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RESUMO 

 

FLORIM, J. C. Emprego de nanopartículas lipídicas sólidas contendo extrato de 
semente de uvas para aceleração da cicatrização de feridas cutâneas em 
camundongos diabéticos. 2013. 114 f. Dissertação (Mestrado em Biologia Celular 

e Tecidual) – Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 
O estresse oxidativo causado pela hiperglicemia desempenha um importante papel 
no desenvolvimento e progressão do diabetes mellitus (DM) e suas complicações, 
como a cicatrização deficiente de feridas. O objetivo deste estudo foi avaliar os 
efeitos da administração tópica de nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) contendo 
extrato de semente de uva sobre a cicatrização cutânea de camundongos controles 
e diabéticos, observando a cinética de cicatrização, alterações da matriz de 
colágeno e grau de estresse oxidativo. As análises morfométricas e histológicas 
mostraram um retardo no fechamento da ferida nos animais diabéticos ao final do 
14º dia pós-lesão, acompanhado de uma resposta inflamatória inicial suprimida, mas 
persistente nas etapas finais do processo de reparo, bem como um atraso na 
deposição de colágeno fibrilar, demonstrada por coloração picrosirius. Observou-se 
também um aumento da atividade das metaloproteinases -2 e -9 por zimografia, um 
aumento de células contendo α-actina de músculo liso (análise imunohistoquímica) e 
um grau significativo de peroxidação lipídica na derme dos animais diabéticos, 
avaliada por TBARS e por imunohistoquímica para 4-hidroxi-nonenal (4-HNE). O 
extrato de semente de uva comercial Vitaflavan® apresentou capacidade 
antioxidante e 46% de proantocianidinas totais. A NLS foi desenvolvida utilizando-se 
gordura de coco. A NLS branca e a NLS contendo Vitaflavan® apresentaram 
características físico-químicas semelhantes e um diâmetro médio variando entre 
108,8 ± 1,3 e 144 ± 13,2 nanômetros. O tratamento tópico com gel (veículo utilizado 
para a aplicação das NLS), com a NLS branca e com NLS associada com o extrato 
de semente de uva foram capazes de recuperar o atraso no fechamento da ferida 
observado anteriormente nos animais diabéticos, com uma melhora no recrutamento 
de células inflamatórias e reepitelização. Além disso, os tratamentos atenuaram a 
peroxidação lipídica, de forma mais acentuada com a aplicação da NLS branca e 
com a NLS contendo Vitaflavan®, comprovando as suas propriedades antioxidantes. 
Os resultados sugerem, no entanto, que além da ação antioxidante, os efeitos 
positivos desta terapia estão também bastante associados à cobertura da ferida e 
prevenção da desidratação tecidual.  
 
Palavras-chave: Diabetes mellitus. Cicatrização. Estresse oxidativo. Antioxidantes. 
Proantocianidinas. Nanotecnologia. 
 
 

 

 
 



 
 

 

ABSTRACT 

 

FLORIM, J. C. Effects of solid lipid nanoparticles containing grape seed extract 
in diabetic mice cutaneous wound healing. 2013. 114 p. Masters thesis  (Cell and 
Tissue Biology) - Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo, São 
Paulo, 2013. 
 
Oxidative stress caused by hyperglycemia plays an important role in the 
development and progression of diabetes mellitus (DM) and its complications, such 
as impaired wound healing. The aim of this study was to evaluate the effects of the 
topical administration of solid lipid nanoparticles (NLS) containing grape seed extract 
on cutaneous wound healing in control and diabetic mice, observing healing kinetics, 
changes in the collagen matrix and the degree of oxidative stress. Morphometric and 
histological analyzes showed a delay in wound closure in diabetic animals on the 14 th 
day post-injury, accompanied by an inflammatory response initially suppressed, but 
persistent in the later stages of repair. There was also a delay in the deposition of 
fibrillar collagen, as demonstrated by the Picrosirius staining. Increased activity of 
matrix metalloproteinases -2 and -9 was also observed by zymography, as well as an 

increase in smooth muscle -actin-containing cells (observed by 
immunohistochemistry-IHC).  A significant degree of lipid peroxidation in the dermis 
of diabetic animals was demonstrated by TBARS and IHC for 4-hidroxynonenal (4-
HNE). The commercial grape seed extract Vitaflavan® showed antioxidant capacity 
and a total content of 46% of proanthocyanidins. NLS were developed using coconut 
fat. White (empty) NLS and NLS containing Vitaflavan® showed similar physical and 
chemical characteristics, and an average diameter varying between 108.8 ± 1.3 and 
144 ± 13.2 nanometers. Topical treatment with the gel (vehicle used for the 
application of the NLS), white NLS and NLS associated with grape seed extract were 
efficient to accelerate wound closure in diabetic animals, improving inflammatory 
cells recruitment and reepithelization. Furthermore, all treatments attenuated lipid 
peroxidation in the dermis, especially white NLS and NLS containing Vitaflavan®, 
demonstrating antioxidant properties.  The results suggest, however, that the positive 
effects of this therapy were also associated with the covering of the wound and 
consequent prevention of tissue dehydration.    

Keywords: Diabetes mellitus. Wound healing. Oxidative stress. Antioxidants. 
Proanthocyanidins. Nanotechnology. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Diabetes mellitus – Considerações gerais  

 

 O Diabetes mellitus (DM) é um grupo de desordens metabólicas que acomete 

aproximadamente 347 milhões de pessoas em todo mundo e é caracterizado pela 

hiperglicemia crônica, que é a elevada concentração de glicose no sangue (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2013). Esta hiperglicemia pode ser causada por uma 

deficiência na produção de insulina (diabetes tipo I), resistência à insulina ou 

secreção alterada desse hormônio (diabetes tipo II). Dependendo da etiologia da 

doença, a hiperglicemia pode ser modulada de diferentes maneiras, como por 

exemplo, pela administração de insulina exógena, pelo exercício físico, pela 

modificação da dieta, etc. No entanto, inúmeras complicações afetam os pacientes 

diabéticos expostos por um longo período à hiperglicemia crônica, dentre elas as 

alterações microvasculares, a nefropatia, a retinopatia, a neuropatia e a cicatrização 

deficiente (MARITIM; SANDERS; WATKINS III, 2003, revisão; TSILIBARY, 2003; 

WILLIAMS, 1992). A cicatrização deficiente é uma complicação multifatorial e origina 

as feridas crônicas, principal causa de internações hospitalares de pessoas com 

diabetes no mundo desenvolvido, uma vez que acometem cerca de 15% dos 

pacientes, além de precederem 84% de todas as amputações de pernas 

relacionadas com o DM (BREM; TOMIC-CANIC, 2007; REIBER et al., 1999; YACH; 

STUCKLER; BROWNELL, 2006). Sendo assim, o surgimento de feridas crônicas 

pode ser extremamente danoso em termos de longevidade e qualidade de vida dos 

pacientes, acarretando perda da produtividade e aumento dos gastos do sistema 

público de saúde. 

 
1.2 Diabetes, metabolismo da glicose e estresse oxidativo 

 

 A glicose (C6H12O6) é considerada a principal fonte de energia dos 

organismos eucariontes. Esta molécula desempenha um papel central no 

metabolismo e na manutenção da homeostase celular e atua como fonte primária na 

geração de adenosina-5’-trifosfato (ATP). Por se tratar de uma molécula hidrofílica, a 

glicose é transportada para dentro da célula através de difusão facilitada, acoplada a 

proteínas carreadoras associadas à membrana, como por exemplo, facilitadores do 
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transporte de glicose (GLUT) ou transportadores de glicose dependentes de sódio 

(SGLTs) (SCHEEPERS; JOOST; SCHÜRMANN, 2004, revisão).  

 No meio intracelular, o oxidação da glicose inicia-se com a glicólise. Nesta 

etapa, que ocorre no citoplasma, a molécula de glicose sofre sucessivas 

transformações até dar origem ao piruvato (C3H4O3), que pode seguir dois caminhos 

distintos: ser convertido em lactato pela enzima citoplasmática lactato desidrogenase 

e então sair da célula e fornecer substrato para a gliconeogênese hepática 

(BROWNLEE, 2001, revisão), ou ser transportado até a mitocôndria onde será 

oxidado no ciclo de Krebs, produzindo CO2, H2O, NADH e FADH2. Os doadores de 

elétrons, NADH e o FADH2, fornecem energia para a produção de ATP através da 

fosforilação oxidativa pela cadeia de transporte de elétrons, etapa subsequente ao 

ciclo de Krebs. O fluxo de elétrons através da cadeia de transporte de elétrons é 

realizado por quatro complexos enzimáticos associados à membrana interna, pelo 

citocromo c e pela coenzima Q (ubiquinona). O NADH doa elétrons para o complexo 

I, enquanto que o FADH2 doa elétrons ao complexo II. Os elétrons do complexo I e II 

são então transferidos para a coenzima Q, complexo III, citocromo C, complexo IV, 

consecutivamente, até serem transferidos para o oxigênio molecular, onde serão 

reduzidos à água. Uma parte da energia desses elétrons é utilizada para bombear 

prótons através da membrana pelos complexos I, III e IV. A energia gerada por este 

gradiente dirige a síntese de ATP pela ATP sintase (Figura 1). Proteínas 

desacopladoras (UCPs) podem diminuir o gradiente de voltagem para gerar calor 

como forma de manter a taxa de produção de ATP constante. 

 Na condição hiperglicêmica, devido ao alto teor de glicose dentro das células, 

há mais glicose sendo oxidada no ciclo de Krebs e uma maior entrada de doadores 

de elétrons (NADH e FADH2) na cadeia de transporte de elétrons. Como 

consequência, o gradiente através da membrana mitocondrial aumenta até atingir 

um limiar crítico. Quando este limiar é atingido, a transferência de elétrons é 

bloqueada no interior do complexo III, fazendo com que os elétrons retornem para a 

coenzima Q, onde ocorre a redução de O2 a superóxido, O2
●- (BROWNLEE, 2001, 

2005, revisão) (Figura 1). 
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Figura 1- Hiperglicemia provoca aumento da produção de superóxido pela 
cadeia de transporte de elétrons mitocondrial. 

 

A alta concentração de glicose dentro das células estimula um aumento da produção de doadores de 
elétrons (NADH e FADH2) pelo ciclo de Krebs. O bombeamento de prótons através da membrana 
mitocondrial interna gera um alto potencial de membrana (∆µH+). Isso inibe o transporte de elétrons no 
complexo III, aumentando assim, a meia vida de radicais livres intermediários da coenzima Q, a qual 
reduz O2 a superóxido.  
Fonte: Brownlee, 2001 (Revisão). 
 

 As espécies reativas de oxigênio (EROs) são geradas sob determinadas 

condições fisiológicas, podendo atuar como moléculas sinalizadoras e em 

mecanismos de defesa, como por exemplo na fagocitose. No entanto, quando 

produzidas em excesso, podem ter consequências patológicas, uma vez que são 

capazes de danificar proteínas, lipídeos e DNA, diretamente ou indiretamente 

(JOHANSEN et al., 2005, revisão). 

 No diabetes, a superexpressão de superóxido diminui a atividade da enzima 

gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH), enzima que atua na via glicolítica, 

responsável pela conversão de gliceraldeído-3-fosfato em 1,3-bifosfoglicerato. A 

inibição de GAPDH leva a um acúmulo de gliceraldeído-3-fosfato e de metabólitos 

das reações anteriores da via, como frutose-6-fosfato e glicose-6-fosfato, os quais 

são substratos para a via dos polióis, via das hexosaminas, via das proteínas 

quinases C (PKC) e para a formação dos produtos finais de glicação avançada 

(AGEs) (Figura 2). 
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Figura 2- Superprodução de superóxido ativa vias metabólicas paralelas que 

podem reforçar o quadro de estresse oxidativo. 

 

 
 
Superóxido em excesso inibe parcialmente a atividade da enzima GAPDH, acarretando no acúmulo 
de metabólitos da via glicolítica e ativação de vias metabólicas paralelas: via do poliol, via das 
hexosaminas, via da PKC e formação de AGEs. Estas vias metabólicas paralelas ativadas podem 
potencializar o dano celular.  
Fonte: Brownlee, 2001 (Revisão).  

 

 Sabe-se que o aumento do fluxo dessas vias metabólicas paralelas pode 

exacerbar o quadro de estresse oxidativo, dentre outros efeitos. Lee e Chung (1999) 

relataram que o aumento do fluxo da via dos polióis leva à diminuição do NADPH 

disponível na célula, consumido na redução de glicose à sorbitol. Como este cofator 

é utilizado na regeneração de glutationa (GSH), antioxidante intracelular, a 

diminuição do NADPH acarreta uma maior susceptibilidade ao estresse oxidativo na 

célula. 

 As moléculas de frutose-6-fosfato acumuladas na via glicolítica são desviadas 

para a via das hexosaminas, onde são convertidas em glucosamina-6-fosfato pela 

enzima chamada glutamina: frutose-6 fosfato amidotransferase (GFAT) e então 

convertidas em difosfato de uridina (UDP) N-acetil glucosamina. Esta glucosamina 

modifica fatores de transcrição através da adição de resíduos de serina e treonina, 
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resultando em alterações patológicas na expressão gênica. Du et al. (2000) 

observaram que o aumento das modificações do fator de transcrição Sp1 resultou no 

aumento da expressão do fator de crescimento transformante-β1 (TGF-β1) e do 

inibidor do ativador de plasminogênio-1, ambos fatores que afetam negativamente 

os vasos sanguíneos dos diabéticos.  

 Em relação à via da PKC, a alta concentração de glicose dentro da célula 

provoca um aumento da síntese de uma molécula chamada diacilglicerol, um co-

fator essencial para a ativação das isoformas clássicas desta proteína quinase. A 

ativação de PKCs exerce uma variedade de efeitos sobre a expressão gênica. Um 

exemplo é a diminuição da produção do vasodilatador óxido nítrico sintetase 

endotelial (eNOS) e, concomitantemente, o aumento do vasoconstrictor endotelina-

1, provocando anormalidades no fluxo sanguíneo. Outra consequência da ativação 

de PKC é o aumento da ativação de NAD(P)H oxidases, que irão estimular a 

produção de EROs, provocando múltiplos efeitos celulares (BROWNLEE, 2001, 

revisão). 

 O aumento da produção intracelular de precursores de AGEs pode levar à 

alteração funcional de proteínas intracelulares, modificação de componentes da 

matriz extracelular e modificação de proteínas plasmáticas, que se ligam aos 

receptores de AGEs em diferentes tipos celulares (inclusive células endoteliais, 

mesangiais e macrófagos), induzindo produção de EROs mediada por estes 

receptores. Além disso, essa ligação aos receptores de AGEs ativa o fator de 

transcrição pleiotrópico NF-kB, alterando a expressão gênica e estimulando a 

síntese e secreção de citocinas inflamatórias (BROWNLEE, 2001, 2005, revisão). 

 As EROs podem interagir com os lipídeos insaturados das membranas 

celulares, levando à sua destruição ou até à morte celular, em um processo 

conhecido como peroxidação lipídica ou lipoperoxidação (LPO). O processo de 

peroxidação lipídica pode ser definido como uma cascata de eventos bioquímicos 

que irão resultar na formação de hidroperóxidos lipídicos (em uma fase inicial) e 

aldeídos reativos, tais como o malondialdeído (MDA) e o 4-hidroxi-2-nonenal (4HNE) 

(em uma fase mais tardia), dentre outros produtos.  Estes aldeídos reativos podem 

interagir com proteínas e ácidos nucléicos e gerar adutos (JAGANJAC et al., 2013; 

POLI; SCHAUR, 2000, revisão; TRAVERSO et al., 1998). Por serem facilmente 

detectadas em amostras biológicas, estas moléculas reativas são utilizadas como 
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marcadores de estresse oxidativo, empregando-se diferentes técnicas de detecção 

(LIMA; ABDALLA, 2001).  

 O balanço entre a geração de radicais livres e defesa antioxidante é 

extremamente importante. Quando há um aumento significativo na geração de 

radicais ou uma diminuição na eliminação destes, podemos utilizar o termo “estresse 

oxidativo”, já mencionado anteriormente.  

 Nosso organismo é munido de mecanismos de defesa antioxidante que 

envolvem estratégias enzimáticas e não enzimáticas. Antioxidantes enzimáticos 

incluem superóxido dismutase (SOD), catalase, glutationa peroxidase (GPx) e 

glutationa redutase (GR), enquanto que os antioxidantes não enzimáticos incluem as 

vitaminas A, C e E, glutationa, ácido α-lipóico, coenzima Q10 (CoQ10), 

bioflavonóides, carotenoides,  antioxidantes minerais, como cobre, zinco e 

manganês, dentre outros (MATOUGH et al., 2012, revisão; VALKO et al., 2007, 

revisão).  

 Diversos estudos têm mostrado que o DM está relacionado com uma defesa 

antioxidante suprimida e que esta condição é normalizada com tratamento utilizando 

antioxidantes (MARITIM; SANDERS; WATKINS III, 2003, revisão). Experimentos 

realizados por Rasik e Shukla (2000) mostraram uma diminuição de 22% da 

atividade da enzima catalase, uma redução de 22% no conteúdo de glutationa 

(GSH), uma diminuição de 65% no nível de ácido ascórbico e de 57% no teor de 

vitamina E na pele de ratos diabéticos quando comparados com os controles. 

 

1.3 Diabetes e cicatrização de feridas  

  

 Conforme mencionado anteriormente, a cicatrização deficiente de feridas é 

uma complicação comum do DM, que acomete um grande número de pacientes 

diabéticos levando a uma piora na qualidade de vida. Por isso, este processo 

merece ser abordado mais detalhadamente. 

 A cicatrização é um processo fisiológico que procede por meio de uma série 

de eventos celulares, culminando na restauração da integridade funcional dos 

tecidos. Este processo envolve um grande número de tipos celulares e pode ser 

dividido didaticamente em quatro etapas: hemostasia, inflamação, formação do 

tecido de granulação e remodelação.  
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 Imediatamente após a injúria, as plaquetas se agregam no local da lesão 

formando o tampão plaquetário, que irá conter o extravasamento sanguíneo. As 

plaquetas liberam citocinas e outros fatores para recrutar células inflamatórias para o 

local da lesão. Os neutrófilos dão início à resposta inflamatória chegando dentro de 

1 hora, seguidos dos macrófagos (24 – 48 horas após a injúria). A formação do 

tecido de granulação ocorre em torno de 48 horas após a lesão e é caracterizada 

pelo início da angiogênese e recrutamento de fibroblastos, estimulados 

principalmente por citocinas secretadas por macrófagos. Os fibroblastos do tecido 

não lesionado proliferam e migram para o local da injúria, onde secretam matriz 

extracelular. Além disso, estes também podem diferenciar-se em miofibroblastos, 

assumindo um fenótipo contrátil, importante para a contração da ferida. Na fase de 

remodelação, os fibroblastos e células inflamatórias remanescentes secretam 

metaloproteinases de matriz (MMPs) para ajudar no realinhamento e cross-linking 

(formação de ligações covalentes em fibrilas) de colágeno da matriz. 

Concomitantemente, o epitélio vai sendo restabelecido pela proliferação e migração 

de queratinócitos presentes nas bordas da lesão sobre a matriz extracelular. Ao final 

de semanas ou meses, dependendo do grau da lesão, a pele está completamente 

restabelecida (SONNEMANN; BEMENT, 2011, revisão).  

 Sabe-se que a imunidade celular exerce um papel importante na regulação do 

reparo de feridas. Citocinas pró-inflamatórias ajudam a proteger contra a infecção, 

preparam o tecido lesionado para o reparo e melhoram o recrutamento e ativação 

fagocitária (LOWRY, 19931 apud RASIK; SHUKLA, 2000). Em contrapartida, as 

citocinas anti-inflamatórias atuam como um mediador importante na retroalimentação 

negativa do processo. Assim, qualquer desregulação dessas citocinas pode levar à 

diminuição da disponibilidade de fatores essenciais para o reparo eficiente de 

feridas. 

 As citocinas pró-inflamatórias, especialmente a interleucina-1 (IL-1), a 

interleucina-6 (IL-6) e o fator de necrose tumoral-alfa (TNF-α), são secretadas 

durante a fase inflamatória do processo de cicatrização (SINGER; CLARK, 1999, 

revisão). A IL-1 é produzida por neutrófilos, monócitos, macrófagos e queratinócitos 

e durante a cicatrização é liberada imediatamente por queratinócitos; tem um efeito 

                                            
1
 LOWRY, S. F. Cytokine mediators of immunity and inflammation. Archives of Surgery, v. 28, p. 

1235-1241, 1993.  
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parácrino e pode atuar de forma autócrina, aumentando a proliferação e migração de 

queratinócitos. IL-1 também induz expressão de queratinas k6 e k16 em 

queratinócitos migratórios e ativa fibroblastos (FREEDBERG et al., 2001, revisão; 

TANG; GILCHREST, 1996).  

 TNF-α em baixos níveis pode promover cicatrização por estimular 

indiretamente a inflamação e o aumento de fatores de crescimento produzidos por 

macrófagos. No entanto, em altos níveis, principalmente em períodos prolongados 

de tempo, o TNF-α exerce um efeito prejudicial sobre a cicatrização. Já foi 

demonstrado que os níveis das citocinas TNF-α e IL-1β estão elevados em feridas 

crônicas. Além disso, feridas não cicatrizadas também apresentam níveis elevados 

de colagenases intersticiais, gelatinases e estromelisinas que são induzidos por 

TNF-α e IL-1β (TARNUZZER; SCHULTZ, 19962 apud BARRIENTOS et al., 2008, 

revisão; WALLACE; STACEY, 1998).  

 A citocina IL-6 é produzida por neutrófilos e monócitos e desempenha papel 

importante na iniciação da resposta de cicatrização. Vários efeitos pró-inflamatórios 

são atribuídos à IL-6, como efeitos quimioatrativos sobre neutrófilos na fase mais 

precoce e indução mitótica de queratinócitos (GALLUCCI et al., 2004).   

 Dentre as citocinas anti-inflamatórias, a IL-10 é uma das mais conhecidas. 

Acredita-se que ela seja o mais importante mediador com papel limitador e 

finalizador da resposta inflamatória. Esta citocina regula o crescimento e 

diferenciação de várias células do sistema imune, de queratinócitos e de células 

endoteliais (MOORE et al., 2001, revisão). Estudos realizados por Sato et al. (1999) 

mostraram um papel regulatório importante da IL-10 na produção de citocinas 

durante a resposta inflamatória da cicatrização, como por exemplo, a inibição da 

síntese de citocinas pró-inflamatórias IL-1β, IL-6 e TNF-α em macrófagos ativados.  

 A angiogênese ocorre para suprir o crescimento do tecido com condições 

adequadas de oxigênio e nutrição durante a cicatrização. No entanto, complicações 

vasculares provocadas pela hiperglicemia são comumente associadas a alterações 

visuais, nervosas e na cicatrização de feridas, consequência da inadequada 

transferência de nutrientes e oxigênio ao tecido. 

                                            
2
 TARNUZZER, R. W.; SCHULTZ, G. S. Biochemical analysis of acute and chronic wound 

environments. Wound Repair and Regeneration, v. 4, p. 321-325, 1996.  
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 O fator de crescimento endotelial vascular (VEGF) é uma glicoproteína 

produzida por muitos tipos celulares que participam da cicatrização de feridas como 

células endoteliais, fibroblastos, plaquetas, neutrófilos e macrófagos (BAO et al., 

2009). O VEGF funciona como mitógeno de células endoteliais (LEUNG et al., 

1989), agente quimiotático (YOSHIDA et al., 19963 apud BAO et al., 2009) e indutor 

de permeabilidade vascular (BRKOVIC; SIROIS, 2007). Outra molécula que parece 

desempenhar um papel importante na angiogênese é a molécula-1 de adesão 

celular endotelial plaquetária (PECAM-1). PECAM-1 é uma glicoproteína de 

membrana expressa em plaquetas, leucócitos e em células endoteliais, onde estão 

presentes em maior quantidade na junções intercelulares. Estudos realizados por 

DeLisser et al. (1997) e Zhou et al. (1999) demonstraram que o tratamento com 

bloqueadores de PECAM-1 inibiu a angiogênese induzida por citocinas e a 

angiogênese tumoral em diversos modelos animais. 

 O fibroblasto desempenha um papel central no processo de deposição de 

matriz extracelular e remodelação e funciona como uma célula sinalizadora, 

secretando fatores de crescimento importantes para a comunicação célula-célula 

durante o processo de reparo. Além disso, os fibroblastos produzem MMPs que são 

enzimas críticas para a migração celular e remodelação do tecido durante a 

cicatrização. Lerman et al. (2003) observaram níveis elevados de MMPs em feridas 

com cicatrização prejudicada em camundongos e no exsudato de feridas crônicas.  

 Diversos fatores envolvidos na cicatrização deficiente de feridas diabéticas já 

foram identificados, como diminuição da angiogênese (FALANGA, 2005, revisão), 

produção de fatores de crescimento prejudicada (DOXEY et al., 1995; WERNER et 

al., 1994), resposta inflamatória suprimida (OCHOA; TORRES; SHIREMAN, 2007), 

aumento da apoptose de queratinócitos e células endoteliais (BAUMGARTNER-

PARZER et al., 1995; DEVECI et al., 2005), desequilíbrio entre acúmulo de 

componentes extracelulares e sua remodelação por MMPs (NEELY et al., 2000; 

PIRILÄ et al., 2007; VAALAMO et al., 1997), alteração na proliferação de 

queratinócitos (SPRAVCHIKOV et al., 2001) e na proliferação e migração de 

fibroblastos (LERMAN et al., 2003; LAMERS et al., 2011), dentre outros. 

 

                                            
3
 YOSHIDA, A.; ANAND-APTE, B.; ZETTER, B. R. Differential endothelial migration and proliferation 

to basic fibroblast growth factor and vascular endothelial growth factor. Growth Factors, vol. 13, n. 1-2, 
p. 57-64, 1996. 
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1.4 Tratamento de feridas  

 

 O tratamento de feridas geralmente é baseado em terapias tópicas que são 

norteadas pelos seguintes princípios: remover tecidos necróticos e corpos estranhos 

do leito da ferida, eliminar processos infecciosos, absorver o excesso de exsudato, 

manter a região da ferida úmida, promover isolamento térmico, proteger a ferida de 

traumas, dentre outros (BLANES, 2013).  

 A limpeza e remoção de tecido desvitalizado (debridamento) é uma terapia 

bastante utilizada para facilitar o processo de cura de diversos tipos de feridas, uma 

vez que a presença de tecido desvitalizado representa um grande impedimento para 

a cicatrização de feridas. Os métodos de debridamento mais comuns incluem o 

debridamento autolítico, o debridamento enzimático ou químico, o debridamento 

mecânico e o debridamento cirúrgico ou instrumental, os quais são indicados de 

acordo com as necessidades do paciente (BLANES, 2013; VALACCHI et al., 2012, 

revisão).  

 Além da limpeza e debridamento, outro método bastante empregado é a 

oclusão de feridas com curativos ou coberturas. O uso de curativos proporciona 

condições ideais para a cicatrização pelo fato de criar e manter um ambiente úmido 

no local da ferida, o qual evita a desidratação dos tecidos e morte celular, além de 

aumentar a taxa de epitelização, proliferação celular e angiogênese. Diversos 

curativos estão disponíveis no mercado, como filmes semipermeáveis de 

poliuretano, hidrocolóides, que em contato com a ferida interagem com o exsudato 

para formar um gel, hidrogéis constituídos de uma matriz polimérica, alginatos, que 

são produzidos a partir do ácido algínico encontrado em algas marinhas marrons, 

curativos de espuma e curativos antimicrobianos impregnados com prata ou iodo 

(BLANES, 2013; JONES; GREY; HARDING, 2006). 

 Terapia de feridas por pressão negativa (TFPN) é um método bastante 

popular, eficaz e seguro para o tratamento de úlceras diabéticas (XIE; MCGREGOR; 

DENDUKURI, 2010). Este método proporciona uma pressão subatmosférica para a 

região da ferida através de uma bomba a vácuo, sendo a área selada com filme 

adesivo. A pressão negativa pode reduzir o edema perilesional e hipóxia, além de 

estimular a proliferação celular. A oxigenoterapia hiperbárica (OHB) também vem 

sendo utilizada no tratamento de feridas como forma de melhorar os valores baixos 
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de O2 de tecidos hipóxicos e por apresentar algum efeito bactericida (VALACCHI et 

al., 2012, revisão). 

 Atualmente, o interesse no uso de antioxidantes no tratamento de feridas 

crônicas está crescendo, uma vez que vários estudos em animais e em humanos 

têm mostrado a eficácia desses compostos na cicatrização, principalmente em 

condições de produção excessiva de espécies reativas de oxigênio e defesa 

antioxidante prejudicada, como no caso do DM (FITZMAURICE; SIVAMANI; 

ISSEROFF, 2011, revisão). 

 Tratamentos utilizando vitamina C (ácido ascórbico), vitamina D, vitamina E, 

enzima superóxido dismutase, ácido α-lipóico e fontes antioxidantes de origem 

vegetal, como proantocianidinas, epigalocatequina galato, curcumina e própolis 

resultaram, de uma maneira geral, em uma melhora da cicatrização de feridas e da 

defesa antioxidante (ALLEVA et al., 2005; KAPOOT et al., 2004; KHANNA et al., 

2002; MCLENNAN et al., 2008; MUSALMAH, et al., 2005; PANCHATCHARAM et al., 

2006; RAMESH; MAHINDRAKAR; BHAT, 1993; TAYLOR et al., 1974; VORAUER-

UHL et al., 2002).   

 

1.5 Proantocianidinas como agentes antioxidantes  

  

 Devido ao fato do estresse oxidativo desempenhar um papel negativo em 

eventos celulares fundamentais para uma cicatrização eficiente, um grande número 

de estudos in vivo vem sendo realizado utilizando antioxidantes em modelos 

diabéticos experimentais.  

 Os antioxidantes podem ser divididos em duas classes: eles podem bloquear 

a iniciação da oxidação – atividade exercida por enzimas que removem as espécies 

reativas ao oxigênio – ou podem interagir com os radicais e serem consumidos 

durante a reação. Nesta última, incluem-se os antioxidantes naturais ou sintéticos 

como os compostos fenólicos (ANGELO; JORGE, 2007, revisão). 

 As sementes de uva são uma fonte rica em proantocianidinas, também 

conhecidas como taninos condensados, que constituem uma classe de compostos 

fenólicos amplamente encontrados em frutas, verduras, nozes, sementes, flores e 

cascas de algumas plantas. Os compostos fenólicos são divididos em 10 diferentes 

classes de acordo com a sua estrutura básica, sendo os flavonóides uma das mais 
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importantes. Esta classe pode ser dividida em 13 sub-classes, dentre elas, os 

flavanóis.  

 As proantocianidinas são polímeros de alto peso molecular que têm como 

precursores unidades monoméricas de flavan-3-óis (catequinas e epicatequinas) em 

união com flavan-3,4-dióis ou leucoantocianidinas (EFRAIM, 2004). Quando as 

moléculas que se condensam são catequinas (Figura 3 A) ou epicatequinas (Figura 

3 B), as proantocianidinas são denominadas procianidinas (WOLLGAST; ANKLAM, 

2000). Estas unidades monoméricas podem ser ligadas entre si por uma ligação 

simples C4-C8 ou C4-C6, que é referida como tipo B (Figura 3 C) ou podem ainda 

apresentar uma ligação éter adicional C2-O-C7 ou C2-O-C5 que é referida como tipo 

A (Figura 3 D) (APPELDOORN, 2009).  

 A quantidade, a estrutura e o grau de polimerização das proantocianidinas 

presentes na uva diferem. Proantocianidinas da semente de uva são oligômeros e 

polímeros formados por ligações do tipo B, principalmente proantocianidinas B1 e B2 

(MONAGAS et al., 2003). A diferença entre as proantocianidinas B1 e B2 é 

basicamente o tipo de monômero. Enquanto as proantocianidinas B1 são formadas 

pela união de um monômero de catequina e um monômero de epicatequina (Figura 

3 E), as proantocianidinas B2 são formadas pela união de dois monômeros de 

epicatequina (Figura 3 F). 

 Diversas propriedades biológicas vêm sendo atribuídas às proantocianidinas, 

como atividade antioxidante (BAGCHI et al., 1997; 1998; CHIS et al., 2009; LEE et 

al., 2007), aceleração da cicatrização de feridas e queimaduras (DOKTER, 1995; 

ROOT-BERNSTEIN, 19824 apud KHANNA et al., 2002; HEMMATI et al., 2011; 

HUPKENS; BOXMA; KHANNA et al., 2002), efeito fotoprotetor (AFAQ; KATIYAR, 

2011) e atividade anticancerígena (KATIYAR, 2008; KAUR et al., 2006; 2008; KIM et 

al., 2005; MEERAN; KATIYAR, 2007). Alguns estudos demonstraram que o extrato 

de semente de uva pode ser considerado um potente agente na prevenção de 

algumas doenças, dentre elas o DM (EL-ALFY; AHMED; FATANI, 2005; PINENT et 

al., 2004; ZUNINO et al., 2009). 

                                            
4 ROOT-BERNSTEIN, R. S. Tannic acid, semipermeable membranes, and burn treatment. Lancet, v. 
2, p. 1168, 1982.  
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 Sabe-se que o poder antioxidante das proantocianidinas é vinte vezes maior 

do que a vitamina E e cinquenta vezes maior que a vitamina C (USHIDA, 19805 apud 

SHI et al., 2003, revisão). Quando comparadas às vitaminas C, E e beta-caroteno, 

as proantocianidinas provenientes do extrato da semente da uva oferecem maior 

proteção contra os radicais livres e peroxidação lipídica (BAGCHI et al., 1997). 

Sendo assim, são excelentes agentes antioxidantes. 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
5
 UCHIDA, S. Condensed tannins scavenging active oxygen radicals. Medical Science Research, v. 

15, p. 831-832, 1980.  
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Figura 3- Estruturas representativas das proantocianidinas. 

 

 

 
 
 
As unidades monoméricas catequina (a) e epicatequina (b) podem ser unidas através de uma ligação 
simples entre os carbonos C4-C8 ou C4-C6 (c) ou com uma ligação éter adicional C2-O-C7 ou C2-O-
C5 (d). Dímeros formados por monômeros de catequina e epicatequina são conhecidos como 
procianidinas B1 (e) e dímeros formados apenas por epicatequinas são conhecidos como 
procianidinas B2 (f).  
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1.6 Estratégias em nanotecnologia para acelerar o processo cicatricial  

 

 Devido aos transtornos causados pela cicatrização deficiente, tem se buscado 

desenvolver alternativas biotecnológicas que acelerem o processo cicatricial.  

 Atualmente, as principais formas farmacêuticas de liberação controlada e/ou 

sustentada podem ser agrupadas em glóbulos revestidos, matrizes de desintegração 

lenta, bombas osmóticas, adesivos transdérmicos, géis, implantes poliméricos, 

microemulsões, lipossomos, microesferas, nanoesferas, nanofibras, nanocápsulas, 

nanotubos de carbono, nanopartículas lipídicas sólidas e, mais recentemente, 

carreadores lipídicos nanoestruturados (CHOI; LEONG; YOO, 2008; GIBAUD; 

ATTIVI, 2012, revisão; GUTERRES; ALVES; POHLMANN, 2007, revisão; LIMA; 

SILVA; JÚNIOR, 2000; MÜHLEN; SCHWARZ; MEHNERT, 1998; MÜLLER et al., 

2007; OLIVEIRA et al., 2004; PAGONA; ORÉFICE; CUNHA, 2010, revisão; SAHOO; 

LABHASETWAR, 2003, revisão; TAGMATARCHIS, 2006).  

 Diversos estudos têm focado no desenvolvimento de biopolímeros ou 

matrizes contendo proteínas da matriz extracelular, bem como na utilização de 

fatores de crescimento solúveis que estimulem e suportem células e tecidos 

(CLARK; GHOSH; TONNNESEN, 2007; GHOSH et al., 2006; MACRI; CLARK, 

2009). Entretanto, tais metodologias que empregam elementos bioativos, além de 

terem um custo muito elevado, apresentam como fator complicador a meia-vida 

muito curta. 

 As nanopartículas lipídicas sólidas (NLS) foram desenvolvidas no início dos 

anos 90 como um sistema alternativo de encapsulação de princípios ativos em 

relação aos sistemas coloidais tradicionais, tais como emulsões, lipossomos e 

nanopartículas poliméricas (SOUTO et al., 2011, revisão). As NLS podem ser 

utilizadas por todas as vias de administração, como a oral, parenteral e cutânea 

devido ao seu tamanho reduzido (50 - 1000 nm) e biocompatibilidade (MUCHOW; 

MAINCENT; MÜLLER, 2008). Quando comparadas com outros sistemas coloidais, 

as NLS apresentam certas vantagens, como maior estabilidade físico-química da 

droga/ fármaco incorporado, aumento de carga, incorporação de fármacos lipofílicos 

e hidrofílicos, ausência de biotoxicidade causada pelo carreador, fácil produção em 

larga escala e esterilização (DETONI et al., 2012; MEHNERT; MÄDER, 2001, 

revisão; MÜHLEN; SCHWARZ; MEHNERT, 1998).  
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 As NLS são derivadas de emulsões óleo/água (O/A) por simples substituição 

do óleo por um lipídeo sólido, o qual permanece nesse estado sob a temperatura 

corporal (MÜLLER et al., 2007, revisão). Dentre os métodos preconizados para a 

preparação de dispersões nanométricas de lipídeos sólidos, a homogeneização a 

alta pressão (HAP) é considerada a técnica mais efetiva em produzir partículas com 

tamanho reduzido, geralmente inferior a 500 nm, além de adequada distribuição de 

tamanho (Souto et al., 2011, revisão). 

 De forma geral, os sistemas nanoestruturados retardam a liberação do 

princípio ativo (sustentar), controlam a sua liberação e/ou direcionam a sítios 

específicos de ação (células, órgãos, microorganismos), proporcionando melhor 

adesão do paciente à terapêutica proposta, otimização da dose total do princípio 

ativo (emprega-se em geral doses menores) e aumento da eficiência do tratamento. 

Devido ao fato de 1) o processo cicatricial normal induzir per se um aumento na 

geração de EROs no local da injúria; 2) o estado hiperglicêmico causado pelo DM 

propiciar a exacerbação da geração de radicais livres por diferentes tipos celulares e 

uma supressão das defesas antioxidantes; 3) o estresse oxidativo desempenhar um 

papel negativo na migração celular, um processo importante na cicatrização de 

feridas (LAMERS et al., 2011); 4) a utilização de diferentes agentes antioxidantes 

para tratamento de feridas crônicas ser uma terapia potencialmente benéfica e 5) a 

associação de antioxidantes a nanopartículas ser uma possibilidade 

economicamente viável, proporcionar longa estabilidade e reduzida possibilidade de 

efeitos colaterais, este estudo teve como principal objetivo avaliar a eficácia da 

utilização de NLS como veículos para a administração de antioxidantes provenientes 

de sementes de uvas em feridas cutâneas de camundongos diabéticos, visando à 

aceleração da cicatrização de feridas. 
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6 CONCLUSÃO 
 
  

 Os resultados obtidos neste trabalho mostraram que o tratamento tópico com 

o gel, com a NLS branca e com a NLS contendo extrato de semente de uva foram 

capazes de recuperar o atraso na cicatrização observado nos animais diabéticos, 

com uma melhora na resposta inflamatória inicial e na reepitelização. Além disso, 

todos os tratamentos atenuaram a peroxidação lipídica observada na derme dos 

animais, especialmente a aplicação da NLS branca e da NLS contendo extrato de 

semente de uva, comprovando as suas propriedades antioxidantes. Os resultados 

sugerem, no entanto, que os efeitos positivos destas terapias tópicas estavam muito 

associados ao impedimento da desidratação da ferida, provavelmente mais que à 

ação antioxidante do extrato de uva.  
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