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RESUMO 

O Diabetes mellitus é caracterizado pela alta concentração de glicose sanguínea causada pela falha na produção ou 
ação da insulina secretada pelas células β-pacreáticas. O Whey protein tem sido usado como um suplemento na 
alimentação de diabéticos, apresentando benefícios no metabolismo desses portadores. Stevia rebaudiana é fonte de 
compostos com potencial antioxidante e insulinotrópico e, a partir de suas folhas foi obtida uma com fração com acetato 
de etila, rica em fenólicos e flavonoides, que foi adicionada ao Whey protein isolado (0,2 mg/100 g). Esse suplemento foi 
utilizado no tratamento de animais diabéticos induzidos por streptozotocina (100 mg/kg de p.c/ dia, durante 35 dias). 
Quatro grupos diabéticos foram estabelecidos: diabético controle (DC), diabético tratado com Whey (DW), diabético 
tratado com a fração de Stevia (DS) e diabético tratado com Whey adicionado da fração Stevia (DWS). Um grupo não 
diabético (ND) e não suplementado também foi estabelecido. Semanalmente foram avaliadas as glicemias de jejum e no 
estado alimentado, e ao final do tratamento, após a eutanásia dos animais o pâncreas foi submetido a análise de 
imunohistoquímica para avaliar a secreção de insulina por imunomarcação com anticorpo anti-insulina primário (mouse) 
e contracoloração com hematoxilina. Os resultados mostraram que os grupos DS e DW apresentaram redução nas taxas 
glicêmicas e aumento na secreção de insulina. Além disso, o grupo DWS exibiu melhores resultados nesses parâmetros, 
o que mostra que a fração de Stevia fortificou e proporcionou melhora nas propriedades metabólicas do Whey e, 
portanto tem potencial para ser usada como aditivo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Whey protein, Stevia rebaudiana, Imunohistoquímica do pâncreas, Diabetes mellitus. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 
O diabetes é uma condição heterogênea caracterizada por hiperglicemia como consequência 

de defeitos na secreção de insulina, resistência à insulina/ação ou combinação desses dois fatores. 
Historicamente, os pacientes com diabetes foram classificados em duas categorias principais: 
diabetes mellitus tipo 1 (T1DM), caracterizada por uma deficiência quase absoluta de secreção de 
insulina e diabetes mellitus tipo 2 (DM2) onde a causa é uma combinação de resistência à insulina e 
um defeito secretor de insulina (KARALLIEDDE et al, 2014).  

Diversos estudos mostraram que o estresse oxidativo devido à geração de espécies reativas 
em excesso estão presentes na iniciação e progressão de complicações diabéticas. Um resultado 
positivo foi indicado sugerindo que diminuir esse estresse oxidativo pode revelar-se uma estratégia 
alternativa em terapia além dos antidiabéticos orais (DUVVURI et al, 2014).  

Estudos recentes demonstram Whey protein possui efeitos antioxidantes e insilunotrópicos e 
por isso, têm potencial para ser usado como um suplemento na alimentação de diabéticos, sendo 
um adjuvante no tratamento. Essas propriedades podem ser potencializadas com a adição de 
compostos bioativos com alto poder antioxidante. As plantas de Stevia rebaudiana são fontes 
desses compostos e, a partir de suas folhas, foi obtida uma fração com acetato de etila. Essa fração 
é rica em compostos fenólicos e flavonoides e por isso, pode aumentar as atividades antioxidantes 
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ou antidiabéticas das proteínas do soro do leite, fortalecer seus produtos e produzir efeitos ainda 
mais pronunciados, especialmente em relação às complicações metabólicas da DM. (MILANI et 
al,2017). Com isso, objetivo desse trabalho foi avaliar a secreção de insulina pelas células β-
pancreáticas e a redução da hiperglicemia de animais diabéticos suplementados com Whey protein 
isolado fortificado com fração de Stevia rebaudiana. 

 
2  MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 OBTENÇÃO DA FRAÇÃO ACETATO DE ETILA DE STEVIA (FAS) RICA EM COMPOSTOS 
FENÓLICOS E FLAVONOIDES 

 
As folhas secas (100 g) que foram previamente molhadas foram adicionadas a 500 mL de 

metanol e extraídas usando um aparelho Soxhlet por 4 h. A extração foi repetida até se obter um 
extracto metanólico incolor, que depois foi filtrado e evaporado num evaporador rotativo (Buchi) a 
50°C sob vácuo. O pó resultante (35,8 g de extracto metanólico seco) foi hidratado com 400 mL de 
água desionizada e submetido a fracionamento com diferentes solventes (hexano, clorofórmio, 
acetato de etila e isobutanol). A FAS (Fração Antioxidante de Stevia) obtida com acetato de etila 
apresentou compostos fenólicos e exibiu alta atividade antioxidante e foi adicionada ao Whey protein 
Isolado (WPI). 
       
2.2 OBTENÇÃO DO WHEY PROTEIN (WPI) A PARTIR DO SORO DO LEITE 

 
O WPI foi obtido de acordo com MILANI et al. (2017).  
 

2.3 WHEY PROTEIN FORTIFICADO COM A FRAÇÃO ACETATO DE ETILA 
 
A FAS (0,2%) foi adicionada ao WPI, e a proporção foi determinada de acordo com os 

resultados obtidos por SHIVANNA et al. (2013), que observaram efeitos antidiabéticos em animais 
experimentais alimentados com alimento contendo 4% de folhas de S. rebaudiana. 

 
2.4 ANIMAIS EXPERIMENTAIS 

 
O protocolo experimental foi aprovado pelo Comitê de Ética da UEM no Uso de Animais no 

Comitê de Experimentação (Protocolo nº 8796250415). Ratos Wistar machos (50 dias de idade) 
foram obtidos do Biotério Central da UEM. Os animais foram acondicionados em gaiolas coletivas 
(46 cm x 24 cm x 20 cm, cinco animais por gaiola) e mantidos no biotério setorial do Departamento 
de Ciências Fisiológicas do UEM nas seguintes condições: 23°C, 12h fotoperíodo claro/escuro, água 
e alimentação (Nuvilab, Colombo, PR, Brasil) ad libitum. Após um jejum durante a noite durante 12h, 
os animais foram sedados com tiopental de sódio (40 mg/kg de p.c, i.p) para induzir diabetes 
(estreptozotocina, 40 mg / kg, v.i). No terceiro dia após a indução do diabetes, foram selecionados 
os animais que apresentaram glicemia em jejum igual ou superior a 200 mg/dL e glicemia na 
condição alimentada igual ou superior a 300 mg/dL. Os valores glicêmicos e o peso corporal foram 
utilizados para criar quatro grupos de animais diabéticos que apresentaram o mesmo grau de 
severidade do diabetes antes de iniciar a suplementação alimentar. Foram estabelecidos cinco 
grupos experimentais com n=10 animais por grupo: um grupo de animais não diabéticos (ND = não 
diabético) e quatro grupos de animais diabéticos (DC=Diabetico controle, DW=Diabetico 
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suplementado com Whey protein, DS=Diabético suplementado com a fração de Stevia e 
DWS=diabético suplementado com Whey protein fortificado com a fração de Stevia).  

Foram utilizados três tipos de suplementos alimentares: (1) DW (100 mg/kg p.c), (2) DS (0,2 
mg/kg p.c) e (3) DSW (100 mg de FAS+WPI/kg p.c). A suplementação oral foi realizada diariamente 
por um período de 30 dias por gavagem esofágica. O grupo controle de animais diabéticos recebeu 
água pura.  

 
2.5 ANÁLISE DA GLICEMIA SEMANAL 

 
A cada semana, a glicemia de jejum e a glicemia na condição alimentada foram registradas. A 

glicemia foi determinada em amostras de sangue obtidas a partir da ponta caudal e analisadas 
utilizando um glicosímetro do MedienSence Optium.  

 
2.6 ANÁLISE IMUNO-HISTOQUÍMICA DO PÂNCREAS 

 
Após eutanásia, o pâncreas foi fixado (paraformaldeído 4%), emblocado (parafina) e cortado 

(6 µm). Realizou a imunomarcação com anticorpo anti-insulina primário (mouse) e contracoloração 
com hematoxilina. As imagens foram capturadas (programa Q Capture pró) e analisadas (Image Pro 
Plus, version 4.5, Media Cybernetics, Silver Spring, MD) para avaliação da percentagem de células 
imunorreativas para insulina. Analisou-se 30 áreas de 50x50 µm de ilhotas pancreáticas, nas quais 
as células positivas e negativas para insulina foram contadas, perfazendo-se um índice de 
marcação. 

 
3  RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Foram observadas altas concentrações de glicose sanguínea em jejum (Fig. 1A) e na 
condição alimentado (Fig. 1B). Estes resultados confirmaram a indução de diabetes pela 
estreptozotocina. Este medicamento diabetogênico causa a alquilação do DNA e a morte de células 
ß-pancreáticas e, consequentemente, reduz a secreção de insulina (JUNOD et al., 1969).  

 
Figura 1. A) Glicemia em jejum; B) Glicemia no estado alimentado 

ND = Normal controle; DC = Diabético controle; DS = Diabético suplementado com FAS; DW = Diabético suplementado 
com WPI; DSW = Diabético suplementado com WPI + FAS 
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A Figura 1A mostra os valores semanais de glicemia de jejum (amostragem de sangue às 

18h00 após 10 h de jejum diurno) durante o período de suplementação e no detalhe, os valores da 
AUC (área sob a curva). É possível observar que os valores glicêmicos do grupo DSW foram 
significativamente inferiores ao dos outros grupos de ratos diabéticos, e que a partir do 14º de 
suplementação esses números não diferiram do grupo de animais não diabéticos (ND). Os grupos 
DW e DS também apresentaram glicemias reduzidas não diferindo estatisticamente. Na condição 
alimentar reduzida, o mesmo perfil de redução pode ser constatado, especialmente a partir do 21º 
dia de suplementação (Fig. 1B).  

Assim sendo, os três suplementos alimentares administrados efetivamente melhoraram o 
controle glicêmico em ratos diabéticos. Notavelmente, o grupo DWS apresentou menor glicemia do 
que os grupos DW e DS, sugerindo os benefícios de fortalecer o Whey protein (WPI) com a fração 
acetato de etila da Stevia (FAS) e indicando que o suplemento fortificado (WPI+FAS) apresenta 
melhor qualidade funcional e pode ser usado como adjuvante no tratamento de DM e para prevenir 
doenças associadas. 

Os resultados obtidos na análise imuno-histoquímica (Figura 3 e figura 4) demonstram que os 
4 grupos de animais diabéticos diferiram significativamente do grupo C e que os 3 grupos de ratos 
diabéticos que receberam suplementação diferiram significativamente do grupo diabético controle. 
Os resultados mostraram ainda que entre os grupos suplementados, os grupos DW e DWS diferiram 
significativamente do grupo DS. Esses resultados indicam aumento da secreção de insulina após a 
suplementação de FAZ+WPI, e esses dados corroboram com os efeitos hipoglicêmicos encontrados 
durante todo o período de tratamento. 

 

             
 

Figura 3: A) Análise do pâncreas do animal diabético tratado com Whey protein; B) Animal diabético tratado 
com Stevia; C) Animal diabético tratado com Whey protein suplementado com Stevia 

 
Figura 4: Número de células insulino-positivas 

ND  = Normal controle; DC = Diabético controle; DS = Diabético suplementado com FAS; DW = Diabético suplementado 
com WPI; DSW = Diabético suplementado com WPI + FAZ. Os valores estão expressos em média ± E.P.M. * difere dos 

outros grupos (p<0.05); ** difere de DS, DW e DSW (p<0.05); *** difere de DW e DSW (p<0.05). 
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Esta análise imuno-histoquímica reforçou os resultados obtidos no trabalho em que os testes 
fisiológicos revelaram que os três suplementos (WPI, FAS e WPI + FAS) contribuíram para melhorar 
o controle metabólico de ratos diabéticos. 

 
4  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os testes realizados neste estudo revelaram que os três suplementos (FAS, WPI e WPI+FAS) 

contribuíram para melhorar o controle metabólico de ratos diabéticos. Além disso, WPI+FAS foi 
identificado como suplemento alimentar com funcionalidade significativa, e que apresentou maiores 
efeitos na secreção de insulina e na redução glicêmica de ratos diabéticos, demonstrando que a 
FAS possui aplicações potenciais como um fortalecedor em atividades antidiabéticas que podem ser 
usadas para enriquecer alimentos ou suplementos. 
 
REFERÊNCIAS 
 
DUVVURI, L.S.; KATIYAR, S.; KUMAR, A.; KHAN, W. Delivery aspects of antioxidants in diabetes 
management. Expert Opinion, Informa, v.12, n.5, 2015. 
 
JUNOD, A., LAMBERT, A. E., STAUFFACHER, W.; RENOLD, A.E. Diabetogenic action of 
streptozotocin: relationship of dose to metabolic response. J Clin Investig, Ann Arbor, v.48, n.11, 
1969. 
 
KARALLIEDDE, J.; GNUDI, L. Diabetes mellitus, a complex and heterogeneous disease, and the role 
of insulin resistance as a determinant of diabetic kidney disease. Nephrol Dial Transplant, London 
v.31, n.2 2016. 
 
KOGA K.; HONDA K.; ANDO, S.; HARASAWA, I.; KAMIYA, H.; TAKANO, Y. Intrathecal clonidine 
inhibits mechanical allodynia via activation of the spinal muscarinic M1 receptor in streptozotocin-
induced diabetic mice. Eur J Pharmacol, San Francisco, v.505, n.1, 2004. 
 
MILANI, P. G; FORMIGONI, M.; LIMA, Y. C.; PIOVAN, S.; PEIXOTO, G. M. L.; CAMPARSI, D. M.; 
RODRIGUES, W. N. S.; DA SILVA, J. Q. P.; AVINCOLA, A. S.; PILAU, E. J.; DA COSTA, C. E. M.; 
DA COSTA, S.C. Fortification of the Whey protein isolate antioxidant and antidiabetic activity with 
fraction rich in phenolic compounds obtained from Stevia rebaudiana (Bert.). Bertoni leaves. Food 
Scientists & Technologists, Karnataka, v.54, n.7, 2017. 
 
MILANI, P.G., DACOME, A.S., NALESSO, C.C.F., FIORENTI, C.A., COSTA, C.E.M., COSTA, S.C. 
Functional properties and sensorial testing of Whey protein concentrate sweetened with rebaudioside 
A. Revista de Nutrição, Campinas, v.29, n.1, 2016. 
 
SHIVANNA; N., NAIKA, M.; KHANUM, F., KAUL, V.K. Antioxidant, antidiabetic and renal protective 
properties of Stevia rebaudiana. J Diabetes Complicat, Amsterdam, v.27, n.3, 2013. 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

