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RESUMO

Introdução
O estresse oxidativo desempenha um papel essencial na patogênese do diabetes 

tipo 2. A antocianina, um antioxidante natural, reduz o estresse oxidativo e atenua 

a resistência à insulina e o diabetes em modelos animais; no entanto, a tradução 

dessas observações para humanos não foi totalmente testada.

Objetivo
Este estudo foi desenhado para investigar os efeitos das antocianinas purificadas na 

dislipidemia, estado oxidativo e sensibilidade à insulina em pacientes com diabetes 

tipo 2.

Métodos
Um total de 58 pacientes diabéticos receberam 160mg de antocianinas duas vezes 

ao dia ou placebo (n = 29 / grupo) por 24 semanas em um estudo duplo-cego ran-

domizado, controlado por placebo. Os participantes e pesquisadores foram masca-

rados quanto à alocação do tratamento.

Resultados
A suplementação de antocianinas diminuiu significativamente o LDL colesterol sé-

rico (em 7,9%; P <0,05), triglicerídeos (em 23,0%; P <0,01), apolipoproteína (apo) 

B-48 (em 16,5%; P <0,05) e apo C -III (em 11,0%; P <0,01) e aumentou o HDL coles-

terol (em 19,4%; P <0,05) em comparação com o placebo após a intervenção de 24 

semanas. Além disso, os pacientes do grupo das antocianinas apresentaram parâ-

metro antioxidante de captura total de radicais livres mais elevado, como também 

no valor do poder antioxidante na redução do íon férrico, do que os pacientes do 

grupo placebo (ambos P<0,05). As concentrações séricas de 8-iso-prostaglandi-

na F2�, ácido 13-hidroxioctadecadienóico e proteínas carboniladas em pacientes do 

grupo das antocianinas foram significativamente menores do que em pacientes do 

grupo placebo (23,4%, 25,8%; P <0,01 e 20%; P = 0,022, respectivamente). Além 

disso, a suplementação com antocianinas reduziu a glicose plasmática de jejum (em 

8,5%; P <0,05) e a avaliação do modelo de homeostase para o índice de resistência à 

insulina (em 13%; P <0,05) como também, elevou a adiponectina sérica (em 23,4%; P 

<0,01) e as concentrações de �-hidroxibutirato (em 42,4%; P = 0,01) em comparação 

com a suplementação com placebo.

Conclusão

Esses achados demonstram que a suplementação de antocianinas exerce efeitos 

metabólicos benéficos em indivíduos com diabetes tipo 2, melhorando a dislipide-

mia, aumentando a capacidade antioxidante e prevenindo a resistência à insulina. 

Este ensaio foi registrado em www.clinicaltrials.gov como NCT02317211.



1. INTRODUÇÃO

A epidemia mundial de diabetes tipo 2 é um grande problema de saúde pública e 

estudos recentes estimam que mais de 550 milhões de pessoas sofrerão de diabe-

tes até 2030 (1). Muitos estudos indicam que, no diabetes mal controlado, a sinali-

zação alterada da insulina, a hiperglicemia ou ambos proporcionam um metabolis-

mo lipídico desequilibrado e a hipertrigliceridemia (2). Além disso, o aumento no 

estado de estresse oxidativo está bem documentado por desempenhar um papel 

central na patogênese das complicações metabólicas e fisiopatológicas associadas 

à resistência à insulina e diabetes tipo 2 (3-5). Uma limitação das classes de medica-

mentos atualmente disponíveis para o tratamento de fatores de risco associados ao 

diabetes tipo 2 é que nenhum agente único (por exemplo, estatina, fibrato, rosiglita-

zona ou metformina) é capaz de tratar mais de uma comorbidade. Assim, muitas te-

rapias individuais são geralmente prescritas em combinação, levando a problemas 

de tolerabilidade, baixa adesão do paciente e resultados abaixo do ideal, todos os 

quais fornecem um incentivo para encontrar novas abordagens terapêuticas.

As antocianinas são pigmentos flavonoides versáteis e abundantes encontrados em 

frutas e vegetais de cor escura, incluindo repolho roxo, uvas roxas, mirtilos, cerejas, 

framboesas e arroz preto (6-8). Evidências acumuladas têm mostrado que as anto-

cianinas apresentam uma ampla gama de atividades biológicas, incluindo ativida-

des antioxidante, anti-inflamatória, antimicrobiana e anticarcinogênica (6-8). Um 

maior consumo de antocianinas e frutas ricas em antocianinas foi associado a um 

menor risco de diabetes tipo 2 em grandes estudos de coorte (9,10). Estudos de 

intervenção em animais mostraram especificamente que alimentos e bebidas ricos 

em antocianinas e antocianinas purificadas regulavam o metabolismo da glicose, 

aumentavam a sensibilidade à insulina e melhoravam a disfunção das células � em 

modelos animais com diabetes tipo 2 (11-13). Os resultados dos estudos, sugerem 

que as antocianinas podem diminuir a glicemia e exercer efeitos semelhantes aos 

da insulina através da regulação do fator transcricional Forkhead Box O1 (FOXO1)6 

e do receptor nuclear PPAR-� e aumentando a secreção de adiponectina, uma adi-

pocina sensibilizadora da insulina (14-16). No entanto, até agora, nenhum estudo 

em humanos examinou sistematicamente os efeitos metabólicos das antocianinas 

purificadas em indivíduos com diabetes tipo 2. Assim, conduzimos um estudo ran-

domizado de longo prazo para caracterizar os efeitos potenciais das antocianinas, 

purificadas de mirtilos e groselhas, sobre as anormalidades metabólicas comumen-

te associadas ao diabetes tipo 2.



Materiais

As cápsulas de antocianinas (Medox) e placebo foram fornecidas pelo Grupo Bio-

link. Cada cápsula de Medox contém 80mg de antocianinas, que contém 17 dife-

rentes antocianinas naturais purificadas do mirtilo (Vaccinium myrtillus) e groselha 

negra (Ribes nigrum). O conteúdo relativo de cada antocianina foi relatado ante-

riormente (17). Além disso, as cápsulas de antocianinas também continham pululan, 

maltodextrina e ácido cítrico (a 4% por cápsula, o que ajudou a manter a estabilida-

de das antocianinas), enquanto as cápsulas de placebo continham apenas pululan 

e maltodextrina. As cápsulas de antocianinas e placebo foram embaladas de forma 

idêntica.

Indivíduos e Desenho do Estudo

Um total de 58 indivíduos adultos, com diabetes tipo 2 e com idades entre 56-67 

anos foram recrutados para este ensaio clínico entre novembro de 2008 e dezembro 

de 2010 em centros de avaliação física em um hospital em Guangzhou, Guangdong, 

China. Excluímos diabetes recentemente diagnosticado, gravidez, doença arterial 

coronariana e outras doenças crônicas conhecidas. O estudo foi aprovado pelo co-

mitê de ética da Sun Yat-sen University e foi conduzido de acordo com a Declaração 

de Helsinque. A participação foi voluntária e cada participante forneceu consenti-

mento informado por escrito. Para o estudo de intervenção, os participantes elegí-

veis foram aleatoriamente designados em um estudo duplo-cego controlado por 

placebo para um grupo de placebo (n=29) ou um grupo de antocianina (n=29). A 

duração total deste ensaio foi de 24 semanas e, durante a intervenção, os indivídu-

os foram solicitados a manter sua dieta habitual, estilo de vida e medicamentos. O 

grupo da antocianina foi instruído a consumir duas cápsulas de antocianinas, de 80 

mg duas vezes ao dia (30 min após o café da manhã e jantar) para uma ingestão 

diária de 320 mg de antocianinas, o que corresponde a �100 g de uma mistura de 

mirtilos frescos e groselha negra. A duração e dosagem do tratamento foram de 

acordo com nossos estudos de intervenção anteriores (17-19). 

2. MATERIAIS E MÉTODOS



Avaliação Dietética

Os indivíduos foram convidados a preencher um registro 3-d (incluindo 2 dias 

durante a semana e 1 dia de final de semana) de sua ingestão de alimentos, que 

foi analisado usando o software CDGSS3.0 (West China Center for Medical Scien-

ce) para estimar a ingestão de nutrientes no início e na 24ª semana. Uma pesquisa 

por questionário foi realizada para cada indivíduo no início do estudo e continha 

perguntas sobre os hábitos alimentares (incluindo quanto e com que frequência 

os participantes consumiam carne, leite, ovos e vegetais, etc., e se quaisquer suple-

mentos vitamínicos ou minerais eram comumente tomados). A ingestão alimentar 

de flavonoides e antocianinas, bem como a ingestão alimentar geral de alimentos 

e bebidas consumidos pelos participantes, foram avaliados por um questionário de 

frequência alimentar (QFA) quantitativo e calculados usando os bancos de dados 

USDA atualizados para os conteúdos de flavonoides e antocianinas dos alimentos 

como fontes de dados primários (20,21).

Amostragem e Análise do Sangue

As concentrações de lipídios séricos, glicose e insulina plasmáticas em jejum e 

hemoglobina glicada foram medidas como descrito anteriormente (16,22). A apo 

C-III sérica foi determinada por imunonefelometria (Siemens Healthcare Diagnosti-

cs). Os valores séricos de ácidos graxos livres (AGL) foram medidos por um kit co-

mercialmente disponível (Wako Pure Chemical Indústrias). As concentrações plas-

máticas de �-hidroxibutirato foram determinadas enzimaticamente usando um kit 

de ensaio colorimétrico (ARUP Laboratories). O índice HOMA-IR foi calculado de 

acordo com a equação: insulina em jejum (µU/ml) X glicose em jejum (mmol/l)/24.

Durante cada visita a cada 4 semanas, a adesão dos indivíduos ao protocolo foi 

avaliada contando as cápsulas restantes e obtendo as informações relacionadas, 

e repetida se necessário. Enquanto isso, as novas cápsulas foram dispensadas e o 

peso corporal, a pressão arterial e as circunferências da cintura e do quadril foram 

medidas. No início e no final do ensaio, todos os pacientes foram obrigados a jejuar 

durante a noite para permitir a coleta de amostra de sangue na manhã seguinte.



Marcadores do Estresse Oxidativo

As concentrações plasmáticas de 8-isoprostaglandina F2� (8-iso-PGF2α), ácido 

13-hidroxioctadecadienóico (13-HODE), e proteínas carboniladas foram medidas 

quantitativamente usando um Kit ELISA colorimétrico (Enzo Life Sciences Interna-

tional).

Capacidade Anti Oxidante

O TRAP (Radical Trapping Antioxidant Parameter) plasmático total foi medido com 

base na capacidade do plasma para prevenir a decadência de R-Ficoeritrina induzi-

da pelos radicais peroxil, utilizando o kit de ensaio Northwest Life Science Specia-

lities Total Antioxidant Capacity (catalog no. NWK-TAC01; Northwest Life Science 

Specialties). O poder antioxidante redutor férrico do plasma (FRAP) foi determi-

nado no base da capacidade do plasma de reduzir a tripiridiltriazina férrica a sua 

forma de cor ferrosa usando um kit de detecção clorimétrica FRAP (catálogo não. 

K043-H1; Arbor Assays) (23, 24).

Medida da Adiponectina Sérica

As concentrações de adiponectina total humana (nº de catálogo DRP300) e a forma 

de adiponectina de alto peso molecular (HMW) (nº de catálogo DHWAD0) foram 

medidas em soro congelado armazenado usando um kit ELISA competitivo dispo-

nível comercialmente (R&D Systems) conforme descrito anteriormente (16, 25).

Antocianinas plasmáticas

As concentrações plasmáticas de antocianinas foram medidas de acordo com 

nosso estudo anterior (19). As antocianinas de plasma foram então analisadas 

usando um sistema HPLC HP 1200 Series equipado com uma coluna Ultimate 

XB-C18 (4,6 � 250 mm) e um detector de UV-visível a 520nm.



Análise estatística

Todas as análises estatísticas foram realizadas com o software SPSS for Windows 

(versão 17.0). Descrevemos as características do paciente usando médias ± SEMs 

para variáveis contínuas e números (porcentagens) para variáveis categóricas. As 

diferenças (incluindo entre homens e mulheres) nessas variáveis entre os grupos 

de placebo e antocianina no início do estudo foram avaliadas usando o teste t de 

Student para amostras independentes. As diferenças nas medidas de resultados 

pós-intervenção entre os grupos de placebo e antocianina foram avaliadas por AN-

COVA com os valores de pré-tratamento como covariáveis. A significância foi esta-

belecida em P <0,05.

A Tabela 1 resume as características físicas e medicamentosas utilizadas pelos 

sujeitos do estudo. A distribuição de idade, sexo, IMC e uso de medicamentos foi 

uniforme entre os 2 grupos. Também não houve diferenças significativas na inges-

tão média diária de energia e nutrientes produtores de energia de pacientes diabé-

ticos entre os grupos de placebo e antocianina (Tabela suplementar 1 ). Nenhum 

indivíduo relatou quaisquer eventos adversos resultantes do consumo do placebo 

ou das cápsulas de antocianina durante a intervenção.

1 Os valores são médias +/- SEMs, a menos que seja indicado o contrário. Não houve dife-

renças significativas entre os grupos placebo e antocianinas na linha base para qualquer 

variável pelo t teste de amostras independentes.

TABELA 1: Características básicas dos indivíduos dos grupos placebo e antocianinas1

3. RESULTADOS

PLACEBO ANTOCIANINAS P

Sexo (M/F), n/n 17/12 17/12 -

Idade, y 57.6 ± 3.4 58.1 ± 2.3 0,460

IMC, Kg / m2 23.9 ± 3.5 24.2 ± 3.1 0,66

Medicamentos anti hipertensivo, n (%) 2 (6,9) 1 (3,5) 0,05

Medicamentos hipolipemiantes, n (%) 2 (6,9) 2 (6,9) 0,72

Terapia oral de redução da glicose, n (%) 15 (51,7) 14 (48,3) 0,19

Insulina, n (%) 4 (13,8) 3 (10,4) 0,12

Suplemennto vitamínico (sim), n (%) 2 (6,9) 2 (6,9) -



Conformidade

De acordo com a contagem das cápsulas recolhidas em todas as visitas, a adesão 

foi muito boa. As taxas de ingestão de cápsulas foram de 98,1% e 98,5% nos grupos 

de placebo e antocianina, respectivamente. A conformidade no grupo da antocia-

nina também foi confirmada pelo aumento nas concentrações plasmáticas de anto-

cianina, incluindo cianidina-3-O-β-glucosídeo e delfinidina-3-O-β-glucosídeo.

Efeitos das antocianinas nos lipídios e lipoproteínas do sangue

No início do estudo, a antocianina não pôde ser detectada na circulação. As concen-

trações plasmáticas de antocianinas foram maiores em indivíduos que receberam 

as cápsulas de antocianinas após a intervenção de 24 semanas. As concentrações 

séricas de lipídios não diferiram entre os grupos de placebo e antocianina no início 

do estudo. As concentrações séricas de colesterol HDL aumentaram 19,4% (P <0,05) 

no grupo de antocianina entre a linha de base e após a intervenção de 24 semanas. 

As concentrações séricas de colesterol LDL e TGs diminuíram significativamente em 

7,9% (P <0,05) e 23,0% (P <0,01), respectivamente, no grupo de antocianina, mas 

não mudou significativamente no grupo de placebo ao final da intervenção. Além 

disso, as concentrações séricas de apo B-48 e apo C-III foram reduzidas em 16,5% 

(P <0,05) e 11,0% (P <0,01), respectivamente, no grupo da antocianina, mas não no 

grupo do placebo. No entanto, não foram observadas diferenças significativas nas 

concentrações séricas de apo AI, apo B-100 e FFAs entre os grupos de placebo e 

antocianina no início e após a intervenção de 24 semanas (Tabela 2 ).



1 Os valores são médias ± SEMs, n = 29 / grupo. Nenhuma diferença significativa foi encontrada para 
qualquer variável entre os grupos de placebo e antocianina na linha de base pelo teste t de Student não 
pareado. 

*, ** Diferente da linha de base: * P <0,05, ** P <0,01. Cy3g, cianidina-3-O-β-glucosídeo; Dp3g, delfinidi-
na-3-O-β-glucosídeo.

2 Valores de P para as diferenças entre os grupos de placebo e antocianina após a intervenção de 24 

semanas.

TABELA 2: Dados antropométricos e perfil lipídico de pacientes diabéticos dos grupos place-

bo e antocianinas no início e após 24 semanas de intervenção 1

PLACEBO ANTOCIANINAS
P2

Início 24 semanas Início 24 semanas

Antocianina plasmática (Cy3g 
and Dp3g), nmol/L

não 
detectável

não 
detectável

não 
detectável

9.37 ± 1.06* <0.01

Pressão arterial sistólica, mm Hg 128 ±  10 129 ±  9 130 ± 13 126 ±  11 0.034

Pressão arterial diastólica, mm Hg 81 ± 9 82 ± 7 82 ± 8 80 ± 10 0.16

Colesterol total sérico, mmol/L 5.03 ± 0.78 4.99 ± 0.86 5.07 ± 0.89 4.88 ± 0.94* 0.041

LDL colesterol sérico, mmol/L 3.19 ± 0.42 3.21 ± 0.48 3.17 ± 0.35 2.92 ± 0.54* 0.030

HDL colesterol sérico, mmol/L 0.98 ± 0.08 0.95 ± 0.07 1.03 ± 0.11 1.23 ± 0.12* 0.012

Triglicérides sérico, mmol/L 2.02 ± 0.36 1.96 ± 0.45 2.04 ± 0.41 1.57 ± 0.72** <0.01

Apo A-I sérica, g/L 1.35 ± 0.24 1.32 ± 0.36 1.33 ± 0.32 1.39 ± 0.43* 0.13

Apo B-48 sérica, mg/L 0.95 ± 0.17 0.93 ± 0.22 0.97 ± 0.20 0.81 ± 0.27* 0.017

Apo B-100 sérica, g/L 5.93 ± 1.44 5.85 ± 1.08 5.88 ± 1.37 5.66 ± 1.22 0.09

Apo C-III sérica, mg/L 134 ± 15 136 ± 14 137 ± 18 122 ± 13* <0.01

FFAs sérica, mmol/L 0.75 ± 0.19 0.77 ± 0.28 0.77 ± 0.16 0.73 ± 0.22 0.15



Efeitos das antocianinas na capacidade antioxidante

No início do estudo, TRAP e FRAP plasmáticos não diferiram entre os grupos de 

placebo e antocianina. Após a intervenção de 24 semanas, os pacientes do grupo com 

antocianina apresentaram valores maiores de TRAP e FRAP do que os pacientes do 

grupo de placebo (Tabela 3). 8-iso-PGF no soro da linha de base 2a e 13-HODE con-

centrações não diferiram entre os grupos de placebo e de antocianina. Suplementação 

antocianina para 24 semanas diminuiu soro 8-iso-PGF 2α e 13-HODE em comparação 

com a suplementação de placebo (Quadro 3). Os conteúdos de carbonil de proteí-

na plasmática não diferiram na linha de base entre os grupos de placebo e antocia-

nina, mas diminuíram significativamente (22,4%; P <0,05) no grupo de antocianina. 

Esta redução não foi observada no grupo placebo (Tabela 3).

TABELA 3: Capacidade antioxidante nos pacientes diabéticos nos grupos placebo e antociani-

nas no início e após 24 semanas de intervenção 1

PLACEBO ANTOCIANINAS
P2

Início 24 semanas Início 24 semanas

FRAP Plasmático, mmol Fe2+/L 1.02 ± 0.13 1.04 ± 0.11 1.04 ± 0.08 1.35 ± 0.14* 0.013

TRAP Plasmático, mmol/L 1.09 ± 0.06 1.12 ± 0.08 1.07 ± 0.09 1.33 ± 0.10* 0.017

8-iso-PGF2a Plasmático, pmol/
mL

11.6 ± 2.78 11.4 ± 3.13 11.5 ± 3.55 8.73 ± 2.86** <0.01

13-HODE Plasmático, pmol/mL 28.8 ± 4.87 27.9 ± 5.38 29.0 ± 6.25 20.7 ± 5.93** <0.01

Proteína carbonilada Plasmática, 
nmol/mg

0.68 ± 0.05 0.65 ± 0.03 0.67 ± 0.07 0.52 ± 0.03* 0.022

1 Os valores são as médias ± SEMs, n = 29/grupo. Nenhuma diferença significativa foi encontrada para 
qualquer variável entre os grupos placebo e antocianinas na linha base pelo ‘t Teste Student’ não pare-
ado. 

*, ** Diferente da linha de base: * P <0,05, ** P <0,01. FRAP, poder antioxidante de redução do íon férrico; 
TRAP (Radical Trapping Antioxidant Parameter); 8-iso-PGF2a, 8-iso-PGF2a; 13-HODE, ácido 13-hidro-
xioctadecadienóico.

2 Valores de P para as diferenças entre os grupos placebo e antocianinas após a intervenção de 24 
semanas.



Efeitos das antocianinas na resistência à insulina

No início do estudo, a glicose plasmática em jejum não foi significativamente dife-

rente no grupo placebo durante o período de tratamento de 24 semanas. HOMA-IR, 

IL-6 sérico e TNF-α foram significativamente menores entre 24 semanas e a linha 

de base no grupo de antocianina, mas não no grupo de placebo (Tabela 4). Além 

disso, as concentrações plasmáticas de adiponectina e β-hidroxibutirato e a proporção 

de adiponectina HMW foram maiores entre 24 semanas e a linha de base no grupo 

de antocianina, mas não no grupo de placebo (Tabela 4).

TABELA 4: Adipocinas séricas e moléculas pró inflamatórias em pacientes diabéticos nos gru-

pos placebo e antocianinas no início e após 24 semanas de intervenção 1

1 Os valores são médias ± SEMs, n = 29 / grupo. Nenhuma diferença significativa foi encontrada para 
qualquer variável entre os grupos de placebo e antocianina na linha de base pelo teste t de Student não 
pareado. *, ** Diferente da linha de base: * P <0,05, ** P <0,01. Hb A 1c, hemoglobina glicada; HMW, alto 
peso molecular.

2 Valores de P para as diferenças entre os grupos de placebo e antocianina após a intervenção de 24 
semanas.

PLACEBO ANTOCIANINAS
P2

Início 24 semanas Início 24 semanas

BMI, kg/m2 25.3 ± 2.5 25.4 ± 2.9 25.1 ± 2.7 25.0 ± 3.2 0.19

Massa gorda, % (peso corporal) 35.2 ± 5.9 34.8 ± 5.3 35.4 ± 6.1 34.6 ± 6.5 0.13

Glicose plasmática de jejum, mmol/L 7.3 ± 1.7 7.1 ± 1.5 7.1 ± 2.2 6.5 ± 1.8* 0.042

Insulina plasmática, mU/L 11.6 ± 4.13 11.7 ± 3.76 11.9 ± 4.30 11.1 ± 3.98 0.14

Hb A1c plasmática, % 6.6 ± 1.5 6.5 ± 1.4 6.5 ± 1.7 6.2 ± 1.9 0.06

HOMA-IR 3.76 ± 0.53 3.69 ± 0.64 3.74 ± 0.55 3.21 ± 0.76* 0.035

Adiponectina sérica, μg/mL 5.05 ± 0.79 5.09 ± 0.84 5.08 ± 0.92 6.28 ± 0.96** <0.01

Adiponectina HMW sérica, μg/mL 2.23 ± 0.56 2.16 ± 0.52 2.21 ± 0.67 3.26 ± 0.73** <0.01

HMW: proporção de adiponectina 
total, %

44.2 ± 6.52 42.6 ± 5.93 43.6 ± 6.79 51.9 ± 7.08* 0.024

IL-6 sérica, pg/mL 3.26 ± 0.57 3.18 ± 0.63 3.23 ± 0.49 2.21 ± 0.42** 0.021

TNF-a sérico, pg/mL 16.2 ± 2.35 15.9 ± 2.67 16.2 ± 2.58 14.8 ± 2.13* 0.045

β-hidroxibutirato plasmático, mg/dL 1.14 ± 0.37 1.18 ± 0.46 1.17 ± 0.42 1.68 ± 0.51** 0.010



DISCUSSÃO

As antocianinas, que foram descobertas como um potente antioxidante, foram 

extensivamente estudadas em estudos animais e celulares e mostraram resultados 

promissores no metabolismo energético e no perfil metabólico (11 , 14 , 15) Aqui, mos-

tramos que a suplementação de antocianinas em indivíduos diabéticos exerceu adap-

tações metabólicas favoráveis, melhorando as alterações lipídicas pró-aterogênicas 

adversas, elevando a capacidade antioxidante sistemática e aumentando a sensibilida-

de à insulina. Como não foram observadas diferenças significativas entre as respostas 

de homens e mulheres à suplementação de antocianina, todos os resultados foram 

analisados em conjunto. Esses dados estendem as descobertas que até agora foram 

observadas apenas em modelos de células e roedores para humanos, mostrando que a 

antocianina tem o potencial de melhorar a saúde metabólica em indivíduos com risco 

de desenvolver diabetes e síndrome metabólica.

A dislipidemia é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares no 

diabetes tipo 2. As características da dislipidemia diabética incluem elevadas concen-

trações plasmáticas de TGs e lipoproteínas contendo apo B, baixas concentrações de 

colesterol HDL e concentrações aumentadas de partículas pequenas e densas de co-

lesterol LDL ( 26 - 30 ). Assim, o potencial dos polifenóis no controle da dislipidemia 

está atualmente sob estudo intensivo. No entanto, embora as indicações de efeitos 

positivos de alimentos ricos em antocianinas e antocianinas nos perfis lipídicos diabé-

ticos tenham sido obtidas in vitro e em estudos com animais ( 11 , 14 , 31 - 34), ainda fal-

tam conclusões definitivas em pacientes diabéticos. Neste estudo, estendemos nossos 

achados para pacientes diabéticos e descobrimos que a intervenção de antocianinas 

derivadas de ‘berries’ resultou em um efeito benéfico duplo em pacientes diabéticos, 

aumentando o colesterol HDL e diminuindo as concentrações de colesterol LDL, resul-

tando em uma melhora significativa dos perfis lipídicos. Alterações nesses fatores de 

risco, que são da mesma magnitude que as observadas neste estudo, são clinicamente 

relevantes. Para colocar isso em perspectiva, foi relatado que a taxa de eventos de 

doença cardiovascular é reduzida em quase 1% para cada redução de 1% no colesterol 

LDL e em ≥1% para cada aumento de 1% no colesterol HDL (35). Portanto, a redução de 

7,9% no colesterol LDL e o aumento de 19,4% no colesterol HDL observados no presen-

te estudo resultariam em uma redução de quase 27,3% no risco de doença arterial co-

ronariana. Assim, nossos achados podem fornecer uma nova justificativa para o poten-

cial impacto clínico das antocianinas para proteção contra complicações vasculares no 

diabetes. É geralmente conhecido que a biodisponibilidade das antocianinas é menor 

e rapidamente biotransformada nos metabólitos do ácido fenólico após a ingestão. De 

fato, as formas nativas das antocianinas estão pouco presentes na corrente sanguínea 

(15, 36) e podem estar na forma de metabólitos, como o ácido protocatecuico, que 

pode atingir os tecidos e exercer efeitos biológicos.



Pacientes com diabetes tipo 2 frequentemente apresentam hipertrigliceridemia 

associada a concentrações aumentadas de apo C-III no plasma, e a modulação da apo 

C-III per se é uma nova e potente abordagem terapêutica para o controle da dislipide-

mia diabética (37). Nossos resultados mostraram que o tratamento com antocianina 

causou uma redução significativa nas concentrações séricas de TG. O efeito de redu-

ção de TG observado em indivíduos tratados com antocianina resultou principalmente 

de reduções nas partículas ricas em TG contendo apo B e apo C-III no soro porque a 

intervenção com antocianina também diminuiu acentuadamente as concentrações sé-

ricas de apo B e apo C-III. Assim, demonstramos, pela primeira vez que temos conheci-

mento, que a suplementação de antocianinas foi capaz de reduzir partículas remanes-

centes potencialmente pró-aterogênicas, um importante componente da dislipidemia 

diabética. 

Um crescente corpo de evidências sugere que o estresse oxidativo devido à produção 

excessiva de espécies reativas de oxigênio desempenha um papel central na patogê-

nese das complicações diabéticas em condições hiperglicêmicas (38 - 40). Estratégias 

para diminuir as concentrações de espécies reativas de oxigênio intracelular têm po-

tencial terapêutico no tratamento do diabetes e suas complicações. As propriedades 

antioxidantes e de extinção de radicais livres das antocianinas têm sido destacadas 

nos últimos anos (41 - 43) Portanto, hipotetizamos que a suplementação com antocia-

nina em pacientes diabéticos afetaria o estado de estresse oxidativo. Notou-se que pa-

cientes diabéticos no grupo antocianina tinha um aumento acentuado da capacidade 

antioxidante de soro, avaliada por ensaios TRAP e FRAP, e uma diminuição do estresse 

oxidativo, avaliada medindo soro 8-iso-PGF 2�, 13-HODE, e carbonilação proteica com-

parado com o grupo placebo. Esses dados sugerem que o sistema de defesa antioxi-

dante endógeno foi ativado pela antocianina para eliminar o excesso de radicais livres 

e atenuar os produtos de dano oxidativo em indivíduos diabéticos.

Nossos dados também apontam para efeitos favoráveis na homeostase da glicose 

após 24 semanas de suplementação de antocianina em indivíduos diabéticos. De fato, 

o HOMA-IR melhorou após a suplementação de antocianina, sugerindo efeitos favorá-

veis na sensibilidade à insulina. Esses efeitos benéficos da antocianina no metabolis-

mo estão em concordância com estudos em animais. Como o consumo de suplemen-

tos de antocianinas aumentou, o interesse em suas possíveis interações com enzimas 

metabolizadoras de drogas aumentou. Nesse sentido, a suplementação de antociani-

na pode afetar a liberação de medicamentos com atividades hipolipemiantes e / ou 

hipoglicêmicas em nossos pacientes do estudo. No entanto, um estudo recente relatou 

que os alimentos ricos em antocianinas causaram apenas mudanças leves em algumas 

atividades das enzimas metabolizadoras de drogas no fígado de ratos, enquanto as do 

intestino delgado não foram afetadas.44).



A adiponectina demonstrou ter algumas propriedades de sensibilização à insulina (45) 

e estar diminuída no soro de indivíduos resistentes à insulina, diabéticos e obesos 

(46). Assim, a adiponectina tem sido frequentemente considerada um alvo crítico para 

o desenvolvimento de estratégias terapêuticas para diabetes (47). A indução da ex-

pressão da adiponectina pela antocianina cianidina-3-O-β-glicosídeo foi relatada em 

estudos celulares e animais anteriores (48 - 50). Nossos estudos recentes estendem 

essas descobertas a seres humanos (16), demonstrando que 12 semanas de suplemen-

tação de antocianina aumentou as concentrações de adiponectina sérica em pacien-

tes com diabetes tipo 2. De acordo com esses achados, nosso estudo atual mostrou 

que os indivíduos diabéticos no grupo da antocianina tinham concentrações séricas 

de adiponectina mais altas do que aqueles no grupo do placebo após a interven-

ção de 24 semanas. A oligomerização correta da proteína adiponectina foi essencial 

para a atividade biológica, e um estudo anterior mostrou que o complexo HMW era a 

forma mais ativa de adiponectina na redução das concentrações de glicose no sangue 

em camundongos (51) O presente estudo também mostrou que a suplementação de 

antocianina pode aumentar a forma HMW da adiponectina, demonstrando a adipo-

nectina biologicamente ativa elevada. Este efeito não foi observado em indivíduos do 

grupo placebo. O mecanismo molecular subjacente para concentrações aumentadas 

de adiponectina sérica foi atribuído principalmente à capacidade da antocianina de 

estimular significativamente a expressão e a secreção de adiponectina em adipócitos 

por meio da regulação silenciosa da informação do tipo de acasalamento 2 homólogo 

1 (Sirt1) - acetilação FoxO1 dependente (16). O β-hidroxibutirato é um “corpo cetônico” 

que é produzido no fígado, principalmente a partir da oxidação dos AGs, e é exportado 

para os tecidos periféricos para uso como fonte de energia (52) Um aumento signifi-

cativo em �-hidroxibutirato foi observado no grupo suplementado com antocianina, 

implicando assim na oxidação aumentada de AF e um aumento no gasto de energia 

corporal total. Além disso, a concentração de β-hidroxibutirato estava na faixa normal 

(0,2 ± 3,5 mg / dL), indicando que a suplementação de antocianina não aumentou o 

risco de cetoacidose em pacientes diabéticos.

Várias limitações devem ser discutidas. Em primeiro lugar, embora tenhamos desco-

berto que a suplementação de antocianina melhorou a resistência à insulina, não pude-

mos determinar se esses efeitos foram atribuídos à melhora na sensibilidade à insulina 

de corpo inteiro. Em segundo lugar, a intervenção foi conduzida em pacientes magros 

com diabetes aparentemente bem controlado. No entanto, os resultados precisam ser 

cuidadosamente estendidos à população em geral. Estudos randomizados controlados 

adicionais ainda são necessários para avaliar os benefícios potenciais da suplementa-

ção de antocianinas em indivíduos metabolicamente normais. Finalmente, os efeitos 

dose-dependentes da antocianina nos distúrbios metabólicos ainda são desconheci-

dos e devem ser estabelecidos em estudos futuros.



Em conclusão, demonstramos efeitos benéficos da suplementação de antocianina em 

distúrbios metabólicos em indivíduos com diabetes tipo 2. O mecanismo de proteção 

da antocianina no diabetes foi intimamente relacionado à prevenção da dislipidemia, 

redução do dano oxidativo sistêmico e aumento da sensibilidade à insulina. Além dis-

so, não houve efeitos e nenhum evento adverso foi relatado. Portanto, a suplementa-

ção de antocianina tem o potencial de superar as aberrações metabólicas que estão 

associadas ao diabetes em humanos.

DL e YZ realizaram os experimentos de intervenção humana; DL, YZ, YL e RS realiza-

ram medições de variáveis experimentais; DL e YZ conduziram a avaliação estatística 

dos dados; DL contribuiu com a síntese e cálculo dos dados brutos e revisão do ma-

nuscrito; e MX contribuiu com o design experimental, gerenciou o projeto geral e es-

creveu o manuscrito. Todos os autores leram e aprovaram o manuscrito final.
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