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RESUMO  

A hiperglicemia crônica decorrente da resistência insulínica resulta em aumento na 
geração de espécies reativas de oxigênio (ERO) e de produtos finais de glicação 
avançada (AGEs), os quais em conjunto contribuem para o estabelecimento do 
estresse glico-oxidativo. Atualmente, tem-se estudado os efeitos dos medicamentos 
da classe de inibidores de fosfodiesterases (iPDE) dos nucleotídeos cíclicos sobre a 
obesidade e suas complicações. O objetivo do trabalho foi avaliar os efeitos do 
roflumilast (RFM, iPDE4) e do tadalafil (TDL, iPDE5) sobre as alterações 
fisiometabólicas e biomarcadores do estresse glico-oxidativo, com ênfase nos 
seguintes tecidos: plasma, fígado e rins, em camundongos sob sistema-modelo in vivo 
de obesidade. Camundongos machos C57BL/6/JUnib foram divididos em 7 grupos 
experimentais: P (alimentados com dieta padrão, P), HL (alimentados com dieta 
hiperlipídica, HL), HL-SLN (dieta HL e receberam veículo, sistema lipídico 
nanoestruturado), HL-RFM0,5 (dieta HL e tratados com 0,5 mg/kg de RFM), HL-
RFM1,0 (dieta HL e tratados com 1,0 mg/kg de RFM), HL-TDL1,0 (dieta HL e tratados 
com 1,0 mg/kg de TDL) e HL-TDL2,0 (dieta HL e tratados com 2,0 mg/kg de TDL). O 
experimento teve duração de 16 semanas, sendo que na 9ª semana os tratamentos 
começaram a ser administrados diariamente para os respectivos grupos. Na 14ª 
semana foi realizado o teste de tolerância à glicose por via oral e na 15ª semana os 
animais passaram pelo teste de tolerância à insulina. Após 16 semanas, os animais 
foram eutanasiados e o sangue coletado via punção cardíaca; foram retirados e 
pesados os tecidos adiposos brancos epididimal e retroperitoneal, tecido adiposo 
marrom, coração, músculo esquelético gastrocnemius, fígado e rins. Animais HL e HL-
SLN apresentaram elevado ganho de peso corporal, maiores massas de tecidos 
adiposos brancos, resistência insulínica e intolerância à glicose; também 
apresentaram níveis elevados de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) 
em plasma, fígado e rins, níveis elevados de AGEs fluorescentes em plasma e rins, 
bem como diminuição nas atividades das enzimas antioxidantes paraoxonase 1 (PON 
1) (plasma), catalase (CAT) (fígado) e glutationa peroxidase (GSH-Px) (fígado e rins). 
Em relação aos tratamentos de animais em dieta HL com os iPDEs, os tratamentos 
com roflumilast (0,5 e 1,0 mg/kg) promoveram diminuição no peso corporal, os quais 
alcançaram valores semelhantes aos animais P. Os tratamentos com tadalafil (1,0 e 
2,0 mg/kg) também promoveram diminuição no peso corporal. Os menores valores de 
peso corporal de animais tratados com roflumilast ou tadalafil podem ser uma 
consequência das menores massas de tecidos adiposos brancos, as quais foram 
menores que aquelas encontradas em animais HL. Os animais tratados com ambas 
as doses dos inibidores de PDE apresentaram melhorias na tolerância à glicose e 
maior sensibilidade à insulina, em comparação aos animais HL. Animais tratados com 
roflumilast ou tadalafil também apresentaram diminuição nos níveis de AGEs (plasma 
e rins) e nos níveis de TBARS (plasma, fígado e rins). Houve um aumento na atividade 
de PON 1 nos animais tratados com roflumilast ou tadalafil. Animais HL-RFM1,0 
apresentaram aumento na atividade de CAT no fígado, enquanto animais HL-TDL2,0 
apresentaram aumento na atividade de CAT nos rins. Pode-se concluir que roflumilast 
e tadalafil atenuaram o ganho de peso corporal, exerceram efeitos benéficos na 
tolerância à glicose e sensibilidade à insulina, e diminuíram os níveis de marcadores 
de danos glico-oxidativos em fígado e rins de animais alimentados com dieta HL. 
 
Palavras-chave: inibidores de fosfodiesterases, resistência à insulina, obesidade, 
estresse glico-oxidativo. 



ABSTRACT 

Chronic hyperglycemia that emerges from insulin resistance results in higher 
generation of reactive oxygen species (ROS) and advanced glycation end products 
(AGEs), which contribute to the establishment of the glycoxidative stress. Recently, it 
has gained attention the effects of drugs belonging to the class of the inhibitors of 
phosphodiesterases (iPDE) on obesity and its complications. The objective of this 
study was to evaluate the effects of roflumilast (RFM, iPDE4) and tadalafi (TDL, iPDE5) 
on physiometabolic changes and the glycoxidative stress biomarkers with emphasis in 
the following tissues: plasma, liver and kidneys, of mice under an in vivo model system 
of obesity. Male C57BL/6/JUnib mice were divided into 7 experimental groups: P (fed 
a standard diet, P), HL (fed a high-fat diet, HFD), HL-SLN (fed a HFD and received 
nanostructured lipid system by gavage), HL-RFM0.5 (fed a HFD and treated with 0.5 
mg/kg RFM), HL-RFM1.0 (fed a HFD and treated with 1.0 mg/kg RFM), HL-TDL1.0 
(fed a HFD and treated with 1.0 mg/kg tadalafil) and HL-TDL2.0 (fed a HFD and treated 
with 2.0 mg/kg TDL). The experiment was performed throughout 16 weeks, in the 9th 
week the daily treatments were started. At the 14th week, the oral glucose tolerance 
test (OGTT) was performed; at the 15th week, the insulin tolerance test (ITT) was 
performed. After 16 weeks, the animals were euthanized and blood samples were 
collected by cardiac puncture; epididymal and retroperitoneal white adipose tissues, 
interescapular brown adipose tissue, heart, gastrocnemius skeletal muscle, liver and 
kidneys were removed and weighted. HL and HL-SLN mice had increases in the body 
weight gain and in the weights of white adipose tissues; they also had insulin 
resistance, glucose intolerance, increased levels of thiobarbituric acid reactive 
substances (TBARS) in the plasma, liver and kidneys, increased plasma and renal 
levels of fluorescent AGEs, decreased activities of paraoxonase 1 (PON 1) (plasma), 
catalase (CAT) and glutathione peroxidase (GSH-Px) (liver and kidneys). Regarding 
the treatments with the iPDEs, mice from HL-RFM0.5 and HL-RFM1.0 groups had low 
body weight gain values, which were similar from those of P group. The treatments 
with both doses of TDL also decreased the body weight gain in mice fed a HFD. The 
low mean values of body weight of mice treated with RFM or TDL could be explained 
by the analysis of the white adipose tissue weights, which were lower than those of HL 
group. Mice treated with both doses of RFM and TDL had improvements in the glucose 
tolerance and insulin sensitivity, when compared with mice from HL group. Mice treated 
with both doses of RFM and TDL also had decreased levels of AGEs (plasma and 
kidneys) and of TBARS (plasma, liver and kidneys). It was observed an important 
increase in the activity of PON 1 in mice treated with RFM and TDL in comparison with 
the HL mice. The HL-RFM1.0 mice had an increase in the CAT activity in the liver, 
while HL-TDL2.0 mice had an increase in the CAT activity in the kidneys. From these 
findings, it can be concluded that roflumilast and tadalafil attenuated the body weight 
gain, exerted beneficial effects on glucose metabolism by improving the glucose 
tolerance and insulin sensitivity, and decreased markers of glycoxidative damage in 
liver and kidneys of animals fed a HFD. 
 
Keywords: phosphodiesterase inhibitors, insulin resistance, obesity, glycoxidative 
stress 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A obesidade é uma constante preocupação para os sistemas de saúde em todo 

o mundo. Nesse sentido, em 2015, a Organização das Nações Unidas (ONU) 

estabeleceu as 17 Metas de Desenvolvimento Sustentável (SDG, Sustainable 

Development Goals). Entre as pautas de saúde, há uma discussão sobre a obesidade 

e alguns objetivos foram estabelecidos, até 2030: não haver aumento no número de 

crianças com sobrepeso, diminuir o consumo de sódio da população, conter o 

aumento no número de casos de diabetes e obesidade, entre outros (United Nations, 

Department of Economic and Social Affairs, Sustainable Development, 2015).  

Além de ser uma doença não transmissível, a obesidade, quando não 

controlada, pode aumentar o risco para a ocorrência de outros tipos de doenças não 

transmissíveis, responsáveis por um grande número de mortes e internações, 

incluindo as doenças cardiovasculares (DCV) e o diabetes mellitus do tipo 2 (T2DM). 

O tratamento e o acompanhamento dessas doenças crônicas geram gastos 

exorbitantes para os sistemas de saúde em todo o mundo (World Obesity, 2020). 

Para o ano de 2025, estima-se que existirão aproximadamente 700 milhões de 

indivíduos obesos no mundo (Abeso, 2018). No Brasil, segundo o Ministério da Saúde, 

os casos de obesidade cresceram 67,8% no período entre 2006 e 2018 (Ministério da 

Saúde, 2019). 

 Diversos fatores contribuem para explicar o aumento na prevalência da 

obesidade. Causas genéticas existem, entretanto estas são mais relevantes quando 

associadas com mudanças no estilo de vida que favorecem o aumento de peso 

corporal. Hábitos importantes a se considerar são o aumento da ingestão calórica, 

com aumento no consumo de carboidratos de alto índice glicêmico e de gorduras 

saturadas, e a diminuição no gasto energético, já que a sociedade moderna tem 

adquirido hábitos cada vez mais sedentários (González-Muniesa et al., 2017). 

 Convencionalmente, o tratamento de obesidade tem como um dos principais 

objetivos a diminuição do peso corporal, visando o controle dos sintomas e a reversão 

desse quadro, além do tratamento de comorbidades e complicações existentes 

(Blüher, 2015). Por ser a obesidade uma doença crônica multifatorial, a qual leva as 

mais variadas disfunções metabólicas, com a sua evolução poderiam ser também 

utilizadas outras estratégias terapêuticas. Atualmente, diversos estudos estão sendo 

realizados no sentido de compreender os efeitos dos fármacos pertencentes à classe 
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dos inibidores de fosfodiesterases de nucleotídeos cíclicos sobre as alterações 

observadas na obesidade e nas comorbidades relacionadas, tais como a síndrome 

metabólica e o T2DM (Waddleton et al., 2008; Kuno et al., 2011; Vollert et al., 2012; 

Santi et al., 2015; Möllman et al., 2016).  

 

2.  REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Obesidade e resistência à insulina 

 

A obesidade é definida como o aumento desproporcional de peso corporal 

devido ao desequilíbrio entre a ingestão calórica e o gasto energético, culminando no 

aumento da deposição de gorduras nos tecidos adiposos (Montanari et al., 2017). O 

estabelecimento de resistência à insulina na obesidade advém de diversos fatores: (i) 

quadro de inflamação crônica de baixo grau, que se inicia nos tecidos adiposos e 

fígado, ocorrendo elevação na produção de citocinas pró-inflamatórias e de 

importantes mediadores da inflamação que inibem componentes da sinalização 

insulínica, incluindo o receptor de insulina (IR) e o substrato do receptor de insulina 1 

(IRS-1), bem como inibem a síntese de triacilgliceróis e o armazenamento de lipídeos 

via inibição de PPARγ (receptor ativado por proliferadores de peroxissoma gama, 

peroxisome proliferator-activated receptor-γ) e estimulam a lipólise, levando a um 

aumento nas concentrações plasmáticas de ácidos graxos livres que causam 

lipotoxicidade, também prejudicial à sinalização da insulina; (ii) disfunção mitocondrial, 

decorrente da sobrecarga de trabalho da mitocôndria, causando diminuição de sua 

função e, consequentemente, acúmulo de ácidos graxos livres e glicose devido à 

prejuízos na oxidação destes nutrientes; (iii) hiperinsulinemia, que apesar de ser 

consequência da resistência à insulina, também pode via feedback negativo inibir a 

via de sinalização insulínica (Ye, 2013). 

Outro processo importante que pode resultar em resistência à insulina durante 

a obesidade é o estresse de retículo endoplasmático (RE), devido ao acúmulo de 

lipídeos nas células hepáticas e ao aumento da síntese secretória de proteínas, 

especialmente devido à alta demanda biossintética de insulina pelo pâncreas (Özcan 

et al., 2004; Nissar e Tasduq, 2015). O estresse do RE pode inibir a ação da insulina 

por causar diminuição na fosforilação dos resíduos de tirosina em IRS-1 após a 

estimulação pela ligação da insulina (Özcan et al., 2004; Nissar e Tasduq, 2015). 
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2.2.  Estresse oxidativo 

 

As espécies reativas de oxigênio (ERO) são geradas nos mais diversos 

processos celulares. A espécie reativa mais abundante e relevante nos processos 

redox é o peróxido de hidrogênio (H2O2) (Sies e Jones, 2020). O H2O2 é produto de 

reações de uma grande variedade de enzimas, sendo produzido principalmente pela 

ação de NADPH oxidases (Nox), bem como na cadeia transportadora de elétrons 

mitocondrial, no retículo endoplasmático e nos peroxissomos. O ânion radical 

superóxido (O2
∙-) é a segunda ERO de maior relevância e também pode ser gerado 

pelas Nox e pela cadeia transportadora de elétrons da mitocôndria (Sies e Jones, 

2020; Rives et al., 2020) (Figura 1). 

A ERO mais reativa é o radical hidroxila (∙OH), gerado a partir do H2O2 nas 

reações de Fenton e Haber-Weiss, conforme descrito na Figura 2. O ∙OH é um 

oxidante inespecífico, pode desencadear a oxidação de ácidos graxos poli-

insaturados e esteróis, resultando na formação do radical peroxila (ROO∙), processo 

denominado peroxidação lipídica (Figura 2). Os produtos gerados são conhecidos 

como espécies reativas carbonílicas (ERC) e incluem malondialdeído (MDA) e 4-

hidroxi-trans-2-nonenal (HNE) (Sies e Jones, 2020). 

Em condições de homeostase redox, há uma série de mecanismos que 

impedem as ERO de danificarem as biomoléculas, com ênfase na atividade de 

enzimas antioxidantes. As principais enzimas antioxidantes são catalase (CAT), 

superóxido dismutase (SOD) e glutationa peroxidase (GSH-Px). A SOD catalisa a 

dismutação do O2
∙- a H2O2, o qual é convertido a água (H2O) e oxigênio (O2) por ação 

da SOD (Figura 2) ou da GSH-Px (Rives et al., 2020). 

Outra importante classe de enzimas com atividade antioxidante são as 

paraoxonases (PON) (Furlong et al., 2016). Existem três isoformas de PON, 

denominadas de PON 1 a 3. A PON 1 circula na corrente sanguínea ligada à 

lipoproteína de alta densidade (HDL, high density lipoprotein) e pode hidrolisar 

lactonas, tiolactonas, aril-ésteres e organofosfatos. A PON 1 é fundamental na 

prevenção da aterosclerose, pois impede que a lipoproteína de baixa densidade (LDL, 

low density lipoprotein) seja oxidada. Já a PON 2 localiza-se nas mitocôndrias e no 

retículo endoplasmático de tecidos que incluem fígado, cérebro, rins, coração, 

pâncreas e intestino, bem como nas células endoteliais e células de músculo liso da 

aorta. Assim como a PON 1, a PON 3 pode ser encontrada associada à HDL, mas 
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também está localizada nos pulmões, fígado, pâncreas, intestino e olhos (Kotur-

Stevuljević et al., 2020; Priyanka et al., 2019; Wysocka e Zwolak, 2021).  

 

 

Figura 1. Principais organelas envolvidas na geração de ERO intracelular e localização das enzimas 

antioxidantes. AQP: canais de aquaporina / peroxiporinas; CAT: catalase; ER: retículo endoplasmático, 

(endoplasmic reticulum); ETC: cadeia transportadora de elétrons (electron transport chain); Nox: 

NADPH oxidases; SOD: superóxido dismutase. Fonte: adaptado de Sies e Jones, 2020. 

 

 

Figura 2. Reações de formação de ERO e ação das enzimas antioxidantes CAT e SOD. (1) 

Lipoperoxidação; (2) reação de Haber-Weiss; (3) reação de Fenton; CAT: catalase; SOD: superóxido 

dismutase; Nox: NADPH oxidase neutrofílica. Fonte: Romão, 2016. 
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O estresse oxidativo é estabelecido quando as defesas antioxidantes do 

organismo não são suficientes para neutralizar a formação excessiva das ERO. A 

oxidação de biomoléculas, como proteínas e lipídeos, pode levar a perda de sua 

função. O excesso de ERO pode, por exemplo, danificar o DNA, causando 

mutagênese e câncer (Sies e Jones, 2020).  

O estresse oxidativo também contribui para a gênese da resistência à insulina, 

já que as ERO culminam na ativação da enzima c-Jun N-terminal quinase (JNK), que 

inibe a cascata de sinalização insulínica por estimular a fosforilação de IRS-1 em 

serina (fosforilação inibitória) (Onyango, 2020). 

 

2.3. Formação dos produtos finais de glicação avançada (AGEs) 

 

A associação entre os elevados níveis glicêmicos e condições de estresse 

glico-oxidativo por longos períodos é extremamente prejudicial, pois leva à produção 

de substâncias nocivas às atividades celulares (Giacco e Brownlee, 2010). Tais 

substâncias são denominadas produtos finais de glicação avançada (AGEs, advanced 

glycation end products).  

A glicação de proteínas ocorre quando grupos carbonilas de monossacarídeos 

condensam-se com grupos amino primário de proteínas, gerando bases de Schiff, que 

se rearranjam em produtos de Amadori (reação de Maillard) (Bierhaus et al., 1998). 

Os produtos de Amadori podem ser convertidos em dicarbonilas altamente reativas: 

glioxal, metilglioxal e 3-deoxiglicosona. Estas dicarbonilas, após reagirem com 

determinados resíduos de aminoácidos em proteínas, levam à formação de diversos 

AGEs, sendo os mais conhecidos N-carboximetil lisina (CML), N-carboxietil lisina 

(CEL), dímero de lisina derivado de glioxal (GOLD) e metilglioxal (MOLD), arg-

pirimidina, pirralina, pentosidina e vesperlisinas (Nowotny et al., 2015). 

Vale destacar que não somente os produtos de Amadori são responsáveis pela 

formação de AGEs, mas também a clivagem de compostos dicarbonílicos advindos 

da auto-oxidação de monossacarídeos (glicose, frutose, ribose, gliceraldeído) e 

produtos da degradação de aminoácidos e lipídeos. As espécies reativas carbonílicas 

provenientes da lipoperoxidação também podem levar à formação de AGEs (Ott et al., 

2014). 

A formação de ligações cruzadas entre proteínas é uma das principais 

características atribuídas aos AGEs. Um grande número de modificações promovidas 
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por AGEs ocorre também em proteínas intracelulares, bem como em proteínas de 

matriz extracelular (Kasper e Funk, 2001). Tais modificações prejudicam as estruturas 

das proteínas bem como sua funcionalidade, contribuindo para a perda de função das 

biomoléculas e precedendo o estabelecimento das complicações diabéticas (Abbas et 

al., 2016). 

 

2.4. Fígado 

 

No fígado, é comum observar um acúmulo de gordura em decorrência da 

obesidade, o qual está amplamente relacionado ao desenvolvimento de resistência à 

insulina. Esta resistência, por sua vez, juntamente com a hiperinsulinemia, 

retroalimenta o acúmulo de gorduras no tecido hepático (Tilg et al., 2016; Sanders e 

Griffin, 2016). A ingestão energética excessiva pode levar ao acúmulo de lipídeos no 

fígado via outros mecanismos; se for estabelecida resistência à insulina nos músculos, 

o armazenamento de energia pós-prandial, que seria na forma de glicogênio muscular, 

passa a ser na forma de lipídios no tecido hepático (Tilg et al., 2016). Quando há 

excesso de carboidratos, especialmente, ocorre no fígado o processo de lipogênese 

de novo, o qual utiliza produtos da via glicolítica e da descarboxilação do piruvato para 

a síntese de ácidos graxos. Este processo pode ser aumentado em casos de 

hiperinsulinemia, já que a insulina estimula a lipogênese (Sanders e Griffin, 2016). 

Uma dieta rica em lipídios pode também causar acúmulo de triacilgliceróis no fígado 

(Oakes et al., 1997). O depósito de triacilgliceróis no fígado pode ser resultado da 

ação de intermediários tóxicos gerados pelo metabolismo de lipídios, tal como o 

diacilglicerol (DAG) (Tilg et al., 2016). Os DAG por sua vez também sabidamente 

promovem prejuízos à sinalização insulínica, especialmente via ativação da proteína 

quinase Cε (Samuel et al., 2004; Gassaway et al., 2018; Birkenfeld e Shulman, 2014).  

A resistência à ação da insulina é prejudicial não apenas aos tecidos 

tradicionalmente sensíveis a este hormônio, como músculo esquelético, fígado, 

pâncreas e tecido adiposo. Há uma liberação compensatória de insulina na corrente 

sanguínea (hiperinsulinemia) para atender às ações da insulina necessárias nesses 

órgãos alvo. No entanto, em alguns tecidos, a elevação dos níveis de insulina resulta 

em ativação excessiva de vias de sinalização de fatores de crescimento dependentes 

de insulina, podendo causar, por exemplo, hipertrofia e fibrose (Whaley-Connell e 

Sowers, 2018). 
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2.5. Rins 

 

Os rins são extremamente dependentes da atividade mitocondrial, já que suas 

funções no organismo são de alta demanda energética: promovem a filtração do 

plasma, realizam reabsorção de nutrientes, regulam o balanço de eletrólitos e fluidos, 

mantêm a homeostase ácido-base e regulam a pressão arterial (Bhargava e 

Schnellmann, 2017). Quando há resistência à insulina, como na obesidade e no 

T2DM, ocorre acúmulo de glicose e ácidos graxos, há um desbalanço entre a 

quantidade de ERO geradas via oxidação dessas moléculas e as defesas 

antioxidantes na mitocôndria, causando queda na produção de ATP (adenosina 

trifosfato) e aumento de apoptose (Bhargava e Schnellmann, 2017).  

Conforme descrito anteriormente, a obesidade contribui para a ocorrência de 

lipotoxicidade e gera um quadro de inflamação crônica, com liberação de citocinas 

pró-inflamatórias. Além disso, os AGEs se ligam aos RAGE nos rins, desencadeando 

vias de processos inflamatórios pela ativação do fator de transcrição NFκB (nuclear 

factor kappa B). A combinação entre ambiente pró-oxidativo e inflamação causa danos 

à estrutura renal, culminando na progressiva e contínua perda de sua função (Inácio 

et al., 2020)  

Um tipo de alteração histológica que pode ocorrer na obesidade é a 

glomerulomegalia, que consiste no aumento anormal do glomérulo renal, e pode 

evoluir para glomeruloesclerose (Hughson et al., 2011). Este aumento de volume do 

glomérulo está relacionado com um aumento da velocidade de filtração glomerular 

devido à sobrecarga de moléculas a serem excretadas pelos rins em consequência 

da resistência insulínica (Tomino et al., 2011). Se não tratada, esse tipo de injúria renal 

pode evoluir para a doença renal crônica (DRC) ou, no caso do DM, para nefropatia 

diabética. Esta é caracterizada por albuminúria, acúmulo extracelular de proteínas de 

matriz extracelular e hipertrofia tubular epitelial e glomerular. Ao contrário da elevada 

velocidade de filtração glomerular observada nos estágios iniciais de desenvolvimento 

da doença, na fase crônica ocorre o contrário, diminuição da velocidade de filtração 

glomerular (Bhargava e Schnellmann, 2017). 
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2.6. Fosfodiesterases 

 

As fosfodiesterases (PDE) constituem uma classe de enzimas que hidrolisam 

os nucleotídeos cíclicos do tipo adenosina monofosfato cíclico (AMPc) e guanosina 

monofosfato cíclico (GMPc), gerando os produtos não cíclicos 5’-AMP e 5’-GMP, 

respectivamente. Ambos AMPc e GMPc são segundos mensageiros envolvidos na 

regulação de diversos processos metabólicos (Seifert et al., 2015). A inibição de PDE 

leva ao aumento nas concentrações intracelulares de AMPc e GMPc, prolongando os 

efeitos biológicos desencadeados por esses segundos mensageiros.  

A classe de PDE é subdividida em 11 famílias, distribuídas pelos diferentes 

tipos celulares do organismo (Maurice et al., 2014). Cada subfamília é composta por 

diferentes isoformas (Tabela 1), que apresentam propriedades catalíticas únicas, bem 

como diferente localização intracelular: cada isoforma de PDE ocupa um 

compartimento celular específico. As diferentes famílias de PDE também apresentam 

especificidades distintas aos substratos AMPc e/ou GMPc (Francis et al., 2011, Baillie 

et al., 2019).  
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Tabela 1. Famílias de fosfodiesterases, seus respectivos substratos e os principais tecidos de 

expressão das PDE. 

 

Fosfodiesterase / Genes Substratos Principais tecidos 

PDE 1  

A, B C 

Ca2+/calmodulina 

AMPc e GMPc 

Coração, neurônios centrais e periféricos, 

pulmão, músculo liso, células linfoides e 

mieloides 

PDE 2 

A 
AMPc e GMPc 

Cérebro, coração, fígado, pulmão, córtex da 

adrenal, endotélio e plaquetas 

PDE 3 

A, B 
AMPc e GMPc 

Coração, pulmão, fígado, tecidos adiposos, 

células-beta pancreáticas, endotélio, epitélio, 

plaquetas  

PDE 4 

A, B, C, D 
AMPc 

Células do sistema cardiovascular, nervoso, 

imune e inflamatório, fígado, pulmão e rins, 

músculo liso, células endoteliais 

PDE 5 

A 
GMPc 

Pulmão, cérebro, plaquetas, rins, músculo 

vascular liso, endotélio, tecidos 

gastrointestinais, pênis 

PDE 6  

A, B, C 
GMPc Fotoreceptores e glândula pineal 

PDE 7 

A, B 
AMPc 

Baço, cérebro, pulmões, rins, músculo 

esquelético, pâncreas, coração, células 

mieloides e linfoides 

PDE 8  

A, B 
AMPc 

Testículos, tireoide, fígado, músculo 

esquelético, coração, rins, ovários, cérebro, 

linfócitos T 

PDE 9 

A 
GMPc 

Baço, cérebro, células intestinais, rins, 

fígado, pulmões. 

PDE 10 

A 
AMPc e GMPc Cérebro e testículos 

PDE 11 

A 
AMPc e GMPc 

Músculo esquelético, rins, fígado, próstata, 

testículos e glândulas salivares e pituitária. 

 

Fonte: Boswell-Smith et al., 2006; Keravis e Lugnier, 2012; Maurice et al., 2014; Epstein et al., 2021. 
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PDE 4 hidrolisa especificamente AMPc (Figura 3) e está presente em diversos 

tipos celulares. O uso de inibidores de PDE 4 pode ser benéfico para o tratamento de 

doenças multifatoriais, incluindo a obesidade, pois o aumento na concentração de 

AMPc afeta uma variedade de processos metabólicos: em macrófagos, células 

dendríticas e células T-regulatórias, ocorre inibição da inflamação; há um aumento da 

lipólise em tecido adiposo branco e aumento de termogênese em tecido adiposo 

marrom; no fígado ocorre diminuição na deposição de lipídeos; no pâncreas ocorre 

um aumento na produção e secreção de insulina (Wu e Rajagopalan, 2016). 

 

 

Figura 3. Via de sinalização do AMPc. a: a subunidade Gα da proteína G ativa a enzima adenilato 

ciclase (AC), a qual converte ATP a AMPc; b: o AMPc se liga às subunidades regulatórias (R) da 

proteína quinase A (PKA), liberando as subunidades catalíticas (C) da enzima; c: ativação de canais 

iônicos por AMPc; d: fosfodiesterases (PDE, phosphodiesterase); e: EPAC (exchange protein activated 

by cAMP). AKAP: A-kinase anchoring protein. Fonte: adaptado de Wong e Scott, 2004. 

 

PDE 5 hidrolisa GMPc, e está presente em quantidades expressivas no tecido 

vascular liso, células endoteliais, rins, entre outros tecidos (Boswell-Smith et al., 2006; 

Keravis e Lugnier, 2012; Maurice et al., 2014).  

O GMPc é produzido a partir do GTP pela enzima guanilato ciclase (GC), que 

se apresenta em duas formas: transmembrana e citoplasmática (GCs). A GC, por sua 

vez, pode ser ativada por óxido nítrico (NO). O principal componente celular ativado 

por GMPc é a proteína quinase G (PKG), que propaga a sinalização da via NO-GMPc 

por fosforilar resíduos de serina ou treonina de uma série de efetores intracelulares 
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(Pfeifer, 2013; Klinger e Kadowitz, 2017) (Figura 4). No músculo liso, por exemplo, a 

ativação desta via nas células endoteliais leva ao relaxamento da musculatura. 

 Essa via de sinalização é particularmente prejudicada quando, na obesidade, 

há hiperglicemia e geração exacerbada de ERO e AGEs. É, portanto, estabelecida a 

disfunção endotelial, que se caracteriza pelo prejuízo da ação das enzimas eNOS 

(óxido nítrico sintase endotelial) e sGC (guanilato ciclase citoplasmática), culminando 

na diminuição da produção de óxido nítrico e GMPc, respectivamente. (Pfeifer et al., 

2013; Xu et al., 2021). 

 

 

Figura 4. Via de sinalização do GMPc. L-Arg: L-Arginina; eNOS: óxido nítrico sintase endotelial; NO: 

óxido nítrico; GCs: guanilato ciclase citoplasmática; GTP: guanosina trifosfato; GMPc: guanosina 

monofosfato cíclico; 5’GMP: guanosina monofosfato (forma não cíclica); PDE: fosfodiesterase; PKG: 

proteína quinase G. Fonte: autoria própria, 2021. 

 

 

2.6.1. Inibidores de fosfodiesterases 

 

Em revisão de Wahlang et al (2018), é possível encontrar diversos estudos 

acerca dos efeitos que o aumento da concentração de AMPc provoca no fígado, tecido 

chave no processo de regulação do metabolismo energético. As vias sinalizatórias 

desencadeadas por AMPc podem levar à diminuição na produção e no acúmulo de 

lipídeos no fígado. Isto foi observado em estudo de Zhang et al (2015), que 

demonstraram que o resveratrol promoveu melhora em quadro de esteatose hepática, 

por inibir PDE 4.  
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Um inibidor de PDE 4 comumente utilizado é o roflumilast, prescrito para o 

tratamento da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) e asma (Lin et al., 2016). 

Estudo de Wouters et al (2012) demonstrou que roflumilast possui efeitos benéficos 

sobre a homeostase de glicose, diminuindo os níveis de hemoglobina glicada e a 

glicemia de jejum em pacientes diabéticos.  

 

 

Figura 5. Estrutura química do roflumilast. Fonte: Drugbank, 2021. 

 

Os inibidores de PDE 5 são menos estudados acerca de seus efeitos sobre 

desordens metabólicas em comparação aos inibidores de PDE 4. Um grupo de 

pesquisa médica da Vanderbilt University Medical Center vem conduzindo um estudo 

clínico desde 2016 para verificar os efeitos do tratamento por 12 semanas com 

tadalafil (20 mg) em indivíduos obesos, avaliando principalmente os efeitos deste 

inibidor de PDE 5 no gasto energético, na sensibilidade e secreção de insulina e sobre 

o risco cardiometabólico; o estudo tinha previsão de término para 2020, porém foi 

suspenso devido à pandemia de COVID-19. Mas já é um indicativo da importância 

que o estudo com inibidores de fosfodiesterase vem ganhando. (U.S. National Library 

of Medicine, ClinicalTrials.gov, NCT02819440). 

O tadalafil é um inibidor de PDE 5, utilizado para o tratamento de disfunção 

erétil via promoção de relaxamento da musculatura lisa através do aumento dos níveis 

de GMPc e óxido nítrico (Schwartz et al., 2013). Também tem sido indicado para os 

tratamentos de hipertensão arterial pulmonar e hiperplasia prostática benigna 

(Maurice et al, 2014). 
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Figura 6. Estrutura química do tadalafil. Fonte: Drugbank, 2021. 

 

 

2.7.  Reposicionamento de fármacos 

 

Roflumilast e tadalafil são interessantes candidatos para serem reposicionados 

ao tratamento de disfunções metabólicas. O reposicionamento de fármacos consiste 

na descoberta de novas indicações para medicamentos, além daquelas indicações 

previstas em bula e que, portanto, já foram estudadas e aprovadas (Ashburn e Thor, 

2004). Essa estratégia é vantajosa, já que a descoberta de novas moléculas e todo o 

processo de lançamento de um medicamento inédito é oneroso e demanda um longo 

tempo. Para o reposicionamento de fármacos também é necessária realização de 

estudos clínicos. No entanto, o reposicionamento continua sendo vantajoso, pois o 

medicamento já foi aprovado para uso, portanto é comprovadamente seguro e eficaz 

(Langedijk et al., 2015; Arcaro et al., 2018).   

Um dos mais famosos exemplos de reposicionamento é o inibidor de PDE 5 

sildenafil. Na fase de pesquisa e desenvolvimento, a indústria farmacêutica Pfizer 

planejava um novo medicamento anti-hipertensivo, até que durante os estudos 

clínicos identificaram como efeito adverso casos de ereção. A Pfizer decidiu então por 

reposicionar o sildenafil (Viagra®) e comercializá-lo como tratamento para disfunção 

erétil, revolucionando este mercado (Jourdan et al., 2020). 
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2.8. Nanopartículas 

 

Visto que roflumilast é insolúvel em água (0.52-0.56 mg/L a 22°C, experimental, 

Drugbank, 2021) e que tadalafil também é praticamente insolúvel em água (220 mg/L 

a 25ºC, teórica, Drugbank, 2021), estes fármacos podem ter sua veiculação facilitada 

via utilização de sistemas lipídicos nanoestruturados (SLN). Em relação ao tadalafil, 

estudos já foram realizados com o objetivo de melhorar sua solubilidade e, 

consequentemente, a biodisponibilidade, através do uso de dispersões sólidas (Choi 

et al., 2017), sistema de delivery auto-nanoemulsionante (El-Badry et al., 2014), entre 

outros. 

As nanopartículas têm sido cada vez mais utilizadas conforme o 

desenvolvimento farmacotécnico avança, seja na indústria de cosméticos, vacinas, 

medicamentos quimioterápicos, entre muitas outras aplicações. Nanopartículas 

variam de 10 a 1000 nm e, por estar na escala nanométrica, conferem características 

aos fármacos encapsulados, como: aumento da biodisponibilidade, liberação 

controlada, solubilização e liberação próxima ao local de ação (Singh e Lillard, 2009). 
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3. OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos dos tratamentos de camundongos em sistema-modelo in vivo 

de obesidade e resistência à insulina com roflumilast (inibidor de PDE 4) ou tadalafil 

(inibidor de PDE 5), veiculados em sistema lipídico nanoestruturado (SLN), sobre as 

alterações fisiometabólicas e biomarcadores do estresse glico-oxidativo, com ênfase 

nos seguintes tecidos: plasma, fígado e rins. 

 

3.1 . Objetivos específicos  

 

Em camundongos submetidos ao sistema-modelo in vivo de obesidade e 

resistência à insulina (oferta de dieta hiperlipídica por 16 semanas), avaliar os efeitos 

do tratamento por 8 semanas com roflumilast (inibidor de PDE 4) ou com tadalafil 

(inibidor de PDE 5), veiculados em sistema lipídico nanoestruturado (SLN), 

monitorando: 

- Evolução de peso corporal e da ingestão alimentar; 

- Massas dos tecidos adiposos brancos epididimal e retroperitoneal, bem como 

do tecido adiposo marrom interescapular; 

- Massas de coração, fígado, rins e músculo esquelético gastrocnemius; 

- Tolerância à glicose oral e sensibilidade à insulina; 

- Níveis de marcadores bioquímicos plasmáticos: colesterol total, colesterol-

HDL, triacilgliceróis, albumina, alanina aminotransferase (ALT) e ácido úrico; 

- Níveis de biomarcadores de lipoperoxidação (TBARS) em plasma, fígado e 

rins; 

- Níveis de biomarcadores de glicação avançada (AGEs fluorescentes) em 

plasma, fígado e rins; 

- Atividade da enzima antioxidante PON 1 no plasma; 

- Atividade das enzimas antioxidantes SOD, CAT e GSH-Px em fígado e rins. 
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7.  CONCLUSÃO 

 

Com os resultados obtidos, pode-se concluir que os inibidores de 

fosfodiesterases roflumilast e tadalafil possuem potencial para serem utilizados no 

tratamento da obesidade e suas complicações. Entretanto, apesar de diversos 

estudos clínicos já terem sido realizados com inibidores de fosfodiesterases, diversos 

mecanismos relacionados aos benefícios desses fármacos ainda não foram 

totalmente elucidados. 

Roflumilast (inibidor de PDE 4) e tadalafil (inibidor de PDE 5) preveniram de 

maneira significativa o ganho de peso corporal, com destaque para os efeitos 

antiobesogênicos do roflumilast. Ambos os tratamentos, nas duas doses utilizadas, 

promoveram melhorias significativas na tolerância à glicose e na sensibilidade à 

insulina demonstrando o efeito benéfico que esses inibidores de fosfodiesterases 

possuem sobre o metabolismo de glicose. 

Os tratamentos com roflumilast e com tadalafil também foram eficazes na 

prevenção dos danos glico-oxidativos em animais obesos. Em animais alimentados 

com dieta HL e tratados com esses inibidores de fosfodiesterases, houve diminuição 

nos níveis de AGEs fluorescentes no plasma e nos rins, bem como diminuição nos 

níveis de TBARS em plasma, fígado e rins. Todos esses fatores podem ter contribuído 

sobremaneira para a proteção da atividade da enzima antioxidante PON 1, o que pode 

ser extremamente importante na atenuação das complicações cardiovasculares 

associadas às disfunções metabólicas.  

Esse estudo avança no estado-da-arte dos inibidores de fosfodiesterases, 

reunindo evidências pré-clínicas acerca de seus benefícios nas alterações observadas 

na obesidade; tais evidências contribuem para novos estudos que tenham como 

objetivo contribuir para o reposicionamento de inibidores de PDE 4 e 5 para o 

tratamento da obesidade, diabetes mellitus e complicações associadas. 
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