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Saúde

RESUMO

Doxorubicina é um quimioterápico eficaz, mas a sua utilização é limitada pela cardiotoxicidade dependente da dose cumulativa que resulta no 
estresse oxidativo vascular, causado pelo desequilíbrio entre os sistemas de defesa antioxidante com predomínio dos oxidantes, culminando no 
surgimento de danos celulares. Mediante o exposto, é fundamental a busca de soluções para a minimização dos efeitos cardiotóxicos causados 
pelo uso da Doxorubicina em pacientes oncológicos. Objetivo: Verificar a ação da Diosmina associada à Doxorrubicina nos níveis de enzimas 
antioxidantes. Metodologia: Estudo experimental, realizado em 2018, Aracaju/SE. A mostra foi composta por ratos Wistar, pesando entre 250 e 
300 g. Foram divididos em três grupos: grupo controle para os animais que receberam o veículo, grupos de animais que receberam Doxorrubicina 
e grupo de animais foram pré-tratados com diosmina e receberam Doxorrubicina. Os animais foram pré-tratados com diosmina na dose de 
50mg/kg uma vez por dia, durante sete dias consecutivos por via oral. O grupo controle foi tratado com tampão fosfato e dimetilsulfóxido, e os 
que receberam Doxorrubicina foram submetidos à uma injeção intraperitoneal de 20mg/kg após uma hora do último tratamento com a diosmina. 
As atividades das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase foram investigadas em segmentos de artéria aorta torácicas, nos animais 
que receberam doxorrubicina e animais pré-tratados com diosmina e que também receberam doxorrubicina. Para as enzimas as medidas foram 
verificadas em espectrofotômetro e as atividades da enzima foram expressa pela diferença da variação das absorbâncias. Os hidroperóxidos totais 
foram analisados em leitor de microplaca a 570 nm, a quantificação foi expressa em mol/L. Resultados: Os resultados demonstram uma redução 
da atividade da enzima superóxido dismutase em animais com injeção de doxorrubicina, ação que não ocorreu no grupo que recebeu o pré-
tratamento com diosmina. Quanto à catalase ocorreu um aumento na atividade dessa enzima em anéis de aorta torácica em animais submetidos 
ao pré-tratamento com diosmina e doxorrubicina. Os resultados demonstram a formação dos hidroperóxidos totais em anéis de aorta torácica de 
animais submetidos a doxorrubicina e também os que foram pré-tratados com diosmina e expostos a administração intraperitoneal de 
doxorrubicina. Não ocorreu nenhuma alteração na formação de hidropróxidos totais entre os grupos. Conclusões: A associação da Diosmina a 
Doxorrubicina melhora os níveis das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase.
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