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1    INTRODUÇÃO 

 

A glicose é a principal fonte de energia para as células. A manutenção da 

glicemia do sangue é necessária para abastecer de energia todas as células. O 

hormônio regulador principal para o metabolismo intermediario é a insulina, produzida 

e secretada pelas células ß das ilhotas de Langerhans do pâncreas (WEI et al., 

2003).  A insulina é capaz de induzir respostas anabólicas no fígado, tecido muscular 

e tecido adiposo, sendo importante para a homeostase de lipídios e carboidratos, 

consequentemente para o funcionamento do organismo. Além de isso, a insulina 

regula vários processos fisiológicos em diferentes tipos celulares e tecidos como fluxo 

de íons, captação de aminoácidos, expressão gênica, proliferação celular, apoptose, 

rearranjo do citoesqueleto e regulação de enzimas celulares (MYERS; WHITE, 1996; 

MAASEN; OWENS, 1997). 

 

A deficiência na secreção e/ou ação da insulina resulta na doença diabetes 

mellitus que é caracterizada pela presença de hiperglicemia, sede, fome e aumento 

do volume da urina (PARTANEN et al., 1995).  

 

O chá das folhas de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl) H. Robinson 

(yacon) apresenta atividade hipoglicêmica em ratos normais e com diabetes induzido 

por estreptozotocina (AYBAR et al., 2001). 

 

Assim, o yacón apresenta características que permitem incluí-lo entre os 

alimentos funcionais. O extrato aquoso das folhas tem a capacidade de reduzir a 

concentração de glicose sangüínea (VOLPATO et al., 1997). Ratos com diabetes 

induzido experimentalmente foram tratados com infusão de folhas de yacón, tanto por 

via oral como por via parenteral com resultados positivos para a diminuição da 

glicose no sangue (AYBAR et al., 2001). As folhas do yacón apresentam composição 

química ainda desconhecida e têm propriedade de reduzir a concentração de glicose 
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no sangue de ratos que desenvolveram diabetes de forma artificial, usando a droga 

estreptozotocina (STZ). Ainda são poucas as evidências do efeito hipoglicêmico das 

folhas do yacón. Em teste de tolerância à glicose, uma única administração de 

cocimento de yacón a 10% diminuiu a concentração de glicose no plasma de ratos 

normais. A administração da infusão do yacón a 2%, durante 30 dias, produziu 

hipoglicemia significante em ratos com diabetes induzido pela STZ. Depois de 30 dias 

de administração da infusão, os ratos diabéticos mostraram redução da concentração 

de glicose e insulina no plasma, e melhoria de parâmetros renais em comparação 

com os ratos diabéticos (AYBAR et al., 2001). Esses resultados dão apoio 

experimental ao uso popular do chá de yacón. São resultados promissores, mas é 

necessário um processo experimental muito mais detalhado e mais prolongado para 

poder avaliar a ação farmacológica dos extratos em animais de laboratório, para 

depois sugerir o uso em humanos. 

 

Assim, no presente trabalho optou-se pelo fracionamento do extrato alcoólico 

das folhas de yacón para tentar verificar em que fração encontram-se os compostos 

responsáveis pelo efeito hipoglicemico descrito na literatura, induzindo um diabetes 

de tipo I, aumentando a dose de estreptozotocina em ratos Wistar machos para testar 

posteriormente as frações. 
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1.1 OBJETIVOS 
 

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Obtenção das frações hidroalcoólica e acetato de etila das folhas de 

Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl) H. Robinson (yacon), e avaliação da ação 

hipoglicêmica das frações em ratos normais e com diabetes induzido por 

estreptozotocina. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos 

 

 Obtenção das frações hidroalcoólica e acetato de etila. 

 

 Avaliação do efeito das frações sobre parâmetros bioquímicos em ratos 

normais e com diabetes induzido por estreptozotocina. 

 

 Identificação dos ativos presentes nas frações hidroalcoólica e acetato de etila 

das folhas do yacón responsáveis pela diminuição da glicose no sangue. 
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2    REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

2.1 DIABETES MELLITUS  
  

O Diabetes mellitus é uma doença cujos relatos estão descritos desde o ano 

1500 a.C. no antigo Egito. Os gregos no século II, fazem referência a uma doença 

chamada diabetes, caracterizada como uma �estranha doença em que a carne e os 

ossos fluem juntos pela urina�, levando o indivíduo à morte. No século VI, os indianos 

identificaram a substância doce na urina como sendo glicose e adicionaram a palavra 

�mellitus� ao diabetes (NOTKINS, 1979). 

 

No final do século XIX, a causa do diabetes foi identificada por dois 

pesquisadores austríacos. Oscar Minkowski e Baron Joseph Von Mering, em 1889, 

identificaram no pâncreas a causa do diabetes, pois após a remoção do päncreas em 

cães normais, os animais apresentaram os sintomas da doença. Portanto, a partir 

dessa data, foram iniciados os estudos do Diabetes mellitus. 

 

No ano de 1921, os canadenses Frederick G. Banting e Charles H. Best 

mostraram que alguma substância do pâncreas seria a responsável pela prevenção 

do diabetes. Ao injetarem extrato de pâncreas em cães diabéticos, a glicemia dos 

animais foi reduzida. Dessa forma, foi possível iniciar o tratamento dos indivíduos que 

eram acometidos pela enfermidade. O diabetes pode ser reproduzido em animais por 

cirurgia, infecção viral, administração de dietas e agentes químicos, ou a doença 

pode se desenvolver de forma espontânea, como ocorre nos ratos BB, NOD e Nude 

atímicos (MENDEZ e RAMOS, 1994).  

 

Em 1943 iniciaram-se os experimentos com aloxana e em 1963 com 

estreptozotocina (STZ), a qual foi acidentalmente descoberta e descrita por 

RAKIETEN et al. (1963). Essas drogas demonstraram significante seletividade e 
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citotoxicidade para a célula ß, revelando-se como potentes substâncias 

diabetogênicas (ANDERSON et al., 1974; AKPAN et al., 1982). Desde então, a 

aloxana e a STZ têm sido amplamente usadas para a indução de diabetes em 

modelos experimentais. 

 

A STZ é derivada da cultura de Streptomyces acromogenes, em cuja 

composição química inclui a 2-deoxi-D-glicose com uma cadeia no segundo átomo de 

carbono [2-deoxi-2-(3-metil-3-nitrosureído)-D-glucopiranose] (HERR et al., 1967). Sua 

administração ocasiona destruição seletiva da célula ß em várias espécies animais. A 

maneira pela qual produz lesão citotóxica é discutida e hipóteses têm sido 

levantadas. Entre estas, a que tem melhor aceitabilidade é aquela que menciona o 

componente glicose da sua molécula como responsável pela incorporação da 

metilnitrosuréia na célula ß, a qual seria a indutora de citotoxicidade (BEDOYA et al., 

1996; BURKART et al., 1996). 

 

2.1.1    Classificação 

 

O Diabetes mellitus pode ser classificado, atualmente, em: I � diabetes tipo 1; 

II � diabetes tipo 2; III � outros tipos específicos; IV � diabetes gestacional. 

 

2.1.1.1  Diabetes tipo 1 ou Diabetes mellitus insulino dependente (DMID) 

 

Mesmo com os avanços, em relação ao tratamento do Diabetes mellitus 

insulino dependente, estes doentes ainda morrem mais cedo que a população geral. 

Entre 20 e 40 anos de idade, o risco de morte é dez vezes maior no diabético tipo 1 

que nos não diabéticos (CHAIB, 1996). 

             

Hoje está bem definido que o Diabetes mellitus insulino dependente (DMID) é 

doença geneticamente influenciada, inmunologicamente mediada, com fase 
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assintomática (pré-diabete), seguida de manifestações da insulinopenia (MUIR et al., 

1992). 

 

Resumindo a evolução da doença, EISENBARTH (1986), com muito 

fundamento, subdividiu o desenvolvimento do Diabetes mellitus insulino dependente 

em 6 fases distintas: I � suscetibilidade genética; II � evento desencadeante; III � 

desenvolvimento da autoimunidade ativa; IV � anormalidade imunológica e perda 

progressiva da secreção de insulina; V � diagnóstico do diabetes e VI � destruição 

completa das células ß. 

 

Dentre os fatores que podem estimular essa enfermidade, podem-se 

encontrar: pancreatite, doenças e drogas antagonistas da insulina 

(hiperadrenocortisolismo, aumento do hormônio do crescimento, progesterona). A 

perda da função das células ß é irreversível e torna obrigatória a terapia de insulina 

em longo prazo para manter o controle glicêmico do estado diabético (CHAMPE et 

al., 1996). 

 

2.1.1.2 Diabetes tipo 2 ou Diabetes mellitus não insulino dependente (DMNID) 

 

Compreende um conjunto de alterações metabólicas caracterizadas 

principalmente por hiperglicemia resultante de defeitos da síntese e secreção 

insulínica e/ou sua ação nos tecidos. Cabe ressaltar que, dos casos clínicos de 

Diabetes mellitus, 90% deles são de tipo 2 (DIABETES CARE, 1997). 

 

A idade inicial para desenvolvimento do DMNID é variável, freqüentemente a 

partir dos 40 anos de idade, com pico de incidência ao redor dos 60 anos 

(ERICSSON et al., 1992). A maioria dos pacientes com essa doença é obesa e 

sedentária. A associação da idade avançada com um quadro de obesidade 

representa um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento da DMNID, e 

esta associação está cada vez mais freqüente na população (GROSS, 2002). 
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Outro fator que contribui para o desenvolvimento do DMNID é a predisposição 

familiar, ou seja, esta doença pode afetar várias gerações de uma mesma família. Os 

mecanismos biológicos responsáveis não são totalmente esclarecidos (ANAD, 2002). 

 

Considerando a abrangência dessa doença, há um grande número de 

pesquisas experimentais para o seu estudo. Os primeiros trabalhos experimentais 

sobre este assunto surgiram em 1983, mas apenas na década de 1990 cresceu o 

interesse e houve um grande número de trabalhos experimentais relacionados ao 

estudo do DMNID, fato este que persiste até hoje. 

 

Na década de 1980, a maioria dos experimentos utilizava um fármaco 

responsável pela lesão parcial das células ß pancreáticas, estreptozotocina, em 

roedores neonatos, para indução de DMNID (KERGOAT et al., 1985; PORTHA, 1985; 

SHIGETA et al., 1985; GRILL, RUNDFELDT, 1986). Já na década de 1990, os 

trabalhos experimentais passaram a utilizar, além de estreptozotocina (OSTENSON 

et al., 1993; TAKESHITA et al., 1993), uma linhagem especial de ratos Zucker, sendo 

que esses animais apresentavam um quadro de obesidade e hipertensão arterial 

(HARKER et al., 1993; OTTLECZ et al., 1993); e empregaram também dietas 

suplementadas com sacarose (PUGAZHENTHI et al., 1993). Atualmente, há um 

grande número de trabalhos experimentais sobre DMNID, sendo que é muito variado 

o tipo de indução nos animais porque os experimentos empregam diferentes tipos de 

linhagens, dietas, aplicações de drogas, intervenção cirúrgica, entre outros. Nem 

todos os tipos de indução alcançaram resultados positivos, ou seja, o quadro de 

DMNID não foi confirmado. 

 

2.1.1.3 Outros tipos de diabetes 

 

Outras formas de diabetes ocorrem devido a: defeitos genéticos na função das 

células ß; defeitos genéticos da ação da insulina; enfermidades do pâncreas 
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exócrino; endocrinopatias; diabetes induzido por drogas ou agentes químicos; 

infecções; formas não comuns de diabetes imunomediada (OLIVEIRA  et al.,  1999). 

 

2.1.1.4 Diabetes gestacional 

O diabetes também pode ocorrer durante a gravidez: chama-se diabetes 

gestacional. Esta forma de diabetes surge em grávidas que não eram diabéticas 

antes de gravidez e, habitualmente, desaparece ao término da gravidez. Contudo, 

quase metade das grávidas que ficam diabéticas, virão a ser, mais tarde, diabéticas 

do tipo 2 se não forem tomadas medidas de prevenção. O diabetes gestacional 

ocorre em cerca de uma em cada vinte grávidas e se não for detectada através de 

análises e a hiperglicemia corrigida com dieta e, por vezes com insulina, a gravidez 

pode complicar-se para a mãe e para a criança. Podem ocorrer, por exemplo, abortos 

espontâneos. No estado basal, o endotélio normal tem 2 propriedades:  

a) Trombo-resistência (é o resultado das contribuições de 3 fontes: secreção de 

prostaglandina e prostaciclina antiagregante, regulação do sistema fibrinolítico e o 

sistema de prot C-prot S-trombomodulina. 

b) Angiogênese (habilidade em reparar a parede vascular danificada); endotélio 

também faz a síntese estrutural das proteínas da parede vascular, em especial da 

membrana basal e para o controle da vasomotilidade (OLIVEIRA et al., 1999). 

 

2.1.2  Etiologia 

 

No diabetes tipo 1, ocorre ausência ou diminuição da secreção da insulina 

pelas células ß das ilhotas de Langerhans do pâncreas ocasionada por fatores 

hereditários, destruição das células ß por auto-anticorpos ou ainda por destruição 

viral (FAJANS, 1979; NOTKINS, 1979; SKYLER, 2004). Já no diabetes tipo 2, ocorre 

resistência à ação da insulina e a etiologia está relacionada principalmente com a 

obesidade (DE FRONZO, 2004). 
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A resistência à ação da insulina é uma anormalidade primária e precoce no 

curso da doença, sendo esta caracterizada pela diminuição da habilidade da insulina 

em estimular a utilização da glicose pelo músculo e tecido adiposo prejudicando a 

lipólise induzida por este hormónio (SKYLER, 2004). Quanto à epidemiologia, existe 

grande variabilidade da prevalência de diabetes na população mundial, exemplificada 

pelas mais baixas taxas de 0,6 indivíduos por 100 mil habitantes na Coréia e México 

até as mais altas na Finlândia, com 35,3 por 100 mil habitantes (KARVONEN et al., 

1993). Nos EUA há por volta de 10,3 milhões de casos diagnosticados de diabetes, 

sendo o diabetes do tipo 2 responsável por 90 a 95% de todos os casos. No Brasil 

pelo menos 14,7% da população com mais de 40 anos é diabética (MINISTÉRIO DE 

SAÚDE, 2004). Um estudo multicêntrico e populacional realizado em nove capitais 

brasileiras demonstrou que a prevalência do diabetes na população urbana entre 30 

e 69 anos é de aproximadamente 8%, sendo as regiões Sul e Sudeste as de maior 

prevalência (MALERBI, FRANCO, 1992). Entretanto estudos epidemiológicos 

recentes mostram fortes evidências que o exercício físico regular associado a uma 

dieta equilibrada diminui a incidência de diabetes (MANSON et al., 1991; KELLEY, 

GOODPASTER, 1999; ACSM, 2000; FLETCHER, LAMENDOLA, 2004; ZINMAN et 

al., 2004). Infelizmente, ao redor de 60 a 80% das pessoas com diabetes não 

seguem as prescrições mínimas para a manutenção da saúde que são 30 minutos de 

atividade física ininterrupta com intensidade moderada, cinco dias por semana (KIRK 

et al., 2003).  

 

2.1.3  Dieta e Exercício  

 

A relação entre o nível de atividade física e predisposição ao diabetes foi 

sugerida pelo fato que as pessoas que abandonaram estilos de vida tradicionais 

(agricultura para subsistência, por exemplo), o que incluía atividade física, 

experimentaram expressivos aumentos no diabetes, principalmente o do tipo 2. 

Estudos em modelos animais mostraram melhora do estado geral dos animais 

diabéticos pela realização crônica de exercício físico, principalmente quanto aos 
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aspectos relacionados ao metabolismo de substratos energéticos e às secreções 

hormonais (TAN et al., 1982; NADEAU et al., 1985; ROUSSEAU-MIGNERON et al., 

1988; JEAN et al., 1992). O exercício acarretou mudanças metabólicas favoráveis 

como diminuição da glicose sangüínea e aumento da sensibilidade à ação da insulina 

e da taxa metabólica basal. Isto ocorre geralmente após períodos de atividade física 

regular com intensidade de baixa a moderada bem como em exercícios de alta 

intensidade correspondente a 70 a 80% do consumo máximo de oxigênio. Embora 

um nível baixo de intensidade seja adequado para facilitar mudanças metabólicas é 

preciso satisfazer o limiar mínimo necessário para melhorar a resistência cardio 

respiratória, e intensidade de exercício igual ou superior a 50% do consumo máximo 

de oxigênio. A inclusão de atividade física de intensidade baixa a moderada para 

indivíduos com diabetes contribui de forma benéfica com a saúde. Além disso, a 

atividade física de mais baixa intensidade propicia um nível de esforço mais 

confortável e melhora a probabilidade de adesão ao exercício, enquanto, diminui a 

probabilidade de lesões músculo-esqueléticas e lesões por atrito nos pés, 

particularmente em atividades que exijam sustentação do peso corporal (UMEH et al., 

1999; ACSM, 2000; ULBRECHT et al., 2004). 

 

Previamente ao advento da insulina, pacientes com diabetes de tipo 1 tinham 

poucas chances de participar de programas de atividade física vigorosas. Distúrbios 

metabólicos incluindo cetose, desidratação severa e complicações musculares eram 

agravadas significativamente pelo exercício, limitando a participação desses 

indivíduos em atividades esportivas. Entretanto, depois da insulina ser disponibilizada 

em terapia para esses pacientes, a recomendação concernente ao exercício físico 

mudou. De fato, hoje, muitos pacientes diabéticos tipo 1 estão aptos a incorporar o 

exercício físico em suas rotinas diárias, havendo numerosos atletas profissionais e 

olímpicos com diabetes tipo 1 (STEPPEL, HORTON, 2003). O objetivo do tratamento 

do diabetes tipo 1 é manter a concentração de glicose sangüínea e lipídios ótimos, 

em condições de prevenir ou retardar as complicações microvasculares, 

macrovasculares e neurais.(ACSM, 2000). Os indivíduos diabéticos do tipo 1 em 
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geral são jovens e freqüentemente inclinados ao esporte e à atividade física, sendo a 

principal meta do tratamento conduzir o paciente a ter uma vida normal, bastando 

para isto o controle glicêmico. Desse modo, a atividade é bem recomendada, mas 

não sem risco de hipo- e/ou hiperglicemia. O paciente observará que a combinação 

de doses de insulina, ingestão de carboidratos e a atividade física conduzi-lo-á a uma 

melhor qualidade de vida e controle do diabetes (STEPPEL, HORTON, 2003). 

 

Quanto ao diabetes tipo 2, a atividade física regular reduz o seu risco. Esse 

efeito protetor está correlacionado ao nível da atividade física durante os anos 

prévios desde a infância. A atividade física é freqüentemente indicada no tratamento 

do diabetes do tipo 2 ao lado da dieta e da terapia medicamentosa, entretanto, 

alguns indivíduos nessas condições são incapazes de manter uma atividade física 

regular. Além do mais, o esforço intenso pode ser perigoso, especialmente para 

pacientes com retinopatia, neuropatia, pressão arterial elevada ou problemas 

cardíacos (ACSM, 2000). 

 

2.1.4  Risco e complicações 

 

As complicações mais limitantes do diabetes são a retinopatia, a nefropatia, a 

neuropatia e a vasculopatia. De acordo com o NATIONAL DIABETES DATA GROUP 

(1979), o risco relativo de morbidade, considerando todos os tipos de diabetes é: 20% 

de cegueira, 25% de doença renal terminal, 40% de amputação de membro inferior e 

2 a 5% de infarto do miocárdio (NATHAN, 1993). 

 

DECKERT et al. (1978), estudando 307 pacientes durante 40 anos, 

observaram: comprometimento visual em 14%, cegueira em 16%, insuficiência renal 

em 22%, choque em 10%, amputação de membro inferior em 12% e infarto do 

miocárdio em 21%. A sobrevida média após o diagnóstico foi de 36 anos e a idade 

média do óbito era de 49 anos. 
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2.1.5  Modelos de animais diabéticos 

 

2.1.5.1 Drogas 

 

A utilização de drogas para indução do diabetes é uma das técnicas mais 

antigas empregadas. É um dos modelos experimentais mais agravantes, pois a 

substância exógena administrada ao animal promove alterações diretas no 

metabolismo basal, podendo levar aos sintomas do diabetes. Entre as substâncias 

mais citadas pela literatura destacam-se: estreptozotocina, aloxana e glutamato 

monossódico. 

 

A estreptozotocina foi uma das primeiras drogas a ser utilizada para estudo do 

Diabetes mellitus, tanto do tipo 1 como do tipo 2. No caso do diabetes tipo 2, esta 

droga é administrada, em dose única em animais neonatos. De acordo com artigos 

revisados, a via de administração pode ser intravenosa ou intraperitoneal, a dose 

pode variar de 30 a 200 mg/kg, sendo que os animais submetidos à aplicação desta 

droga adquirem diabetes tipo 2 na idade adulta (ABDEL-WAHAB et al., 1996; WANG 

et al., 1998; PEREDO, 2001; MURALI et al., 2001; SHINDE et al., 2001). 

 

De forma semelhante à estreptozotocina, a aloxana também é uma droga 

utilizada para a indução dos dois tipos de Diabetes mellitus. No diabetes do tipo 2, 

essa droga lesa as células ß pancreáticas e os animais adquirem sintomas do 

diabetes tipo 2 no início da fase adulta (três meses de idade) (OZUARI et al., 1993; 

ALTAN et al., 1994). 

 

Glutamato monossódico é um composto comumente utilizado na culinária, 

encontrado em temperos e conservantes. Ocorrem várias aplicações desta droga em 

animais neonatos, sendo que ocasionará uma lesão hipotalâmica. Na idade adulta, 

estes animais apresentarão quadros do diabetes tipo 2, como obesidade e alterações 

metabólicas (IWASE et al., 1998). 
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2.1.5.2 Intervenção cirúrgica 

 

Alguns métodos cirúrgicos podem levar o animal a um quadro de diabetes. O 

objetivo é alterar funções básicas de um tecido ou órgão específico e essa alteração 

poderá levar outros sistemas do organismo a desenvolver diabetes, considerando um 

método indireto de indução. 

 

Um dos métodos utilizados é o retardo da irrigação sangüínea em um tecido 

ou órgão. Como destaque na literatura, foi relatado que ligações das artérias 

intrauterinas em rata prenhes, no período final da gestação, causavam deficiência 

nutricional dos fetos. Na idade adulta, esses mesmos animais desenvolveram 

sintomas similares ao diabetes (SIMMONS et al., 2001). 

 

2.1.5.3 Dietas 

 

No final da década de 1990, surgiu uma variedade de trabalhos empregando 

diferentes tipos de dietas especiais para animais. As dietas modificadas 

apresentavam taxas aumentadas de lipídeos e/ou carboidratos, com objetivo de 

alterar o comportamento alimentar dos animais, causando alterações metabólicas 

severas que podem levar ao quadro de resistência à insulina e/ou diabetes (PEREZ 

et al., 2001). 

 

Entre os artigos analisados, dois tipos de dieta especial são empregados, 

sendo que uma delas consiste em oferecer ração suplementada com frutose. Em 

longo prazo os animais (sete meses de vida) apresentam sintomas de 

hiperinsulinemia, resistência à insulina e diabetes (HSU et al., 1997; CHAJARA et al., 

2000). No segundo tipo de dieta especial, acrescentam-se vários ingredientes. A 

dieta mais citada na revisão da literatura foi a dieta �lanchonete�, na qual realiza-se 

�rodízio� de alimentos hipercalóricos, ou seja, os animais recebem diferentes tipos de 

alimentos hipercalóricos periodicamente ao longo do experimento. Geralmente, 
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utilizam-se alimentos altamente palatáveis como chocolate, manteiga e amendoim. 

Tratamento desse tipo, realizado durante vários meses, pode acarretar hiperglicemia, 

obesidade, resistência à insulina e diabetes (OKAUCHI et al., 1995; DE SCHEPPER 

et al., 1996; PETRY et al., 2000). 

 

2.1.5.4     Métodos mistos 

 

A literatura científica registra modelos experimentais que utilizam dois ou mais 

métodos para indução do diabetes, como exemplo ratos da linhagem OLETF tratados 

com a dieta hipercalórica do tipo �lanchonete� (OKAUCHI et al., 1995), ratos da 

linhagem ZUCKER tratados com estreptozotocina (TURNER et al., 1996), 

camundongos da linhagem C57BL/6J, submetidos à aplicação da estreptozotocina e 

sendo tratados com alimentos ricos em frutose ou lipídeos (LUO et al., 1998), ou 

camundongos da linhagem C57BL/6J sendo tratados com uma dieta hipercalórica 

(LEE et al., 1995). 

 

2.2 INSULINA 
 

Desde a descoberta da insulina em 1921, muito esforço tem sido dedicado ao 

entendimento do mecanismo molecular de ação deste hormônio. A importância do 

estudo da ação da insulina é dada pela prevalência da resistência à insulina, 

presente na patogenia de diversas doenças como obesidade, Diabetes mellitus tipo 2 

e associada a outras enfermidades endócrinas como hipercortisolismo e acromegalia. 

A secreção de insulina é estimulada por substratos energéticos metabolizáveis pela 

célula  pancreática, sendo a glicose o secretagogo mais importante. A glicose é 

transportada para o interior da célula  por uma proteína integral de membrana, 

denominada Glut2. Essa proteína possui um elevado KM (entre 15 e 20mmol/L, 

portanto não saturável em concentrações fisiológicas de glicose) e um Vmax muito 

elevado, permitindo que o transporte de glicose aumente rapidamente quando a 

glicemia se eleva. Após entrar na célula , a glicose é fosforilada à glicose-6-fosfato 
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(G-6-P) por duas enzimas: a hexoquinase IV (glucoquinase) de baixa afinidade (KM 

entre 6 a 11mmol/L) e a hexoquinase I de alta afinidade (KM < 0,1mmol/L). 

Entretanto, a enzima de alta afinidade é fortemente inibida pela glicose-6-fosfato e, 

em menor grau, pela frutose-1-6-difosfato, o que transfere para a glucoquinase o 

papel preponderante na fosforilação da glicose nas células . Esse mecanismo 

funciona como �válvula de segurança�, permitindo a formação de glicose-6-fosfato, 

em concentrações fisiológicas e suprafisiológicas de glicose no sangue 

(MATSCHINSKY, 1995; BOSCHERO, 1996). Confere ainda à glucoquinase papel 

fundamental na regulação do fluxo glucolítico e, portanto, na secreção de insulina, o 

que caracteriza essa enzima como o sensor da glicose nas células secretoras de 

insulina. O destino preferencial da G-6-P na célula  é a glicólise (BOSCHERO, 

1996). 

 

Menos de 10% da G-6-P vai para a via da pentose fosfato e, além disso, as 

enzimas da síntese de glicogênio apresentam atividade baixa na célula  (PERALES 

et al., 1991). O piruvato formado no citoplasma é transportado à mitocôndria, onde é 

convertido a acetil-CoA pela piruvato desidrogenase (PDH). Subseqüentemente, 

acetil-CoA entra no ciclo de Krebs levando a um aumento de nicotinamida adenina 

dinucleotídeo (NADH) e flavina adenina dinucleotídeo (FADH2). O metabolismo de 

glicose gera ATP e a fração ATP/ADP aumenta no citoplasma (MATSCHINSKY, 

1995). Essa relação ATP/ADP aumentada provoca o fechamento dos canais de 

potássio e a conseqüente despolarização da membrana celular que abre canais de 

cálcio, sensíveis à voltagem. O aumento do influxo de cálcio para a célula  resulta 

em despolarização suplementar da membrana plasmática e desencadeamento do 

processo exocitótico (PRENTKI et al., 1996 ). 

 

A estimulação das células  pela glicose leva à ativação de isoformas da 

fosfolipase C (PLC), promovendo a hidrólise de fosfolípides de membrana e gerando 

inositol 1-4-5-trifosfato (IP3) e diacilglicerol (DAG). O IP3 ativa os canais de cálcio 

localizados na membrana do retículo endoplasmático com a saída de cálcio da 
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organela e aumento da concentração desse íon no citossol. O DAG, por sua vez, 

também produz o mesmo efeito sobre a concentração de cálcio intracelular, ao ativar 

os canais de cálcio sensíveis à voltagem da membrana plasmática, permitindo a 

passagem do cátion do meio extracelular para o intracelular (SCHREY et al., 1983; 

BEST et al. 1984). O DAG também ativa a proteína quinase C (PKC) (PERSAUD et 

al., 1992), que ativa proteínas dos grânulos secretários de insulina que, juntamente 

com o Ca2+, promoverão a ativação do sistema de microtúbulos e microfilamentos, 

responsável pela translocação destes grânulos para as proximidades da membrana 

plasmática e conseqüente exocitose. Outra função proposta para a PKC é de 

ativação da adenilato ciclase (que também ocorre por outros mecanismos, durante a 

glicólise), com o conseqüente aumento do conteúdo intracelular de AMPc (HUGHES 

et al., 1992). A indução da produção de AMPc ativa a proteína quinase A (PKA), que 

parece agir nos processos de síntese protéica da célula. A PKA pode, ainda, 

estimular a secreção de insulina por duas maneiras distintas:  

1) pela fosforilação do canal de Ca2+, sensível à voltagem, permitindo a entrada do 

íon na célula;  

2) pela fosforilação de alguns componentes não tão específicos da maquinaria 

secretora, mas que garantem a sua eficiência (HUGHES et al., 1992). 

 

2.2.1 Ação insulínica 

 

A ação da insulina na célula inicia-se pela sua ligação ao receptor de 

membrana plasmática. Esse receptor está presente em praticamente todos os tecidos 

dos mamíferos, mas suas concentrações variam desde 40 receptores nos eritrócitos 

circulantes até mais de 200,000 nas células adiposas e hepáticas. O receptor de 

insulina é uma glicoproteína heterotetramérica constituída por 2 subunidades á e 

duas subunidades â, unidas por ligações dissulfeto (KAHN, 1985). A sub-unidade á é 

inteiramente extracelular e contém o sítio de ligação da insulina. A subunidade â é 

uma proteína transmembrana responsável pela transmissão do sinal e possui 

atividade tirosina quinase (KASUGA et al., 1982). O ATP age como doador de 
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fosfatos e a fosforilação ocorre em resíduos tirosina. O mecanismo molecular exato 

da ação da insulina não está totalmente esclarecido, mas parece depender da 

remoção do efeito inibitório da sub-unidade á sobre a atividade da subunidade â do 

seu receptor. 

 

A insulina induz a autofosforilação do receptor, aumentando a sua capacidade 

de fosforilar um ou mais substratos protéicos intracelulares. A fosforilação de seus 

substratos dá início a uma série de eventos incluindo a cascata de reações de 

fosforilação e defosforilação que regula os seus efeitos metabólicos e de crescimento 

(SUN et al., 1991; WHITE, 1997). 

 

2.2.2 Etapas iniciais da sinalização insulínica 

 

2.2.2.1 Receptor de insulina 

 

A FIGURA 1 mostra um esquema simplificado das etapas de sinalização 

intracelular desde a ligação da insulina a seu receptor até a ativação do transporte de 

glicose. Os eventos que ocorrem após a ligação da insulina a seu receptor são 

altamente regulados e específicos (PESSIN, 2000). A sinalização intracelular da 

insulina começa com sua ligação a um receptor específico de membrana, uma 

proteína heterotetramérica com atividade quinase, composta por duas subunidades 

alfa e duas subunidades beta, que atua como uma enzima alostérica na qual a 

subunidade alfa inibe a atividade tirosina quinase da subunidade beta. A ligação da 

insulina à subunidade alfa permite que a subunidade beta adquira atividade quinase, 

levando à alteração conformacional e à autofosforilação do receptor nas subunidades 

beta em múltiplos resíduos de tirosina, o que aumenta ainda mais sua atividade 

quinase (EBINA et al., 1985; PATTI et al., 1998). 
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FIGURA 1 � VIAS DE SINALIZAÇÃO DA INSULINA 

 

 

Fonte: ZECCHIN et al., 2004. 

 

2.2.2.2 Inibição da sinalização do receptor de insulina 

 

O receptor de insulina, além de ser fosforilado em tirosina, também pode ser 

fosforilado em serina, o que atenua a transmissão do sinal pela diminuição da 

capacidade do receptor em se fosforilar em tirosina após estímulo com insulina 

(HOTAMISLIGIL et al., 1996). Essas fosforilações inibitórias causam �alimentação 

negativa� na sinalização insulínica e podem provocar resistência à insulina 

(CARVALHEIRA et al., 2003). Estudos recentes indicam que a resistência à insulina 

induzida pela obesidade pode ser decorrente da ativação seqüencial da proteína 

quinase C (PKC) e da quinase inibidora do fator nuclear kB (IKkB); entretanto, os 

detalhes dessa via de sinalização ainda não são claros (KIM et al., 2001; YUAN et al., 

2001). 
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A ação da insulina também é atenuada por proteínas fosfatases de tirosina 

(PTP1B), que catalisam a rápida desfosforilação do receptor de insulina e de seus 

substratos. Várias proteínas fosfatases de tirosina foram identificadas; dentre elas, 

destaca-se a PTP1B. Camundongos �knockout� para PTP1B têm aumento da 

fosforilação em tirosina do receptor de insulina e das proteínas IRS no músculo, 

conseqüentemente, apresentam aumento da sensibilidade à insulina (ELCHEBLY et 

al., 1999). Além disso, camundongos PTP1B-/- também são resistentes à obesidade 

induzida por dieta, sugerindo que o cérebro pode ser um importante local de ação da 

insulina e implicando a PTP1B como alvo terapêutico potencial no diabetes e na 

obesidade. 

 

2.2.2.3     A PI 3-quinase e a proteína quinase B (PKB/Akt) 

 

A PI 3-quinase é importante na regulação da mitogênese, na diferenciação 

celular e no transporte de glicose estimulado pela insulina (FOLLI et al., 1992; 

SHEPHERD et al., 1995). Atualmente, essa é a única molécula intracelular 

considerada essencial para o transporte de glicose (CZECH et al., 1999). A PI 3-

quinase foi originalmente identificada como um dímero composto de uma subunidade 

catalítica (p110) e uma subunidade regulatória (p85). A ligação dos sítios YMXM e 

YXXM (em que Y = tirosina, M = metionina e X = qualquer aminoácido) fosforilados 

das proteínas IRS ao domínio SH2 da subunidade p85 da PI 3-quinase ativa o 

domínio catalítico associado da subunidade p110 (BACKER et al., 1992). A enzima 

catalisa a fosforilação dos fosfoinositídeos na posição 3 do anel de inositol, 

produzindo fosfatidilinositol-3-fosfato, fosfatidilinositol-3,4-difosfato e fosfatidilinositol-

3,4,5-trifosfato (LIETZKE et al., 2000). Este último produto liga-se aos domínios PH 

(�pleckstrin homology�) de diversas moléculas sinalizadoras, alterando sua atividade 

e localização subcelulares(LIETZKE et al., 2000). Além disso, a PI 3-quinase também 

possui atividade serina-quinase; e como suas duas subunidades podem interagir com 

outras proteínas sinalizadoras, estudos recentes sugerem que essa enzima pode ser 

importante na ação da insulina independentemente da produção de fosfatidilinositol-



 20 
 

3,4,5-trifosfato (KESSLER et al., 2001). O produto fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato 

gerado pela PI 3-quinase pode regular a PDK-1 (�phosphoinositide-dependent kinase 

1�), uma serina/treonina quinase que fosforila e ativa outra serina/treonina quinase 

conhecida por Akt ou PKB (ALESSI et al., 1997). Akt possui um domínio PH que 

interage diretamente com fosfatidilinositol-3,4,5-trifosfato, promovendo o 

direcionamento da proteína para a membrana celular, bem como sua atividade 

catalítica. Seus efeitos são dependentes da ativação de várias quinases 

intracelulares envolvidas na transmissão do sinal de insulina até a captação de 

glicose, a síntese de glicogênio e a síntese protéica. Além de fosforilar a Akt, há 

evidências de que a PDK-1 seja capaz de, em resposta à insulina, fosforilar isoformas 

atípicas da PKC (æ e ë) envolvidas na síntese protéica e no transporte de vesículas de 

GLUT4 para a membrana celular para promover a captação de glicose (KIM et al., 

1999; KATANI et al., 1998). Isso demonstra que o transporte de glicose pode ser 

mediado por diferentes vias de sinalização intracelular (Akt e PKC æ/ë); essa 

diversidade de sinalização pode abrir mecanismos compensatórios em casos de 

mutações afetando a Akt ou isoformas da PKC. 

 

Permanecem obscuros os mecanismos pelos quais as etapas iniciais de 

sinalização da insulina convergem para as vesículas que contêm GLUT4, incitando 

seu transporte para a membrana celular. No jejum, GLUT4 é continuamente reciclado 

entre a membrana celular e os vários compartimentos intracelulares. Na presença do 

estímulo da insulina, a taxa de exocitose das vesículas contendo GLUT4 aumenta 

intensamente, além de ocorrer pequena redução da taxa de internalização. A 

exocitose estimulada pela insulina é similar à exocitose de vesículas sinápticas 

(PESSIN et al., 1999; REA et al., 1997). As vesículas de GLUT4, em particular, 

contêm as proteínas V-SNARE, VAMP2 e VAMP3, que fisicamente interagem com 

seus pares t-SNARE (sintaxina 4 e SNAP23) na membrana celular durante a 

translocação das vesículas de GLUT4. Apesar de essas interações serem essenciais 

para a translocação do GLUT4, nenhuma dessas proteínas parece ser alvo da 

insulina. No entanto, pode-se especular que alterações específicas dos complexos de 
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proteínas SNARE, que atuam paralelamente à via da PI 3-quinase, possam contribuir 

para a resistência à insulina. 

 

2.2.2.4     A via CAP/Cbl 

 

Além da ativação da PI 3-quinase, outros sinais também podem ser 

necessários para que a insulina estimule o transporte de glicose (PESSIN et al., 

2003). Essa segunda via envolve a fosforilação do protooncogene c-Cbl (RIBON et 

al., 1997) e é aparentemente independente da ativação da PI 3-quinase. Na maioria 

dos tecidos sensíveis à insulina, Cbl está associado com a proteína adaptadora CAP 

(�Cbl-associated protein�) (RIBON et al., 1998). Após a fosforilação, o complexo Cbl-

CAP migra para a membrana celular e interage com a proteína adaptadora CrkII, que 

também está constitutivamente associada com a proteína C3G (BAUMANN et al., 

2000; CHIANG et al., 2001). A C3G é uma proteína trocadora de nucleotídeos que 

catalisa a troca de GDP por GTP da proteína TC10, ativando-a. Uma vez ativada, a 

TC10 desencadeia um segundo sinal para a translocação da proteína GLUT4 para a 

membrana celular, em paralelo à ativação da via da PI 3-quinase (CHIANG et al., 

2001). Recentemente foi demonstrado que a insulina estimula agudamente a 

fosforilação em tirosina de Cbl e sua associação com a CAP no tecido adiposo de 

animais normais, e também que essa via pode participar do controle da adiposidade 

em modelos animais de resistência à insulina (THIRONE et al., 2004). 

 

2.2.2.5     Cascatas de fosforilação estimuladas pela insulina 

 

Semelhante a outros fatores de crescimento, a insulin estimula a �mitogen-

activated protein� (MAP) quinase. Essa via inicia-se com a fosforilação das proteínas 

IRS e/ou Shc, que interagem com a proteína Grb2 (PAEZ-ESPINOSA et al., 1999). A 

Grb2 está constitutivamente associada à SOS, proteína que troca GDP por GTP da 

Ras, ativando-a. A ativação da Ras requer a participação da SHP2. Uma vez ativada, 

a Ras estimula a fosforilação em serina da cascata da MAP quinase, o que estimula a 
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proliferação e a diferenciação celulares (BOULTON et al., 1991). O bloqueio 

farmacológico dessa via previne a ação da insulina no crescimento celular, mas não 

tem efeito nas ações metabólicas do hormônio (LAZAR et al., 1995). 

 

A insulina aumenta a síntese e bloqueia a degradação de proteínas por meio 

da ativação da mTOR. Essa proteína controla a translação de proteínas diretamente 

por meio da fosforilação da p70-ribossomal S6 quinase (p70rsk), a qual ativa a 

síntese ribossomal de proteínas pela fosforilação da proteína S6 (LAZAR et al., 

1995). A mTOR também fosforila a PHAS1, que aumenta a síntese protéica via 

aumento da translação de proteínas (MIRON  et al., 2001). Diversos estudos têm 

demonstrado que a ativação da via da MAP quinase pela insulina não está reduzida 

no diabetes do tipo 2 e em outros estados de resistência à insulina, podendo até 

mesmo estar aumentada (CUSI et al., 2000; ZECCHIN et al., 2003). Possivelmente 

assim a hiperinsulinemia crônica, à qual os tecidos estão expostos nesses estados, 

exerceria efeitos deletérios sobre o crescimento celular na vasculatura, resultando em 

doença cardiovascular. 

 
 
2.2.2.6 Regulação da síntese de glicogênio 

 

A insulina inibe a produção e a liberação de glicose no fígado por meio do 

bloqueio da neoglucogênese e da glucogenólise (FIGURA 2). A insulina estimula o 

acúmulo de glicogênio pelo aumento do transporte de glicose no músculo e a síntese 

de glicogênio no fígado e no músculo. Este último efeito é obtido via desfosforilação 

da glicogênio-sintetase. Após estímulo com insulina, a Akt fosforila e inativa a GSK-3, 

o que diminui a taxa de fosforilação da glicogênio-sintetase, aumentando sua 

atividade (CROSS et al., 1995). A insulina também ativa a proteína fosfatase 1, por 

um processo dependente da PI 3-quinase, que desfosforila a glicogênio-sintetase 

diretamente (BRADY et al., 1997). Na neoglucogênese, a insulina inibe diretamente a 

transcrição de genes que codificam a fosfoenolpiruvato-carboxiquinase (PEPCK), 

enzima-chave no controle desse processo. O hormônio também diminui a taxa de 
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transcrição do gene que codifica a frutose-1,6-difosfatase e a glicose 6-fosfatase e 

aumenta a transcrição de genes de enzimas glucolíticas, como a glicoquinase da 

piruvato quinase (PILKIS et al., 1992; SUTHERLAND et al., 1996). As vias de 

sinalização que regulam a transcrição desses genes permanecem desconhecidas, 

mas envolvem a Akt e fatores de transcrição da família �forkhead� e o coativador do 

PPARy, PGC-1. A insulina também altera a quantidade de ácidos graxos livres 

liberados da gordura visceral (BERGMAN et al., 1997). O fluxo direto de ácidos 

graxos na veia porta para o fígado modula a sensibilidade à insulina neste órgão, 

regulando a produção de glicose. 
 

FIGURA 2 � REGULAÇÃO DO METABOLISMO DE GLICOSE NO FÍGADO 
 

 

Fonte: ZECCHIN et al., 2004. 
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2.3      YACÓN 
 

2.3.1    Familia Compositae 

  

A família Compositae, com cerca de 1535 gêneros e aproximadamente 23000 

espécies, representa cerca de 10% da flora mundial e vem sendo intensivamente 

estudada nos últimos 25 anos não somente quanto à sua morfologia, anatomia, 

ontogenia e ecologia, mas também quanto a sua fitoquímica, citogenética e estrutura 

macromolecular. No Brasil, onde se encontra boa parte da diversidade de 

Asteraceae, ainda são necessários levantamentos florísticos intensivos, uma vez que 

o monumental trabalho de Baker (1873-1884) é o último tratamento formal da família 

Asteraceae. Dentre os recentes levantamentos florísticos da família para um 

determinado estado ou localidade, podem ser citados os de Harley & Simmons, 1986; 

Hind, 1995; Moraes, 1997; Dubs, 1998 e Munhoz & Proença, 1998 (NAKAJIMA & 

SEMIR, 2001).  

 

2.3.2 Gênero Smallanthus 

 

O yacón foi colocado originalmente no gênero Polymnia (Compositae, 

Heliantheae, subtribo Melampodinae), um gênero criado por Linnaeus em 1751. De 

Candolle, em 1836, produziu o primeiro tratamento inclusivo do grupo. Importantes 

contribuições posteriores foram feitas por Blake em 1930. Na primeira revisão 

moderna do gênero, Wells em 1967 manteve o yacón no gênero Polymnia. Uma 

perspectiva diferente foi adotada por Robinson em 1978. Robinson restabeleceu o 

gênero Smallanthus, proposto por Mackenzie, 1933 (GRAU & REA, 1997), e em 1978 

separou as espécies antes consideradas do gênero Polymnia proposto por Wells em 

1967, em dois gêneros - Smallanthus e Polymnia - mantendo ambos dentro da 

subtribo Melampodinae. Espécies da América do Norte, espécies da América Central 

e de todo o Sul foram colocadas no gênero Smallanthus, enquanto algumas espécies 

da América do Norte permaneceram no gênero Polymnia. De acordo com Robinson, 



 25 
 

há diferenças importantes que separam as espécies do gênero Polymnia do gênero 

Smallanthus (exemplo: ausência de glândulas nos apêndices da antera, uma 

característica particular nos lóbulos do disco das corolas das flores). Algumas dessas 

características colocam o gênero Polymnia como o gênero mais isolado dentro da 

subtribo. O ponto de vista de Robinson ganhou aceitação pelos autores da América 

do Norte e essa classificação está sendo usada nos herbários americanos. O gênero 

Smallanthus também foi adotado por Brako e Zarucchi em 1993, no catálogo de 

plantas do Peru e por Jorgensen e Leon em 1997 no catálogo de plantas vasculares 

de Equador (GRAU & REA, 1997).  É importante mostrar que Wells e Robinson 

estudaram principalmente os herbários das espécies da América do Sul (FIGURA 3). 

Além disto, o material do herbário foi escasso, o herbário raramente inclui órgãos 

subterrâneos que neste caso seriam de interesse particular. Essas limitações 

certamente afetaram o trabalho de Wells e Robinson.  O censo do gênero 

Smallanthus segundo Robinson incluiu 21 espécies, em toda a América, a maior 

parte das espécies encontram-se principalmente no sul do México, América Central e 

os Andes (GRAU & REA, 1997). 

  

2.3.2.1 Aspectos Morfológicos do Gênero 

 

 Todas as espécies que pertencem ao gênero Smallanthus ou Polymnia são ervas 

perenes, em menor quantidade arbustos ou árvores pequenas, que são raramente 

anuais (GRAU & REA, 1997). Smallanthus connatus (Spreng.) H. Robinson é uma 

erva anual de até 2 m de altura, presente no sudeste do Brasil, Paraguai, Uruguai e 

no oeste da Argentina. A maioria das espécies do sul está relacionada à espécie 

Smallanthus macroscyphus. Smallanthus fructicosus (Benth.) H. Robinson é um 

arbusto ou árvore de 12 m de altura, encontrado no sul da Colômbia, Equador e o 

norte do Peru. Smallanthus glabratus (DC.) H. Robinson é um arbusto ou árvore de 8 

m de altura, está relacionado com Smallanthus fructicosus e colocado por Wells junto 

com Smallanthus parviceps e Smallanthus microcephalus dentro do complexo de 

glabrata. Sua área principal de distribuição são as montanhas peruanas. Também foi 
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encontrado no Equador e no Chile. Smallanthus jelksii (Hieron.) H. Robinson, um 

arbusto ou árvore de até 8 m de altura, só descoberto no Peru, e está relacionado ao 

Smallanthus pyramidalis, ambos com flores pequenas características. Smallanthus 

latisquamus (BLAKE) H. Robinson é considerado um sinônimo de Smallanthus 

quichensis por Wells em 1965. Smallanthus latisquamus é tratado como uma espécie 

separada por Robinson em 1978. Tem talos de até 3 m de altura, presente na Costa 

Rica. Smallanthus lundelli H. Robinson, espécie proposta por Robinson, é uma erva 

de até 1 m de altura, relacionado com Smallanthus latisquamus e Smallanthus 

quichensis, achados na Guatemala. Smallanthus macroscyphus é uma erva perene 

de até 3 m de altura, presente na Bolívia e norte da Argentina onde é conhecida 

como �yacón do campo� (yacón selvagem). Tem um sistema de raízes bem 

desenvolvido com raízes de armazenamento que podem alcançar 2-5 cm de 

diâmetro. Smallanthus macroscyphus e Smallanthus connatus foram tratados como 

sinônimos por Wells e Robinson. Pelo contrário, Cabrera em 1978 e Zardini em 1991 

os considerarem como espécies diferentes. Smallanthus maculatus (Cav.) H. 

Robinson é uma erva de até 5m de altura. Foram encontradas muitas variedades 

destas espécies no México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicarágua e Costa 

Rica. Smallanthus apus (Blake) H. Robinson é uma espécie do México pouco 

conhecida. Smallanthus macvaughii é uma espécie herbácea de até 5 m de altura, 

presente no México e está relacionada com Smallanthus oaxacanus. Smallanthus 

meridensis (Steyerm) H. Robinson é uma erva com talos de até 3 m de altura, 

distribui-se na Venezuela e na Colômbia. Smallanthus microcephalus (Hieron) H. 

Robinson é um arbusto ou árvore pequena de até 8 m de altura, encontrada no 

Equador. Smallanthus oaxacanus (Sch. Bip. ex Klatt) H. Robinson  é uma erva de até 

2 m de altura, distribui-se no México, na Guatemala e na Honduras. Smallanthus 

parviceps (Blake) H. Robinson, outro arbusto ou árvore de até 8 m de altura com 

talos de 15 cm de diâmetro, encontrado no sul do Peru e no norte da Bolívia.  

Smallanthus piramidalis (Triana) H. Robinson é uma árvore de até 12 m de altura e 

com uma base de 20 cm de diâmetro, distribuída na Venezuela, na Colômbia e no 

Equador.  
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FIGURA 3 � DISTRIBUIÇÃO GEOGRÁFICA DO Smallanthus sonchifolius (yacón) 
 
 

 
Fonte: GRAU & REA (1997). 

 
Area de cultivo do yacón nos 
Andes 
 
Area de alta diversidade 
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Smallanthus quichensis (Coult.) H. Robinson está relacionado ao Smallanthus 

latisquamus e apresenta-se na mesma região, na Costa Rica e na Guatemala. 

Smallanthus riparius (H.B.K.) H. Robinson é uma erva ou arbusto de até 4 m de 

altura, é encontrada desde o sul do México até o norte da Bolívia. Smallanthus 

siegesbeckius (DC.) H. Robinson foi descrita por Wells como uma erva anual. Porém, 

as observações feitas por Lizárraga e Grau (não publicado), indicam que Smallanthus 

siegesbeckius é uma espécie perene, de até 5 m de altura, possuindo um sistema 

subterrâneo bem desenvolvido, muito parecido com o yacón, com raízes de 20 cm de 

largura e 6 cm ou mais de diâmetro. Estas espécies foram encontradas no Peru, na 

Bolívia, no Brasil e no Paraguai. Smallanthus suffruticosus (Baker) H. Robinson é um 

arbusto ou erva de mais de 2 m de altura encontrado na Amazônia da Venezuela. 

Smallanthus uvedalius (L.) Mackenzie é uma erva perene de até 3 m de altura, 

encontrada nos Estados Unidos de América, nas cidades da Flórida e Texas. (GRAU 

& REA, 1997). 

 

2.3.2.1.1 Aspectos Morfológicos da Espécie 

Polymnia sonchifolia Poepp. & Endl ou Polymnia edulis Wedd, conhecida 

também como Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl) H. Robinson (GRAU & REA, 

1997), é uma espécie perene, compacta, que forma um sistema radical muito 

ramificado de onde saem talos aéreos cilíndricos de cerca de 1,5 m de altura. Os 

talos aéreos são anuais e secam uma vez terminada a floração, enquanto que a parte 

subterrânea é perene (FIGURA 4). Estas consistem em um tronco que pode ser 

volumoso, do qual se ramificam numerosas raízes, algumas engrossam e podem 

pesar de 100 - 500 g. As folhas (FIGURAS 5 e 6), são de forma variável, as flores 

(FIGURA 6) são pequenas aparecem em ramos terminais e têm cinco brácteas 

verdes, triangulares e agudas; as flores como compostas têm duas classes de flores: 

liguladas, as laterais ou externas, possuem lígulas longas, de 10-15 mm de largura 

amarelas ou alaranjadas, recortadas no ápice; e as tubulares ou centrais que são de 

uns 8 mm de largura, as raízes são irregulares ou fusiformes, e desenvolvem massas 
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ramificadas na base da planta. Externamente são de cor púrpura, a parte interna é 

carnosa e alaranjada. Distribui-se amplamente nas regiões andinas, como a 

Venezuela, Colômbia, Peru, e até a Argentina (LEON, 1964).  

 
FIGURA 4 � DETALHES DA ESPÉCIE Smallanthus sonchifolius �yacón� (A. Raíz; B. Corte 
Transversal da Raíz; C. Folhas; D. Flor) 
 
A  
 

 

Fonte: SEMINARIO J. et al. (2003). 

C D 

A B 
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FIGURA 5 � ASPECTOS MORFOLÓGICOS DA ESPÊCIE Smallanthus sonchifolius  �yacón�. A: 
Planta de yacón;  B: folha; C: flor; D-F: raízes;  G: seção transversal da raiz do  tubérculo; H: estame; I: 
pistilo. 

 
 

 

 

Fonte: LEON, 1964. 
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FIGURA 6 � PRINCIPAIS FORMAS DE LÂMINAS DAS FOLHAS (A-D) Y DA PÉTALA NA FLOR 
FEMININA DE YACÓN (A e C. Triangular hastada; B. Triangular truncada; D. Cordada; E. Oblonga; F. 
Ovada elíptica; G. Elíptica.  

 

 

 
 

Fonte: SEMINARIO J. et al. (2003). 
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2.3.2.2 Posição sistemática do Smallanthus 

 

Por meio de anotações de campo realizadas previamente observa-se que 

dentre as espécies de Smallanthus mais comuns nas regiões Andinas, 

compreendendo a Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia até Argentina encontram-se 

Smallanthus sonchifolius, que apresenta a posição sistemática constante nas 

TABELAS 1 e 2. 

 
TABELA 1 � POSIÇÃO SISTEMÁTICA: SEGUNDO SISTEMA PROPOSTO POR CRONQUIST (1988) 

 

 
 
TABELA 2 - POSIÇÃO SISTEMÁTICA: SEGUNDO SISTEMA PROPOSTO POR  ENGLER (JOLY, 
1998) 

 

DIVISÃO XVII � Angiospermae (Anthophyta) 

CLASSE Dicotyledoneae 

SUBCLASSE Sympetalae  (Gamopetalae) 

ORDEM Campanuales  (Synandrae) 

FAMÍLIA Compositae 

GÊNERO Smallanthus   

ESPÉCIE Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson  

 

 

 

DIVISÃO II � Magnoliophyta 

CLASSE 1a � Magnoliopsida 

SUBCLASSE VI � Asteridae  

ORDEM 11 � Asterales 

FAMÍLIA 1 � Asteraceae 

GÊNERO Smallanthus   

ESPÉCIE Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl.) H. Robinson  
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2.3.2.3 Aspectos agronômicos 

 

2.3.2.3.1 Propagação 

 

A propagação do yacón com fins de produção é vegetativa ou assexual. A 

forma tradicional de propagação limita a multiplicação rápida de sementes de yacón, 

sendo necessário desenvolver métodos alternativos e complementares de 

propagação (SEMINARIO et al., 2003). Tipos de propagação vegetativa: 

 Por porções de cepa 

 Por brotos enraizados na cepa 

 Por porções de talo ou estacas 

 Por nós individuais 

 Por talos inteiros 

 �in vitro� 

 

2.3.2.3.2 Semeadura 

 

Devido às condições que o Peru oferece, o yacón pode ser semeado o ano 

inteiro, porém a estação chuvosa restringe o cultivo nos meses de chuvas (setembro 

até abril, com variações regionais). Em solos irrigados as semeaduras são levadas a 

cabo entre maio e agosto (depois da colheita), devido principalmente à 

disponibilidade da semente; e em solos sem irrigação nos meses de setembro a 

novembro (SEMINARIO et al., 2003).  

 

2.3.2.3.3 Crescimento e desenvolvimento 

 

As raízes alcançam maturidade em 6-7 meses em altitude média e 1 ano em 

altitudes altas. As raízes são muito frágeis e para a colheita deve-se cavar 

cuidadosamente ao redor da planta para prevenir o rompimento das raízes. Foram 
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empregadas com sucesso as colheitadeiras mecânicas de batata no Brasil 

(KAKIHARA et al., 1996).   

 

2.3.2.3.4 Colheita das folhas 

 

Se o objetivo é produzir folhas, a colheita pode ser feita à medida que estas 

vão sendo formadas, começando entre 2 e 2,5 meses depois da semeadura ou 

quando as plantas têm entre 4 a 5 pares de folhas. É importante colher as folhas 

quando estas chegaram à maturidade, porque é o momento que alcançam o máximo 

de peso seco. Um indicador de que as folhas estão maduras, é que os pecíolos com 

o talo formam um ângulo aproximadamente reto. As folhas maduras mostram-se 

cloróticas e com o pecíolo inclinado (forma com o talo um ângulo de mais de 90 

graus). Colher as folhas diminui a área folhar, o que produz repercussões na 

capacidade fotosintética da planta, afetando a formação de folhas novas e o acúmulo 

de material seco nas raízes. Porém não existem estudos que avaliem a repercussão 

da colheita de folhas no desenvolvimento da planta. É conveniente estudar qual é o 

efeito da intensidade da colheita de folhas na produção total de folhas e de raízes, 

em função do morfotipo, das condições climáticas e da manipulação do cultivo 

(SEMINARIO et al., 2003). 

 

2.3.2.3.5 Rendimento de folhas 

 

A informação que existe sobre o rendimento de folhas é escassa, mas alguns 

dados obtidos com materiais de Cajamarca (Peru) são mostrados na TABELA 3. 

Cada talo produz entre 13 a 16 pares de folhas até o momento da floração. Os três a 

quatro primeiros pares são folhas pequenas e os seguintes são maiores. Depois da 

floração a planta continua formando folhas pequenas, que têm pouca repercussão no 

rendimento de folhas. Em plantações com densidade de semeadura de 0,90 x 0,60 

m, cada planta produz entre 8 a 11 talos; então a planta produz entre 200 a 350 

folhas até a floração. Por outro lado, o rendimento aproximado de folha seca, em 
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relação à folha verde é aproximadamente de 10%. Considerando uma densidade de 

plantação de 18.500 plantas/ha, o rendimento de folha seca é considerado de 3 a 4 

toneladas de folha seca/ha (SEMINARIO et al., 2003). 

 
TABELA 3 � VARIÁVEIS DE PRODUÇÃO DE FOLHA EM TRÊS MORFOTIPOS DE YACÓN DA 
COLEÇÃO DE GERMOPLASMA DA UNIVERSIDADE NACIONAL DE CAJAMARCA (PERU) 
(SEMINARIO et al., 2003) 

 

Morfotipo 
Numero 

talos/plantaa 
Numero 

folhas/talob 
Comprimento de 

lâmina (cm) 
Largura de 
lâmina (cm) 

Peso fresco 
de 

folha/planta 
(g)c 

Area 
folhar/planta 

dm2 

Roxo 
11 

(6,1) 

26,0 

(2,1) 

18,87 

(4,3) 

14,2 

(1,2) 
1830 508,3 

Verde 

claro 

10 

(4,1) 

29,5 

(0,9) 

20,1 

(2,2) 

14,3 

(1,6) 
2153 538,2 

Verde 
8 

(1,3) 

33,1 

(1,3) 

20,3 

(3,2) 

16,8 

(1,1) 
1642 410,5 

Média 9,6 29,8 19,7 15,1 1897 485,7 

Os números entre parênteses correspondem ao desvio padrão 
a Avaliação realizada 10 meses depois da semeadura. 
b Refere-se ao numero de folhas até o momento da floração. Cada talo produziu em média 13, 15 e 16 
pares de folhas, nos morfotipos roxo, verde claro e verde, respectivamente.     
c Refere-se às lâminas das folhas. O peso fresco das folhas flutua entre 6,2 g (morfotipo verde) e 7,3 g 
(morfotipo verde claro). 

 

2.3.2.4   Aspectos quimiotaxonômicos 

 

Nas raízes de yacón são armazenados vários carboidratos, por exemplo, 

frutose, glicose, sacarose, que apresentam um baixo grau de polimerização (DP), 

oligossacarídeos (DP 3 a 10 frutanos), e traços de goma e inulina (ASAMI et al., 

1989; OHYAMA et al., 1990). A inulina tem oligofrutanos com alto grau de 

polimerização (ao redor de 35). Esta é uma combinação que se encontra em muitas 

plantas da família Compositae, como Helianthus e Dalia. Porém, a inulina parece ser 

só um componente secundário. Pelo contrário, os oligofrutanos com um mais baixo 

DP (4,3) correspondem a 67% do conteúdo da matéria seca na colheita (ASAMI et 

al., 1991). Os oligossacarídeos do yacón foram purificados e identificados como beta-
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frutoligossacarídeos com uma sacarose terminal (a inulina é um tipo de oligofrutano) 

(GOTO et al., 1995). As proporções relativas de oligofrutanos e monossacarídeos 

flutuam significativamente depois da colheita (ASAMI et al., 1991; FUKAI et al., 1995). 

Uma análise detalhada de carboidratos das raízes de yacón foi publicada por 

OHYAMA et al. (1990) (TABELA 4), indicando que os oligofrutanos encontrados 

somam 20%, em vez de 67% como foi informado por ASAMI et al. (1991). Porém, 

são importantes as anotações de OHYAMA et al. (1990) onde as raízes usadas 

estiveram mais de 3 meses em armazenamento frio, enquanto que ASAMI et al. 

(1991) utilizou as raízes imediatamente após a colheita.  
 
 
TABELA  4 � CONTEÚDO DE CARBOIDRATOS SOLÚVEIS EN RAÍZES DE YACÓN, DEPOIS DE 96 
DIAS DA COLHEITA, MANTIDAS SOB REFRIGERAÇÃO  (OHYAMA et al., 1990) 

 

Carboidratos Conteúdo  
(mg/g extrato seco) 

Frutose 350 
Glicose 158 
Sacarose 74 
GF2 60 
GF3 47 
GF4 34 
GF5 21 
GF6 16 
GF7 13 
GF8 10 
GF9 7 
Total GF 2-9 201 

Nota:  GFn = frutosil sacarose; n indica o grau de polimerização 

 

Ao contrário das raízes de yacón que têm frutoligossacarídeos como 

componente químico principal, as folhas têm uma quantidade muito pequena de 

frutoligossacarídeos (FUKAI et al., 1993). A composição química das folhas de yacón 

não é muito conhecida. Sabe-se que as folhas contêm sesquiterpenos, lactonas, 

flavonóides e um grupo de substâncias ainda não identificadas. Vários desses 

compostos têm atividade antifúngica e antioxidante e poderão contribuir no futuro 

para o desenvolvimento de bioinseticidas e produtos novos na indústria farmacêutica 

(INOUE et al., 1995; DAÒKOVÁ et al., 2001). 
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AYBAR et al. (2001) demonstraram que o chá de yacón (infusão das folhas), 

administrado a ratos diabéticos de forma intensiva durante 30 dias, tinha efeito 

hipoglicêmico, quer dizer, reduziu a concentração de glicose no sangue. O princípio 

ativo ainda não foi identificado, porém, os autores sugerem que este age, melhorando 

a concentração da insulina no sangue. Não existem trabalhos científicos sobre o 

efeito das folhas em humanos diabéticos. 

 

2.3.2.5 Aspectos fitoquímicos 

 

As folhas e caule de yacón são ricos em proteínas, ácidos fenólicos como o 

ácido caféico, ácido clorogênico, ácido ferúlico, flavonóides como a quercetina 

(FIGURA 7) (VALENTOVÁ et al., 2003), também estão constituídos por melampólides 

como a sonchifolina, polimatina B, uvedalina e enidrina (FIGURA 8) (INOUE et al., 

1995). Os tubérculos apresentam sabor adocicado e possuem teores significativos de 

potássio, fósforo e ferro (NIETO, 1991). Ao contrário da maioria das espécies 

vegetais, não estocam carboidratos em forma de amido, mas acumulam frutanos. Os 

frutanos são polímeros lineares ou ramificados de frutose. Entre as plantas que 

estocam frutanos estão algumas de grande importância econômica, como aveia, 

trigo, cevada, chicória, cebola e alface (HENDRY & WALLACE, 1993). Os frutanos 

são sintetizados e acumulados nos vacúolos, podendo atingir até 70% do peso seco 

sem inibir a fotossíntese. Plantas que acumulam frutanos são mais freqüentes em 

regiões temperadas, com seca ou geadas sazonais e há indicações de que o 

acúmulo de frutanos pelas plantas pode ser vantajoso para aquelas espécies que são 

fotossinteticamente ativas durante o inverno (VIJN & SMEEKENS, 1999). Nas plantas 

superiores podem ser citadas 5 classes de frutanos, estruturalmente diferentes, 

nestas classes encontra-se a inulina. A inulina consiste de um polímero linear de 

cerca de 20 a 30 unidades de â-D-frutofuranosídeos com um resíduo de glicose 

ligado a uma frutose da extremidade da molécula (POREMBSKI & KOCH, 1999). É o 

principal açúcar acumulado nos tubérculos de yacón. Atualmente os frutanos vêm 

despertando grande interesse devido ao seu aspecto não calórico, pois não podem 



 38 
 

ser digeridos por humanos, mas são usados eficientemente como fonte de carbono 

por bactérias no intestino. Essas bactérias fermentam os frutanos, produzindo ácidos 

graxos de cadeia curta, os quais têm um efeito positivo no metabolismo sistêmico de 

lipídeos (GIBSON et al., 1995). Frutanos de baixo peso molecular têm sabor 

adocicado e podem ser usados como adoçante natural. Essa característica permite a 

utilização desse açúcar por pessoas diabéticas ou com restrições alimentares, 

representando um novo produto a ser explorado pela indústria farmacêutica e 

alimentícia (OHYAMA et al., 1990). Nesse sentido, essa espécie vem sendo 

produzida em alguns países do sul da Europa com o objetivo de produção de álcool e 

inulina a partir das raízes (ZARDINI, 1990). 

 

FIGURA 7 � DERIVADOS FENÓLICOS E FLAVONÓIDES DAS FOLHAS DE YACÓN 

 

 
Fonte: SIMONOVSKA B. et al. (2003). 
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FIGURA 8 � MELAMPÓLIDES DAS FOLHAS DE YACÓN 

 

 

Fonte: INOUE A. et al. (1995). 

 

2.3.2.6  Aspectos biológicos e farmacológicos 

 

As folhas de yacón são inibidoras da elevação da concentração sérica de 

glicose com conseqüente redução do peso corpóreo e taxa de gordura. O efeito 

hipoglicêmico do extrato aquoso das folhas de yacón foi examinado em ratos 

normais, com hiperglicemia transitória e com diabetes induzido pela droga 

streptozotocina (STZ). O decocto do yacón a 10%, administrado por injeção 

intraperitoneal ou pelo tubo gástrico, produziu uma diminuição significante da 

concentração de glicose em plasma em ratos normais. Em um teste de tolerância de 

glicose, uma única administração do decocto do yacón a 10% diminuiu a 

concentração de glicose em plasma em ratos normais. Em contraste, uma única 

administração do decocto do yacón a 10% pela via oral ou pela administração 
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intraperitoneal não produziu nenhum efeito na concentração de glicose em plasma 

em ratos com diabetes induzido pela droga estreptozotocina (STZ). Porém, a 

administração da infusão do yacón a 2% durante 30 dias produziu uma hipoglicemia 

significante em ratos com diabetes induzido pela droga estreptozotocina (STZ). 

Depois de 30 dias de administração da infusão, os ratos diabéticos mostraram 

melhoría na concentração de glicose no plasma, concentração de insulina no plasma, 

peso do corpo e parâmetros renais (peso do rim, liberação de creatinina, excreção de 

albumina urinária) em comparação com os ratos diabéticos controles. Os resultados 

sugerem que o extrato aquoso do yacón produz um aumento da concentração de 

insulina no plasma (AYBAR et al., 2001). As folhas também apresentam 

componentes com atividade antifúngica e pesticida (INOUE et al., 1995).  As raízes 

de yacón são utilizadas pela população no controle do Diabetes mellitus, e estão 

sendo consideradas como um alimento funcional em decorrência dos estudos sobre a 

diminuição da concentração de açúcar no sangue, após consumo repetido das 

mesmas. As raízes de yacón apresentam uma grande diferença com a maioria dos 

tubérculos porque não armazenam amido, acumulam inulina na forma de 

oligofrutanos com alto poder adoçante e baixo poder calórico (ZARDINI, 1990). 

 

2.3.2.6.1  Atividade antimicrobiana  

 

As folhas de yacón apresentam atividade antifúngica e pesticida. O extrato 

etanólico (EE) das folhas e suas frações hexânicas (HE), clorofórmica (CL), acetato 

de etila (EA) e metanólica (ME) foram testados para avaliar a atividade inibitória no 

crescimento e na produção de aflatoxinas B1(AFB1) e B2 (AFB2) pelo fungo 

Aspergillus flavus. A citotoxicidade de EE, EA e ME foi avaliada em células Vero. 

Suspensões de esporos de A. flavus foram inoculadas em meio YES (Yeast Extract 

Sucrose) juntamente com diferentes concentrações de EE, HE, CL, EA e ME. As 

aflatoxinas B1 e B2 foram extraídas e analisadas por cromatografia de camada 

delgada. Todas as concentrações de EE, EA e ME inibiram a produção de aflatoxinas 

B1 e B2. A fração HE inibiu a produção de aflatoxina e o crescimento somente na 
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concentração de 100 ìg/mL, enquanto que a produção de AFB2 foi inibida por todas 

as concentrações. A fração CL não produziu efeito sobre A. flavus nas concentrações 

testadas (GONÇALEZ, 2003). 

 

2.3.2.6.2   Mecanismo de ação �tipo Insulina� 

 

O chá de yacón produz uma diminuição significante no pico hiperglicêmico 

durante o teste de tolerância de glicose com a droga glimepirida. Aos 30 dias de 

administração do chá de yacon a 2% por via intraperitoneal e oral, em ratos com 

diabetes induzido por estreptozotocina, houve aumento da concentração de insulina 

circulante e diminuição de glicose no sangue dos ratos (AYBAR et al., 2001). Esse 

aumento pode ser conseqüência da estimulação da síntese e secreção da insulina, 

da inibição e degradação da insulina, ou de ambos; muitos compostos presentes em 

plantas produzem estes efeitos. Por exemplo, as moléculas de ácido benzóico 

inibiram a insulinase e aumentaram os efeitos da insulina (MARLES & 

FARNSWORTH, 1995; PEUNGVICHA et al., 1998). Extratos de muitas ervas 

culinárias comuns e temperos demonstraram o mecanismo �tipo insulina� ou ação de 

potenciação da insulina em adipócitos in vitro e em mais de 200 compostos 

fitoquímicos puros (grupos hidroxi-aromáticos, polissacarídeos e peptido-glucanos) 

conhecidos como compostos hipoglicêmicos (BROADHURST et al., 2000). Por 

exemplo, a atividade hipoglicêmica do chá preto deve-se ao conteúdo de polifenóis e 

polissacarídeos (GOMES et al., 1995). Muitos dos compostos fitoquímicos com efeito 

hipoglicêmico apresentam toxicidade metabólica ou hepática (BROADHURST et al., 

2000). Até agora só foram usadas concentrações não tóxicas; a toxicidade 

provavelmente não está presente no mecanismo hipoglicêmico nem na atividade �tipo 

insulina� dos extratos de Smallanthus sonchifolius (VALENTOVÁ et al., 2004). Desta 

forma este estudo tem como finalidade a possibilidade de encontrar nas frações das 

folhas de yacón o principio ativo que produz a diminuição da glicose no sangue em 

ratos com diabetes induzido por estreptozotocina e a obtenção deste principio ativo 

pode ser visto como uma contribuição importante no tratamento do diabetes.  
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3    MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

3.1    MATÉRIA-PRIMA 
 

3.1.1    Material botânico 

 

Planta objeto de estudo: folhas de Smallanthus sonchifolius (Poepp. & Endl) H. 

Robinson (yacon), fornecidas pela empresa Yerbalatina Phytoactives, em Colombo, 

na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil.  

 

As coletas das folhas foram realizadas em outubro de 2003. O material foi 

destinado à realização de exsicata. Em maio de 2004 as mesmas foram herborizadas 

no Museu Botânico de Curitiba, sob o número MBM 292354 conferida pelo Dr. Gert 

Hatschbach. 

  

3.1.2    Animais 

 

Os animais de experimentação foram ratos machos da linhagem Wistar, 

obtidos do Biotério do Setor de Ciências Biológicas da UFPR, livre de patógenos 

específicos (peso 200 � 250 g), alimentados com uma dieta padrão de laboratório 

(ração Nuvital) e água �ad libitum�.  

 

Os ratos foram acomodados em gaiolas individuais em ambiente com 

temperatura controlada (20 ± 1°C), umidade de aproximadamente 70% e ciclo 

claro/escuro de 12 horas. 

 

 

 



 43 
 

3.2    METODOLOGIA 

 

3.2.1    Estudos Fitoquimicos 

 

3.2.1.1    Processo de secagem das folhas  

 

O processo de secagem foi realizado numa estufa, à temperatura de  40 °C. O 

conteúdo de umidade das folhas foi de mais ou menos 5%.  

 

3.2.1.2  Obtenção da fração hidroalcoólica, clorofórmica, acetato de etila  

 
A obtenção das frações foi realizada num aparelho de Soxhlet. Foram 

utilizados 2 kg de folhas de yacón secas e estabilizadas. Submeteu-se a seis 

extrações, a operação foi realizada por extração contínua num balão de fundo 

redondo de 2 litros de capacidade contendo pérolas de vidro, onde foram colocados 

1,5 litros de etanol. Conectou-se o conjunto ao condensador de bolas e iniciou-se o 

processo de aquecimento (60°C) para a extração contínua, onde o solvente 

condensado percola no extrator até refluxar.  

 

Esse procedimento foi mantido entre 5 e 7 horas. Decorrido esse tempo, o 

extrato foi concentrado num rotavapor até 1/3 do seu volume. O extrato concentrado 

foi levado ao freezer por um período de 3 a 4 horas, depois deste período realizou-se 

uma filtração a vácuo para diminuir a quantidade de resíduo oleoso do extrato, 

obtendo-se 800 mL de extrato.  

 

O mênstruo (extrato) foi colocado num Soxhlet analítico modificado e 

fracionado com a escala de polaridade primeiro foi cloroformio e a segunda com 

acetato de etila, mênstruo ou extrato final ficou sendo hidroalcoolico, obtendo-se 

assim três frações distintas de cada solvente: fração clorofórmica, acetato de etila e 

hidroalcoólica (FIGURAS 9 e 10). 
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FIGURA 9 � DIAGRAMA DE FLUXO DE PREPARAÇÃO DAS FRAÇÕES DAS FOLHAS DE YACÓN  
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FIGURA 10 � FOTOS DO EXTRATOR DE SOXHLET UTILIZADO NA OBTENÇÃO DOS EXTRATOS 
E FRAÇÕES EM SOXHLET ANALÍTICO MODIFICADO (A. Fração cloroformica, B. Fração acetato de 
etila e fração hidroalcoólica)  
 

   

 

3.2.1.3  Determinação do Teor de Sólidos das Frações 

 

Após a concentração das frações obtidas, estas permaneceram em cápsulas 

previamente taradas e identificadas. O solvente foi evaporado em estufa, e 

posteriormente as amostras foram colocadas em dessecador para que se 

mantivessem desidratadas; obtendo-se assim o teor de sólidos, posteriormente 

calculado em relação à quantidade de material utilizado (2kg de folhas de yacón). 

 

3.2.1.4  Identificação dos ativos presentes nas frações hidroalcoólica e acetato de 

etila  

 

Métodos de fracionamento (cromatografia em camada delgada - CCD, 

cromatografia líquida de alta eficiência - CLAE) e isolamento dos compostos 

A B 
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presentes nas frações foram realizados para tentar identificar o princípio ativo 

responsável pela diminuição glicemia. 

 

3.2.1.4.1    Cromatografia em camada delgada (CCD) para visualização de fenólicos 

 

As análises de CCD foram realizadas pela otimização da metodologia 

descritas por SOUZA (2001). Foram analisadas em CCD as seguintes amostras: 

fração hidroalcoólica e fração acetato de etila e os seguintes padrões: quercetina, o-

metil quercetina, ácido clorogênico, ferúlico e sinápico, utilizando cromatoplacas 

Merck de sílica gel 5 cm por 2,5 cm. Aplicaram-se 10 ìL de cada amostra, e os 

padrões foram solubilizados em metanol. Utilizaram-se as seguintes fases móveis: 

tolueno:acetato de etila:ácido fórmico (3:4:1) e tolueno:acetato de etila:ácido 

acético:ácido fórmico: água (9:68:2:9:12). A corrida percorreu uma distância de 4 cm. 

Em seguida eliminou-se a fase móvel em estufa a 45 °C. As placas foram feitas em 

duplicata para que pudessem ser reveladas por nebulização com o reativo de NEU 

(Naturstoff � Polietilenglicol) a 1 % em metanol. Antes e após as revelações com o 

reativo de NEU (fenólicos) as placas foram visualizadas sob luz ultravioleta em 254 

nm e 366 nm.  

 

3.2.1.4.2    Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE)  

 

Para a análise realizada em CLAE foi usado o cromatógrafo La Chrom Elite da 

Merck, com coluna Lichrospher 100 RP-18 (5 ìm)(250 x 4 mm di), bomba L2130 

quaternária e detector DAD L2450, com fluxo de 0,5 mL/min por 60 minutos, com alça 

de injeção de 0,2 ìL em sistema isocrático, utilizando 3 soluções: 

 solução A (Fase ácida): 200 mL de ácido sulfúrico 0,1N, 800 mL de água, 2 mL 

de ácido fosfórico conc. 

 solução B: metanol grau HPLC 

 solução C: acetonitrila:água 9:1 
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A fase móvel foi preparada na proporção de 60:30:10, com pH 1,8-2,0; 

utilizando os comprimentos de onda de 309 nm e uma pressão de 112 bars. Os 

padrões usados foram compostos fenólicos ácido clorogênico, ácido caféico e ácido 

ferúlico, os flavonóides luteolina e luteolina-7-G e o ácido p-cumárico. As amostras 

foram as frações hidroalcoólica e acetato de etila obtidas por extração em Soxhlet. 

 

3.2.1.4.3   Dosagem de compostos fenólicos totais por espectrofotometria  

 
 A dosagem de compostos fenólicos foi realizada através do método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteau, modificado no Laboratório de Fitoquímica do 

Departamento de Farmácia da Universidade Federal do Paraná.  

 

Preparo do branco  

 

Foram adicionados num tubo de ensaio 0,2 mL de reagente de Folin-

Ciocalteau, 0,16 mL de metanol e 3,6 mL de água destilada. Agitou-se por vortex e 

deixou-se em repouso durante 3 minutos. Em seguida foram adicionados 0,4 mL de 

solução aquosa de carbonato de sódio a 35% P/V e agitou-se em vortex. Deixaram-

se as soluções em repouso durante 60 minutos. Mediu-se a absorbância em 

espectrofotômetro VIS a 725 nm. 

 

Preparo da Curva Padrão  

 

Adicionou-se em tubos de ensaio, concentrações crescentes de solução 

padrão de catequina a 0,25 mg/mL (0,04 mL, 0,08 mL, 0,12 mL, 0,16 mL); metanol 

para completar o volume para 0,2 mL, e 0,2 mL de reagente de Folin-Ciocalteau. 

Adicionou-se 3,6 mL de água destilada. Agitou-se por vortex e deixou-se em repouso 

durante 3 minutos. Em seguida foram adicionados 0,4 mL de solução aquosa de 

carbonato de sódio a 35% P/V e agitou-se em vortex. Deixou-se as soluções em 

repouso durante 60 minutos. Mediu-se a absorbância das soluções em 

espectrofotômetro VIS  a 725 nm. 
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Preparo das Amostras 

 

As frações hidroalcoólica e acetato de etila foram diluídas e alíquotas foram 

adicionadas de metanol para volume de 0,2 mL. Adicionou-se 0,2 mL reagente de 

Folin-Ciocalteau, e 3,6 mL de água destilada. Agitou-se por vortex e deixou-se em 

repouso durante 3 minutos. Em seguida foram adicionados 0,4 mL de solução 

aquosa de carbonato de sódio a 35% P/V e agitou-se em vortex. Deixou-se as 

soluções em repouso durante 60 minutos. Mediu-se a absorbância, das soluções em 

espectrofotômetro VIS a 725 nm. O resultado foi expresso em mg de catequina por 

grama de droga, interpolando-se a absorbância da amostra na curva de referência. 

 

3.2.2    Estudo Farmacológico 

 

3.2.2.1    Obtenção das doses das frações hidroalcoólica e acetato de etila  

 

A determinação das doses das frações hidroalcoólica e acetato de etila que 

foram administradas em ratos normais e com diabetes induzido por STZ foi realizada 

considerando-se a dose usada por AYBAR et al. (2000), de infusão de folhas de 

yacón: 8mL/kg de peso de rato de um infuso preparado a partir de 20g de folha de 

yacón em 1000 mL de agua. Fazendo a correlação com o trabalho de AYBAR et al. 

(2000), obteve-se a dose da fração hidroalcoólica e da fração acetato de etila: 

Teor de sólidos da fração hidroalcoólica 

2kg de folhas de  yacón produziram 178,32 g da fração hidroalcoólica ou 8,9% do 

conteúdo total de folhas de yacón → 28,5 mg/kg/dia. 

Teor de sólidos da fração acetato de etila  

2kg de folhas de yacón produziram 18,86g da fração acetato de etila ou 0,9% do 

conteúdo total de folhas de yacón. 

Solubilizado em 4 mL de etanol mais 200 mL de água (196 mL água + 4 mL de 

etanol). Para não administrar volumes muito pequenos, a fração foi diluída com água 

destilada, na proporção 1:8 → 3,2 mg/kg/dia. 
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3.2.2.2   Ensaio preliminar para a eleição da via de administração das frações 

 

Aplicou-se uma dose da fração hidroalcoólica (equivalente à ingestão de 30 

mg de folha de yacón/kg de peso corpóreo) por via intragástrica (gavage) e 

intraperitoneal em ratos com diabetes induzido por STZ, distribuídos em 2 grupos de 

4 animais cada. A glicemia foi determinada em amostras de sangue, coletadas da 

cauda dos ratos, empregando-se glicosímetro Accu-Check® Advantage � Roche, nos 

seguintes tempos: 0, 2, 3, 5, 7 e 10 horas.   

    

3.2.2.3 Indução do Diabetes 

 

Os ratos foram anestesiados com éter e injetados intravenosamente na veia 

peniana com solução de estreptozotocina (STZ, Sigma N° 242-646-8) na 

concentração de 60 mg/kg (FIGURA 11). A estreptozotocina foi diluída em solução 

tampão de citrato de sódio pH 4,5; 10 mM. Após 3 dias foi retirada uma gota de 

sangue da cauda do rato e a glicemia foi mensurada através do sistema Accu-Check® 

Advantage - Roche, sendo considerados diabéticos os animais que apresentaram 

glicemia superior a 350 mg de glicose/100 mL de sangue.  

 

FIGURA 11 � INDUÇÃO DO DIABETES (* Veia peniana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* 
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3.2.2.4 Organização dos grupos de animais 

 

Os ratos foram alojados em gaiolas metabólicas individuais e distribuídos em 6 

grupos, 3 grupos com 10 ratos cada e 3 grupos com 5 ratos cada, conforme a 

TABELA 5 e FIGURA 12. Os animais foram mantidos num ambiente de 

experimentação controlado, recebendo água e ração própria para a espécie �ad 

libitum�. 

 

TABELA 5 � ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS  

 

Grupo Animais Procedimentos 
Controle  05 Animais sem tratamento 
Diabetes  10 Administração pela veia peniana de STZ (60 mg/kg). 

Diabetes+HA 10 Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos com diabetes induzido por STZ. 

HA 05 Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais. 

Diabetes+AE 10 Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) 
em ratos com diabetes induzido por STZ. 

AE 05 Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) 
em ratos normais. 

 
HA=Fração hidroalcoólica 
AE=Fração acetato de etila 

 

FIGURA 12 - ORGANIZAÇÃO DOS GRUPOS DE ANIMAIS (* Gaiolas individuais) 
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3.2.2.5 Dosagem da Glicemia 

 

A glicemia foi mensurada uma vez na semana através do sistema Accu-

Check® Advantage - Roche (NEVES, 2004) até completar os 45 dias de experimento. 

Os animais eram anestesiados com éter e a gota de sangue coletada da cauda dos 

animais e colocada na fita, fazendo-se a leitura da glicemia após 1 min (FIGURA 13).  
 
 
FIGURA 13 � DOSAGEM DA GLICEMIA (A. Cauda do rato; B. Glicosímetro Accu-Check®  
Advantage). 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.6 Determinação da glicosúria 

 

Para a dosagem da glicose na urina foram utilizadas fitas reativas DIASTIX 

(Bayer Diagnósticos). A urina foi coletada uma vez na semana por 45 dias, que foi a 

duração do tratamento. 

 

3.2.2.7 Determinação do peso dos ratos 

 

Um dos principais sintomas no diabetes de tipo 1 é a perda de peso, foi por 

este motivo que o peso dos ratos foi controlado. Os animais foram pesados uma vez 

na semana por 45 dias que durou o experimento, para controlar e comparar a perda e 

aumento do peso corpóreo. 

 

 

 

A 

B 
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3.2.2.8 Administração das frações 

 

As frações foram administradas por via oral, usando uma agulha de gavage e 

uma seringa. A agulha foi colocada até a entrada do esôfago do rato, depois foram  

inoculadas as frações das folhas de S. sonchifolius. Este procedimento foi feito todos 

os dias até completar os 45 dias de experimento (FIGURA 14).  

 

FIGURA 14 -  ADMINISTRAÇÃO DAS FRAÇÕES (* Agulha de gavage) 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

3.2.2.9 Determinação da síntese de glicogênio  

 

Depois dos 45 dias de experimentação, os animais foram anestesiados por 

inalação com éter sulfúrico. Por punção cardíaca obteve-se o sangue para análises 

bioquímicas (FIGURA 15). Os músculos sóleo, gastrocnêmio e o fígado foram 

retirados (FIGURA 16) e congelados em nitrogênio líquido para a determinação do 

conteúdo de glicogênio, através do método de PIFFAR et al. (2003). Os músculos 

foram retirados do nitrogênio líquido e colocados em tubos de ensaio contendo 500 

L de KOH 1M e deixados em banho a 60 ºC por 30 minutos, para a digestão dos 

tecidos. Foram homogeneizados no vórtex e 100 L de cada amostra foram 

pipetados em eppendorfes contendo 17, 5 L de ácido acético glacial e 500 L do 

tampão acetato contendo amiloglucosidase, e mantidos em banho-maria (37 ºC) por 

* 
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2 horas.  Foram retirados do banho e centrifugados por 10 minutos a 1400 rpm, e 100 

L de cada amostra foram colocados em novos tubos de ensaio contendo 1 mL do 

tampão trietanolamina (TEA). Após 40 minutos as amostras foram lidas no 

espectrofotômetro em comprimento de onda de 340 nm. A concentração de 

glicogênio foi calculada pela fórmula: 

 

                                 [Glicogênio] = D. O.  x  8,85  x  1 

                                             M 

 

[Glicogênio] = concentração de glicogênio (ìmol/g de tecido) 

D. O. = densidade ótica (Absorbância) 

8,85  = constante 

M      = massa de tecido colhido (g) 

 

 
FIGURA 15 � OBTENÇÃO DOS MÚSCULOS SÓLEO, GASTROCNÊMIO E DO FÍGADO (A. Músculo 
gastrocnêmio; B. Músculo sóleo; C. Fígado). 
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FIGURA 16 � OBTENÇÃO DO SANGUE POR PUNÇÃO CARDÍACA  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

3.2.2.10 Quantificação de componentes bioquímicos no sangue 

 

O sangue usado para a quantificação dos componentes bioquímicos, foi obtido 

por punção cardiaca (FIGURA16), feita no dia do sacrificio dos ratos. Centrifugou-se 

por 15 minutos e obteve-se o soro e plasma para a realização dos testes 

bioquímicos: colesterol total, triacilgliceróis (TG), creatinina, uréia, proteínas totais, 

albumina (ALB), transaminase glutâmico pirúvica (TGP), transaminase glutâmico 

oxalacética (TGO), fosfatase alcalina (FAL). As análises foram gentilmente realizadas 

no Laboratório de Análises Clínicas Champagnat. 

 

3.2.3    Análise Estatística  

 

A análise estatística dos dados obtidos nos ensaios in vivo foi realizada pelo 

teste de ANOVA de uma via seguida de teste de Tukey. As diferenças foram 

consideradas significantes com p<0,05. 
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4    RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

4.1 ESTUDOS FITOQUÍMICOS 
 

4.1.1  Determinação do teor de sólidos das frações 

 
Uma vez obtidos os pesos de cada uma das frações e realizando-se os 

cálculos correspondentes, obteve-se os resultados apresentados na TABELA 6, ou 

seja, 0,23% para a fração clorofórmica, 0,94% para a fração acetato de etila e 8,92% 

para a fração acetato de etila, totalizando 10,07% de sólidos solúveis. 

 

TABELA 6 �TEOR DE SÓLIDOS DAS FRAÇÕES DAS FOLHAS DE Smallanthus sonchifolius  �yacón� 
 

 

 

4.2 Análises realizadas em cromatografia em camada delgada para compostos 

fenólicos 

 

Os resultados da comparação dos padrões (quercetina, o-metil quercetina, 

ácido clorogênico, ácido ferúlico, ácido sinápico) com as frações hidroalcoólica e 

acetato de etila das folhas de yacón estão apresentados na FIGURA 17.  

 

 

 

 
2 kg de FOLHAS DA Smallanthus sonchifolius  �yacón� 

 
FRAÇÃO 

 
CLOROFÓRMICA 

 
ACETATO DE ETILA 

 
HIDROALCOÓLICA 

 
TOTAL 

 
PESO (g) 4,6278 g 18,8562 g 178,3184 g 201,8024 g 

 
SÓLIDOS 
SOLÚVEIS (%) 

0,23 % 0,94 % 8,92 %  

 
TOTAL %    10,07 % 
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FIGURA 17 � CCD ILUSTRATIVA DA COMPARAÇÃO DOS PADRÕES COM AS FRAÇÕES 
HIDROALCOÓLICA E ACETATO DE ETILA DAS FOLHAS DE YACÓN  
 

     
                                                            C 

(A) 1. Fração hidroalcoólica, 2. fração clorofórmico, 3. fração acetato de etila, quercetina; (B) 1. Fração 
hidroalcoólica, 2. fração clorofórmico, 3. fração acetato de etila, o-metil quercetina; (C) 1. Fração 
hidroalcoólica, 2. fração clorofórmico, 3. fração acetato de etila, rutina; (D) 1. Fração hidroalcoólica, 2. 
fração clorofórmico, 3. fração acetato de etila, ácido clorogênico; (E) 1. Fração hidroalcoólica, 2. fração 
clorofórmico, 3. fração acetato de etila, ácido clorogênico, ácido ferúlico e ácido sinápico. 

 

 Observa-se nos cromatogramas que as frações hidroalcoólica e acetato de 

etila possuem basicamente na sua composição duas substâncias predominantes, 

sendo a quercetina e a o-metil quercetina. 

 

4.1.3  Análises realizadas por cromatografia liquida de alta eficiência para 

compostos fenólicos  

 

VALENTOVÁ et al. (2003) detectaram a presença de compostos fenólicos 

como ácido clorogênico, ácido ferúlico e ácido caféico, e flavonóides como 

quercetina, rutina e luteolina em extratos obtidos das folhas de S. sonchifolius. O 

estudo analítico por CLAE realizado neste trabalho, teve a finalidade de confirmar a 

presença destes e de outros metabólitos compostos nas frações hidroalcoólica e 

acetato de etila das folhas de S. sonchifolius. A FIGURA 18 mostra o perfil 

cromatográfico dos compostos fenólicos que poderiam estar presentes nas frações 

hidroalcoólica e acetato de etila das folhas de yacón.  

A B D E 
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FIGURA 18 � CROMATOGRAMA EM CLAE DOS PADRÕES (ácido clorogênico, ácido caféico, 
ferúlico, ácido p-cumárico, luteolina, luteolina-7-G) 
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FIGURA 19 � CROMATOGRAMA EM CLAE DA FRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DAS FOLHAS DE S. 
sonchifolius. 
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FIGURA 20 � CROMATOGRAMA EM CLAE DO PADRÃO DE ÁCIDO p-CUMÁRICO 
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FIGURA 21 � CROMATOGRAMA EM CLAE DA CO-INJEÇÃO DO ÁCIDO p-CUMÁRICO E A 
FRAÇÃO HIDROALCOÓLICA DAS FOLHAS S. sonchifolius 
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FIGURA 22 � CROMATOGRAMA DA FRAÇÃO ACETATO DE ETILA DAS FOLHAS DE S. 
sonchifolius. 
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O perfil cromatográfico das frações hidroalcoólica e acetato de etila das folhas 

de yacón pode ser observado nas FIGURAS 19 e 22.  Na FIGURA 20 observa-se o 

perfil cromatográfico do ácido p-cumárico. A confirmação da presença do ácido p-

cumárico na fração hidroalcoólica foi possível depois da co-injeção deste padrão na 

fração hidroalcoólica observado na FIGURA 21. Observa-se também que não foi 

confirmada a presença dos outros compostos fenólicos no perfil cromatográfico das 

frações hidroalcoólica e acetato de etila devido à baixa concentração das amostras, 

dando como resultado picos muito pequenos que dificultam a identificação. 

 

Os resultados apresentados na CCD e em CLAE sugerem que além dos 

compostos fenólicos e flavonóides citados na literatura, constata-se a presença do 

ácido p-cumárico composto nunca antes mostrado na literatura referente à 

composição das folhas de Smallanthus sonchifolius. 
 

4.1.4  Dosagem para compostos fenólicos por espectrofotometria 

 

A TABELA 7 mostra os resultados da dosagem de fenólicos totais das 

amostras (frações hidroalcoólica e acetato de etila). 

 

TABELA 7 � CONCENTRAÇÃO DE FENÓLICOS TOTAIS EM FRAÇÕES DE FOLHAS DE YACÓN 

 

Fração Fenólicos totais (mg/100g de folha) 

Hidroalcoólica 24.94  

Acetato de etila 5.84 

 

A análise fitoquímica preliminar das frações hidroalcoólica e acetato de etila 

demonstrou a presença de compostos fenólicos e flavonóides, os quais estavam em 

maior concentração na fração hidroalcoólica, o que foi comprovado por CCD, CLAE e 

por espectrofotometria. 
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4.2  ESTUDO FARMACOLÓGICO 
 

Para que não houvesse resíduo de solventes nas frações, estas foram 

liofilizadas, eliminando-se o solvente. Adicionalmente as frações foram analisadas por 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e não mostraram resíduos de 

solventes. 
 

4.2.1 Eleição da via de administração 

 

As FIGURAS 23 e 24 comparam as vias de administração oral e intra 

peritoneal da fração hidroalcoólica em ratos com diabetes induzido por STZ. Verifica-

se redução de aproximadamente 33% da glicemia, após 5 horas, independente do 

método de administração, indicando que a ingestão oral por gavage é um método de 

resposta satisfatória e menos doloroso para o animal que a injeção intraperitoneal. O 

perfil de decaimento da glicemia foi similar para as duas formas de injeção, sendo 

observado um efeito mais rápido pela via intra peritonial do que pela via oral, mas a 

via de administração elegida para este experimento foi a via oral, por causar menos 

dano e estresse nos ratos. 
 
FIGURA 23 � ADMINISTRAÇÃO VIA ORAL  
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FIGURA 24 � ADMINISTRAÇÃO VIA INTRA PERITONEAL 
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4.2.2 Dosagem da glicemia  

 

A FIGURA 25 mostra os resultados da mensuração da glicemia dos ratos, 

submetidos ao modelo, no início do experimento, 3 dias após da injeção da STZ e a 

cada 7 dias até completar 45 dias de experimento. Como podem ser observados na 

TABELA 8, os resultados obtidos com ratos com diabetes induzido pela STZ que 

receberam tratamento com a fração hidroalcoólica (Diabetes+HA) e com ratos com 

diabetes induzido por STZ que receberam tratamento com a fração acetato de etila 

(Diabetes), não apresentam diferença estatisticamente significativa (p>0,05) na 

concentração de glicose comparados com os ratos do Diabetes que só receberam a 

toxina STZ que induz o diabetes. Contudo, verifica-se redução de 30% da glicemia ao 

final de 45 dias de ensaio nos ratos do grupo Diabetes+HA e que cerca de 50% dos 

ratos tiveram um abaixamento expressivo da glicemia. Estes resultados são de difícil 

interpretação principalmente considerando o elevado coeficiente de variação 

observado entre os ratos deste grupo e poderiam sugerir que as frações 

hidroalcoólica e acetato de etila das folhas de S. sonchifolius não têm efeito 

hipoglicêmico no diabetes induzido por STZ, que é um diabetes de tipo 1 com 

destruiçào das células â do pâncreas. A redução da glicemia da ordem de 30% 

poderia sugerir que a fração hidroalcoólica melhora a glicemia dos ratos com 

diabetes de tipo 1, mas não consegue normalizar a concentração de glicose como no 
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caso de diabetes de tipo 2 descrito na literatura.  

 

TABELA 8 � RESULTADOS DA VARIAÇÃO DA DOSAGEM DE GLICEMIA EM RATOS NORMAIS, 
COM TRATAMENTO E COM DIABETES INDUZIDO POR STZ  

 

Dias Controle Diabetes Diabetes+HA HA Diabetes+AE AE 
 DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% 
0 80±9 12 100±23 23 84±11 13 75±8 11 95±44 46 74±8 10 

3 96±47 48 540±15 15 537±68 13 72±8 11 466±109 23 87±20 23 

7 96±47 48 491±14 14 504±85 17 76±8 11 428±172 40 87±20 23 

14 95±12 35 454±31 31 437±162 37 77±8 11 493±140 28 87±20 23 

21 95±12 35 438±25 25 396±151 38 77±8 8 567±70 12 87±20 23 

28 95±12 35 490±21 21 545±65 12 78±8 8 569±63 11 75±7 10 

35 82±2 2 496±27 27 414±152 37 79±8 7 569±63 11 75±7 10 

42 79±7 9 520±16 16 374±193 52 81±8 7 569±63 11 75±7 10 
 
Controle: Animais sem tratamento (5 animais); Diabetes: Administração endovenosa (veia peniana) de 
estreptozotocina (60 mg/kg)(10 animais); Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de 
yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes induzido por estreptozotocina (10 animais); HA: Administração oral da 
fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos normais (5 animais); Diabetes+AE: Administração 
oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em ratos com diabetes induzido por 
estreptozotocina (10 animais); AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) 
em ratos normais (5 animais).  DP = Desvio Padrão. CV% = Coeficiente de variação 

 

FIGURA 25 � RESULTADO DA DOSAGEM DE GLICEMIA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controle: Animais sem tratamento (5 animais); Diabetes: Administração endovenosa (veia peniana) de 
estreptozotocina (60 mg/kg)(10 animais); Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de 
yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes induzido por estreptozotocina (10 animais); HA: Administração oral da 
fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos normais (5 animais); Diabetes+AE: Administração 
oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em ratos com diabetes induzido por 
estreptozotocina (10 animais); AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) 
em ratos normais (5 animais).  
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4.2.3 Determinação da glicose na urina dos ratos 

 

A glicosúria foi mensurada uma vez por semana, até completar os 45 dias de 

tratamento, com as fitas reativas DIASTIX, que têm uma escala que vai de 100 até 

≥2000 mg/dL. A glicosúria na urina dos ratos com diabetes induzido por 

estreptozotocina e nos ratos diabéticos e com tratamento com as frações 

hidroalcoólica e acetato de etila das folhas de yacón apresentaram concentrações 

elevadas de glicose na urina (> 1000 mg/dL) até o final do experimento, como se 

observa na FIGURA 26. A TABELA 9 mostra que os ratos diabeticos que receberam 

a fração hidroalcoólica apresentam redução de 18% na concentração de glicosúria o 

que confirma que a fração hidroalcoólica produz uma leve melhoria nos ratos com 

diabetes induzido por STZ, contudo, os ratos do grupo Diabetes+HA e do grupo 

Diabetes+AE, não apresentam diferença estatisticamente significativa (P>0,05) na 

concentração de glicosúria comparado com aos ratos diabeticos sem tratamento. 

 

TABELA 9 � RESULTADOS DA VARIAÇÃO DA DOSAGEM DA GLICOSÚRIA 

 

Dias Controle Diabetes Diabetes+HA HA Diabetes+AE AE 

 DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% 
7 100±0 0 1900±316 17 2000±0 0 100±0 0 2000±0 0 100±0 0 

14 100±0 0 2000±0 0 2000±0 0 100±0 0 1900±316 17 100±0 0 

21 100±0 0 1900±316 17 1818±405 22 100±0 0 2000±0 0 100±0 0 

28 100±0 0 1800±422 23 1273±467 37 100±0 0 1900±316 17 100±0 0 

35 100±0 0 2000±0 0 1818±405 22 100±0 0 2000±0 0 100±0 0 

42 100±0 0 2000±0 0 1727±467 37 100±0 0 1900±316 17 100±0 0 
 
Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. DP = Desvio Padrão. CV% = Coeficiente de variação 
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FIGURA 26 � DETERMINAÇÃO DA GLICOSÚRIA 
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Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 

 

4.2.4 Dosagem de glicogênio 

 

Para observar o efeito dos tratamentos sobre o teor de glicogênio nos tecidos, 

foram empregados os músculos gastrocnêmio, sóleo e o fígado, que foram 

congelados em nitrogênio líquido no momento do sacrifício dos animais. Pode-se 

observar na FIGURA 27 que as reservas de glicogênio encontravam-se maiores nos 

ratos com diabetes induzido por STZ e tratados com o acetato de etila em todos os 

tecidos estudados. Este efeito não foi verificado nos ratos não diabéticos que 

receberam a fração acetato de etila. Os ratos diabéticos que receberam tratamento 

com a fração hidroalcoólica e a fração acetato de etila não apresentaram diminuição 

estatisticamente significativa (p>0,05) na concentração de glicogênio em comparação 

com os ratos diabéticos que não receberam nenhum tipo de tratamento. A TABELA 

10 mostra que os ratos diabéticos que receberam tratamento com a fração acetato de 

etila apresentam elevação na concentração de glicogênio no músculo sóleo e no 

fígado, no entanto os ratos diabéticos que receberam tratamento com a fração 
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hidroalcoólica apresentam uma diminuição na concentração de glicose, indicando, 

portanto, que a fração hidroalcoólica oferece um efeito hepatoprotetor. 

 
TABELA 10 � RESULTADOS DA VARIAÇÃO DA DOSAGEM DE GLICOGÊNIO NOS TECIDOS 
GASTROCNÊMIO, SÓLEO E FÍGADO 

 

Controle Diabetes Diabetes+HA HA Diabetes+AE AE Tecidos 
DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% DP CV% 

Gastrocnêmio 9±1 7 12±3 24 28±37 131 10±1 12 19±7 37 10±1 8 

Sóleo 13±2 12 29±9 31 22±11 49 9±4 45 31±5 17 19±4 24 

Fígado 15±4 26 22±10 44 16±8 49 14±5 40 45±19 44 11±3 24 

 
Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 

 

FIGURA 27 � RESULTADO DA DOSAGEM DE GLICOGÊNIO  
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Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 
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4.2.5 Quantificação dos parâmetros bioquímicos do sangue dos ratos 

 
A TABELA 11 mostra a variação ponderal dos ratos durante o experimento e a 

avaliação de parâmetros bioquímicos aparece na Tabela 14. Verifica-se que o ganho 

de peso foi maior no grupo controle. Os ratos com menor ganho de peso foram os 

ratos diabéticos que receberam a fração hidroalcoólica. A fração acetato de etila 

parece conferir alguma forma de proteção aos ratos com diabetes, restabelecendo a 

concentração de colesterol e triacilgliceróis, evitando a perda de peso. Já os ratos 

tratados com acetato de etila perderam bem menos peso que o controle de diabetes, 

o que pode demonstrar que apesar do acetato de etila não ter efeito significativo 

sobre a glicemia, apresenta um efeito protetor em relaçao ao estado geral do rato. O 

ganho de peso dos ratos tratados com a fração hidroalcólica foi muito semelhante ao 

dos ratos normais (99 g). O do acetato de etila foi bem menor (35 g). Contudo, a 

proteção foi maior com a fração acetato de etila quando os ratos estavam diabéticos.  

  
TABELA 11. VARIAÇÃO PONDERAL DOS RATOS SUBMETIDOS AO MODELO DE INDUÇÃO DE 
DIABETES 

 

 Peso inicial (g) Peso final (g) Variação (g) 

Controle 221,14 324,20 103,06 

Diabetes 237,17 169,44 -67,73 

Diabetes+HA 239,71 160,58 -79,13 

HA 235,20 334,51 99,31 

Diabetes+AE 236,39 230,06 -6,34 

AE 317,26 351,91 34,66 

 
Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 

 

A TABELA 12 mostra a  avaliação de parâmetros bioquímicos. Estes 

resultados, apesar de apontarem para um eventual efeito protetor, precisam ser 

confirmados através de experimentos adicionais. 
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TABELA 12 � PARÂMETROS BIOQUIMICOS DE RATOS SUBMETIDOS AO MODELO DE INDUÇÃO 
DE DIABETES 
 
 
 

Controle Diabetes 
Diabetes 

+ 
HA 

HA 
Diabetes 

+ 
AE 

AE 

Glicose (mg/dL) 133  18 363  96 230  28 154  18 475  16 141  33 

Colesterol (mg/dL) 91  17 46  9 43  13 81  10 69  19 93  9 

Triacilgliceróis (mg/dL) 61  11 44  18 30  20 55  17 89  68 44  10 

Creatinina (mg/dL) 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 1  0 

Uréia (mg/dL) 37  3 105  23 143  36 42  10 92  15 45  4 

Proteínas Totais (g/dL) 7  1 5  1 6  1 7  1 6  1 6  0 

Albumina (g/dL) 3  0 3  0 3  0 3  0 3  0 3  0 

Alanina 
Aminotransferase (U/L) 

38  7 170  84 163  53 35  16 344  140 38  7 

Aspartato 
Aminotransferase (U/L) 

146  29 281  151 246  92 197  102 358  66 159  58 

Fosfatase alcalina (U/L) 73  6 709  173 482  191 69  19 1116  225 77  31 

 
Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 

 
Na TABELA 13 são apresentados valores de referência de alguns dos 

componentes bioquímicos de soro de ratos oriundos da literatura para serem 

comparados aos resultados obtidos no experimento. Observa-se uma grande 

variação entre os autores. 

 

TABELA 13 � COMPONENTES BIOQUIMICOS DE ANIMAIS DE LABORATÓRIO 
 

Componente/Fonte Crispens, 
1975* 

Melby& 
Altaman, 1977 

Wolfensohn & 
Lloyds, 1995 

www.cvm.es 
2004** 

Glicose (mg/dL) 70.0 119.0-279.0*** 50.0-135.0 50.0-135.0 
Uréia (mg/dL) 35.3-38.3 15.1-36.0 15.0-21.0  
Colesterol (mg/dL) 91.0-142.0 28.0-151.1 40.0-130.0 20.0-92.0 
Triacilgliceróis (mg/dL  26.0-145.0   
Lipídios totais (mg/dL) 395.0-590.0 70.0-415.0   
Proteínas totais (g/dL)  4.5-8.2 5.6-7.6 5.3-6.9 
Albumina (g/dL) 3.1-3.4 2.7-4.3 3.8-4.8 3.8-4.8 
Globulina (g/dL) 1.0 1.5-4.1 1.8-3.0 1.5-2.8 
Fosfatase alcalina (U/L)    16.0-302.0 
ALT/TGP (U/L)    20.0-61.0 
AST/TGO (U/L)    39.0-111.0 
* valores para camundongo  ** valores para rato *** valor influenciado pelo sexo e pela linhagem 

http://www.cvm.es
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Em relação ao metabolismo lipídico nossos dados indicam que a STZ (60 

mg/kg) parece ter efeito hipocolesterolêmico. Os níveis de colesterol nos ratos 

diabéticos sem tratamento diminuiram 50% em relação ao grupo controle. Estes 

dados contrastam com vários outros trabalhos onde se empregou STZ (50 mg/kg) 

para a indução do diabetes e a duração dos experimentos foi de 15 dias 

(KUDCHODKAR, et. al., 1988; GERBER et. al. 2000, GONZÁLEZ et. al., 2000; BABU 

et. al., 2003; KUONG et. al., 2005), e segundo estes autores, a STZ produziu 50% de 

aumento nos níveis de colesterol. Uma explicação para os resultados obtidos no perfil 

lipidico deste experimento seria o efeito que produzem os agentes quimicos como 

aloxana e estreptozotocina na concentração do colesterol e triacilgliceróis. Nestes 

modelos verificam-se flutuações nas concentrações destes componentes ao longo 

dos experimentos (MENDONÇA, 2003). 

  

As FIGURAS 28 e 29 mostram que nos ratos diabéticos que receberam a 

fração acetato de etila (Diabetes+AE) houve aumento do colesterol e triacilgliceróis 

em comparação com os ratos diabeticos sem tratamento. De fato a fração acetato de 

etila induziu um aumento significativo do colesterol (p<0,001) em comparação com a 

fração hidroalcoólica que não produziu nenhum efeito nos níveis de colesterol e com 

a STZ que diminuiu os níveis de colesterol. Este efeito pode estar relacionado 

também à perda de peso dos ratos diabéticos. A perda de peso dos ratos é uma 

característica do diabetes, como consequência das desordens metabólicas em 

tecidos e no plasma (GONZÁLEZ et.al., 2000). O efeito produzido pela fração acetato 

de etila no metabolismo dos lipídeos poderia ser decorrente da presença de 

compostos antioxidantes que regulam os níveis dos metabólitos no plasma dos ratos. 

Estes compostos antioxidantes envolvem suas ações no aumento da excreção de 

sais biliares nas fezes, e na capacidade de elevar a atividade do sistema 

microssomal hepático, consequentemente aumentando o metabolismo lipídico (MAC 

DONALD et al., 1983). KIRK et al. (1998) sugerem que o aumento da atividade dos 

receptores de LDL, provocado pelos antioxidantes, seja um dos responsáveis pela 

redução dos níveis de colesterol. Outro mecanismo de ação envolve a inibição da 5�-



 72 
 

deiodinase catalisadora da bioativação de hormônio da tireóide T4 em T3. Esta 

atividade é extremamente importante, pois a síntese aumentada do hormônio da 

tireóide poderia acarretar efeitos anabolizantes, distúrbios cardiovasculares e 

aumento no volume da mitocôndria, provocando maior oxidação nos sistemas 

enzimáticos e resultando em menor produção de trifosfato de adenosina (ATP) 

devido à ocorrência do desacoplamento das fosforilações. O monofosfato de 

adenosina (AMP) cíclico pode formar o 5�AMP em maiores quantidades, enquanto o 

hormônio da tireóide age impedindo esta formação. Por outro lado, o AMP cíclico 

atua como modulador positivo sobre a proteína quinase, e esta enzima ativa a lipase, 

que por sua vez, hidrolisa os triacilgliceróis (KORHLE et al., 1986). 

 

FIGURA 28 � QUANTIFICAÇÃO DO COLESTEROL  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 
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FIGURA 29 � QUANTIFICAÇÃO DE TRIACILGLICERÓIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 

 

A FIGURA 30 mostra que a fração acetato de etila regula os níveis de uréia 

em comparação aos ratos que receberam a fração hidroalcoólica. Novamente houve 

diferença estatisticamente significativa (p<0,001) entre os grupos Diabetes+HA e 

Diabetes+AE. A elevação dos níveis de uréia nos ratos submetidos à STZ são 

indicativos de catabolismo protéico.  

 

Neste sentido, em condição diabética a síntese protéica encontra-se diminuída 

em todos os tecidos, aumentando a atividade proteolítica muscular com aumento de 

afluxo de aminoácidos para o fígado e estes aminoácidos elevam os níveis séricos de 

compostos nitrogenados como a uréia e creatinina (WHELTON et. al., 1996). Os rins 

não conseguem mais reabsorver toda a glicose então o excesso é excretado pela 

urina. Uma vez que a perda da glicose pela urina envolve necessáriamente a perda 

de água e de eletrólitos; ocorre poliúria, desidratação e hemoconcentração. 
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FIGURA 30 � QUANTIFICAÇÃO DE URÉIA  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 

 

 Também foram mesuradas enzimas hepáticas como a fosfatase alcalina, que é 

uma enzima presente em praticamente todos os tecidos do organismo, 

especialmente nas membranas das células dos túbulos renais, ossos (osteoblastos), 

placenta, trato intestinal e fígado. Portanto, a fosfatase alcalina encontrada no soro é 

resultado da presença de diferentes isoenzimas originadas em diferentes órgãos, 

com predomínio das frações ósseas e hepáticas. Na prática clínica, a grande 

utilidade está na investigação de doenças hepatobiliares e nas doenças ósseas que 

cursam com aumento da atividade osteoblástica. A resposta hepática a qualquer tipo 

de agressão da árvore biliar é sintetizar fosfatase alcalina principalmente nos 

canalículos biliares. Isso explica sua marcada elevação nas patologias do trato biliar. 

A elevação tende a ser maior nas obstruções extra-hepáticas (litíase e carcinoma de 

cabeça de pâncreas) do que nas intra-hepáticas (processos invasivos). Valores 

anormalmente elevados podem ser demonstrados na TABELA 14 nos ratos 

submetidos à STZ. A fração hidroalcoólica parece promover a redução da 

concentração desta enzima em ratos tratados com STZ. Como é observado na 
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FIGURA 31 os ratos diabéticos que receberam a fração acetato de etila apresentam 

uma diferença estatisticamente significativa (p<0,001) em comparação ao grupo dos 

ratos diabeticos que receberam a fração hidroalcoólica; as concentrações no grupo 

Diabetes+HA é bem menor às do grupo Diabetes+AE o que significa que a fração 

hidroalcoólica oferece o efeito protetor maior neste tipo de tecido. 

 

FIGURA 31 � QUANTIFICAÇÃO DE FOSFATASE ALCALINA  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 

 

Transaminases são enzimas hepáticas detectadas no sangue. Concentrações 

elevadas destas enzimas (alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (ASP) indicam dano hepatocelular. Estas enzimas estão presentes 

em concentrações elevadas nos ratos tratados com STZ. Finalmente a fração 

hidroalcoólica promoveu a redução na atividade destas enzimas em ratos diabéticos 

(FIGURAS 32 e 33) e pode ser observado como a fração hidroalcoólica melhora a 

concentração das enzimas hepáticas mostrando uma diferença estatísticamente 

significativa (p<0,001) em relação à fração acetato de etila. 
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FIGURA 32 � QUANTIFICAÇÃO DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICO (TGP) 
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Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 

 

FIGURA 33 � QUANTIFICAÇÃO DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO OXALACÉTICA (TGO) 
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Controle: Animais sem tratamento; Diabetes: Administração pela veia peniana de estreptozotocina (60 mg/kg); 
Diabetes+HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) em ratos com diabetes 
induzido por estreptozotocina; HA: Administração oral da fração hidroalcoólica de folhas de yacón (28,5 mg/kg) 
em ratos normais; Diabetes+AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de yacón (3,2 mg/kg) em 
ratos com diabetes induzido por estreptozotocina; AE: Administração oral da fração acetato de etila de folhas de 
yacón (3,2 mg/kg) em ratos normais. 
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O diabetes é uma síndrome crônica, caracterizada pela ausência absoluta ou 

relativa de insulina e/ou pela resistência à mesma, além disso, produz distúrbios nas 

concentrações dos parâmetros bioquímicos nos indivíduos que sofrem esta doença. 

Constitui um problema de importância crescente em saúde pública. Sua incidência e 

prevalência estão aumentando, alcançando proporções epidêmicas. Está associado a 

complicações que comprometem a produtividade, a qualidade de vida e a sobrevida 

dos indivíduos. Além disso, acarreta altos custos para seu controle metabólico e 

tratamento de suas complicações. Os resultados obtidos em nosso estudo com os 

animais pertencentes aos grupos tratado com as frações hidroalcoólica e acetato de 

etila melhoraram o estado físico dos ratos, mas não normalizaram as concentrações 

de glicose como foi mencionado em trabalhos anteriores (AYBAR et. al. 2001; 

VALENTOVÁ et. al., 2003). 
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CONCLUSÕES 
 

 

Os resultados obtidos neste trabalho permitiram chegar às seguintes 

conclusões: 

 

 As frações obtidas das folhas de S. sonchifolius mostraram a presença 

de compostos fenólicos como ácido caféico, ácido ferúlico, ácido 

clorogênico e ácido sinápico, flavonóides como a quercetina, o-metil 

quercetina, luteolina e do ácido p-cumárico. 

 

  Foram testadas as frações hidroalcoólica e acetato de etila, a fração 

hidroalcoólica mostrou efeito anti hiperglicemiante superior ao da 

fração acetato de etila, além de promover a redução dos níveis de 

fosfatase alcalina e das transaminases (TGP e TGO), mas a fração 

acetato de etila parece conferir alguma forma de proteção aos ratos 

com diabetes, restabelecendo a concentração de colesterol e 

triacilgliceróis, evitando a perda de peso.  

 

 Os compostos fenólicos e os flavonóides encontrados nas folhas de 

yacón poderiam ser os responsáveis pela ação anti hiperglicemiante 

devido  ao efeito antioxidante que caracteriza estes compostos.  

 

 

 

. 
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