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Diabetes mellitus é uma doença de caráter multifatorial, cuja consequência é a hiperglicemia.1,2 

Esta última de forma crônica está relacionada com a formação de radicais livres, especificamente 

os produtos finais da glicação avançada (AGES – Advanced glycation end products), e com 

processos inflamatórios como nefropatia e neuropatia.3 Cochlospermum regium (Schrank) Pilg., 

Bixaceae, é uma planta do cerrado conhecida por seu poder anti-inflamatório. O objetivo deste 

estudo foi realizar a análise fitoquímica e avaliar os efeitos antioxidantes, antiglicação e 

antidiabéticos do extrato hidrometanólico de raízes do C. regium, através de modelos 

experimentais in vitro e in vivo (ratos Wistar). Foram avaliados os teores de fenólicos totais, 

flavonoides, taninos condensados e flavonol. A atividade antioxidante foi avaliada através dos 

métodos de DPPH, ABTS, -caroteno/ácido linoleico e malondialdeído (MDA). A avaliação 

antidiabética foi realizada através de modelos in vivo através de Teste Oral de Tolerância à 

Glicose (TOTG) em animais normoglicêmicos, animais diabéticos induzidos com aloxano 

tratados por 7 dias, e um tratamento prolongado de 14 semanas com dieta hiperglicídica. O efeito 

antiglicação foi avaliado através de modelo BSA/glicose durante 14 e 28 dias. O extrato 

hidrometanólico apresentou elevada concentração de compostos fenólicos (1443,04 ± 8,34 mg de 

equivalentes de ácido gálico/g de extrato), e flavonoides (708,75 ± 12,54 mg de equivalentes de 

quercetina/g de extrato). O extrato apresentou efeito antioxidante, demonstrando um IC50 

próximo aos padrões. Houve inibição de formação de AGES nos períodos de 14 e 28 dias de 

forma significativa. Os modelos antidiabéticos in vivo, demonstraram uma resposta significativa 

na dose de 100 mg/kg nos TOTG, acompanhado de aumento do conteúdo de glicogênio 

hepático, uma resposta significativa na diminuição da glicemia de jejum dos animais diabéticos, 

induzidos com aloxano, após 7 dias de tratamento, com doses diárias de 100 mg/kg e ainda uma 

diminuição nos triacilglicerídeos após 14 semanas de dieta hiperglicídica, sendo 4 semanas de 

tratamento com C. regium. A atividade antidiabética e diminuição dos triacilglicerídeos já foram 

relatadas em outros membros da mesma família como a C. planchonii. Assim, o extrato de C. 

regium apresentou promissores efeitos antioxidantes, antiglicação e antidiabético que podem 

estar relacionados com seu alto conteúdo de fenólicos.  
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