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RESUMO
Diabetes melittus é uma doença característica da disfunção do metabolismo de carboidratos e a sua principal
característica é o índice elevado de glicose no sangue, conhecido como hiperglicemia. Estudos demonstraram que a
Stevia rebaudiana é uma planta rica em glicosídeos de esteviol com alto poder edulcorante e que possuem propriedades
importantes. Além disso, alguns estudos vêm demonstrando que esta planta é fonte de antioxidantes naturais que
podem ser importantes para o controle e tratamento da doença, dentre esses compostos estão compostos fenólicos e
flavonoides. O suplemento proteico conhecido como whey, na forma isolada ou concentrada, possui diversas
propriedades que podem atuar como adjuvantes no tratamento de síndromes metabólicas diabetes mellitus. O objetivo
deste trabalho foi avaliar a ação insulinotrópica do whey protein isolado fortificado com uma fração de S. rebaudiana
(0,2%), rica em compostos antioxidantes e livre de glicosídeos, em ratos diabéticos induzidos por estreptozocina
suplementados por gavagem esofágica durante 35 dias. Foram atribuídos cinco grupos experimentais, ND (não
diabético), DC (diabético controle), DI (diabético suplementado com o isolado), DF (diabético suplementado com a
fração), DIF (diabético suplementado com o isolado+fração). A secreção de insulina foi determinada por
radioimunoensaio. Os resultados mostraram que houve aumentos significativos do hormônio insulina nos grupos
tratados, sendo o grupo DF o que apresentou resultados significativamente mais expressivos. Nos valores do grupo DIF
pode ser observado que houve um incremento do efeito insulinotrópico do isolado. Esse estudo revelou que frações de
estévia apresentam potencial de efeito aditivo ou fortificador de suplementos alimentares para pacientes diabéticos.
PALAVRAS-CHAVE: Diabetes; Fração antioxidante de estévia; Insulina; Stevia rebaudiana; Whey protein isolado.

1 INTRODUÇÃO
Diabetes mellitus é caracterizada por uma disfunção no metabolismo de carboidratos, gordura
e de proteínas. O tipo 1 é causado por reações autoimunes do organismo, em que os próprios
anticorpos atuam contra a produção de insulina pelas células β do pâncreas. Desse modo, estas
células β são destruídas e, consequentemente, a insulina não é suficientemente produzida.
(NELSON; COX, 2014; ATKINSON; MACLAREN, 1994).
De maneira geral, a insulina é um dos principais reguladores das vias metabólicas dos
organismos e a sua principal função é a homeostase dos níveis de glicose sanguínea. Este
hormônio atua no mecanismo de sinalização de captação do açúcar, presentes em diversos tecidos,
e dirigindo-o para o interior das células para ser utilizado na síntese de glicogênio, lipídios e
proteínas. O diabetes não controlado se caracteriza por altos níveis de glicose no sangue,
denominado hiperglicemia, e também a distúrbios como poliúria, glicosúria, podendo levar até a
falência de alguns órgãos (NELSON; COX, 2014).
O diabetes requer insulinoterapia, uso contínuo de medicamentos e um controle cuidadoso de
uma alimentação balanceada. A ingestão de alimentos, aditivos ou suplementos pode atuar de forma
significativa como adjuvantes nesse tratamento (ASIF, 2014; MILANI et al., 2016; GAUDEL et al.;
2013).
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A Stevia rebaudiana Bertoni (Bert.) é uma planta da família Asteraceae nativa da América do
Sul, que é cultivada em diversos países para fins de pesquisa, industrialização e comercialização de
seus principais produtos, os glicosídeos de esteviol (rebaudiosídeo A e esteviosídeo). (DACOME et
al., 2005; FERRI et al., 2006). Além dos glicosídeos, as folhas desta planta apresentam compostos
antioxidantes como fenólicos e flavonoides que podem atuar de maneira benéfica em diversas
síndromes ou doenças metabólicas (MILANI et al., 2017; JEPPESEN, et al, 2002).
O isolado proteico obtido a partir do soro do leite é conhecido como whey protein. Suas
proteínas possuem propriedades como efeitos insulinotrópicos, antioxidantes, antimicrobianos,
antivirais, aumento da digestibilidade, atividade na úlcera e anti-câncer. Essas proteínas são
principalmente β-lactoglobulina, α-lactoalbumina, imunoglobulinas, peptídeos, albumina sérica
bovina, lactoferrina e lactoperoxidases. (SGARBIERI, 2004; MCINTOSH e LEU, 2001).
Segundo Milani et al, 2017, uma fração de Stevia obtida pelo fracionamento com acetato de
etila, quando adicionada ao whey protein isolado (0,2%), apresentou um incremento de 80% na
atividade antioxidante do whey. A suplementação desse produto em ratos diabéticos resultou na
redução da hiperglicemia, frutosamina e melhores resultados no teste de tolerância à glicose (GTT).
Sendo assim, o objetivo deste trabalho é mostrar os efeitos insulinotrópicos de ratos
diabéticos induzidos por estreptozotocina, suplementado com fração de estévia e isolado proteico do
soro do leite.
2

MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 MATERIAIS
A fração de stevia (F) foi obtida a partir de folhas de S. rebaudiana (variedade seminal: Stevia
UEM-13) cultivadas na Universidade Estadual de Maringá (UEM, Maringá, Paraná, Brasil). Do soro
de leite desnatado e pasteurizado, adquirido da leiteria Flora Leite (Flórida, Paraná, Brasil) foi obtido
o whey protein isolado (I). A estreptozotocina foi adquirida da Sigma. A concentração plasmática de
insulina foi determinada por radioimunoensaio (kit RI-13 K, reagentes e anticorpos específicos para
ratos, Linco Research Inc.). O alimento para roedores (ração) foi obtido de Nuvilab (Colombo,
Paraná, Brasil).
2.2 SUPLEMENTO DE WHEY PROTEIN ISOLADO COM ADIÇÃO DE FAS (WPI + FAS)
De acordo com Milani et al. (2017), uma fração de Stevia (0.2%) foi adicionada ao whey
protein isolado, e a sua proporção foi determinada de acordo com os resultados obtidos por
Shivanna et al. (2013) que observaram efeitos antidiabéticos em animais experimentais alimentados
com ração contendo 4% de folhas de S. rebaudiana.
2.3 INDUÇÃO DO DIABETES
Para a indução da Diabetes Melittus, foi administrado única aplicação, via intraperitonial, de
estreptozotocina na dose de 40 mg/kg p.c, após jejum noturno de 12 horas dos animais. Após a
aplicação, os animais permaneceram em jejum por mais quatro horas. Após três dias, foram
selecionados apenas os animais diabéticos que apresentarem glicemia igual ou maior que 200
mg/dl. A estreptozocina foi dissolvida em tampão citrato (0,05M; pH 4,5).
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2.4 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL
Os 50 animais (ratos Wistar machos), com 55 dias de idade, foram divididos em dois grupos,
sendo um grupo normal (ND, n=10) e outro diabético. O grupo diabético será dividido em 4
subgrupos, caracterizando os seguintes tratamentos: Grupo DC (n=10): ratos diabéticos controle,
com dieta padrão; Grupo DF (n=10): ratos diabéticos suplementados com fração estévia; Grupo DI
(n=10): ratos diabéticos suplementados com whey isolado); E grupo DIF (n=10): ratos diabéticos
suplementados com o whey isolado fortificado com a fração stévia. O grupo DC foi submetido ao
mesmo tipo de procedimento, recebendo apenas água.
A suplementação foi realizada por via oral, por meio de sonda esofágica, durante 35 dias. A
quantidade de suplemento foi de 100 mg do respectivo produto/ kg de peso corporal/ dia. Após o
período de tratamento, foi realizada a eutanásia.
2.5 ANÁLISE DE GLICEMIA SEMANAL
Semanalmente, uma gota de sangue foi retirada por uma punção caudal para o controle
sanguíneo da glicemia por meio do glicosímetro da marca MediSence Optium.
2.6 TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE (GTT)
No final do tratamento, após o jejum noturno de 12h, os animais foram submetidos ao GTT
oral. Após a amostragem de sangue (punção caudal) para a glicemia no tempo zero, os animais
receberam uma sobrecarga de glicose (1,5 g / kg/ gavagem). Novas amostras de sangue foram
coletadas 15, 30, 60, 90 e 120 min após a sobrecarga de glicose e a glicemia foi determinada
usando um glicosímetro da MediSence Optium.
2.7 AVALIAÇÃO DOS EFEITOS INSULINOTRÓPICOS
Na eutanásia, o sangue foi retirado e centrifugado a 3000 rpm, durante 10 min. A
concentração de insulina no meio de incubação foi determinada por radioimunoensaio. Este método
é baseado na competição entre a insulina marcada com radioisótopo 125I e a insulina não marcada
pelo anticorpo anti-insulina, que é produzido em cobaias. Considerando que as quantidades de
hormônio radioativo e do anticorpo são constantes, a formação do complexo (insulina
marcada/anticorpo) depende da quantidade de insulina fria presente na solução (PUPO e
MARREIRO, 1970). Foram utilizados 100µL da amostra + 200µL de insulina radioativa (quente)
contendo o anticorpo.
2.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados foram submetidos à análise de variância usando o teste de Tukey (p < 0,05). O
programa estatístico SAS (Statistical Analysis System 2006, versão 9.1) e GraphPad Prism versão
5.0 foram utilizados.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

De acordo com Milani et al. (2017), os testes fisiológicos revelaram que os três suprimentos
(fração Stevia, whey protein isolado e whey protein isolado fortificado com Stevia) contribuíram para
melhorar o controle metabólico de ratos diabéticos. Um parâmetro muito importante para indicar o
controle da diabetes, é o índice glicêmico. Este parâmetro foi analisado semanalmente e pelo teste
do GTT. Os resultados mostraram que em ambos a fração de estévia fortificou os efeitos do isolado
e ainda no grupo DF os valores foram ainda mais expressivos.
A suplementação de diferentes dietas aos animais de experimentação propiciaram respostas
insulinotrópicas diferentes, conforme pode ser observado na Figura 1. Observando-se as diferenças
significativas sobre as respostas do aumento de secreção de insulina, representados pelos
asteriscos, é possível notar que os animais não diabéticos (ND) suplementados com dieta padrão
produzem uma resposta menor do que o grupo diabético suplementado com fração de Stevia (DF),
com (p < 0,05). A análise de outros grupos diabéticos mostrou que a suplementação do whey
fortificado (DIF) possui um incremento significativo na secreção de insulina em comparação ao
diabético suplementado somente com whey isolado (DI), mostrando o potencial insulinotrópico
combinado. Entretanto, a produção de insulina pelo grupo suplementado com fração (DF) difere
significativamente do grupo suplementado somente com whey isolado (DI), tendo o DF uma maior
secreção de insulina, em comparação ao DI, (p < 0,05). Assim, pode-se afirmar que o potencial
insulinotrópico está associado mais fortemente à fração de Stevia.
Os resultados das glicemias semanais e do GTT são em grande parte justificados pelo efeito
da secreção de insulina mostrado neste trabalho.
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Figura 1: Insulina (%) secretada em ratos diabéticos e não diabéticos. ND não diabético, DC diabético
controle, DF diabético suplementado com fração de Stevia, DI diabético suplementado com whey Isolado, DIF
diabético suplementado com whey Isolado fortificado com fração de Stevia. * difere do grupo DI (p < 0,05); **
difere do grupo DI (p < 0,05); ***difere do DF (p < 0,05).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As analises de insulina revelaram que os três suplementos (WPI, FAS e WPI+FAS)
contribuíram para aumentar a secreção de insulina nos ratos diabéticos.
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No entanto o efeito mais pronunciado foi observado no grupo suplementado com a fração e
que esta fortificou esse efeito no whey. Esses resultados corroboram com as propriedades
hipoglicemiantes descritas em Milani et al., 2017, e mostram que a fração de estévia tem alto
potencial para ser utilizada como um aditivo em suplementos alimentares com funcionalidades
satisfatórias.
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