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Resumo 

O fármaco sildenafil (SIL) foi investigado como um 

protetor das alterações no hemograma de ratos 

hiperglicêmicas submetidos a aplicação de 

estreptozotocina (STZ). Para tanto, foram utilizados 56 

animais, divididos em 4 grupos: G1 (controle), G2 (STZ 

+ salina), G3 (STZ + SIL 10mg/kg) e G4 (STZ + SIL 

15mg/kg). Os animais receberam SIL por uma semana 

antes da aplicação de STZ, mantendo o tratamento por 

mais 3 semanas. Após a eutanásia realizou-se a análise 

do hemograma. O grupo que recebeu a maior dose de 

SIL, demonstrou uma diminuição de leucócitos e 

neutrófilos comparados ao grupo G2 (p<0,05). Portanto, 

o SIL parece diminuir o número de células inflamatórias 

em ratos hiperglicêmicos de forma dose dependente.  

Introdução  

O diabetes mellitus (DM) é uma doença metabólica que 

causa alterações no metabolismo de glicose, resultando 

em hiperglicemia crônica (1). O sildenafil (SIL) aumenta a 

sinalização de GMP cíclico (cGMP), promovendo 

melhora da função endotelial e diminuição de 

marcadores inflamatórios, podendo auxiliar nas 

alterações causadas pelo DM (2). Com isso, a presente 

pesquisa teve como objetivo analisar as alterações 

hematológicas de ratos hiperglicêmicos tratados com o 

fármaco sildenafil. 

Material e Métodos 

O estudo utilizou 56 ratos machos Wistar, com peso 

entre 250-350 gramas (NAEVI/UEPG). Os animais foram 

separados em 4 grupos: G1 (controle), G2 (STZ + 

salina), G3 (STZ + SIL10mg/kg) e G4 (STZ + SIL 

15mg/kg). Após uma semana de administração de SIL 

via gavagem, os animais receberam duas doses de STZ 

i.p. (40mg/kg e 20 mg/kg, com intervalo de 24 hrs). A 

glicemia foi avaliada utilizando glicosímetro portátil e os 

animais que não atingiram o valor de 200mg/dL foram 

excluídos do estudo. O tratamento com SIL continuou 

por mais 3 semanas, quando foi realizada a eutanásia 

por sobre dose anestésica seguida de punção cardíaca. 

O sangue foi coletado em tudo EDTA e seguiu para a 

análise do hemograma.   

Resultados e Discussão 

A STZ foi eficaz em aumentar a glicemia dos grupos 

experimentais (Gráfico 1). 

 

 

 
Gráfico 1. Gráfico da variação de glicemia no início e ao final do estudo. 

Os resultados estão expressos como média e desvio padrão (EP) dos 

valores de glicemia (n=10).  A ≠ B indica diferença estatística entre os 

grupos (ANOVA, Dunn’s p<0,05.) Fonte: A autora. 

 

Os resultados relevantes para a discussão se encontram 

na Tabela 1. A diminuição de leucócitos e neutrófilos 

sugerem que o SIL, na dose de 15 mg/kg, foi capaz de 

diminuir a inflamação causada pelo estado 

hiperglicêmico. O SIL já foi relacionado a diminuição da 

expressão renal de MCP-1 em ratos que receberam STZ 
(3). Além disso, o SIL também suprimiu a expressão de 

IL-8 na cardiomiopatia diabética (4), demonstrando seu 

potencial anti-inflamatório.  
Grupos G1 G2 G3 G4 

Leucócitos (103/uL) 4,04A 7,04B 6,19AB 4,63A 

Linfócitos (103/uL) 2,18A 3,36A 2,9A 2,16A 

Neutrófilos (103/uL) 1,54A 3,06B 2,84BC 2AC 

Tabela 1. Leucograma. A ≠ B ≠ C indica diferença estatística entre os 

grupos (ANOVA, p<0,05.) Fonte: A autora. 

Conclusão ou Conclusões 

O fármaco sildenafil foi capaz de diminuir o número de 

células inflamatórias em ratos hiperglicêmicos de 

maneira dose dependente. 
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