hepáticos separadamente, nossos resultados também se assemelham a esse estudo no que
se refere ao aumento da secreção de IL-10 e diminuição da produção de TNF-α. Esses
dados sugerem que nosso extrato pode estar modulando a ativação dos macrófagos
residentes e desse modo, diminuindo a inflamação hepática.
A doença hepática gordurosa não alcoólica é caracterizada pela deposição lipídica no
fígado (esteatose) e tem sido relacionada com a resistência à insulina (Marchesini et al.,
2001). A administração do EHB associada à dieta rica em gordura nos camundongos
resultou em diminuição do ganho de peso, do acúmulo de gordura e da dislipidemia. Esses
efeitos parecem estar associados à prevenção e tratamento de alterações metabólicas
séricas e hepáticas, indicativas de DM2 e NAFLD, relacionados à sua capacidade de
interferir na ação da insulina e no metabolismo lipídico, além de inibir o estresse oxidativo
e a inflamação no fígado. Portanto, nossos resultados apontam para efeitos benéficos do
EHB nas disfunções metabólicas séricas e hepáticas relacionadas à obesidade, DM2 e
NAFLD. Além disso, flavonóides e polifenóis de produtos naturais podem reduzir o
acúmulo de lipídeos hepáticos e interferir na patogênese da NAFLD (Pan et al., 2014;
Parafati et al., 2015). Estudos anteriores mostraram que as antocianinas, um tipo de
flavonóide, podem atenuar a esteatose hepática por três mecanismos independentes, como
redução do estresse oxidativo, promoção da lipólise e inibição da lipogênese (Valenti et
al., 2013). Além disso, alguns estudos mostraram que as propriedades anti-inflamatórias
e antioxidantes dos polifenóis contribuem para a melhora do diabetes, reduzindo o
colesterol total e LDL, bem como aumentando o colesterol-HDL (Dragano et al., 2013;
Lenquiste et al., 2012; Qatanani e Lazar, 2007; Seymour et al., 2009).
De modo geral, o EHB exerceu um efeito benéfico no metabolismo de glicose e de
lipídios, no processo inflamatório e na doença do fígado gorduroso não alcoólico. Ambas
os tratamentos e as doses do EHB foram eficazes nos parâmetros descritos acima e não
mostraram efeitos colaterais aparentes ou sinais de toxicidade. Portanto, considerando os
benefícios verificados na presente pesquisa, o EHB pode ser utilizado como fonte para o
desenvolvimento de novas drogas hipoglicemiantes, hipolipemiantes, anti-inflamatórias
e protetora para o tecido hepático, uma vez que a expectativa de vida e a obesidade vem
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aumentando no mundo, contribuindo para o aumento da incidência da síndrome
metabólica.

8 CONCLUSÕES
Neste estudo foram identificados 12 compostos de diferentes classes, incluindo
derivados de ácidos fenólicos, flavonóides agliconas, flavonóides glicosídicos e
catecolaminas, no extrato hidroalcoólico das cascas verdes de Musa cavendish (EHB).
Os resultados mostram que o EHB tem efeito protetor e terapêutico nos
camundongos obesos com a doença do fígado gorduroso não alcoólico induzida por dieta
hiperlipídica, modulando os parâmetros metabólicos e inflamatórios.
Sendo assim, nossos resultados mostram que o EHB pode ser usado como fonte de
novo medicamento com atividade hipoglicemiante, hipolipemiante e anti-inflamatória,
protegendo contra a lesão hepática induzida por dieta hiperlipídica.
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