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Resumo 

 

Introdução 

O Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) é uma endocrinopatia autoimune crônica 

caracterizada pela destruição das células beta-pancreáticas, produtoras de insulina. De origem 

multifatorial, envolve fatores genéticos e ambientais, sendo enteroviroses representantes 

destes últimos fatores. Estas têm sido fortemente classificadas como indutoras do processo 

autoimune do DM1, através de diversos processos. Desta forma, através de uma pesquisa 

experimental em modelo animal, objetivou-se evidenciar o potencial diabetogênico dos 

enterovírus, bem como avaliar interferência em parâmetros bioquímicos perante exposição 

aos mesmos. 

Metodologia 

 O experimento foi realizado com 20 ratos Wistar machos, randomizados em quatro 

subgrupos: controle, DM1, enterovírus (E), E+DM1.  Nos subgrupos com E, os ratos foram 

expostos ao BEV através de 100 doses infectantes de vírus na água diariamente, por uma 

semana. Após, os animais receberam uma dose de estreptozotocina (STZ) 55 mg/Kg diluída 

em solução tampão de citrato de sódio 0,1 M pH 4,5 via intraperitonial nos subgrupos DM1+ 

E e DM1. Nos subgrupos controle, foram administrados somente o veículo (tampão de citrato 

de sódio 0,1 M pH 4,5) na mesma dose. Logo após a administração da STZ, os animais 

receberam água com 5% de glicose por 24 horas para reduzir a morte por choque 

hipoglicêmico nestes grupos. Para controle do modelo animal, a glicemia foi medida pelo 

glicosímetro no quarto dia na região distal da cauda do rato, ou seja, três dias após a indução 

da DM1, e este procedimento foi realizado num intervalo de 15 dias até o final do tratamento. 
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Após 45 dias, os animais foram sacrificados e realizou-se dosagem de glicemia, triglicerídeos, 

colesterol total e HDL, em aparelho autoanalisador. 

Resultados 

Os valores obtidos foram estatisticamente significantes para glicemia (p<0,0001), 

triglicerídeos e HDL (ambos com p<0,05). 

Conclusão 

Com os resultados analisados concluímos que a exposição ao enterovírus pode 

desencadear alterações lipídicas relacionadas ao DM1, assim como acentuar os danos 

causados perante a instalação de tal desordem no organismo humano.  
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