
 

 

 

 

 

 

Objetivo: Avaliar o efeito antioxidante da Diosmina e Hesperidina na lesão 

renal aguda associada com sepse.  

Métodos: Ratos Wistar, adultos, machos (250-300g) foram distribuídos nos 

grupos: SHAM (controle); Sepse (ligadura punção de cécum - LPC); Sepse+Diosmina e 

Hesperidina (Diosmina e Hesperidina 3mg/Kg via oral por gavagem 30 minutos antes 

da LPC. Foram avaliados parâmetros fisiológicos, função renal (método de jaffé), 

Peróxidos urinários (FOX-2), histologia do tecido renal e níveis de TNF-α e IL-6 do 

rim, fígado e intestino (ELISA). 

Resultados: Com relação aos parâmetros fisiológicos, o grupo Sepse apresentou 

redução significativa da temperatura corporal (35,7±0,2°C vs 36,4±0,3°C) e da pressão 

arterial (53±6mmHg vs 77±5mmHg) quando comparado ao grupo SHAM (p<0,05). Os 

animais do grupo sepse apresentaram redução do fluxo urinário, elevação da creatinina 

sérica e consequente, redução do clearance de creatinina (0,27±0,06 ml/min vs 

0,60±0,11ml/min, p<0,05). Adicionalmente a presença de estresse oxidativo foi 

confirmada pela elevação na excreção de peróxidos urinários no grupo sepse quando 

comparado ao grupo SHAM (13,9±5,1nmol/g Cr vs 3,4±0,6 nmol/g Cr, p<0,05). O 

tratamento com diosmina e hisperidina reverteu significativamente esses parâmetros, 

com aumento da temperatura corporal (36,6±0,6°C vs 35,7±0,2°C) e da pressão arterial 

(72±13 mmHg vs 53±6mmHg) e redução do nível da creatinina sérica que resultou na 

elevação do clearance de creatinina (0,34±0,03ml/min vs 0,27±0,06 ml/min), com 

menor formação dos radicais livres (7,4±3,1nmol/ g Cr vs 13,9±5,1nmol/g Cr) em 

relação ao grupo Sepse (p<0,05). A histologia renal revelou severa dilatação do lúmen 

tubular com evidente perda da borda em escova apenas no grupo sepse. Os marcadores 

TNF-α e IL-6 demonstraram intensa resposta inflamatória no fígado, intestino e no 

tecido renal nos animais com sepse. 

Conclusão: Esta investigação destacou o efeito antioxidante e anti-inflamatório 

da diosmina e hisperidina, sugerindo como um novo fármaco para a prevenção da lesão 

renal aguda associada à sepse.  

A lesão renal aguda associada à sepse e o efeito renoprotetor da Diosmina e 

Hesperidina 

Carolina Ferreira Vasco*
1
, Mirian Watanabe

1
, Cassiane Dezoti da Fonseca

1
, 

Maria de Fatima Fernandes Vattimo
1
. 

1. Laboratório Experimental de Modelos Animais-LEMA, Escola de 

Enfermagem da Universidade de São Paulo –EEUSP-São Paulo (SP), Brasil. 

*Apresentador 

 

 

 

 


