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Resumo 

O epitélio intestinal tem um papel fundamental no 
desenvolvimento e progressão do diabetes mellitus, 
principalmente quando se relaciona com a dieta 
hipercalórica, e rica em gordura, da população atual. A 
administração oral de insulina promoveu uma reversão 
da hiperplasia intestinal diabética, inibindo a proliferação 
celular e o crescimento intestinal no diabetes induzido. 
Histologicamente, o tratamento com insulina nos ratos 
mostra um decréscimo na altura das vilosidades em 
comparação com os animais diabéticos não tratados.  

Introdução  

O epitélio intestinal tem um papel fundamental no 
desenvolvimento e progressão do diabetes mellitus, 
principalmente quando se relaciona com a dieta 
hipercalórica, rica em carboidratos, da população atual, 
além disso, o diabetes acarreta um aumento da 
capacidade de absorção e da massa intestinal, 
comparado com os pacientes hígidos. A reversão dessa 
hipertrofia intestinal pelos produtos da insulina 
degradada fez surgir correlações entre a massa intestinal 
mais elevada em pacientes diabéticos e obesos 
comparados aos obesos não diabéticos, e que as 
alterações intestinais podem ter um papel fundamental 
na evolução da doença (RODRIGUES et al., 2015). 
Sukhotnik et al. (2011) ao analisar o papel de fatores 
hormonais mostraram que a administração oral de 
insulina promoveu uma reversão da hiperplasia intestinal 
diabética, inibindo a proliferação celular e o crescimento 
intestinal no diabetes induzido, pois histológicamente, o 
tratamento com insulina nos ratos mostra um decréscimo 
na altura das vilosidades em comparação com os 
animais diabéticos não tratados. Diante dessas 
observações pode-se inferir que o papel do trato 
gastrointestinal no desenvolvimento do diabetes está 
cada vez mais estabelecido. 

Material e Métodos 

Foram utilizados 30 ratos Wistar machos com peso entre 
300-350g divididos em 2 grupos com 15 animais cada. 
Um grupo recebeu gavagem com água destilada e o 
outro recebeu nanopartículas com insulina. Todos os 
grupos receberam uma ração rica em gordura ad libitum, 
além de acesso livre a água potável. Passados 60 dias 
de tratamento os animais foram eutanasiados conforme 
normas de bem estar animal.  Após a eutanásia foram 
coletados o intestino delgado dos animais, pesado em 
balança de precisão e preservado em formol 10 %, foi 
obtido as lâminas e analisadas conforme altura da 

vilosidade da cripta e o tamanho total ade 9 vilosidades 
de cada animal. 

Resultados e Discussão 

Obtivemos resultados significativos (p<0,005) quando 

comparamos o tamanho total da vilosidade, do seu ápice 

até a muscular da mucosa e também das criptas.  

 
Gráfico 1. Medida do comprimento total do epitélio duodenal (μm). Os 
dados estão expressos em média ± desvio padrão. Nota explicativa: * 

p<0,05; ** p<0,005; *** p<0,001.  
 
A ingesta elevada de glicose na dieta está diretamente 
relacionada com aumento na proliferação celular, 
principalmente no duodeno, onde a maior parte da 
glicose é absorvida, isso pode ser explicado pela 
redução na excreção de GLP-1, um importante hormônio 
relacionado à saciedade (CAZZO, 2016). Em lactentes, a 
insulina presente no leite materno estimula a proliferação 
das células intestinais, possivelmente pela presença de 
receptores específicos da insulina tanto na membrana 
luminal quanto basolateral da mucosa (SUKHOTNIK, 
2011) 

Conclusão 

Esse trabalho demonstrou que a insulina 
nanopartículada, quando administrada oralmente na 
presença de uma dieta rica em carboidratos, levou a um 
crescimento nas criptas intestinais e em seu tamanho 
total, porém sem aumento significativo nas vilosidades 
somente. Mais estudos são necessários para entender o 
papel da insulina no epitélio intestinal. 
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