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O EFEITO DA ROSIGLITAZONA EM MODELO ANIMAL DE DIABETES MELLITUS TIPO I 
INDUZIDA POR ALOXANO. Guilherme Antonio Behr, Evandro Gomes da Silva, Rodrigo Lorenzi, 
Matheus Augusto de Bittencourt Pasquali, Emilio Luiz Streck, Felipe Dal-Pizzol, Jose Claudio Fonseca 

Moreira (orient.) (UFRGS). 
A rosiglitazona (RGZ) atua como um sensibilizador de insulina, atenuando a hiperglicemia, a hiperinsulinemia e a 
deslipidemia em pacientes com diabetes mellitus tipo II (DMII), diminuindo desta forma, o risco de doenças 
cardiovasculares associadas com a resistência à insulina. O objetivo deste estudo foi avaliar a eficiência da RGZ, 
uma droga classicamente administrada em DMII, em modelo animal de diabetes mellitus tipo I (DMI) induzida por 
aloxano. Ratos Wistar (60 dias, 180-215 g) foram divididos randomicamente em dois grupos: controle e diabetes-
induzido. A diabetes foi produzida por uma única injeção intraperitonial de aloxano (150 mg/Kg) em solução salina 
(NaCl 0, 9%). Após dez dias os animais diabéticos com nível de glicose sanguínea acima de 300 mg/dL foram 
utilizados como grupo diabetes-induzido. Ambos grupos, controle e diabetes-induzido foram aleatoriamente 
subdivididos em tratados e não tratados com RGZ. Os ratos foram tratados por 20 dias com uma dose intragastrica 
diária de RGZ (3 mg/Kg). Após, os animais tiveram a massa e a glicemia verificadas. RGZ diminuiu o nível de 
glicose sanguínea no grupo diabético (558, 03 ± 60, 56 para 294, 4 ± 42, 74 mg/dL) e aumentou o peso dos ratos 
significativamente (16, 04 ± 4, 56 %). Observamos um decréscimo nos níveis de HbA1C dos ratos diabéticos 
tratados com RGZ (3, 46 %), quando comparados com o grupo não tratado (4, 29%). O tratamento com RGZ reduziu 
o conteúdo de glicogênio no coração e rins dos ratos diabéticos, quando comparado com o grupo não tratado. Além 
disso, o tratamento com RGZ não aumentou o nível das transaminases hepáticas (AST e ALT) e da enzima 
glutationa S-transferase. RGZ diminuiu o nível de proteína C-reativa (6, 0 ± 0, 5 mg/L) no grupo diabético quando 
comparado com o grupo não tratado (9, 7 ± 1, 8 mg/L). Estes resultados sugerem que a RGZ pode ser considerada 
objeto de estudo na busca por tratamentos para DMI. 
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