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RESUMO

Um estudo do efeito do steviosídeo e seus derivados 
sobre o transporte de monossacarídeos no fígado foi realiza-
do. 0 transporte foi avaliado no fígado de rato perfundido 
isoladamente, pela técnica da diluição de indicadores múlti-
plos com análise matemática, de acordo com o modelo proposto 
por GORESKY et al. (1973). A distribuição da D-glucose no 
espaço intra- e extracelular, em condições de equilíbrio 
(steady-state), e as relações entre o transporte e a metabo-
lismo das hexoses foram também investigadas. 0 K,n encontra-
do para o transporte da D-glucose (troca de estado estacioná-
rio) no fígado foi de 38,9 ± 12 mM e a Vmax de 388 ± 61 iJimol. 
min-1 . g-1. A razão entre as concentrações intra- e extra-
celular de D-glucose, nas mesmas condições, variou entre 0,6 
e 0,7. Os produtos da Stevia rebaudiana inibiram o transpor-
te de monossacarídeos. Dos compostos testados, o isosteviol 
foi o mais ativo, seguido pelo steviosídeo, sendo o steviol- 
biosídeo, o menos potente. O steviosídeo afetou tanto o Km 
quanto a Vmax do transporte da D-glucose, indicando uma inibi-
ção do tipo misto. Em baixas concentrações de D-glucose no 
perfusado, os produtos da Stevia rebaudiana testados, afeta-
ram a razão Ci/Ce, em função da inibição sobre o transporte. 
Por outro lado, na faixa de concentração entre 10 e 100 mM, o 
steviosídeo não modificou a razão Ci/Ce. Isto foi consequên-
cia do fato de que o fluxo metabólico, nessas concentrações, 
é muito pequeno em comparação com os altos fluxos unidirecio- 
nais através da membrana. Em função da inibição sobre o 
transporte, o metabolismo de hexoses como a D-frutose e a 
D-galactose no fígado foi inibido pelo steviosídeo. O mesmo 
não foi observado com respeito ao metabolismo da D-glucose. 
Nas condições experimentais utilizadas no presente trabalho, 
o steviosídeo não parece ser hidrolisado em quantidades sig-
nificativas pelo fígado. Derivados como o steviol, o glucosil 
-steviol e o steviolbiosídeo não foram identificados após re- 
circulação do steviosídeo por períodos de até duas horas. 0 
espaço de distribuição do steviosídeo, avaliado pela técnica 
da diluição de indicadores múltiplos, foi estimado em cerca 
de 5 a 6% do espaço celular total do fígado. O acesso do ste-
viosídeo ao espaço aquoso celular não é livre,em uma simples pas-
sagem. Destes dados, pode-se concluir que o efeito do stevio-
sídeo sobre o carreador de monossacarídeos é exercido do lado 
externo da membrana plasmática.



1. INTRODUÇÃO

1.1. CARACTERIZAÇÃO DA Stevia rebaudiana (BERT.) BERTONI

A Stevia rebaudiana (Bert.) Bertoni é uma erva da famí-

lia das compostas (BERTONI, 1905; SCHMELING, 1967; ANGELUCCI,

1979), nativa da região de Amambaí, divisa do Paraguai e sul 

do Mato Grosso. A planta tem como característica principal o 

intenso sabor adocicado de suas folhas e de seu extrato aquo-

so. Esta propriedade se deve a um grupo de substâncias estru-

turalmente relacionadas, de natureza glicosídica.

Embora as propriedades edulcorantes da Stevia rebaudia-

na sejam conhecidas já há alguns séculos, existindo relatos de 

que várias tribos indígenas do Paraguai a utilizavam mesmo an-

tes da colonização pelos espanhóis no século XVT (SAMANIEGO, 

1946) , somente com a introdução da planta no Japão por SUMIDA (1973) 

em 1970,é que os derivados da Stevia rebaudiana passaram a ser 

considerados seriamente como substitutos potenciais da saca-

rose, sacarina e outros adoçantes. Desde então, vários aspec-

tos do cultivo, da química, dos efeitos biológicos, da toxici-

dade, da comercialização e da utilização dos produtos da Ste-

via rebaudiana têm sido investigados (SOEJARTO, 1986; ALVAREZ,



1984) .

Atualmente, os extratos purificados da Stevia rebaudia- 

na se encontram disponíveis comercialmente em países como o 

Japão (ISHIMA et al.„ 1978) e, mais recentemente, no Brasil, 

onde são consumidos como agentes edulcorantes em diversos ali-

mentos .

1.2. PRINCIPAIS CONSTITUINTES DOCES DA Stevia rebaudiana. 0 

STEVIOSÍDEO E SEUS DERIVADOS.

0 steviosídeo, o primeiro constituinte doce da Stevia 

rebaudiana a ser isolado e caracterizado (BRIDEL & LAVIEILLE,

1931), é um glicosídeo resultante da ligação de três moléculas 

de glucose a uma aglucona, o steviol. 0 steviol, por sua vez, é 

um álcool carboxílico diterpênico (DOLDER et al.r 1960; MOSET- 

TIG & NESS, 1955) cuja estrutura está mostrada na figura 1. Na 

molécula do steviosídeo (figura 2), um dos resíduos glicídicos 

está ligado por ligação ester à carboxila da aglucona. As ou-

tras duas unidades glicídicas, unidas entre si por ligação 

8(1-»-2) (resíduo de soforose), estão ligadas à hidroxila da a- 

glucona por ligação glicosídica. Como todas as ligações são do 

tipo 8 (TANAKA, 1980), o steviosídeo apresenta a estereoestru- 

tura representada na figura 3. A figura 1 mostra, ainda, a es-

trutura do isosteviol, a aglucona resultante da hidrólise áci-

da do steviosídeo (BRIDEL & LAVIEILLE, 1931; MOSETTIG & NES, 

1955).

Tal como o steviosídeo, todos os outros glicosídeos da 

Stevia rebaudiana possuem em sua estrutura o steviol. Eles di-

ferem entre si pelo número, tipo (glucose ou ramnose) e posi-
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Figura 1. Fórmulas estruturais do steviol e do Isosteviol (MOSETTIG & NES,
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Figura 3. Estereoestrutura do steviosideo (TANAKA, 1980).



ção dos resíduos glicídicos. Duas classes podem ser distingui-

das. A primeira delas inclui os glicosídeos que possuem o 

grupo carboxílico da aglucona esterificado. 0 steviosídeo e a 

maioria dos glicosídeos naturalmente existentes fazem parte 

deste grupo. 0 steviosídeo e o rebaudiosídeo A (KOHDA et al.,

1976) são os mais abundantes. Eles perfazem cerca de 5 e 2% do 

peso seco das folhas, respectivamente. 0 rebaudiosídeo A pos-

sui uma molécula adicional de glucose, ligada ao resíduo sofo- 

ril (figura 2).

Encontrados em menor proporção (menos que 0,05% do peso 

seco das folhas [TANAKA, 1980]), os dulcosídeos A e B (KOBAYA- 

SHI et al.r 1977) e os rebaudiosídeos D e E (SAKAMOTO et al.,

1977) são análogos estruturais do steviosídeo e do rebaudiosí-

deo A, respectivamente. Os primeiros possuem uma molécula a- 

dicional de glucose em ligação 6(1-* 2) com a molécula de glu-

cose que esterifica o grupo carboxílico. Os dois últimos di-

ferem do rebaudiosídeo A por possuírem um grupo a-ramnopirano- 

sil-(1,2)B-glucopiranosil ligado à aglucona no lugar do grupo 

soforil.

A segunda classe de glicosídeos inclui aqueles que pos-

suem o grupo carboxílico livre, como o steviolbiosídeo (WOOD & 

FLETCHER, 1956) e o rebaudiosídeo B (KOHDA et al., 1976). Como 

pode ser visto na figura 2, estes glicosídeos possuem estrutu-

ra semelhante ã do steviosídeo e à do rebaudiosídeo A, respectiva-

mente, diferindo apenas por não possuírem uma das moléculas de 

glucose, justamente aquela que esterifica o grupo carboxila da 

aglucona.

Todos os glicosídeos presentes naturalmente nas folhas 

da Stevia rebaudiana possuem algum poder adoçante. Aqueles que

6»



perfazem a maior fração em peso das folhas secas e que são 

passíveis de extração e purificação com propósitos comerciais 

—  o steviosídeo e o rebaudiosídeo A —  foram caracterizados 

como sendo 300 e 400 vezes mais doces do que a sacarose, res-

pectivamente (ISHIMA et al., 1978).

1.3. A Stevia rebaudiana NO BRASIL.

Não obstante estar aqui boa parte da zona nativa da 

planta, somente em meados da década de 60 é que a Stevia re-

baudiana despertou o interesse de pesquisadores brasileiros. 

ZELNICK (1964), foi o primeiro a extrair com sucesso o stevio-

sídeo no Brasil, depositando o primeiro pedido de patente so-

bre a Stevia rebaudiana de que se tem notícia no mundo.

Estudos pioneiros da ação do steviosídeo e do extrato 

aquoso da planta sobre sistemas biológicos foram realizados 

por SCHMELING et al. (1977) e vários trabalhos na área de bo-

tânica foram desenvolvidos a partir de 1970 (FELIPE et al.f 

1971; RANDI & FELIPE, 1981; METIVIER & VIANA, 1979; MONTEIRO,

1980) .

Em 1979, representando um marco na pesquisa sobre a 

Stevia rebaudiana no Brasil, ANGELUCCI publicou sua tese de 

doutoramento, relatando pesquisas sobre processos de extração, 

processos analíticos e processos de aplicação dos princípios 

doces.

O domínio da tecnologia para a exploração racional dos 

derivados da Stevia rebaudiana no Brasil começou com a intro-

dução da planta na Universidade Estadual de Maringá em 1979 

(ALVAREZ, 1984) . Foram realizados estudos agronômicos, estudos

7.



sobre processos de extração dos princípios doces e estudos 

bioquímico farmacológicos (ALVAREZ, 1984; KELMER-BRACHT et al.,

1985). A tecnologia desenvolvida por pesquisadores da Univer-

sidade Estadual de Maringá resultou, recentemente, na introdu-

ção de produtos da Stevia rebaudiana no mercado como adoçantes 

e como aditivos em diversos alimentos.

1.4. A AÇÂO DOS PRODUTOS NATURAIS DA Stevia rebaudiana SOBRE 

SISTEMAS BIOLÓGICOS

1.4.1. Estudos toxicolõgicos

Paralelamente aos estudos visando o uso dos produtos da 

Stevia rebaudiana como edulcorantes, vários estudos de toxici-

dade aguda, sub-aguda e crônica foram desenvolvidos. Dentre 

estes, destacam-se os trabalhos de AKASHI & YOKOYAMA (1975) e 

de MITSUHASHI et al. (1976). Esses autores não detectaram 

efeitos significativos do steviosídeo ou dos extratos se- 

mi-purifiçados da Stevia rebaudiana sobre vários parâmetros, 

tais como peso corporal, aspectos dos órgãos, parâmetros hema-

tológicos, bioquímicos, de urinálise e parâmetros histopatoló- 

gicos.

Se por um lado esses estudos atestam uma baixa toxici-

dade para os glicosídeos, são poucos os dados acerca da toxi-

cidade dos seus prováveis produtos de metabolização. Osteviol, 

a aglucona dos glicosídeos, quando metabolicamente ativada, re-

velou ser mutagênica sobre cepas de Salmonella typhimurium 

(PEZZUTO et al., 1985). Foi também demonstrada por DORFMAN & 

NESS (1960) uma ação anti-androgênica do steviol sobre pinta-



inhos machos.

Apesar do steviol em forma livre não se apresentar em 

quantidades detectáveis nas folhas da Stevia rebaudiana, os 

efeitos acima relatados são importantes pois o composto pode ser 

liberado dos glicosídeos naturais em consequência de hidrólise 

ou outro tipo de metabolização. Em ratos, como demonstrado por 

WINGARD et al. (1980), o steviosídeo e o rebaudiosídeo A são 

ambos degradados a steviol pela microflora intestinal da região 

cecal in vitro. Os mesmos autores observaram que o steviol, 

quando ministrado por via oral ou intracecal a ratos, é comple-

tamente absorvido, sendo excretado posteriormente através dos 

dutos biliares. Isto pressupõe o acesso da aglucona ao fígado do 

animal.

Um estudo mais detalhado sobre a absorção, distribuição, 

metabolismo e excreção do steviosídeo em ratos foi conduzido 

por NAKAYAJVLA et al. (1986). Utilizando steviosídeo marcado com 

trício, foi observado que muito pouco steviosídeo é absorvido 

ou hidrolizado no estômago e na parte alta do intestino. Uma 

pequena fração é eliminada de forma inalterada nas fezes. A 

maior parte, no entanto, é transformada em steviolbiosídeo e 

steviol na região cecal. Ao menos o steviol é absorvido e se- 

cretado posteriormente na bile sob forma de metabólitos não 

identificados. Estes resultados confirmam as observações ante-

riores de WINGARD et al. (1980).

Não estão disponíveis atualmente dados sobre a forma de 

eliminação dos glicosídeos em humanos após a ingestão por via 

oral. Também não existem informações quanto à possibilidade de 

metabolização desses compostos pela flora microbiana intestinal 

de humanos.



Essas observações levam ã necessidade de se investigar 

não apenas a influência dos glicosídeos naturais sobre os sis-

temas biológicos, mas também a influência dos seus derivados.

1.4.2. Efeitos fisiológicos e farmacológicos dos produtos na-

turais da Stevia rebaudiana

A par das reconhecidas qualidades organolêpticas, a 

Stevia rebaudiana tem despertado também grande interesse em 

função das propriedades medicinais a ela atribuídas. Antigos 

relatos (SAMANIEGO, 1946) dão conta de que várias tribos indí-

genas do Paraguai e do Mato Grosso utilizavam o chá de folhas 

de Stevia rebaudiana como tônico digestivo e que as mulheres 

consumiam o decocto das folhas com prõpositos anticonceptivos 

(PLANAS & KUÊ, 1968). A difusão da planta na medicina popular 

do Paraguai se intensificou mais ainda com os relatos de que 

exercia efeito hipoglicemiante em humanos (MIGUEL, 1966) . As-

sim, mesmo sem bases científicas seguras a Stevia rebaudiana 

passou a ser encarada como uma planta medicinal e usada empiri-

camente como um remédio para o tratamento de diabetes e como 

agente anticonceptivo.

Além desses efeitos, existem relatos de que os produtos 

naturais da planta ou seus derivados exercem os seguintes efei-

tos sobre organismos de mamíferos: efeito sobre o sistema car-

diovascular (BOECKH, 1986; MACHADO et al., 1986; CHAGAS et al., 

1986; COPETTI et al., 1986); efeito anticariogênico (YABU et 

al., 1977; OLIVEIRA & PINHEIRO, 1986); efeito sobre a muscula-

tura lisa (TURRIN, 1981); efeito sobre a função renal (SAINATI 

et al., 1986).
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A maior parte dos efeitos acima citados foram descritos 

na forma de resumos. A ação anticoncepcional (PLANAS e KÜÉ, 

1968) e hipoglicemiante (MIGUEL, 1966) mereceram posteriormen-

te a atenção de maior número de pesquisadores.

A ação anticoncepcional não foi confirmada por vários 

autores (FARNSWORTH, 1973; AKASHI & YOKOYAMA, 1975; MORI et 

al., 1981; FUJITA & EDAHIRO, 1979). Quanto ao efeito hipogli-

cemiante, os resultados obtidos por diferentes pesquisadores 

são controversos. Enquanto alguns autores verificaram modifi-

cações nos níveis glicêmicos em animais ou humanos, outros não 

detectaram efeitos significativos.

MIGUEL (1966), o primeiro a atribuir uma propriedade 

hipoglicemiante à Stevia rebaudiana, observou melhora em paci-

entes diabéticos,após tratamento com extrato aquoso total des-

secado das folhas (800 mg/dia). Não detectou porém alterações 

nos níveis glicêmicos de pacientes tratados com steviosídeo 

puro.

Trabalhando com coelhos aloxanizados, von SCHMELING et 

al., (1977) observaram decréscimos transitórios na glicemia de 

animais tratados com extrato aquoso total (12 mg/kg de peso), 

porém,nenhum efeito em coelhos normais. Tal como evidenciado 

por MIGUEL (1966), a ação mais efetiva foi detectada em condi-

ções de maior hiperglicemia. Não obstante essas observações, 

OVIEDO (1971) relata uma ação hipoglicemiante em adultos nor-

mais, após a ingestão do extrato aquoso total, não especifi-

cando o autor a dose utilizada.

Um aumento na tolerância à glucose em indivíduos nor-

mais foi demonstrado por CURI et al. (1986). Os autores reali-

zaram testes de tolerância à glucose (GTT) antes e após a in-
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gestão de um extrato aquoso total da planta (250 mg de folhas 

extraídas a cada 6 horas por 6 dias), constatando sensível 

aumento na tolerância à glucose. A ação foi mais elevada quan-

do os níveis glicêmicos decorrentes da ingestão de glucose 

eram mais elevados. Resultados semelhantes em ratos normais 

foram observados por UEDA et al. (1983) .

Por outro lado, nenhuma alteração da tolerância à glu-

cose de pessoas normais foi detectada por BOECK & HUMBOLDT 

(1978), ressaltando-se o fato de que doses menores de extrato 

aquoso foram ministradas (200 mg de folhas extraídas por dia 

durante 4 semanas). Trabalhando com ratos aloxanizados, PI-

NHEIRO (1982), bem como KELMER-BRACHT et al. (1983) também não 

observaram nenhuma modificação na glicemia, seja por ação do 

steviosídeo puro, seja por ação do extrato total das folhas da 

planta.

Ratos normais tratados por longos períodos (56 dias) 

com extrato aquoso total (7% da ração) não tiveram seus níveis 

glicêmicos alterados, como demonstraram AKASHI & YOKOYAMA 

(1975) . Também nenhuma modificação significativa foi observada 

por SUZUKI et al. (1977) ao alimentar ratos com dieta rica em 

carboidratos ou gorduras, acrescidos de 0,1% de steviosídeo ou 

10% de folhas secas de Stevia rebaudiana.

Em face dos dados apresentados pelos diferentes autores, 

não se pode concluir de modo incondicional a favor da poten-

cialidade hipoglicemiante dos produtos naturais da Stevia re-

baudiana. No entanto, as divergências nos resultados observados 

podem ser, em parte ao menos, consequência dos diferentes mode-

los e procedimentos experimentais utilizados pelos autores.

Uma análise do conjunto dos dados disponíveis revela
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alguns pontos em comum. Respostas positivas foram detectadas 

em determinadas condições experimentais. Por exemplo, em ani-

mais com níveis glicêmicos normais em geral nenhum efeito foi 

observado. Em condições de alta glicenúa —  humanos com diabe-

tes ou animais aloxanizados, humanos ou animais normais duran-

te o teste de tolerância à glucose —  o efeito hipoglicemiante 

era detectável. Em suma, parece existir uma relação entre o e- 

feito e a condição metabólica do organismo. Isto justifica, em 

parte, a variabilidade das respostas.

Neste contexto, é possível que a ação hipoglicemiante 

ou mais precisamente, a ação antihiperglicemiante da Stevia 

rebaudiana seja decorrente de alterações complexas na bioquí-

mica de carboidratos. Além das vias metabólicas, pode haver 

efeitos também sobre os processos de absorção e transporte a- 

través da membrana celular. Uma combinação de efeitos pode re-

sultar em respostas fisiológicas complexas e em estrita depen-

dência do estado metabólico do animal.

Isto é revelado por trabalhos como os de SUZUKI et ah, 

(1977). Os autores analizaram não somente a influência dos de-

rivados da Stevia rebaudiana sobre a glicemia, mas também so-

bre os níveis de glicogênio hepático de ratos submetidos a di-

ferentes dietas. Ratos alimentados com uma dieta rica em car-

boidratos (64%), contendo 10% de folhas secas da planta (0,5% 

de steviosídeo) após 4 semanas, apresentaram pequenos decrésci-

mos nos níveis glicêmicos e reduções significativas no glicogê-

nio hepático. Mesmo o steviosídeo, que não possui efeito hi-

poglicemiante detectável, também levou a decréscimos no teor 

de glicogênio quando acrescido à ração (0,1%). Por outro lado, 

ratos alimentados com dieta rica em lipídeos (30,6%) e 0,1% de
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steviosídeo, não apresentaram alterações nos níveis de glico- 

gênio hepático e na glicemia.

Tomados em seu conjunto os dados sugerem na verdade que 

os produtos naturais da Stevia rebaudiana afetam de alguma 

forma o metabolismo de carboidratos em mamíferos. Os efeitos 

parecem ser de tal tipo que, dependendo do estado do organismo 

e das doses e do tipo de preparação ingeridos, podem levar 

também a algum decréscimo na glicemia.

1.4.3. Efeitos bioquímicos dos produtos da Stevia rebaudiana 

em sistemas celulares e sub-celulares.

Estudos realizados em sistemas celulares e sub-celula-

res dão conta de que os produtos naturais da Stevia rebaudiana 

e seus derivados exercem vários efeitos de natureza bioquímica.

Trabalhando com mitocôndrias isoladas e partículas sub- 

mitocondriais, VIGNAIS et al. (1966) observaram que o stevio-

sídeo, o steviol e o dihidrosteviol atuam como inibidores da 

fosforilação oxidativa. Os autores atribuíram esta ação à in-

fluência desses derivados sobre o sistema translocador de nu- 

cleotídeos de adenina. Os mesmos autores demonstraram também 

inibição da NADH-oxidase pelo steviol.

KELMER-BRACHT et al. (1985) retomaram o tema iniciado 

por VIGNAIS et al. (1966) e verificaram que os efeitos do ste-

viosídeo e seus derivados eram mais complexos. Além de efeitos 

que confirmaram a observação original de VIGNAIS et al. (1966) 

—  inibição da respiração acoplada, inibição da NADH-oxidase, 

inibição da ATPase estimulada por desacoplante —  foram verifi-

cadas alterações em outros parâmetros. Estas alterações foram:
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inibição da L-glutamato desidrogenase, inibição da succinato 

desidrogenase, inibição da succinato oxidase, inibição do eflu- 

xo de prótons induzido por succinato e inibição das alterações 

de volume dependentes de energia (swelling). Das substâncias 

testadas pelos autores (isosteviol, steviol, steviolbjosídeo e 

steviosídeo), as agluconas isosteviol e steviol foram sempre as 

mais ativas, seguidas pelo steviolbiosídeo e pelo steviosídeo. 

Este último mostrou efeito mais definido somente sobre a res-

piração acoplada e sobre a atividade ATPãsica. Além de todos 

os efeitos inibidores relacionados acima, KELMER-BRACHT et al. 

(1985) também demonstraram que o isosteviol e o steviol exer-

cem uma ação desacoplante.

Uma ação sobre os processos de conservação de energia 

nas mitocôndrias tem severas consequências para o metabolismo 

celular. Por isto, uma série de trabalhos foram realizados pa-

ra verificar se os produtos naturais da Stevia rebaudiana tam-

bém afetavam a fosforilação oxidativa em sistemas de células 

intactas. A gluconeogênese foi avaliada em tübulos renais iso-

lados de ratos (YAMAMOTO et al., 1985) . A síntese de glucose a 

partir de vários precursores e também o consumo de oxigênio 

dessa preparação foram inibidos pelas agluconas steviol e iso-

steviol. Os glicosídeos steviolbiosídeo e steviosídeo não ti-

veram ação significativa.

Considerando que, geralmente inibidores respiratórios 

promovem também ativação da glicõlise, KEMMELMEIER et al. 

(1984), avaliaram a glicõlise em reticulõcitos e eritrõcitos de 

coelhos. A produção de L-lactato (glicõlise) e o consumo de 

glucose foram aumentados pelo steviol (até 1 mM) e pelo iso-

steviol (até 0,5 mM). Quando presentes em concentrações mais



elevadas, a ação passa a ser inibidora. Em eritrócitos de co-

elhos como de humanos, que são células desprovidas de metabo-

lismo oxidativo mitocondrial, apenas o efeito inibidor sobre a 

glicólise foi detectado.

0 metabolismo energético do fígado também é afetado pe-

las agluconas steviol e isosteviol. ISHII & BRACHT (1985) de-

monstraram que os dois compostos alteram diversas vias metabó-

licas no fígado de rato perfundido isoladamente. Foram obser-

vados inibição da respiração, de processos biossintéticos 

—  como a gluconeogênese —  e inibição da formação de corpos 

cetônicos. A glicólise e a glicogenólise, por outro lado, são 

ativadas (ISHII & BRACHT, 1985; KELMER-BRACHT et al., 1985). 

Todos estes efeitos são consistentes com uma ação das agluco-

nas sobre as funções mitocondriais nas células hepáticas. Por 

outro lado, como já fora encontrado também em túbulos renais 

isolados (YAMAMOTO et al., 1985) e em eritrócitos e reticuló- 

eitos (KEMMELMEIER et al., 1984), os glicosídeos steviosídeo 

e steviolbiosídeo não tiveram ação sobre o metabolismo energé-

tico do fígado de rato (KELMER-BRACHT et al., 1985).

KELMER-BRACHT et al., (1985), em seu artigo de revisão, 

relatam experimentos preliminares que mostram um efeito até 

então insuspeito dos produtos naturais da Stevia rebaudia-

na e seus derivados. Trata-se da ação inibitótia sobre o trans-

porte de glucose. Esta ação foi primeiramente detectada em ex-

perimentos com isosteviol (KELMER-BRACHT et al., 1985), porém, 

logo se verificou que, ao contrário da ação sobre o metabolis-

mo energético, desta vez também os glicosídeos —  steviosídeo 

e steviolbiosídeo —  eram ativos. Os detalhes desta ação a ní-

vel da membrana plasmãtica permaneciam em 1985 ainda no aguar--
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do dos experimentos necessários para o esclarecimento dos de-

talhes e as possíveis consequências metabólicas.

1.5. ESTUDOS SOBRE 0 SISTEMA DE TRANSPORTE DE MONOSSACARlüEOR 

NO FlGADO

O fato de os produtos naturais da Stevia rebaudiana 

inibirem o transporte de glucose através da membrana plasmãti- 

ca das células hepáticas leva ã necessidade de buscar na lite-

ratura dados sobre as propriedades do sistema de transporte 

envolvido. 0 transportador de glucose da membrana dos eritrõ- 

citos foi objeto de inúmeros trabalhos (NAFTALIN & HOLMAN,

1977). Possivelmente,é o sistema de transporte de açúcares 

mais bem estudado. 0 do fígado, pelo contrário, é um dos menos 

estudados até o presente momento. Na verdade, com data ante-

rior a este estudo, apenas cinco trabalhos,tendo por objeto 

o transporte de glucose no fígado, foram encontrados. BAUR & 

HELDT (1977) realizaram um estudo sobre o transporte de gluco-

se, frutose e galactose em hepatõcitos isolados de ratos. E.les 

mediram velocidades iniciais em condições zero-trans, isto é, 

em condições nas quais a concentração extracelular é finita e 

a concentração intracelular igual a zero. São condições que 

nunca se verificam no organismo vivo, porém, os experimentos 

permitiram obter dados conclusivos sobre várias das propriedades 

do sistema de transporte. Assim, BAUR & HELDT (1977) puderam 

mostrar que no fígado há um sistema de transporte passivo —  

não-dependente de energia —  específico para monossacarídeos. 

Este sistema é capaz de transportar os três monossacarídeos 

mais importantes para o fígado, que são a glucose, a frutose e
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galactose. A velocidade de transporte decresce na sequência 

glucose > galactose > frutose. 0 transportador do fígado tam-

bém é sensível aos inibidores que afetam quase todos os siste-

mas de transporte de monossacarídeos de outros tecidos, que 

são a florizina, a floretina e a citocalasina B.

0 trabalho de BAUR & HELDT (1977) tornou-se possível 

por causa das modernas técnicas de isolamento de células. 0 

trabalho mais antigo, que é o de CAHILL et a1„, (1958)

foi realizado in vivo e as técnicas empregadas não permitiram 

realmente medir velocidades de transporte. 0 mesmo se pode di-

zer acerca do trabalho de HETENYI et al. (1969) , muito mais re-

cente, que também foi realizado in vivo. Estes dois trabalhos 

têm importância apenas no tocante ãs medidas sobre a distri-

buição da glucose entre os espaços intra- e extracelular.

Embora seja cômodo estudar fenômenos de transporte em 

células isoladas, é bom sempre ter em mente,a pouca semelhança 

que o sistema de incubação guarda com a situação destas mesmas 

células no organismo. Por isto mesmo, ê altamente desejável 

obter dados sobre transporte no órgão inteiro. Para se fazer 

isto, no entanto, é imprescindível recorrer a modelos maternã- 

cos, pois no órgão inteiro a hemodinâmica sempre se sobrepõe 

aos fenômenos de transporte. WILLIAMS et al. (1968) fizeram um 

estudo sobre o transporte de D-glucose e L-glucose no fígado 

perfundido de rato, utilizando um modelo analógico. Eles foram 

os primeiros a demonstrar que o transporte de glucose no fíga-

do era estereoespecífico. A D-glucose é transportada muito 

mais rapidamente do que a L-glucose. 0 modelo analógico de 

WILLIAMS et al. (1968), no entanto, tem sérias limitações. 0 

modelo encerra uma descrição muito limitada da hemodinâmica e
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por isto permite a obtenção apenas de valores aproximados dos 

parâmetros de transporte (V,uax e Km).

A melhor solução para medidas de transporte no fígado 

inteiro foi aquela proposta por GORESKY & NADEAU (1974). 0 mo-

delo utilizado realmente leva em conta a hemodinâinica e os di-

ferentes tempos de trânsito pelos sinusóides. 0 modelo de GO-

RESKY et al. (1970) deu feição nova a uma técnica experimen-

tal antiga, que é a técnica da diluição de indicadores múlti-

plos (multiple indicator dilution technique). Esta técnica foi 

e continua sendo muito usada para a determinação de volumes de 

distribuição e de fluxos através de órgãos in vivo ou in situ 

(CHINARD & ENNS, 1954). Com o modelo de GORESKY et al. (1970), 

é também possível obter as constantes de velocidade para o in-

fluxo, efluxo e transformação metabólica de uma dada substân-

cia tanto in vivo como também no fígado perfundido isoladamen-

te (BRACHT et al., 1980).

GORESKY & NADEAU (1974) utilizaram esse modelo para es-

tudar o transporte de glucose no fígado de cães anestesiados, 

in vivo, portanto. Foram as primeiras determinações da Vi„ax e do 

Kra no fígado inteiro. Em outro trabalho,foi investigado o 

transporte de galactose (GORESKY et al., 1973). Esses estudos 

in vivo têm vantagens e desvantagens. A grande vantagem reside 

no fato de que o órgão continua sendo perfundido com sangue 

bombeado pelo órgão natural, o coração. No entanto, a necessi-

dade de anestesia pode ser um problema, pois o anestésico pode 

influir sobre o transporte e o metabolismo. Além disto, a fle-

xibilidade experimental é reduzida, pois iri vivo não se pode 

variar livremente as concentrações de substratos e hormônios.

A perfusão do órgão isolado dá maior flexibilidade experimen-
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tal e facilita também a realização dos experimentos (BRACHT et 

al., 1980). A maior flexibilidade, no entanto, também implica 

numa menor semelhança com a situação fisiológica. Na verdade, 

experimentos in vivo e com o órgão isolado são complementares.

É a partir dos dados obtidos de uma e de outra forma que se 

espera poder traçar um quadro relativamente fiel daquilo que 

acontece no organismo inteiro.

1.6. OBJETIVOS DESTE TRABALHO

Os objetivos deste trabalho visam preencher algumas das 

lacunas mencionadas nos tópicos anteriores.

O primeiro objetivo é a caracterização da inibição do 

transporte de monossacarídeos no fígado pelos produtos naturais 

da Stevia rebaudiana. A técnica a ser utilizada ê a da dilui-

ção de indicadores múltiplos com análise matemática de acordo 

com o modelo de GORESKY et al. (1973).

Como o transporte de monossacarídeos no fígado de rato 

ainda não foi muito bem caracterizado para as condições do ór-

gão inteiro (condições de steady-state), será necessário rea-

lizar em paralelo um estudo sobre as características desse 

transporte e as suas relações com o metabolismo. Fazendo isto, 

também será possível comparar o transporte de monossacarídeos 

do fígado de rato com aquele do fígado de cão (GORESKY & NA- 

DEAU, 1974).

O terceiro objetivo deste trabalho é investigar as 

possíveis consequências para o metabolismo da inibição do 

transporte de monossacarídeos pelo steviosídeo. As consequên-

cias serão tanto maiores quanto menor for a atividade do sis-
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tema de transporte em comparação com a velocidade de metaboli- 

zação.

0 quarto objetivo diz respeito a dois aspectos das re-

lações entre o steviosídeo e as células hepáticas. O primeiro 

deles refere-se ã permeabilidade da membrana dos hepatócitos 

ao steviosídeo. É sempre de interesse saber de que lado da 

membrana que um inibidor de transporte está atuando. 0 se-

gundo aspecto é a questão da metabolização do steviosídeo pelo 

fígado, que poderia em princípio ocorrer no interior das célu-

las ou também no lado externo, tal como ocorre com a maltose 

(SPRANDEL et al., 1976).
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2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1. PRODUTOS DA Stevia rebaudiana

0 steviosídeo, o steviolbiosídeo e o isosteviol foram 

cedidos pelo professor Mauro Alvarez da Universidade Estadual 

de Maringá. As preparações foram submetidas a mais uma etapa 

de cristalização e eliminação completa dos solventes, antes de 

serem utilizados nos experimentos.

0 steviol foi obtido por hidrólise enzimãtica do ste-

violbiosídeo com preparações brutas de pectinase (poligalac- 

turonidase, E. C. 3.2.1.15), extraídas de Aspergillus niger 

(TANAKA, 1980).

O glucosil-steviol foi obtido da hidrólise enzimãtica 

do steviolbiosídeo pelo suco digestivo do caramujo marinho Me- 

galobulimus paranaguensis, de acordo com o procedimento des-

crito por FERRARESI et al. (1984).

A pureza das substâncias citadas acima foi testada por 

cromatografia de camada delgada, cromatografia líquida de alta 

performance (HPLC), espectroscopia na região ultra violeta e 

por determinação dos pontos de fusão (ALVAREZ & KUSUMOTO,

1987) .
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2.2. ENZIMAS, COENZIMAS E OUTROS MATERIAIS

As enzimas hexoquinase, glucose 6-fosfato e L-lactato 

desidrogenase, pectinase e as coenzimas nicotinamida adenina 

dinucleotídeo (forma oxidada, NAD+), nicotinamida adenina di- 

nucleotídeo (forma reduzida, NADH), nicotinamida adenina dinu-

cleotídeo fosfato (forma oxidada, NADP+) e adenosina trifosfa- 

to (ATP), foram comprados da Sigma Chemical Co.

Os demais reagentes utilizados, substratos, sais e sol-

ventes, foram os de melhor grau disponível, e foram adquiridos 

da Merck, Sigma, Cario Erba, Ecibra e Reagen.

2.3. RADIOISÕTOPOS

A [U-1^C]sacarose (NEC-100, 4 Ci/mol), a D-[1-1“c]glu-

cose (NEC-043, 8 Ci/mol) e a [3H]água (NEC-001, 25 mCi/g) fo-

ram comprados da New England Nuclear (Boston, Ma, USA). 0 

[32P]fosfato de sódio (livre de carreador) e a [1311]albumina 

foram adquiridos da Comissão Nacional de Energia Nuclear 

(CNEN), São Paulo, Brasil.

2.4. ANIMAIS

Foram usados ratos machos da cepa Wistar, criados no 

biotério experimental do Laboratório de Metabolismo Hepático 

da Universidade Estadual de Maringá.

Os animais foram alimentados com ração balanceada (Pu-

rina) e água ad libitum. Quando necessário foram postos em je-

jum por um período máximo de 24 horas.



Antes de se proceder a remoção cirúrgica do fígado, os 

animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal de 

pentobarbital (50 mg por kg de peso corporal).

2.5. O SISTEMA DE PERFUSÂO DO FÍGADO.

Neste trabalho foi empregado um sistema de perfusão do 

fígado isolado de rato, com meio de perfusão livre de hemoglo-

bina, conforme originalmente descrito por SCHOLZ & BÜCHER 

(1965) .

2.5.1. O aparelho de perfusão

O aparelho de perfusão consta basicamente dos seguintes 

componentes: (1) bombas peristãlticas (Milan Equipamentos Ci-

entíficos); (2) bombas de precisão para infusão (I.C.B., USP); 

(3) banho-maria com bomba de circulação externa (Shimadzu TB- 

85); (4) registrador potenciométrico (Linear 1200); (5) micro-

eletrodo de platina; (6) recipientes para o líquido de perfu-

são; (7) câmara de contenção do fígado; (8) oxigenador de mem-

brana; (9) coletor rápido de frações; (10) polarógrafo de oxi-

gênio; (11) comando do coletor de frações.

Os componentes (7) a (11) foram construídos nas ofici-

nas da Universidade Estadual de Maringá (KELMER-BRACHT et al., 

1984). O microeletrodo de platina foi construído nas oficinas 

do Instituto de Química Fisiológica da Universidade Ludwig- 

Maximillians de Munique, Alemanha Ocidental, e foi um presente 

do Dr. ROLAND SCHOLZ.
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2.5.2. O líquido de perfusão

Os fígados foram perfundidos com solução salina tampo- 

nada —  tampão KREBS/HENSELEIT-bicarbonato (KREBS & HENSELEIT,

1932), cuja composição consta da tabela 1. 0 pH do líquido 

foi sempre ajustado de forma a atingir o valor final de 7,4, 

quando saturado com mistura carbogênica (02/C02 na proporção 

de 95/5%). A albumina bovina foi acrescida ao líquido na pro-

porção de 25 mg por 100 ml.

Dependendo do protocolo experimental, substratos e 

drogas foram dissolvidos no líquido de perfusão.

Tabela 1. Composição da solução salina KREBS/HENSELEIT-bicar-
bonato .

NaCl 115 mM MgCl2 1,18 mM
NaHC03 25 mM NaH2P0i, 1,24 mM
KC1 5,9 mM CaCl2 2,5 mM
Na2S0it 1,2 mM

2.5.3. A técnica de perfusão do fígado de rato

Nos experimentos de perfusão, uma bomba peristáltica com 

velocidade de fluxo variável impulsiona o líquido de perfusão 

através do oxigenador de membrana, antes de alcançar o fígado. 

A passagem através do oxigenador de membrana tem como finali-

dade aquecer e oxigenar o líquido de perfusão. Neste componen-

te cilíndrico, de alumínio, o líquido circula em tubos de bor-

racha silicone de paredes finas (0,25 mm), com um trajeto to-

tal de 15 metros desde o ponto de entrada até o dispositivo de 

saída. Na câmara interna do cilindro de alumínio, circula água



aquecida e o contato dos tubos de borracha silicone com o ci-

lindro permite o aquecimento do líquido de perfusão numa sim-

ples passagem pelo oxigenador.

Todo o conjunto (cilindro de alumínio + tubos de borra-

cha silicone) está isolado da atmosfera ambiente por um cilin-

dro de plástico transparente. 0 espaço entre o cilindro de a- 

lumínio e o cilindro de plástico é ocupado por atmosfera de 

carbogênio (95% de oxigênio e 5% de gás carbônico). Por troca 

passiva, o líquido de perfusão satura-se com carbogênio. Numa 

simples passagem, cerca de 99% de saturação é alcançada. Ao 

deixar o oxigenador de membrana em direção à câmara de conten-

ção do fígado a concentração de oxigênio no líquido de perfu-

são, que está a 37°C, atinge 860 yM.

Na câmara de contenção do fígado,o líquido de perfusão

passa por um canal até um dispositivo de eliminação de bolhas

para então ser desviado para um tubo que termina numa fina câ-

nula de teflon. Esta cânula é introduzida na veia porta de um 

animal anestesiado e cujo abdômen já foi aberto. O líquido e- 

fluente que deixa o fígado através da veia hepática ê coleta-

do através de uma segunda cânula inserida na veia cava supe-

rior. O fígado é a seguir isolado do animal e colocado na câ-

mara de contenção. Neste local, o líquido efluente (perfusado) 

passa por outro canal banhando um microeletrodo de platina e 

atingindo uma câmara para coleta de amostras. O excesso que 

não é coletado para as análises é sugado por uma segunda bomba 

peristáltica e descartado. Em experimentos de recirculação, o 

perfusado é novamente impulsionado ao fígado pela primeira 

bomba peristáltica. Maiores detalhes da aparelhagem e da téc-

nica de remoção cirúrgica do fígado foram descritos por KEL-
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MER-BRACHT et al., (1984).

2.5.4. Experimentos de diluição de indicadores múltiplos

Nos experimentos de diluição de indicadores múltiplos 

(multiple-indicator dilution) os fígados foram perfundidos no 

sistema não-recirculante conforme descrito nos itens anterio-

res. Uma mistura contendo substâncias marcadas com isótopos 

radioativos foi injetada rapidamente na entrada da veia porta 

por meio de uma microsseringa de precisão. Simultaneamente, o 

perfusado começou a ser coletado em microfrações por um cole-

tor de frações colocado abaixo da câmara de contenção. Este 

coletor de frações é acionado automaticamente graças a um con-

tato eletrônico na seringa. Como os fenômenos hemodinâmicos e 

de transporte são rápidos, o coletor de frações foi especial-

mente concebido de forma a fracionar o perfusado efluente a 

intervalos de 0,5 a 2,0 segundos, com um tempo total de coleta 

de 81 segundos.

Em cada experimento, foram injetadas três substâncias: 

a substância em estudo e duas referências —  uma para o espaço 

extracelular ([1‘‘C]sacarose ou [32P]fosfato) e outra para o 

espaço aquoso total ([3H]água). O volume injetado foi igual a 

200 yl. As seguintes combinações foram utilizadas: (a)

[1‘'CJ sacarose (1 yCi) , [32P]fosfato (0,1 yCi) e [3H]ãgua (10 

yCi) ; (b) [ 1 — 1 ** C ] glucose (0,5 yCi) , [ 3 2 P ] fosfato (0,1 yCi) e

[3Hjágua (10 yCi); (c) [32P]fosfato (0,1 yCi), [3H]água (10

yCi) e frutose (4,5 ymol); (d) [32P]fosfato (0,1 yCi), [3H]ã-

gua (10 yCi) e steviosídeo (2,1 ymol).

Ao menos dois e até quatro experimentos foram realiza-



dos em cada fígado. Os experimentos controles precederam os 

experimentos teste. Quando as condições experimentais eram mo-

dificadas com a infusão de substratos ou inibidores, ao menos 

cinco minutos decorriam até o próximo experimento.

2.5.5. Experimentos de recirculação do steviosídeo

Nos experimentos de recirculação do steviosídeo, os fí-

gados foram perfundidos inicialmente com tampão KREBS/HENSELEIT 

-bicarbonato, saturado com mistura carbogênica, conforme des-

crito no item 2.5.3. Após 20 minutos, o steviosídeo foi infun-

dido nas concentrações de 0,2, 0,5 ou 1,0 mM até completar um 

volume de cerca de 100 ml num recipiente conectado à bomba pe- 

ristãltica. A recirculação foi iniciada por uma troca do lí-

quido arterial pelo perfusado acumulado. Experimentos similares 

foram realizados com paracetamol (concentração de 1,0 mM) e com 

albumina bovina contendo traços de [131I]albumina humana. Alí-

quotas do perfusado recirculante foram coletadas a cada 30 mi-

nutos por um período de 120 minutos.

Nos experimentos de recirculação com steviosídeo foram 

empregados animais mantidos em jejum por 24 horas. Em outra 

série de experimentos os animais foram tratados previamente 

com uma solução de steviosídeo 1,0 mM, oferecida ad libitum, 

em substituição à água, por um período de 8 dias.

As amostras coletadas foram analisadas pelo seu teor em 

steviosídeo e também submetidas a análises cromatogrãficas para 

a identificação de possíveis produtos de metabolização, confor-

me descrito no item 2.6.3.
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2.6. ANALÍTICA

2.6.1. Determinação do consumo de oxigênio

O consumo de oxigênio pelo fígado perfundido foi monito-

rado continuamente durante o transcorrer dos experimentos atra-

vés de um eletrodo de platina (KELMER-BRACHT et al., 1984). A 

velocidade da respiração foi expressa em jjmol de 02 consumidos 

por minuto por grama de fígado (pmol * min-1 x g-1) e foi cal-

culada pela seguinte expressão:

Na equação [1]/ F02 é a velocidade da respiração, Ca a concen-

tração arterial de oxigênio (mM), Cv a concentração venosa de 

oxigênio (mM), F o fluxo através do órgão (ml/min) e P o peso 

úmido do fígado (g).

A concentração arterial de oxigênio foi mantida cons-

tante pelo oxigenador e era igual a 0,86 mM. A concentração 

venosa foi calculada a partir dos registros durante o tempo de 

perfusão. A calibração era feita assumindo uma concentração de 

0,19 mM de 02 em solução salina a 37°C. O ponto zero foi deter-

minado infundindo ditionito de sódio (KELMER-BRACHT et al,

1984) .

2.6.2. Dosagens espectrofotométricas

As seguintes substâncias foram determinadas por métodos



espectrofotométricos: D-glucose, L-lactato, piruvato, D-fruto- 

se, steviosídeo e paracetamol.

A D-glucose foi determinada pelo método colorimétrico da 

o-toluidina (DUBOWSKI, 1962) ou pelo método enzimático com hexo- 

quinase, glucose 6-fosfato desidrogenase e as coenzimas ATP e 

NADP+, essencialmente como descrito por BERGMEYER et al.,(197 4).

O L-lactato e o piruvato foram dosados enzimaticamente 

com L-lactato desidrogenase, utilizando as coenzimas NAD+ e 

NADH, respectivamente (GUTMAN & WAHLEFELD, 1974; CZOK & LAMP- 

RECHT, 1974) .

A frutose foi dosada colorimetricamente pela técnica o- 

riginalmente descrita por ROE (1934), modificada para minimizar 

a interferência de substâncias como a D-glucose e o steviosí-

deo, presentes nas amostras analisadas. A temperatura de incuba-

ção foi reduzida de 90 para 60 graus centígrados e o tempo de 

reação foi aumentado de 10 para 90 minutos. Nestas condições, a 

absorbância devida à D-glucose não atinge 1% do valor observado 

com a frutose em concentrações equivalentes. A técnica modifi-

cada mostrou sensibilidade na faixa entre 9 yg e 200 Mg de fru-

tose .

O steviosídeo foi determinado pela técnica do fenol sul- 

fúrico para açúcares totais (DUBOIS et al., 1956), com correção 

da interferência devida â D-glucose, quando ela estava presente.

0 paracetamol foi extraído das amostras com acetato de 

etila. A absorbância dos extratos a 290 nm foi empregada nos 

cálculos da concentração, utilizando um coeficiente de extinção 

(e) igual 0,54 mM~1 * cm-1.*
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2.6.3. Medidas de radioatividade

A radioatividade dos isótopos 3H, 32P, 1 3 1I, e 1<tC foi

medida num contador para amostras líquidas Beckman LS 6800 de 

três canais. Quando dois ou mais isótopos estavam presentes 

nas amostras, a discriminação foi feita pelos métodos usuais, 

com disposição adequada das janelas.

O líquido de cintilação empregado tinha a seguinte com-

posição: tolueno/etanol (2/1); PPO (2,5-difeniloxazol), 5 g/l; 

POPOP [2,2' p-fenileno-bis-(5-feniloxazol)], 0,15 g/l. Esta 

mistura tem capacidade de absorver até 300 pl de perfusado sem 

separação de fases.

2.6.4. Análises cromatogrãficas

Análises cromatogrãficas para a determinação do stevio- 

sídeo e possíveis produtos de metabolização no perfusado foram 

realizadas utilizando cromatogrãfia em camada delgada (sílica- 

gel Merck, espessura de 0,25 mm). O solvente utilizado foi uma 

mistura de isobutanol, metanol e ãgua (8:1:1). Após corrida em 

cuba cromatogrãfica, saturada com a fase móvel, a placa foi 

secada à temperatura ambiente e revelada com solução etanõlica 

de ácido sulfúrico a 5%. Em seguida a placa foi aquecida em es-

tufa a 100°C até o aparecimento de manchas escuras.

Placas idênticas foram cromatogrãfadas em paralelo, po-

rém reveladas em vapor de iôdo e as manchas coincidentes com a 

da solução padrão de steviosídeo foram eluídas com metanol ab-

soluto e dosadas para açúcares totais pelo método do fenol-sul- 

fúrico (DUBOIS et al., 1956).
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Ao invés de aplicar alíquotas do perfusado, em uma série 

de experimentos, foram aplicados extratos etéreos. 0 perfusado 

foi extraído duas vezes com volume equivalente de éter. 0 ex-

trato etéreo foi reduzido ao mínimo em rotavapor e alíquotas 

foram cromatografadas conforme descrito acima, juntamente com 

soluções padrão de steviosídeo, steviolbiosídeo, glucosil-ste- 

viol e steviol. Ensaios controle foram realizados com amostras 

equivalentes de perfusado coletadas no início dos experimentos 

com steviosídeo e durante experimentos controle nos quais o ste-

viosídeo foi omitido do meio de perfusão.

2.7. 0 MODELO MATEMÁTICO DO FlGADO UTILIZADO NA OBTENÇÃO DOS

PARÂMETROS DE TRANSPORTE

0 modelo matemático utilizado neste trabalho para obter 

os parâmetros de transporte da D-glucose é essencialmente aquele 

utilizado por GORESKY & NADEAU (1974) em seus estudos no fígado 

de cão in vivo. A adaptação desse modelo às condições do fígado 

de rato perfundido isoladamente com meio livre de hemoglobina foi 

realizada por BRACHT et al., (1980).

O sistema vascular do fígado intacto é formado por mui-

tos sinusóides com comprimentos diferentes e pelos grandes va-

sos. O modelo simula primeiramente os eventos ao longo de um 

único sinusóide. Numa segunda etapa, faz-se uma somatória dos 

eventos de todos os sinusóides, para obter ao final a resposta 

do órgão inteiro.

A compreensão do modelo exige uma discussão, ainda que 

resumida, das equações básicas.
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2.7.1. Equações básicas para um único sinusóide

33.

Os eventos em um simples sinusóide podem ser analisados 

através de um modelo que considera três compartimentos: A, o 

compartimento vascular; B, o espaço de Disse; e C, o comparti-

mento celular. Cada compartimento é formado por uma série de 

elementos distribuídos nas três dimensões do espaço. As se-

guintes condições são assumidas:

1 . o fluxo do líquido de perfusão está confinado ao 

compartimento vascular;

2 . o mecanismo de transporte das substâncias ao longo 

dos sinusóides é determinado pelo fluxo, ou seja, as substân-

cias não se dispersam significativamente ao longo do trajeto 

(bolus flow);

3 . o equilíbrio difusional das substâncias solúveis na 

direção transversa ao fluxo é muito rápido se comparado com a 

velocidade do fluxo (convexão) e é completo a cada ponto ao 

longo do trajeto dos sinusóides;

4. as constantes de velocidade para o transporte das 

substâncias através da membrana dos hepatõcitos não variam 

ao longo do sinusóide.

Nesse modelo, os sinusóides são idealizados como sendo 

divididos em muitas secções. 0 modelo é tornado contínuo por 

aumentar o número de secções ao infinito. Assim, os eventos 

que ocorrem em uma única secção dos sinusóides podem ser des-

critos pela seguinte equação parcial diferencial:

+ B3v(x,t) + Vl..a?Uxtl =„RW3uj|j_tL [2 ]

Na equação [2] A é o volume por unidade de trajeto do espaço



vascular (espaço sinusoidal), B o volume correspondente do es-

paço de Disse, Vi o volume correspondente intracelular, u a 

concentração da substância no espaço sinusoidal, v a concen-

tração da substância no espaço de Disse, z a concentração no 

espaço celular, x a posição ao longo do sinusóide, t o tempo

e W a velocidade de deslocamento ao longo do sinusóide (espa-

ço/tempo) .

No fígado,não hã barreiras mesmo para macromoléculas 

entre o espaço sinusoidal e o espaço de Disse. Por isto a dis-

tribuição das substâncias entre os dois espaços, na prática, é 

limitada pelo fluxo, isto é, 9u(x,t)/9t = 9v(x,t)/9t. Em con-

sequência disto, a equação [2] pode ser reescrita:

9u(x,t) ,9z(x,t) _ r.T, 9u (x, t)
9t + 9 9t W  3x- [3]

Na equação [3], 0' = Vi/(A + B) = Vi/Ve, onde Ve é o espaço 

extracelular total e W' = W/(l + B/A).

No caso de substâncias que permeiam a membrana celular 

com velocidades que não permitem assumir uma distribuição limi-

tada apenas pelo fluxo, como é o caso da D-glucose, a concen-

tração no espaço celular será dependente de velocidades de in-

fluxo, efluxo e também da velocidade de metabolização. Matema-

ticamente ,isto pode ser descrito da seguinte forma:

9z(x,t) . , , r ..— gt/- = kiu - k2z - k3z [4]

Na equação [4] ki é a constante de velocidade para a entrada 

na célula , k2 a constante de velocidade para a saída da célula 

e k3 a constante de velocidade para a metabolização. k3 tem as 

dimensões de volume de perfusado * tempo“ 1 x volume aquoso in-

tracelular-1. Já k2 tem as dimensões de volume da fase intra-

34.



celular equivalente ao volume de perfusado x tempo- 1 x volume 

do espaço intracelular-1. As unidades de k 3 são as mesmas que 

de k2.

Substituindo agora o valor de 3z(x,t)/3t dado pela equa-

ção [4] na equação [3] obtém-se:

aU^ ft) + 0'(kiu - k2z - k 3z) = -W aU^ ft) [5 ]

2.7.2. Solução da equação para um único sinusóide

Para resolver a equação [5], é necessário especificar as 

condições iniciais. Se a substância for introduzida na forma de 

um pulso num sinusóide inicialmente vazio, pode-se escrever:

u (0, t) = |[-J~ ô(t); u (x, 0) = 0; = 0 [6]

onde Fs é o fluxo pelo sinusóide e qs a quantidade introduzida 

no sinusóide. ô(t) é uma função delta ou função impulso (GORES- 

KY et al., 1970). Ela descreve a entrada súbita de material no 

sinusóide na forma de um pulso e é igual a zero para t ̂  0.

A solução das equações [5] e [6] pode ser obtida através 

da transformação de Laplace (SANGREN & SHEPPARD, 1953). Três 

casos podem ser considerados. O primeiro caso e mais simples, é 

aquele em que a substância não permeia a membrana celular. Pa-

ra este caso ki, k2 e k3 são iguais a zero e a solução das 

equações [5] e [6] será (BRACHT et al., 1980):

u (x, t) = 3 i  j(t - x/W ) , [7]r s

ou seja, o pulso inicial irá se propagar ao longo do sinusóide 

como uma onda compacta que não sofre distorções na sua passa-

gem. Ela emerge do sinusóide a um tempo x/W' e é propagada ao
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longo do trajeto com velocidade W'. Substâncias deste tipo são 

úteis como referências para o espaço extracelular.

0 segundo caso de interesse para o presente trabalho é 

aquele no qual a substância não sofre transformação no espaço in-

tracelular (k3 = 0) mas a passagem pela membrana ocorre com velocida-

de muito grande, isto é, ki e k2 tendem ao infinito. A solução 

para este caso é (BRACHT et al., 1980):

u (x, t) = ô[t - (1 + 0 ')x/W']. [8]
r s

A substância atravessa o sinusóide e as células adjacentes 

também na forma de uma função impulso, mas com velocidade re-

duzida para W ' / ( 1  + 0'), emergindo portanto a um tempo reduzi-

do para (1 + 0')x/W'. Substâncias desse tipo são úteis como 

indicadores para o espaço total, extracelular + intracelular.

O terceiro caso de interesse é o daquelas substâncias 

que trocam com o espaço intracelular com velocidade finita. A 

solução para este caso é (BRACHT et al., 1980),

u(x,t) = §s- exp [-ki 0 ' x/W'] ô(t - x/W1) [9]
Jt1 s

+ Ir5- exp[-(k2 + k 3) (t - x/W') exp [-ki 0 ' x/W']
* S
00

x Z (k i k 2 0 ' x / W ' )n ( t - x / W ) ^  _ x
n=i n! (n - 1 ) !

onde ,S(t - x/W') é uma função etapa. O primeiro termo da equa-

ção consiste numa função impulso atenuada por uma função expo-

nencial. Fisicamente,este termo representa aquela fração do ma-

terial que passa ao longo da superfície celular sem permear a 

membrana. 0 segundo termo da equação representa a fração do ma-

terial que permeia a membrana celular, ocupa temporariamente o 

espaço intracelular e a seguir emerge no espaço extracelular em 

todo (k3 = 0) ou em parte (k3 > 0).
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2.7.3. 0 modelo para o órgão inteiro

As equações [7]-[9] são válidas para um único sinusói-

de. 0 fígado inteiro, no entanto, é formado por um grande nú-

mero de sinusóides de comprimentos diferentes além dos grandes 

vasos. É preciso, portanto, encontrar uma forma de somar as 

respostas de cada sinusóide a fim de obter a resposta do órgão 

inteiro. GORESKY et al.. (1970) fizeram isto baseado nas seguintes 

premissas: 1 . o fígado é um sistema de sinusóides com diferen-

tes comprimentos (L) e que se situam paralelamente uns em re-

lação aos outros; 2 . cada sinusóide perfaz juntamente com as 

células adjacentes uma unidade independente; 3. as velocida-

des de transporte e metabolismo são constantes ao longo do 

tempo e através do órgão; 4. o tempo de trânsito nos grandes 

vasos é uniforme o suficiente para poder ser aproximado por um 

único tempo (to).

Se a distribuição de frequência do tempo de trânsito 

pelos sinusóides for dada por f(x), pode-se obter a quantidade 

total de substância que deixa o órgão por unidade de tempo 

[Q1 (t)],através da integração de todos os tempos de trânsito. 

Neste processo, a grandeza intensiva qs/Fs nas equações [6]— 

[9] é substituída por q/F, onde q é a quantidade injetada no 

órgão inteiro e F o fluxo total através do órgão.

Q ' (t) = f F u ( W ' t ,  t - to) f(T) dx [10]
Jo

Na equação [10],x ê o tempo de trânsito pelos sinusóides e W'x

o comprimento (L) do sinusóide. O termo f(x) dx representa a

fração de sinusóides com um tempo de trânsito entre x e x+dx,
oo ^

com Jof(x) dx = 1 . O mesmo termo tambem representa a fraçao de



perfusado que percorre os sinusóides com um tempo de trânsito 

entre t e t + dt.

A função f(T) é desconhecida e os seus parâmetros devem 

variar de espécime para espécime. A função, no entanto, pode 

ser determinada com o auxílio de uma referência para o espaço 

extracelular. De fato, podemos substituir o valor de u ( W ' t ,  

t - to) dado pela equação [7] na equação [10] e integrar. Pa-

ra isto,deve-se substituir x por W't( t por t - to e a gran-

deza intensiva qs/ Fs por qref/F» onde o subscrito ref refere- 

se ao tipo de substância em consideração. Integrando e rear- 

ranjando obtêm-se:

f(t - t0) = [1 1 ]
•3 ref

Isto significa que a distribuição de frequência dos tempos de 

trânsito é dado pela curva de uma substância que não tem aces-

so ao espaço intracelular. Se o valor de f(t - to) dado pela

equação [1 1 ] for substituído na equação [1 0] obtêm-se:
>

u(W't, t - to) QrefÍT + t  ° ) dT t12]

Na equação [12] i Qref representa a fração da referência que a- 

parece por unidade de tempo, isto é, Qi-ef /<3ref*

A equação [12] pode agora ser usada para obter a equa-

ção final que descreve a curva de uma substância que foi inje-

tada uma única vez na forma de um pulso e que é transportada a- 

través da membrana celular. Para isto,basta substituir o valor 

de u(W'x, t - to) dado pela equação [9] na equação [12] e in-

tegrar. Aqui,mais uma vez, o valor de x deverá ser substituído 

por W't e o valor de t diminuído em to- O resultado da integra-

ção é (BRACHT et al., 1980):

38.

Q' (t)



39.

Q(t) = Qref (t) exp [-k i 0' (t - to)] +

+ exp f-(k2 + k 3) (t - to)]

t - t o

0
expt(k2 + k 3 - k 10 1 ) t] x Qref(T + to)

x S (klk29'T)n (t-to - T)n-1
n! (n - 1 ) ! [13]

Q (t) é a fração da substância injetada que reaparece no perfu- 

sado efluente por unidade de tempo. Se esta substância não so-

frer transformação numa simples passagem pelo fígado, k3 será 

nula. GORESKY & NADEAU (1974) usaram basicamente esta equação 

para estudar o transporte de glucose no fígado de cães aneste-

siados .

0 caso descrito pela equação [8] —  k3 = 0 e ki, k2 -»■ a> 

—  também tem aplicabilidade. A inserção do valor de u(W't, 

t - to) na equação [1 2 ] e integração fornece a seguinte rela-

ção:

A equação [14] revela que deve ser possível superpor as curvas 

de uma referência para o espaço extracelular e de uma substân-

cia que troque com o espaço celular com grande velocidade usan-

do como fatores a razão dos espaços intra- para extracelular, 

0', e o tempo de trânsito pelos grandes vasos, to.

Em conclusão, através de um ajuste de mínimos quadrados

da equação [13] aos dados,pode-se obter as constantes de velo-

cidade ki, k2 e k3. Os parâmetros 0' e to, que também constam

da equação [13], no entanto, devem ser obtidos de uma superpo-

sição otimizada da curva da referência para o espaço celular 

e da curva de uma substância que permeia a membrana com grande 

velocidade. A substância mais indicada com essa propriedade é

[14]
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a água triciada (BRACHT et al., 1980).

2.8. TRATAMENTO DOS DADOS E CÁLCULOS

A radioatividade medida nas frações do perfusado eflu-

ente nos experimentos de diluição de indicadores múltiplos foi 

expressa como fração da radioatividade total injetada que rea-

pareceu por segundo [Q (t)]. A área sob as curvas de Q'(t) ver-

sus tempo foi avaliada,usando a regra do trapézio (BJÕRCK & 

DAHLQUIST, 1972). Também a integral sob as curvas de Q(t)*t 

versus tempo foi avaliada,aplicando a regra do trapézio 

(BJÕRCK & DAHLQUIST, 1972). Esta integral corresponde ao tempo 

médio de trânsito (t), definido como sendo (MEIER & ZIERLER, 

1954):

t = í Q(t)-t dt [15]
' o

A maior parte dos ajustes das equações [13] (cálculo de 

ki, k z e k3> e [14] (determinação de to e 0') aos dados experi-

mentais foi feita no Computador Cyber 175 (Control Data Corpo-

ration) do Leibniz Rechenzentrum da Universidade de Munique. 

Esses programas eram escritos em FORTRAN, usando sub-rotinas 

da biblioteca do Leibniz Rechenzentrum e da biblioteca da In-

ternational Mathematical and Statistical Libraries (Houston, 

Texas). O método utilizado no ajuste foi o dos mínimos quadra-

dos (BJÕRCK & DAHLQUIST, 1972). A integral da equação [13] foi 

calculada através da regra do trapézio, utilizando uma forma 

modificada do algoritmo de ROMBERG (de BOOR, 1971). As interpo-

lações entre os dados experimentais foram feitos através de uma 

função spline (REINSCH, 1971) . Todos esses cálculos foram fei-



tos pelo Dr. ANDREAS J. SCHWAB.

Vários experimentos foram analisados também no Labora-

tório de Metabolismo Hepático da Universidade de Maringá, uti-

lizando um microcomputador MSX-Expert (Gradiente). Os progra-

mas eram escritos em BASIC-MSX-TURBO. O método utilizado foi 

também o de mínimos quadrados (BJÕRCK & DAHLQUIST, 1972) e a 

integral da equação [13] foi também avaliada usando a regra do 

trapézio. As interpolações entre os dados experimentais foi 

feita utilizando a fórmula de LAGRANGE adaptada à análise da 

diluição de indicadores múltiplos, conforme descrito por FER- 

RARESI & BRACHT (1988). Os resultados dos cálculos feitos em 

Maringá e em Munique são praticamente idênticos.

Ãs curvas de saturação do transporte de glucose foi a- 

justada a equação de MICHAELIS-MENTEN, utilizando o ajuste 

não-linear de mínimos quadrados proposto por WILKINSON (1961).

As concentrações para 50% de inibição foram obtidas 

dos dados de inibição versus concentração através de interpo-

lação numérica, utilizando a fórmula de interpolação de LA-

GRANGE (BJÕRCK & DAHLQUIST, 1972).

Os fluxos através da membrana celular (influxo e eflu-

xo) foram expressos como íamol x minuto-Jx ml do espaço aquoso 

celular-1. Os parâmetros metabólicos, por outro lado, foram 

em geral expressos como ymol x minuto- 1 x grama de fígado-1.

Os erros experimentais são dados como ±erro padrão da média.



3. RESULTADOS

3.1. OS PERFIS DAS CURVAS DOS INDICADORES E DA D-GLUCOSE 

MARCADA NO FlGADO DE RATO

Melhores resultados podem ser obtidos com o emprego da 

técnica da diluição de indicadores múltiplos quando os experi-

mentos são conduzidos em condições de steady-state ou equilí-

brio com a injeção de traçadores que não perturbam significa-

tivamente esses estados. Em condições de steady-state ou de 

equilíbrio e quando não hã um gradiente de concentração muito 

acentuado ao longo dos sinusóides, pode-se esperar que as ve-

locidades de transporte e metabolismo sejam realmente constan-

tes no tempo e através do órgão.

A figura 4 mostra os resultados de um experimento rea-

lizado na procura de um indicador adequado e prático para o 

espaço extracelular da D-glucose. O fígado foi per.fundido com 

tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato contendo também sacarose 1,0 

mM. Esse líquido já contém normalmente fosfato na concentração 

de 1,24 mM (tabela 1). Após a estabilização do consumo de oxi-

gênio, uma mistura contendo [U- 1 l,C] sacarose, [ 3 2P] fosfato e

[3H]ãgua foi injetada rapidamente na entrada da veia porta. Em



termos de massa os traçadores injetados não alteraram signifi-

cativamente as concentrações das três substâncias envolvidas.

Os valores da radioatividade no efluente fracionado foram ex-

pressos como fração da quantidade injetada que aparece por se-

gundo e representados contra o tempo após a injeção. Esta nor-

malização faz com que todas as curvas sejam comparáveis, inde-

pendentemente da quantidade absoluta de radioatividade inje-

tada. No experimento da figura 4 a área sob as três curvas é 

igual à unidade, pois nenhuma das substâncias injetadas é sig-

nificativamente captada numa simples passagem pelo fígado.

As curvas das substâncias marcadas injetadas na veia 

porta são distorcidas de acordo com os eventos no interior do 

fígado. A menor distorção ocorre com substâncias tais como a 

[1 ^C]sacarose que não trocam significativamente com o espaço 

celular durante uma simples passagem (BRACHT et al.f 1980).

Como a água troca muito rapidamente com o espaço intracelular, 

o seu perfil foi distorcido em grau muito maior (GORESKY &

BACH, 1970).

A curva do [3 2P]fosfato é praticamente idêntica àquela 

da [ 1 **C] sacarose, fato que já havia sido notado por BRACHT et 

al-, (1981). Como quantidades mínimas de fosfato são captadas 

pelo fígado durante uma simples passagem pelo órgão, essa 

substância pode ser usada no lugar da sacarose como referência 

para o espaço extracelular e como indicador para a distribui-

ção de frequência dos tempos de trânsito pelos sinusóides (as 

variáveis Q ref(t) e Qref(T + to) na equação [13]). A injeção de 

três isótopos que podem ser facilmente discriminados num es-

pectrômetro de três canais elimina a necessidade de separações 

muito trabalhosas. Por esta razão o [ 3 2P] fosfato foi utilizado co-

4 3 .
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Tempo após a in jeção dos tra ç a d o re s  (s )

Figura 4. O perfil das curvas do [32P]fosfato, da [llfC]sacarose e da [3H]-
água. 0 fígado de um rato alimentado foi perfundido no sistema não recir- 
culante, com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4), contendo sacaro-
se 1,0 mM. Amostras dos traçadores foram injetadas simultaneamente no lí-
quido de perfusão, logo na entrada da veia porta. 0 perfusado efluente foi 
coletado em microfrações de no mínimo 0,5 segundo e a radioatividade ava-
liada. As frações das amostras dos traçadores injetados que apareceram no 
perfusado por segundo foram representadas contra o tempo após a injeção. 
Legendas: [32P]fosfato (O— O), [llfC]sacarose (G •) e [3H]água (♦--♦) .



45.

Q>

Tempo após a injeção dos traçadores ( s )

Figura 5. Perfis das curvas da [l-lifC]glucose e indicadores: efeito do ste- 
viosideo e do isosteviol. Os fígados de ratos alimentados foram perfundidos 
no sistema não-recirculante com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4) 
contendo D-glucose (concentrações entre 0,8 e 1,0 mM). Em cada experimento,
uma mistura dos traçadores [1- ll+C]glucose (O O), [32P] fosfato (•---#) e
[3H]água (♦--♦) foi injetada na entrada da veia porta. As frações da ra-
dioatividade injetada que apareceram no perfusado efluente por segundo fo-
ram representadas contra o tempo apõs a injeção. A: controle; B: steviosí- 
deo 1,5 mM; C: steviosídeo 2,5 mM; D: isosteviol 1,0 mM.



mo a referência extracelular neste trabalho.

A figura 5 mostra os resultados de quatro experimentos 

em que a [ 1 - 1 **0] glucose foi injetada juntamente com as suas re-

ferências na ausência (A, controle) e na presença de steviosí- 

deo 1,5 mM (B), steviosídeo 2,5 mM (C) e isosteviol 1,0 mM (D) . 

0 experimento controle (figura 5A) mostra que a posição da 

curva da [1‘‘CJ glucose é intermediária entre aquelas do [ 3 2P] — 

fosfato e da [3H]ãgua. Isto reflete o fato de que a D-glucose 

troca rapidamente com o espaço intracelular, mas uma certa fra-

ção parece passar pelo fígado sem ter acesso à célula. As áreas 

sob as curvas da D-glucose estão próximas à unidade, indicando 

que a quantidade de radioatividade retida pelo fígado foi ne- 

gligenciável. Sob as condições dos experimentos mostrados na 

figura 5 —  fígados de ratos alimentados com glucose 0,9 a 1 , 2  

mM no perfusado venoso —  os fígados estão liberando D-gluco-

se derivada de glicogênio endógeno (1 , 2 a 1 , 8 pmol x min- 1 x 

g~1) e estão glicolizando e respirando ãs expensas de substra-

tos endógenos. Sob tais condições a produção de [1 ‘‘C] lactato,

[1 ‘‘C] piruvato ou 1 'tC02 perfaz bem menos do que 1% da radioati-

vidade injetada*. GORESKY & NADEAU (1974) também acharam cap-

tação mínima de D-glucose nos seus experimentos com o fígado de 

cães.

A forma da curva da D-glucose foi alterada quando ste-

viosídeo ou isosteviol estiveram presentes no líquido de per- 

fusão. A razão dos valores dos picos de [32P]fosfato para 

[ 1 l*C] glucose, que é 2,6 no experimento controle, diminuiu para

1,5 com steviosídeo 1,5 mM, para 1,3 com steviosídeo 2,5 mM e

* Bracht, A, comunicação pessoal.



para 1,15 com isosteviol 1,0 mM. Portanto, acurva da D-glucose 

tende a aproximar-se daquela da sua referência extracelular, 

uma indicação de que a velocidade de troca desse composto com 

o espaço intracelular está sendo diminuída pelo steviosídeo e 

pelo isosteviol (GORESKY & NADEAU, 1974; BRACHT et al., 1980).

3.2. PARÂMETROS DO TRANSPORTE DE D-GLUCOSE NO FlGADO DE RATO

As conclusões no final do item anterior são quase que 

intuitivas e de caráter qualitativo. Uma avaliação quantitati-

va pode ser feita ajustando a equação [13] âs curvas. Este a- 

juste permitirá a obtenção das constantes de velocidade para 

o transporte em ambas as direções, entrada e saída (ki e k z , 

respectivamente). Para fazer este ajuste, no entanto, será ne-

cessário também obter os valores de to e 0'. Isto poderá ser 

feito com o auxílio da equação [14], que relaciona as curvas 

da referência para o espaço total ([3H]água) e da referência 

para o espaço extracelular ([3 2P]fosfato). A figura 6 mostra 

um exemplo típico de como a equação [14] descreve as relações 

entre as curvas da [3H]ãgua e do [3 2P]fosfato. O gráfico re-

vela que a curva da [3H]água transformada com os valores oti-

mizados de to = 1,7 s e 0' = 1,45 se superpõe quase que per-

feitamente à curva experimental do [3 2P]fosfato.

De posse dos valores de t0 e 0' pode-se introduzí-los 

na equação [13] e otimizar valores de kj e k2. O valor de k3 

deve ser muito pequeno, já que quase nenhuma glucose foi cap-

tada e o seu valor pode ser tomado como zero. A figura 7 mos-

tra a concordância entre teoria e prática de dois experimentos 

escolhidos ao acaso, um deles na ausência de steviosídeo (A)

47.
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Tempo após a injeção dos tracadores ( s )

Figura 6. Perfis das curvas do [32P]fosfato (•--•), da [3H]água (♦— ♦) e
da curva transformada da [3H]água (O— O)* 0 fígado de um rato alimentado
foi perfundido com Krebs/Henseleit-bicarbonato pH 7,4 no sistema não-recir- 
culante. Traços de [32P]fosfato e de [3H]água foram injetados simultanea-
mente no líquido influente, logo antes da entrada na veia porta. As frações 
das amostras injetadas que apareceram no perfusado efluente por segundo fo-
ram representadas contra o tempo após a injeção. A curva transformada da
[3H]água (O O) foi calculada de acordo com a equação [14] com tg = 1,7 s
e 0T = 1,45. Os valores de tg e 0f foram otimizados conforme descrito em
Materiais e Métodos.
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D

Figura 7. Curvas experimentais (O O) e calculadas (---- ) da D-[l-1LfC]glu-
cose. Os experimentos de diluição de indicadores múltiplos foram realiza-
dos conforme descrito na legenda da figura 5 na ausência (A) e na presença 
(B) de steviosídeo 2,5 mM. As frações das quantidades de [l-1̂ C]glucose in-
jetadas que apareceram no perfusado efluente por segundo foram representa-
das em escala logarítmica contra o tempo decorrido apõs a injeção, corri-
gido para to* As linhas contínuas representam as curvas teóricas, calcula-
das com os seguintes narãmetros: (A), k^G1 = 0,510 s"1, k£ = 0,497 s”1; e 
(B), ki0T = 0,0935 s~ , k2 = 0,090 s"1. A resolução das curvas teóricas em 
seus dois componentes, a fração do traçador que trocou ao menos uma vez com
o espaço intracelular (--- ) e a fração do traçador que não trocou com o
espaço celular (.... ), tambem está representada.



e o outro na presença de steviosídeo 2,5 mM (B). Conforme re-

vela a figura 7, as curvas teóricas calculadas com os valores 

otimizados das constantes ki e k2 concordam bastante bem com 

as curvas experimentais, indicando que o modelo é uma boa apro-

ximação para os fenômenos que ocorrem após a injeção de D-glu-

cose marcada. A figura 7 mostra também as alterações produzi-

das por steviosídeo 2,5 mM. As porções da glucose marcada que 

foi injetada e que não adentraram o espaço celular (throughput, 

linhas pontilhadas) estão representadas, bem como as porções 

que trocaram ao menos uma vez com o espaço celular (linhas tra-

cejadas) . Pode-se verificar que o steviosídeo aumenta a fração 

não-trocada (throughput). Ela passou de 23% no experimento con-

trole para 70% na presença de steviosídeo 2,5 mM. Isto é uma 

consequência da inibição da troca de glucose entre os espaços 

intra- e extracelular causada pelo steviosídeo.

Alterações similares nas proporções relativas entre as 

porções trocada e não-trocada da curva da D-glucose marcada o- 

correm também quando a concentração da glucose é aumentada. Es-

te aumento da porção não-trocada em detrimento da porção troca-

da revela também inibição, porém, desta vez trata-se de uma i- 

nibição do transporte da glucose marcada pela glucose não mar-

cada. Este fenômeno, por sua vez, indica a saturação do siste-

ma de transporte, como se verá logo adiante.

A tabela 2 sumariza os resultados de oito experimentos 

de perfusão e de dezoito experimentos de diluição de indicado-

res múltiplos realizados com concentrações variáveis de stevio-

sídeo, isosteviole steviolbiosídeo e com uma concentração de 

glucose em torno de 1 mM. Em cada experimento de perfusão, uma 

injeção controle foi feita inicialmente. Após o controle, ste-

50.
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viosídeo, isosteviol ou steviolbiosídeo foram infundidos. No 

caso do experimento nQ 6, a concentração de steviosideo foi au-

mentada por etapas. A cada etapa, um experimento de diluição de 

indicadores múltiplos foi realizado. A concentração de D-glu- 

se no perfusado, mostrada na tabela 2 , é a média aritmética 

das concentrações no perfusado influente e efluente. A concen-

tração de D-glucose no perfusado efluente é maior por causa da 

atividade metabólica do fígado.

A tabela 2 mostra também vários parâmetros de transpor-

te obtidos nos cálculos. Para uma concentração média de D- 

glucose igual a 1,08±0,06 mM, em oito experimentos controle, 

o ki foi igual a 0,240±0,028 ml perfusado * segundo- 1 * (ml 

do espaço aquoso intracelular)-1, enquanto que k2 foi igual a 

0,402±0,073 ml fase intracelular x segundo- 1 x (ml do espaço 

intracelular)-1. Como a concentração extracelular é conhecida, 

as velocidades do influxo unidirecional podem ser calculadas a 

partir das concentrações e das constantes de velocidade para o 

influxo (ki). Para D-glucose 1,08 mM no perfusado, o influxo 

unidirecional tem uma velocidade igual a 9,26± 1,0 ymolx min“ 1 

(g de fígado)-1, o que corresponde a 16,7 pmol x min- 1 x (ml 

do espaço aquoso intracelular)-1. O fluxo líquido médio atra-

vés da membrana celular, conforme revelado pelas medidas de li-

beração de glucose, foi de 1,5 ymol x min- 1 x (g de fígado)-1. 

Portanto, o fluxo unidirecional é aproximadamente seis vezes 

maior que o fluxo líquido, sob essas condições experimentais.

Isosteviol, a aglucona obtida da hidrólise ácida total 

do steviosideo diminui a velocidade de transporte da D-gluco-

se. A velocidade do influxo foi diminuída em 92% com isosteviol 

2,0 mM. Uma inibição igual a 50%, avaliada por interpolação nu-

5 2 .
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mérica, pode ser esperada com uma concentração de isosteviol

igual a 0,4 mM para uma concentração extracelular de D-glucose
/

em torno de 1,0 mM. O steviosídeo é menos potente que oisoste-

viol. Uma inibição igual a 91% ocorre a uma concentração igual 

a 5,0 mM; 50% de inibição, para uma concentração extracelular 

de D-glucose de aproximadamente 1,0 mM, deverá ocorrer com ste-

viosídeo 0,85 mM, conforme revelado por interpolação numérica. 

0 steviolbiosídeo, finalmente, foi o menos efetivo. Quando pre-

sente numa concentração de 2,5 mM, 50% de decréscimo do influ-

xo foi observado.

A tabela 3 resume os resultados de outra série de expe-

rimentos nos quais a concentração de D-glucose foi variada na 

faixa entre 10 e 100 mM e a concentração do steviosídeo manti-

da constante e igual a 2,5 mM. Com concentrações crescentes de 

D-glucose, os valores das constantes de velocidade para o in-

fluxo e efluxo, ki e k2, diminuíram. Este fenômeno reflete a 

saturação do sistema de transporte, o qual se sabe que obede-

ce ã cinética de Michaelis-Menten ( BAUR & HELDT, 1977). A ta-

bela 4 mostra as constantes cinéticas Km e Vmax para o influxo 

de D-glucose, obtidas ajustando a equação de Michaelis-Menten 

tvin = vmax *Ce / (Km + Ce) ] aos dados experimentais usando o pro-

cedimento não-linear de mínimos qüadrados proposto por WILKIN- 

SON (1961). O valor de Km para a troca da D-glucose com orneio 

celular em condições de steady-state, que dá o melhor ajuste, 

foi igual a 38,9±12 mM; a velocidade máxima correspondente foi 

igual a 388±61 yimol x min“ 1 xg-1. o steviosídeo, quando pre-

sente numa concentração de 2,5 mM, afeta ambas as constantes.

0 K„, foi aumentado para 76,1±40 mM e a velocidade máxima foi 

diminuída para 143±61 jimol x min“ 1 xg“1. Isto indica que a ini-

5 4 .



Tabela 4. Concentrações de D-glucose para metade da velocidade mayimp de 
influxo (Km) e velocidades máximas de influxo (Vmax)>na ausência (controle) 
e na presença de steviosideo 2,5 mM. Os dados utilizados são aqueles cons-
tantes das tabelas 2 e 3. Os valores de Km e Vmax e os correspondentes 
erros padrões foram obtidos ajustando a equação de Michaelis-Menten [vin = 
VmaxCe/(Km + Ce)] aos dados experimentais usando o procedimento não-linear 
de mínimos quadrados proposto por WILKINSON (1961).

Condição Km V max
(mM) (ymol • min*“1^ “"1)

Controle

Steviosideo 2,5 mM

38,9±12 

76,1±40

388161

143161



bição causada pelo steviosideo é, possivelmente, de um tipo 

misto.

3.3. A CONCENTRAÇÃO INTRACELULAR DE D-GLUCOSE. EFEITO DO 

STEVIOSIDEO E SEUS DERIVADOS

Os experimentos de diluição de indicadores irçültiplos 

permitem determinar também a distribuição da substância em es-

tudo nos espaços intra- e extracelular em condições de equilí-

brio ou em condições de steady-state (SCHWAB et al., 1979; 

BRACHT et al., 1981).

A razão das concentrações intra- para extracelular 

(Ci/Ce) pode ser calculada a partir das constantes de veloci-

dade, do fluxo líquido através da membrana e da concentração 

extracelular. Nas condições do nosso estudo, onde k3 a cons-

tante de velocidade para a captação de glucose é praticamente 

nula, a taxa de variação da concentração intracelular de glucose 

(CjJ é dada pela seguinte relação:

= k i Ce  - k2Ci + Fg, [16]

onde Fg é a taxa de liberação de glucose pelo fígado. Em condi-

ções de steady-state, dCi/dt é igual a zero e em consequência 

Fg também corresponde ao fluxo líquido através da membrana. O 

valor de C i / C e pode então ser calculado através da seguinte ex-

pressão:

C 1 _ k l +  Fg / Ce  r i 7 i
Ce k 2 1 1

Deve-se salientar que, para altas concentrações de D-glucose, 

ki >Fg/Ce, e a concentração intracelular de D-glucose é então 

virtualmente independente do metabolismo (i. e., Ci/Ce = k*/k2).

5 6 .



Deve-se salientar também, que a constante de velocidade ki é 

calculada de ki0 ', sendo 0 ' a razão dos espaços aquosos intra- 

para extracelular. Consequentemente, a concentração intracelu-

lar determinada é uma média de todo o espaço aquoso intracelu-

lar incluídos todos os compartimentos subcelulares. Este espa-

ço não corresponde necessariamente ao espaço intracelular ao 

qual a D-glucose marcada tem acesso durante uma simples e rã- 

pida passagem através do fígado.

Alternativamente, o valor de Ci/Ce pode também ser cal-

culado dos tempos médios de trânsito da D-glucose marcada e in-

dicadores, desde que condições de equilíbrio ou quase-equilí- 

brio estejanu predominando (SCHWAB et al., 1979; BRACHT et al., 

1981), o que ocorre em altas concentrações de glucose. A se-

guinte expressão

= (tg - tp)/(tw - tp) [18]

permite o cálculo de C i / C e a partir dos tempos médios de trân-

sito da D-glucose marcada (tg), do fosfato marcado (tp) e da 

água marcada (tw).

Os resultados dos cálculos estão mostrados nas tabelas 

2 e 3. Para uma concentração extracelular de D-glucose igual 

a 1,08 mM, o valor médio de Ci/Ce é 0,70±0,08 (tabela 2). For-

te inibição do transporte em ambas as direções leva a um aumen-

to nos valores de Ci/Ce,quando comparado com os controles. Is-

to é particularmente evidente no caso do experimento 6 , no qual 

a concentração do steviosídeo foi aumentada em etapas. Cada e- 

tapa resultou num aumento na razão das concentrações. Com ste-

viosídeo 5 mM, a razão era 2,6 vezes maior do que o controle 

correspondente.

57.



Na faixa de concentração da D-glucose entre 10 e 100 mM, 

o fluxo metabólico é muito pequeno em comparação com os altos 

fluxos unidirecionais através da membrana, i. e., C ^ / C ^ = k!/k2. 

Consequentemente, os valores de Ci/Ce podem também ser calcula-

dos a partir dos tempos médios de trânsito. A tabela 3 mostra 

uma comparação dos resultados obtidos empregando as equações 

[17] e [18]. Os valores obtidos concordam dentro de uma margem 

razoável. Além disto, não há alteração na razão Ci/Ce na faixa 

que vai de 10 a 100 mM, o valor médio (em torno de 0,6) sendo 

menor do que aquele achado com glucose 1 mM. Isto é de se es-

perar, caso se considere o fato de que, em altas concentrações 

de D-glucose, o metabolismo é muito pouco significativo quando 

comparado com a grande velocidade dos fluxos através da membra-

na.

Por outro lado, o steviosídeo não produziu alterações 

significativas na razão nesta faixa de concentração de

glucose entre 10 e 100 mM. Isto deve-se novamente ao fato de o 

metabolismo não ser significativo quando comparado com os flu-

xos através da membrana, mas também é uma consequência do fato de 

o steviosídeo afetar tanto a constante de velocidade para o in-

fluxo (ki) como também a constante de velocidade para o efluxo 

(k2>,em proporções aproximadamente iguais.

3.4. RELAÇÕES ENTRE A INIBIÇÃO DO TRANSPORTE DE GLUCOSE E 0 

METABOLISMO

Uma vez estando clara a ação inibidora do steviosídeo e 

seus derivados sobre o transporte de glucose, pode-se indagar 

acerca das eventuais consequências metabólicas que esta inibi-

58.
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Figura 8, Efeito do steviosideo sobre os fluxos metabólicos do fígado de 
rato perfundido isoladamente. 0 fígado de um rato alimentado foi perfundi- 
do com tampão KREBS/HENSELEIT-bicarbonato, pH 7,4. Amostras do perfusado 
efluente foram coletadas em intervalos de dois minutos. A D-glucose foi de-
terminada colorimetricamente. 0 L-lactato e o piruvato foram dosados en- 
zimaticamente. 0 consumo de oxigênio foi monitorado continuamente por pola- 
rografia. Os fluxos metabólicos foram calculados a partir das diferenças 
artério-venosas, do fluxo constante e do peso umido do fígado e expressos 
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U)
x

TC

E
X

O
E
H

O
T3
Ou
<D
JD

a>
(/)O
o
o
o

24- 

2 2 -  

2 0 -  

1 S.

1.6-1 

1.4 

1.2 

i .OH 

0.8

26-»

llnfusõo de steviosídeo 5 mM

i
n

'V
i—i r ' i—i—i—i—i—i—i— i—m —i—i—i—i—i— i—i—i—i—i—i—i— i—i
26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52

Tempo de perfusõo (m in )

Figura 9. Efeito do steviosídeo sobre a liberação de glucose pelo fígado de 
rato perfundido isoladamente. 0 fígado de um rato alimentado foi perfundido 
com tampão KREBS/HENSELEIT-bicarbonato pH 7,4 no sistema não recirculante.
0 steviosídeo na concentração de 5,0 mM foi infundido no líquido de perfusão 
entre 30 e 44 minutos, conforme indicado pela barra horizontal. Amostras do 
perfusado efluente foram coletadas em intervalos de 15 segundos, 30 segun-
dos ou 60 segundos. A concentração da D-glucose foi medida colorimetrica- 
mente. Os valores foram expressos como ymol liberados por minuto por grama 
de peso umido do fígado.



ção pode provocar. Os experimentos deste trabalho foram reali-

zados com os fígados em condições eminentemente glicogenolíti- 

cas, i. e., com os fígados liberando glucose a partir de gli- 

cogênio endógeno. Os dados apresentados a seguir, no entanto, 

podem ser aplicados igualmente para a liberação de glucose pro-

veniente de atividade gluconeogênica.

Em princípio, uma inibição da troca de glucose entre os 

espaços intra- e extracelular, a menos que seja completa ou 

virtualmente completa, não deveria afetar a degradação de gli- 

cogênio e nem mesmo a taxa de liberação da glucose proveniente 

desta degradação. 0 máximo que pode ocorrer é uma elevação da 

concentração intracelular, em decorrência de uma queda na ati-

vidade do sistema de transporte. A elevação da concentração 

compensa o decréscimo na atividade do sistema, já que a ativi-

dade deste último é dependente justamente da concentração da 

substância a transportar. A degradação de glicogênio somente 

será afetada se a inibição do transporte for pronunciada a 

ponto de levar a concentração intracelular de glucose para va-

lores acima de 10 mM,que é mais ou menos o limiar a partir do 

qual o órgão passa a acumular ao invés de degradar glicogênio 

(ROSS et al., 1967).

Devido à alta atividade do sistema de transporte que 

ainda está longe de estar saturado na concentração fisiológi-

ca de 5 mM, a detecção de fenômenos decorrentes de uma inibi-

ção do transporte somente é possível em concentrações baixas 

de glucose. A figura 8 mostra os resultados de um experimento 

típico,no qual a atividade metabólica de um fígado retirado de 

um animal alimentado foi medida na ausência de quaisquer subs-

tratos exógenos. A glicólise (produção de L-lactato + piruvato)
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a liberação de D-glucose e o consumo de oxigênio foram medidos 

e expressos como pmol x min- 1 xg-1. A infusão de steviosídeo

2,5 mM não provoca alterações significativas nos fluxos de 

steady-state. Estes resultados confirmam os dados da literatu-

ra sobre a incapacidade do steviosídeo em inibir a fosforilação 

oxidativa em sistemas de células intactas (KELMER-BRACHT et 

al.» 1985; YAMAMOTO et al., 1985) e mostram também que uma ini-

bição parcial do transporte de glucose, ainda que bastante pro-

nunciado, não tem efeito sobre os níveis de steady-state da li-

beração de glucose.

No experimento da figura 8, no entanto, as amostras do 

perfusado foram coletadas em intervalos de 2 minutos, o que 

pode impedir a detecção de variações rápidas e transitórias. 0 

experimento mostrado na figura 9, pelo contrário, oferece uma 

melhor resolução do efeito do steviosídeo sobre a liberação de 

glucose. Neste experimento o perfusado foi coletado em inter-

valos de 15, 30, 60 ou 120 segundos, conforme as necessidades 

de resolução reveladas por experimentos preliminares. Pode-se 

ver que uma redução transitória na taxa de liberação de gluco-

se ocorreu quando do início da infusão de steviosídeo. O mes-

mo fenômeno, mas em direção oposta, ocorreu quando a infusão 

de steviosídeo foi interrompida. As variações transitórias não 

excederam os 2 minutos no experimento mostrado na figura 9. Em 

outros experimentos, dependendo do fluxo, peso do fígado e da 

atividade metabólica, o fenômeno era ainda evidente aos 3 mi-

nutos do início ou encerramento da infusão de steviosídeo. A 

figura 9 mostra resultados obtidos com steviosídeo 5 mM, mas 

o fenómeno transitório foi também observado com steviosídeo 2 ,5 

mM. Como se verá adiante, o fenômeno transitório não é conse-
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quência de uma hidrólise do steviosídeo. A interpretação mais 

simples para os fenômenos transitórios da figura 9 tem relação 

com o aumento na concentração intracelular de D-glucose causa-

do pelo steviosídeo e seus derivados, conforme consta da tabe-

la 2. A diminuição transitória da figura 9, quando do início da 

infusão, pode ser consequência do aumento na concentração in-

tracelular , que ê completada neste intervalo de tempo. Da mesma 

forma, o aumento transitório quando a infusão é terminada pode 

ser consequência do decréscimo na concentração intracelular, 

que retorna aos níveis anteriores â infusão do inibidor.

3.5. OS PERFIS DAS CURVAS DA D-FRUTOSE E INDICADORES. EFEITO 

DO STEVIOSÍDEO

Foi mostrado que a frutose é transportada pelo mesmo 

sistema que transporta a glucose (BAUR & HELDT, 1977) e que a 

velocidade com que a frutose é transportada é bem menor que 

a velocidade de transporte da glucose. Além disto, a velocidade 

de metabolização da frutose pelo fígado é consideravelmente su-

perior à velocidade de metabolização da glucose (ZEHNER et al., 

1973; SESTOFT, 1974; WOODS et al., 1970), tendo em vista esta combina-

ção de fatos —  menor velocidade de transporte e maior velocidade 

de metabolização —  pode-se esperar que uma inibição do trans-

porte tenha realmente consequências para o metabolismo.

A realização de experimentos de diluição de indicadores 

múltiplos coei frutose marcada apresenta problemas de natureza 

experimental. A frutose é transformada pelas células do fígado 

em vários compostos. Entre eles,estão glucose, L-lactato, pi- 

ruvato e quantidades menores de glicerol. Por isto, procedi-
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mentos complexos de separação são indispensáveis, caso se uti-

lize frutose marcada com carbono quatorze ou trício. Uma manei-

ra simples de obter dados preliminares é injetar frutose não- 

marcada, já que esta pode ser dosada colorimetricamente com 

elevado grau de precisão. A figura 10 mostra os resultados de 

experimentos representativos, nos quais as referências usuais 

( [32P]fosfato e t3H]água) foram injetados simultaneamente com 

cerca de 4,5 ymol de D-frutose não marcada. O experimento da 

figura 10A foi feito na ausência de steviosídeo e o da figura 

10B na presença de steviosídeo 2,5 mM.

O perfil das curvas da D-frutose difere bastante daque-

le da D-glucose (figura 5). Na curva da D-frutose, os pontos ex-

perimentais estão sempre abaixo daqueles da referência para o 

espaço extracelular e a área sob a curva não ê igual àunidade, 

denotando transformação metabólica. No caso do experimento con-

trole (figura 10A), a área sob a curva de D-frutose é igual a 

0,7, o que significa que 30% da frutose injetada foi transfor-

mada pelo metabolismo celular. A razão dos valores do pico do 

fosfato marcado e da D-frutose foi igual a 1,4.

O steviosídeo provoca dois tipos de alterações (figura 

10B) . A área sob a curva aumenta, passando a 0,9 no experimen-

to da figura 10B, o que significa que a quantidade captada de 

frutose diminuiu para 10% da quantidade injetada. A curva está 

também bem mais próxima da referência para o espaço extracelu-

lar. A razão dos picos de fosfato marcado para frutose é agora 

igual a 1,1. A exemplo da curva controle, no entanto, também 

na presença de steviosídeo a curva da D-frutose corre sempre 

abaixo da curva da referência extracelular. Se o decréscimo na 

captação fosse consequência de algum fenômeno intracelular, a
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Tempo após a injeção dos trapadores ( s )

Figura 10. Perfis das curvas da D—frutose e de indicadores: efeito do ste—
viosldeo. Dois experimentos de diluição de indicadores múltiplos com inje-
ção simultânea de [32P]fosfato, [3H]água e 4,5 pmol de D-frutose foram 
realizados consecutivamente num fígado de rato perfundido com tampão Krebs/ 
Henseleit-bicarbonato pH 7,4 no sistema não-recirculante. 0 primeiro foi 
feito na ausência (A) eo segundo na presença (B) de steviosídeo 2,5 mM. As 
frações da amostras dos traçadores e da D-frutose injetada que apareceram 
no perfusado efluente por segundo foram representadas contra o tempo apõs a 
injeção. D-Frutose: o— o; [32P]fosfato: *— • ; [3H]água ♦— ♦ .
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Figura 11. Curvas teórica e experimental de D-frutose. A equação [13] foi 
ajustada à curva da D-frutose da figura 10A. A linha sólida representa a 
curva calculada com os seguintes valores para os parâmetros: ki = 0,335 
s"1; k.2 = 3,61 s~1;k3 = 0,86s~1; tQ =1.911 s; e 0? = 1.269. A resolução
da curva teórica nos seus componentes, a porção trocada (---- ) e a porção
não-trocada ( ••••)> também é mostrada.



curva da D-frutose deveria cortar a curva da referência em al-

gum ponto após o pico. Na verdade, o que ocorre é uma aproxima-

ção dos picos da curva da D-frutose e da referência. Isto in-

dica muito mais que houve um aumento na porção não-trocada 

(throughput), aumento este que sempre denota um decréscimo na 

velocidade com que a substância permeia a membrana celular 

(BRACHT et al., 1980; SCHWAB et al., 1979). É razoável concluir 

desta análise, que o steviosídeo inibe o transporte também de 

D-frutose.

Pode-se tentar também obter dados quantitativos de ex-

perimentos como aqueles mostrados na figura 1 0 . O ajuste da e- 

quação [13] aos dados levará ã estimativa de constantes de ve-

locidade (ki, k.2 e k3). O problema é que será difícil estimar 

o real significado destas constantes assim avaliadas, pois os 

experimentos da figura 10 não foram feitos em condições de es-

tado estacionário. Por isto não se pode ter nenhuma certeza de 

que a condição 3. das premissas do modelo de Goresky (ver pá-

gina 37) está realmente assegurada. Na verdade isto é bastante 

improvável, pois as variações na concentração de D-frutose não 

são constantes no tempo e no espaço e por isto mesmo não se po-

de esperar constância das velocidades de transporte e metabo-

lismo. Assim, ao se proceder a um ajuste da equação [13] 

aos dados da figura 10 não se pode fazer nenhuma comparação dos 

parâmetros obtidos com aqueles descritos para a D-glucose. No 

máximo pode-se comparar os dois experimentos, A e B, mesmo as-

sim com reservas.

A figura 11 mostra como a equação [13] ajusta aos dados 

do experimento mostrado na figura 10A. Na realidade a concor-

dância ê boa (erro padrão da estimativa igual a 1,97 x 10-3),
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embora o valor de k2 (3,61 s-1) seja muito maior do que o de 

ki (0,335 s-1), o que pode significar que a curva está realmen-

te distorcida. Por outro lado, as curvas obtidas com steviosí- 

deo no meio de perfusão também ajustam bem à equação [13], mas 

apenas o primeiro termo da equação {Qref(t)•exp[k1 0' (t - t0)]} 

é suficiente para descrever a curva, isto é, apenas ki pode 

ser determinado. O valor de ki no experimento da figura 10B é 

igual a 0,0117 s-1(erro padrão da estimativa =1,1 x 10-2), 

bem menor do que no controle, o que pode ser encarado também 

como uma indicação de que o steviosídeo inibe o transporte de 

D-frutose.

3.6. A INIBIÇÃO DO TRANSPORTE DE FRUTOSE E AS CONSEQUÊNCIAS 

PARA O METABOLISMO

Além dos experimentos de diluição de indicadores múlti-

plos, o efeito do steviosídeo sobre o metabolismo da D-frutose 

pode também ser estudado através de medidas dos fluxos de 

steady-state. A figura 12 apresenta os resultados de um expe-

rimento representativo no qual a D-frutose e o steviosídeo fo-

ram infundidos a taxas constantes. Fígados de ratos em jejum 

foram utilizados com o objetivo de minimizar interferência do 

metabolismo do glicogênio. Como mostra a figura 12, a produção 

de D-glucose, L-lactato e piruvato foi mínima antes da infusão 

de D-frutose. O início da infusão de D-frutose causa um aumen-

to súbito na produção de D-glucose como também no consumo de 

oxigênio. Ambas variáveis, no entanto, diminuem progressiva-

mente para valores estacionários mais baixos. Este estado es-

tacionário é mantido durante 2 horas ao menos. A produção de
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Figura 12. Efeito do steviosideo sobre o metabolismo da D-frutose em fíga-
do de rato perfundido isoladamente. 0 fígado de um rato mantido em jejum 
por 24 horas foi perfundido com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato pH 7,4 
no sistema não-recirculante. A D-frutose (concentração de 2,5 mM) foi in-
fundida no perfusado entre 26 e 84 minutos e o steviosideo (concentração 
de 5,0 mM) entre 46 e 66 minutos de perfusão. 0 perfusado efluente foi co-
letado em intervalos de 2 ou 4 minutos. As concentrações de L-lactato, de 
piruvato e de D-glucose foram determinadas enzimaticamente e a concentra-
ção de frutose por método colorimétrico. A concentração de oxigênio no per-
fusado efluente foi monitorada continuamente com um eletrodo de platina. 0s 
fluxos metabólicos foram calculados das diferenças artério-venosas e do 
fluxo constante e expressos como ymol * min-1 x (grama de peso úmido do fí-
gado)’"1. Legendas: consumo de oxigénio (traço); consumo de D-frutose 
(O O) ; produção de L-lactato (•---•) ; produção de piruvato (A A) ; pro-
dução de D-glucose (■--■).
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L-lactato e piruvato aumenta lentamente e atinge um plateau 20 

minutos após o início da infusão de D-frutose. Concomitante- 

mente com os picos de produção de D-glucose e consumo de oxi-

gênio, o consumo de frutose também mostrou valores elevados no 

início da infusão. Esses valores, no entanto, logo diminuíram 

para um estado estacionário em torno de 2 , 7 ymol * min- 1 xg-1. 

A infusão de steviosídeo a 46 minutos causou uma inibição do 

consumo de D-frutose e da produção de D-glucose, L-lactato e 

piruvato. O consumo de oxigênio também foi inibido. Em relação 

a esta última variável, convém lembrar que quando não havia ne-

nhum substrato no meio de perfusão (figura 8), o steviosídeo 

não tinha qualquer efeito. Além disto, uma série de experimen-

tos realizados com várias concentrações de steviosídeo e de D- 

frutose revelaram que o efeito sempre foi restrito ao consumo 

extra de oxigênio causado pela D-frutose. Uma outra caracte-

rística dos efeitos do steviosídeo sobre o metabolismo da fru-

tose é que todos eles são reversíveis, isto é, eles cessam 

quando a infusão do steviosídeo é encerrada.

Para quantificar melhor o efeito do steviosídeo, expe-

rimentos foram realizados nos quais a concentração de D-fruto-

se foi mantida constante (1 mM) e a concentração de steviosí-

deo foi aumentada em etapas de 0,5 a 5,0 mM. Cada concentra-

ção de steviosídeo foi mantida constante por 16 minutos. O 

consumo de D-frutose, a produção de D-glucose e de L-lactato 

+ piruvato foram avaliados e representados contra o tempo na 

figura 13. Pode-se verificar que a cada aumento na concentra-

ção de steviosídeo corresponde um aumento na resposta dos di-

versos parâmetros. Ao final do experimento, confirma-se aqui 

também a reversibilidade dos efeitos do steviosídeo. A figura
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Figura 14. Curvas dose-resposta das variações causadas pelo steviosídeo no
consumo de D-f rutose (•-- •) e na produção de D-glucose (■--■) e de L-lac-
tato + piruvato (frutõlise, A —A) no fígado de rato perfundido isoladamen-
te. As taxas de produção de D-glucose, L-lactato e piruvato e de consumo de 
frutose foram determinadas em experimentos idênticos àquele mostrado na fi-
gura 13. Os pontos experimentais correspondem aos valores de steady-state 
atingidos entre os 10-14 minutos após cada modificação na concentração de 
steviosídeo. Os valores obtidos foram expressos em ymol de unidades de 6 
carbonos liberados ou consumidos por minuto por grama de peso umido do fí-
gado. Os pontos representam a media de tres experimentos e as barras ver-
ticais o erro padrão da média.
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Figura 15. Dependencia das taxas de produção de L-lactato + piruvato 
(♦,O) e de produção de D-glucose (• » O) da concentração arterial de D- 
frutose: efeito do steviosldeo. As taxas de frutólise (produção de L-lac- 
tato + piruvato) e de produção de D-glucose, foram determinadas em uma sé-
rie de experimentos similares ao da figura 12, nos quais várias concentra-
ções de frutose (0,05 a 10,0 mM) foram infundidas. A concentração de ste- 
viosídeo foi sempre de 5,0 mM em todos os experimentos. Os fluxos metabó-
licos foram expressos em pmol de unidades de 6 carbonos liberados por mi-
nuto por grama de fígado e representados contra as concentrações de fru-
tose (A). A figura (B) mostra uma representação duplamente-recíproca. Le-
gendas: produção de D-glucose (controle, •— •) ; frutólise (controle, ♦— ♦) ; 
produção de D-glucose (steviosídeo 5,0 mM, O— O); frutólise (steviosídeo 
5,0 mM; 0~~0) .



14 mostra os valores médios dos valores de steady-state (entre 

10-14 minutos após alteração na concentração de steviosideo) 

de três experimentos com o mesmo esquema de tempo daquele mos-

trado na figura 13. O consumo de frutose com frutose 1 mM pre-

sente no perfusado arterial (portal) é de 1,8 pmol por minuto 

por grama após terem sido atingidas condições estacionárias.

A soma da produção de D-glucose, L-lactato e piruvato, expres-

sa em termos de unidades de seis carbonos (unidades Ce) atinge 

1,45 ymol * min-1 xg-1 . Isto significa que 80% da D-frutose 

transformada retornou ao meio de perfusão na forma de D-gluco-

se, L-lactato e piruvato. Esta proporção permaneceu aproximada-

mente constante para todas as concentrações de steviosideo en-

tre 0,5 e 5,0 mM. Com steviosideo 5,0 mM, por exemplo, para uma 

taxa de consumo de D-frutose de 0,65 Mmol x min-1 * g-1 (63%

de inibição em relação ao controle), a produção de D-glucose, 

L-lactato e piruvato atingiu 0,51 pmol x min-1 x g ~ 1, o que 

corresponde a 83% do total do metabolismo da D-frutose. No en-

tanto, a frutõlise (produção de L-lactato + piruvato) foi ini-

bida mais fortemente do que a produção de D-glucose. Isto é re-

velado, por exemplo, pelas concentrações de steviosideo que pro-

duzem 50% de inibição. No caso da produção de D-glucose, 50% de 

inibição ocorre com steviosideo 3 mM, mas a frutõlise já está 

inibida em 50% com uma concentração em torno de 1,8 mM.

O experimento mostrado na figura 12 foi repetido mais do-

ze vezes, mas com diferentes concentrações de D-frutose (entre 

0,5 e 10 mM) e com diferentes concentrações de steviosideo (en-

tre 1,5 e 5,0 mM). A figura 15 mostra as velocidades de produ-

ção de D-glucose e as velocidades da frutõlise representadas 

contra a concentração arterial de D-frutose na ausência (contro-
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le) e na presença de steviosídeo 5,0 mM. Por causa da pequena 

diferença artério-venosa, o consumo de D-frutose não pôde ser 

medido muito acuradamente em concentrações acima de 2,5 mM.

As curvas da figura 15A são típicas para saturação e mostram u- 

ma tendência â sigmoidicidade. Este último fenômeno resulta em 

relações não-lineares na representação duplamente recíproca 

(figura 15B).

Em relação ao efeito do steviosídeo, dois aspectos po-

dem ser reconhecidos: o grau de inibição é uma função da con-

centração de D-frutose. Por exemplo, com frutose 5,0 mM, a 

frutólise foi inibida em 90% por steviosídeo 5 mM; com frutose 

10 mM, no entanto, a inibição diminuiu para 51%. A produção de 

D-glucose foi inibida em 61% por steviosídeo 5 mM e com fruto-

se 0,5 mM, mas somente 40% com frutose 10 mM. Um quadro simi-

lar foi obtido com experimentos análogos realizados com ste-

viosídeo 1,5 mM. Outro parâmetro cuja sensibilidade ao ste-

viosídeo também depende da concentração de D-frutose é o con-

sumo extra de oxigênio causado por este substrato. Conforme re-

velado pela figura 12, a ação do steviosídeo 5 mM e com fruto-

se 2,5 mM foi virtualmente completa. Isto não ocorre a concen-

trações maiores de D-frutose. Por exemplo, com frutose 10 mM, 

o consumo extra de oxigênio foi inibido em apenas 60% por ste-

viosídeo 5 mM.

3.7. 0 EFEITO DO STEVIOSÍDEO SOBRE O METABOLISMO DA GALACTOSE

De acordo com BAUR & HELDT (1977) a velocidade de trans-

porte da galactose é intermediária entre a da glucose, que é 

muito grande, e a da frutose, que é menor. A metabolização, por
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Figura 16. Efeito do steviosxdeo sobre a liberação de glucose formada a par-
tir de galactose. 0 fígado de um rato mantido em jejum por 24 horas foi per- 
fundido com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato pH 7,4, no sistema não-recir- 
culante. A galactose 2,5 mM foi infundida no período entre 26 e 86 minutos.
0 steviosídeo (concentração de 5,0 mM) foi infundido entre 44 e 66 minutos 
de perfusão. Amostras do perfusado efluente foram coletadas em intervalos 
de 2 ou 4 minutos e as concentrações de D-glucose foram determinadas enzi- 
maticamente. 0 consumo de oxigênio foi seguido polarograficamente. As ta-
xas de liberação de glucose (•---•) e do consumo de oxigênio (traço) foram
calculadas das diferenças artêrio-venosas e do fluxo através do õrgão e ex-
pressas como ymol por minuto por grama de peso umido do fígado.



sua vez, é bem mais lenta que a da frutose, o que permite es-

perar uma influência bem menor do transporte. A galactose é 

transformada principalmente em glucose 1-fosfato, que pode se-

guir vários caminhos (LELOIR, 1951; KALCKAR et al., 1953). Os 

principais são a incorporação ao glicogênio ou a liberação co-

mo glucose livre via glucose 6-fosfato. Se o fígado for perfun-

dido com líquido de perfusão livre de substratos, i. e., sem 

glucose, a maior parte da galactose transformada em glucose 1- 

fosfato aparecerá como glucose livre. A figura 16 mostra a 

quantidade de glucose que é produzida quando galactose 2,5 

mM é infundida num fígado retirado de um rato em jejum de 24 

horas. A velocidade de infusão de galactose foi de aproximada-

mente 12,5 ymol x min-1 x g“ 1, mas a produção de glucose foi 

de apenas 0,16 ymol x min-1 x g~1. o steviosideo 5 mM, no en-

tanto, inibe nitidamente, embora em grau pouco pronunciado 

(35%). Não há produção de L-lactato e piruvato a partir de ga-

lactose e nem o consumo de oxigênio é ativado. Também não fo-

ram exploradas concentrações maiores de galactose, pois o que 

se pode esperar é um efeito ainda menos pronunciado.

3.8. A QUESTÃO DA METABOLIZAÇÂO DO STEVIOSÍDEO NO FÍGADO

O fígado certamente metaboliza o steviol, pois foi de-

monstrado que esse composto se torna mutagênico, quando incuba-

do ("ativado") com a fração microssomal do fígado de rato (PEZ- 

ZUTO et al., 1985). Além disto, uma análise da molécula do ste-

viol e também do isosteviol revela vários sítios passíveis de 

ataque pelos sistemas enzimãticos responsáveis pela metaboli-
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zação de drogas no fígado (THURMAN & KAUFFMAN, 1980). Os gru-

pos hidroxila e carboxila e a dupla ligação são os pontos de 

ataque mais prováveis. Porém, na molécula do steviosídeo, ape-

nas a dupla ligação é passível de ataque. Por isto, é de inte-

resse averiguar se o steviosídeo é ou não hidrolizado no fí-

gado. Isto poderia ocorrer tanto no interior das células como 

fora delas, já que foi demonstrado que a maltose é hidroliza- 

da por uma maltase situada no lado externo das células do 

fígado (SPRANDEL et al., 1976).

Infelizmente, osteviosídeo marcado com isótopos radio-

ativos não está comercialmente disponível. Desta forma, foi 

necessário desenvolver metodologia que permitisse a dosagem do 

steviosídeo no perfusado por uma técnica de açúcares totais, 

eliminando a interferência causada pela glucose, que é o único 

açúcar que aparece em quantidades significativas no líquido 

de perfusão,em função da atividade metabólica do fígado.

Em experimentos preliminares,logo ficou claro que se o 

fígado tivesse alguma capacidade de hidrolizar o steviosídeo, 

esta seria bem pouco pronunciada e impossível de ser detectada 

no sistema não-recirculante. Por isto,foram realizados expe-

rimentos de recirculação, como aquele mostrado na figura 17. 

Esta figura mostra os resultados médios de três experimentos 

nos quais paracetamol, steviosídeo e [131I]albumina foram re- 

circulados durante duas horas. O paracetamol desapareceu rapi-

damente, o que mostra que o fígado isolado mantém era bom estado 

os seus sistemas de metabolização de drogas (THURMAN & KAUFF-

MAN, 1980). A [13*1]albumina manteve-se constante durante as 

duas horas do experimento. Isto mostra que houve perda mínima 

de líquido por evaporação, por exudação superficial e por fluxo
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Figura 17. Recirculação do steviosideo (•-- •) , do paracetamol (A A) e da
[131I]albumina (■--■) em fígado de rato perfundido isoladamente. Os fíga-
dos de ratos mantidos em jejum por 24 horas foram previamente perfundidos 
com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato'(pH 7,4) no sistema não-recirculan- 
te. Após ser acrescido de steviosideo na concentração final de 0,5 mM e de 
traços de [131I]albumina ou de paracetamol na concentração de 1,0 mM, um 
volume médio de cerca de 100 ml foi recirculado durante 120 minutos. 0 ste-
viosideo foi determinado no perfusado pelo método do fenol-sulfurico (•— •), 
subtraindo os controles adequados. 0 paracetamol foi extraído com acetato 
de etila e medido num espectrofotometro a 290 nm. A radioatividade da 
[131I]albumina foi contada em cintilador Beckman LS6800. Os pontos experi-
mentais representam a média de 3 experimentos.



biliar. A concentração do steviosideo, no entanto, manteve-se 

também constante, sugerindo que uma hidrólise desse composto 

ocorre quando muito, de forma extremamente lenta.

Como o steviosideo foi dosado por técnica relativamen-

te inespecífica, o método do fenol-sulfúrico de DUBOIS et al. 

(1956), convém explicitar as correções e controles realizados 

para tornar o método seguro. Para minimizar interferência da 

glucose»foram utilizados fígados de animais em jejum, que li-

beram quantidades bem pequenas desse composto. Assim mesmo,du-

rante o longo tempo de recirculação»alguma glucose acumula no 

perfusado. Esta foi dosada pelo método altamente específico da 

glucose 6-fosfato desidrogenase e hexoquinase (BERGMEYER et al. 

1974). Em experimentos de recirculação,feitos sem steviosideo 

no perfusado»foi possível verificar que açúcares totais dosa-

dos pelo método de DUBOIS et al. (1956) e glucose dosada enzi- 

maticamente eram exatamente iguais. Isto quer dizer que o fí-

gado libera apenas glucose. Por isto» pode-se subtrair nos expe-

rimentos em que o steviosideo estava presente no perfusado o 

valor correspondente à glucose do valor de açúcares totais pa-

ra obter o valor da concentração do steviosideo. Este valor 

era, aliás, sempre igual ao da concentração arterial inicial de ste- 

viosídeo, isto é, no líquido de perfusão antes de passar pelo 

fígado.

A única possibilidade de interferência que resta é a 

de que»na presença de steviosideo»fossem liberadas substâncias 

que dessem reação positiva com o reagente do fenol sulfúrico.

Por isso, alíquotas do perfusado de experimentos semelhantes aos 

da figura 17 foram cromatografadas em placa de sílica gel (ver 

figura 19). As manchas correspondendo ao steviosideo foram e-
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Figura 18. Recirculação do steviosideo em figado de rato perfundido isola-
damente. Os fígados de ratos mantidos em jejum prévio de 24 horas foram 
previamente perfundidos com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4) no 
sistema nio-recirculante. Apõs ser acrescido de steviosideo na concentra-
ção de 0,5 (A --•) ou 0,2 mM (♦---♦) ,um volume médio de cerca de
100 ml foi recirculado por até 120 minutos. Alíquotas foram coletadas em 
intervalos de 30 minutos e as concentrações de steviosideo determinadas pe-
lo método do fenol-sulfurico, subtraindo-se os controles adequados. Os pon-
tos experimentais representados por (A A) foram obtidos de experimentos
com fígados de animais que haviam ingerido ad libitum durante oito dias 
solução 1 mM de steviosideo no lugar da água. Os pontos representam a mé-
dia de 3 experimentos e as barras os erros padrão das médias.
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Figura 19. Cromatografia em camada delgada de alíquotas do extrato etéreo 
do perfusado recirculante e de padrões de steviosídeo, glucosil-steviol, 
steviolbiosideoesteviol. 0 extrato etéreo concentrado do perfusado recir-
culante contendo steviosídeo 1,0 mM, de experimentos similares aos mostra-
dos na Fig.18, foi aplicado em placa de sílica-gel (sílica-gel Merck, es-
pessura de 0,25 mm). As amostras 5 e 7 correspondem aos extratos resultan-
tes do perfusado inicial (tempo zero; steviosídeo ainda ausente do perfu-
sado) e as amostras 6 e 8 do perfusado final (120 minutos de recirculação 
do steviosídeo). 0 steviosídeo (amostra 1), o steviolbiosideo (amostra 2), 
o glucosil-steviol (amostra 3) e o steviol (amostra 4) foram aplicados em 
paralelo. 0 solvente foi isobutanol:metanol:égua (8:1:1). A revelação foi 
feita com solução de ácido sulfurico a 5% em etanol, com posterior aqueci-
mento.



luídas e o steviosideo dosado pelo fenol-sulfürico. A quanti-

dade encontrada no eluato foi exatamente a mesma dosada nas a- 

líquotas não-cromatografadas. A razão [steviosideo encontrado 

nas aliquotas desproteinizadas]/[steviosideo no eluato] foi i- 

gual a 0,99±0,02 (n = 4); e a razão [steviosideo encontrado 

nas alíquotas não-desproteinizadas]/[steviosideo no eluato] 

foi de 1,01±0,05 (n = 4). Por isto, é altamente provável que 

os residuos de glucose ligados encontrados nas amostras, real-

mente correspondem ao steviosideo e não a algum composto li-

berado pelo fígado.

Alguns experimentos adicionais foram feitos e os resul-

tados estão mostrados na figura 18. A ingestão ad libitum de 

steviosideo, que foi dissolvido na água de beber numa concen-

tração de 1 mM, durante 8 dias, não parece tçr nenhum efeito 

sobre a capacidade do figado de hidrolizar o composto. Da mes-

ma forma, as pequenas variações no steviosideo recirculan- 

te não autoriza a concluir afirmativamente, já que em nenhum 

tempo entre 0 e 120 minutos houve afastamento significativo 

da concentração arterial inicial.

Se houver hidrólise ela é muito pouco significativa du-

rante duas horas a ponto de não se poder detectar uma variação 

significativa no steviosideo. Os possiveis produtos, porém, 

podem ser pesquisados em alíquotas mais concentradas. O ste- 

viol e o glucosil-steviol podem ser extraídos com éter e estes 

extratos podem ser concentrados várias vezes em relação ao per- 

fusado original. A figura 19 mostra os resultados tipicos de 

uma cromatografia de extratos etéreos do perfusado concentra-

dos cerca de 10 vezes em relação ao perfusado. Note-se gue ste- 

viosídeo, steviolbiosideo, glucosil-steviol e steviol separam
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bastante bem no sistema utilizado, conforme se pode deduzir pe-

las manchas dos padrões aplicados (amostras 1-4) . 0 steviosi-

deo, por outro lado, não aparece nas alíquotas do perfusado 

extraído com éter porque esse composto não tem nenhuma afini-

dade pelo éter. Os extratos etéreos do perfusado produzem ape-

nas uma mancha que certamente não é steviol. Além de aparecer 

em posição nitidamente diferente da do steviol, deve-se notar 

que ela aparece também quando o steviosideo está ausente do 

perfusado (amostras 5 e 7). Portanto, se o fígado consegue pro-

duzir steviol ou glucosil-steviol a partir de steviosideo, a 

quantidade deve ser muito pequena, mesmo após duas horas.

Se não se pode concluir por uma hidrólise significativa 

do steviosideo pelo fígado, não se pode excluir a possibilida-

de de uma alteração da molécula do composto. Esta transforma-

ção, no entanto, teria que ser pouco pronunciada, a ponto de 

não alterar o comportamento cromatográfico do composto de for-

ma muito significativa. Poderia haver, por exemplo, uma redução 

da dupla ligação por alguma redutase pouco específica. O com-

posto resultante, o dihidrosteviosídeo, não poderia ser dife-

renciado do steviosideo no sistema cromatográfico utilizado. 

Esta possibilidade, no entanto, pressupõe passagem do stevio-

sideo através da membrana plasmática, que é outro aspecto que 

merece alguma análise experimental.

3.9. O ESPAÇO DE DISTRIBUIÇÃO DO STEVIOSIDEO NO FlGADO

0 fato de o steviosideo não ser capaz de afetar o meta-

bolismo energético do figado, apesar do nítido efeito inibidor 

da fosforilação oxidativa em mitocôndrias isoladas (KELMER-
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BRACHT et al., 1985), é um fato a ser explicado. Deve-se sali-

entar que o atractilosídeo, o clássico inibidor do transporte 

deADP/ATP (VIGNAIS et al., 1966), é ativo também em células do 

fígado perfundido (ISHII & BRACHT, 1986). Além disto, deriva-

dos do steviosídeo como o steviol, o glucosil-steviol e o iso- 

steviol, também inibem o metabolismo energético em células in-

tactas (ISHII & BRACHT, 1985).

Uma possibilidade real de explicação do fenômeno seria 

que o steviosídeo permeia a membrana celular muito lentamen-

te. De fato KEMMELMEIER et al. (1984) puderam verificar que,em 

uma suspensão de eritrócitos humanos, o espaço de distribuição 

do steviosídeo é igual ao espaço ocupado pela sacarose, que fi-

ca restrita basicamente ao espaço extracelular. Parece, portan-

to, que o steviosídeo não consegue difundir livremente através 

das membranas biológicas. Para entrar na célula ele necessita-

ria de um transportador. Há sem dúvida muitos transportadores 

com especificidade ampla nas células do fígado, pois muitos 

compostos completamente estranhos ao órgão conseguem penetrar.

Por estes motivos todos, foram realizados alguns experi-

mentos no fígado perfundido, visando medir o espaço de distri-

buição do steviosídeo no órgão. Mais uma vez, faz muita falta 

steviosídeo marcado. Assim mesmo, foi possível realizar experi-

mentos de diluição de indicadores múltiplos nos quais o ste-

viosídeo (em torno de 2 ymol) foi injetado junto com as refe-

rências [32P] fosfato e [3H]água. A figura 20Amostrao resulta-

do de um deles. A curva do steviosídeo não coincide exatamen-

te com a da referência para o espaço extracelular. O valor do 

pico é um pouco mais baixo e o tempo do pico está levemente 

deslocado para a direita (meio segundo). A área sob a curva do
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Figura 20. Perfis das curvas do steviosideo (O O), [32P]fosfato (•-- •) e
[3H]água (♦--♦) • 0 fígado de um rato mantido em jejum de 24 horas foi per-
fundido com tampão Krebs/Henseleit-bicarbonato (pH 7,4) no sistema não re- 
circulante. Amostras dos traçadores [32P]fosfato e [3H]água e 2,1 pmol de 
steviosideo foram injetados simultaneamente na entrada da veia porta. As 
frações das substâncias injetadas que apareceram no perfusado efluente por 
segundo, foram representadas contra o tempo após a injeção (A). A figura
(B) mostra os pontos experimentais das curvas do [32P]fosfato (•-- •) e do
steviosideo (O o) transformados de acordo com a equação [14] com os se-
guintes parâmetros: to = 2,35 s; 0f para a curva do [32P]fosfato = 2,57;
0f para a curva do steviosideo = 2,35.



steviosldeo é igual à unidade, o que já é esperado pelos expe-

rimentos de recirculação descritos no item anterior.

A forma da curva do steviosídeo, quando comparada com 

as referências, é típica de substâncias que estão sujeitas a uma 

distribuição dependente do fluxo (GORESKY et al., 1970; BRACHT 

et al., 1980), já que tanto o valor do pico, como também a po-

sição do pico foram deslocados. Se isto for correto deveria ser 

possível superpor a curva do steviosídeo à curva do fosfato 

ou á curva da água, de acordo com o que prevê a equação [14]. 

Isto foi feito com o experimento da figura 20A e os resulta-

dos estão mostrados na figura 20B. Como se pode ver, a super-

posição das curvas do steviosídeo e da água com valores oti-

mizados de to e 9' é comparável à superposição das curvas do 

fosfato marcado e da água triciada. O valor de to obtido dos 

ajustes é praticamente o mesmo. O valor de 0', no entanto, é 

de 2,57 no caso do [32P]fosfato e de 2,35 para o steviosídeo. 

Isto significa que o volume que o steviosídeo ocupa é em tor-

no de 15% maior que o volume de distribuição do fosfato, numa 

simples passagem pelo fígado.

É muito difícil saber o significado desses 15% de espa-

ço» além do espaço extracelular indicado pelo [32P]fosfato, que 

é»aliás também»o espaço indicado pela sacarose e outros açúca-

res (BRACHT et al.,1980). Pode ser que o steviosídeo tenha 

acesso apenas a um tipo de célula do fígado, as células de 

Kupffer, por exemplo,que perfazem um percentual muito pequeno 

do total de células do órgão. Pode ser também,que o steviosí-

deo ocupe apenas uma pequena porção da superfície dos hepatõ- 

citos. A aglucona lipofílica, por exemplo, poderia mergulhar 

na membrana, sendo impedida de seguir adiante pelos resíduos
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de glucose.

Em vista dos resultados obtidos, pode-se concluir que o 

acesso do steviosídeo ao espaço celular total do fígado não é 

livre. Numa simples passagem o composto teria acesso a apenas 

5-6% deste espaço. 0 acesso a esses 5-6%, no entanto, é muito 

rápido e limitado apenas pelo fluxo. É impossível dizer se 

isto representa uma parte do espaço aquoso dos hepatõcitos, se 

representa uma parte do espaço não-aquoso dos hepatõcitos, ou 

ainda, se representa algum outro tipo de célula. Se o stevio-

sídeo tem acesso à maior parte do espaço aquoso dos hepatóci- 

tos, onde estão localizadas as mitocôndrias, por exemplo, en-

tão isto deve ocorrer muito lentamente e a ausência de efeito 

do steviosídeo sobre o metabolismo energético,pode ser atri-

buída à incapacidade da substância em alcançar aquelas organe- 

las no curto espaço de tempo dos experimentos (ver figura 8).

Se há uma permeação lenta em direção ao espaço aquoso dos 

hepatõcitos, isto somente poderá ser respondido com experimen-

tos realizados com steviosídeo marcado.
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4. DISCUSSÃO E ÒONCLUSAO

4.1. PARÂMETROS DO TRANSPORTE DE D-GLUCOSE NO FlGADO 

PERFUNDIDO

Neste estudo, o transporte de D-glucose foi avaliado no 

fígado inteiro,em condições de estado estacionário,usando o mo-

delo de GORESKY et al. (1970) para calcular os parâmetros. De 

posse dos parâmetros torna-se apropriado, a esta altura, fazer 

uma comparação com os resultados obtidos por outros autores 

utilizando outros sistemas experimentais, outros modelos e ain-

da células de outros tecidos.

Qualitativamente, o transporte da D-glucose no fígado 

de rato apresenta características semelhantes a vários outros 

tecidos, como o tecido adiposo (CROFFORD & RENOLD, 1965), mús-

culo esquelético (MORGAN et al., 1964) e eritrócitos (LeFEVRE, 

1961). Em termos quantitativos, no entanto, as informações dis-

poníveis variam em função do modelo biológico e das técnicas u- 

tilizadas.

BAUR & HELDT (1977) ao medirem as velocidades de influ-

xo zero-trans (concentração extracelular finita; concentração 

intracelular nula), acharam um Km igual a 30 mM para a D-glu-

cose. O valor obtido neste trabalho, 38,9 mM, concorda razoa-



velmente com o valor achado por BAUR & HELDT (1977) na sua in-

cubação de hepatõcitos isolados. Em relação a isto, no entan-

to, as células do figado diferem dos eritrócitos. Nessas cé-

lulas, o Km para o influxo zero-trans da D-glucose está em 

torno de 1,6 mM (NAFTALIN & HOLMAN, 1977) . Para a troca de e- 

quilíbrio, no entanto, o Km da D-glucose é de 35 raM, isto é, 

aproximadamente vinte vezes maior (NAFTALIN & HOLMAN, 1977) . 

WILLIAMS et al. (1968), usando o seu modelo analógico, calcu-

laram um Km de 17 mM para a D-glucose no fígado perfundido de 

rato. Este valor, no entanto, é na verdade um valor mínimo, 

já que o modelo utilizado por aqueles autores não permite o 

cálculo do valor exato. Comparações, portanto, não podem ser 

feitas neste caso.

As constantes cinéticas do transporte de D-glucose fo-

ram também calculadas por GORESKY & NADEAU (1974) no tra-

balho com o fígado de cães anestesiados. As técnicas e o mo-

delo utilizados foram essencialmente os mesmos empregados no 

presente trabalho. No fígado do cão, o Km do carreador de monos- 

sacarídeos para a D-glucose é bem maior do que aquele encontra-

do neste trabalho para o fígado de rato. GORESKY & NADEAU 

(1974) acharam o valor de 121 mM. Além de um Km diferente, os 

transportadores de monossacarídeos dos fígados de cão e de ra-

to diferem também em suas capacidades máximas de transporte.

No presente trabalho, uma velocidade máxima de troca entre os 

espaços intra- e extracelular (Vma,) de 388 ymol x min-1 x (g 

de fígado)-1, correspondendo a 700 ymol x min-1 x (ml do es-

paço intracelular)-1, foi encontrada. No fígado de cão, GORES-

KY & NADEAU (1974) acharam uma velocidade máxima de troca de 

1700 ymol x min-1 x (ml de espaço intracelular)-1, o que cor-
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responde a 2,4 vezes aquela do fígado de rato.

A velocidade máxima de troca no fígado de rato, por ou-

tro lado, é muito maior que a máxima velocidade de influxo zero 

-trans. BAUR & HELDT (1977) obtiveram uma velocidade máxima 

de influxo zero-trans de 33,8 umol x min-1 x (ml do espaço aquo-

so intracelular)-1 a 20°C. Corrigindo este valor para 37°C, 

com base na curva de dependência da temperatura apresentada por 

aqueles autores, chega-se a 60 umol x min-1 x (ml do espaço a- 

quoso intracelular)-1. Isto é menos de um décimo da máxima ve-

locidade de troca encontrada neste trabalho. Uma diferença si-

milar entre a máxima velocidade de influxo zero-trans e a má-

xima velocidade de troca foi encontrada também para o sistema 

de transporte de D-glucose dos eritrócitos (NAFTALIN & HOLMAN, 

1977). Deve-se acrescentar que, tanto para os eritrócitos 

como também para o fígado, predominam sempre condições que per-

mitem troca entre os espaços intra- e extracelulares. Dificil-

mente o organismo chegará a uma situação sequer próxima da con-

dição zero-trans no que se refere à D-glucose.

4.2. O TRANSPORTE E O METABOLISMO DA D-GLUCOSE NO FÍGADO

Com velocidades de troca tão altas, não se pode esperar 

influência muito pronunciada do transporte sobre o metabolismo 

da D-glucose. Por exemplo, a velocidade de influxo unidirecio- 

nal da D-glucose na concentração fisiológica de 5 mM, cal-

culada das constantes cinéticas da tabela 4, é igual a 44,2 

ymol x min-1 x (g de fígado)-1. A máxima taxa de liberação lí-

quida de glucose,sob a influência de hormônios,estã entre 5 e 

7 umol x min-1 x (g fígado)-1 (KIMMIG et al-, 1983), enquanto
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a taxa de captação raramente excede 1,0 pmol x min-1 x (g de 

fígado)-1 (JUNGERMANN & KATZ, 1982). Uma limitação do metabo-

lismo pelo transporte sob condições fisiológicas normais, por-

tanto, é bastante improvável. Sob condições experimentais não-fi- 

siológicas, porém, alterações transitórias nos fluxos metabõ- 

cos podem ocorrer (figura 9). Tais alterações ocorrem quando o 

sistema de transporte passa repentinamente a sofrer forte i- 

nibição (80-90%) e são consequênciás das alterações na concentra-

ção intracelular que se seguem ao início ou término da in-

fusão do inibidor. Estas alterações transitórias, no en-

tanto, são significativas apenas em concentrações muito baixas 

e não-fisiolõgicas de D-glucose.

4.3. A CONCENTRAÇÃO INTRACELULAR DE D-GLUCOSE

Neste estudo, a razão entre as concentrações intra e ex- 

tracelulares de D-glucose em condições de steady-state e na au-

sência de inibidores, variou entre 0,6 e 0,7. Uma razão de Ci/Ce 

menor do que a unidade pode ter, basicamente, duas razões. Em 

primeiro lugar, se a glucose marcada tem realmente acesso ao 

espaço aquoso total da célula, os valores calculados de Ci/Ce 

podem indicar que existe um gradiente de concentração entre as 

células e o meio extracelular. Considerando-se, no entanto, que 

o transporte de D-glucose no fígado é passivo, i. e., não de-

pendente de energia (BAUR & HELDT, 1977), pode-se excluir a 

possibilidade da formação de um gradiente de concentração man-

tido por energia metabólica. Alternativamente, o gradiente 

poderia resultar do potencial de membrana ou da diferença de 

pH (ApH) entre os espaços intra- e extracelular. Um composto 

que se conhece ser distribuído de acordo com o gradiente de pH
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(SOBOLL et al., 1980) é o ácido dimetiloxazolidinadiõlico (pK 

= 6,3). A razão C1/Ce deste ácido no fígado perfundido de rato 

está entre 0,4 e 0,6, refletindo um meio citosõlico mais ácido 

do que o meio extracelular. Outras substâncias, como os íons 

cloreto, distribuem-se de acordo com o equilíbrio eletroquími- 

co. Os valores relatados para a distribuição dos íons cloreto, 

em diferentes preparações de hepatócitos, variam entre 0,2 e 0,3 

(CLARET & MAZET, 1972; WILLIAMS & WOODBURY, 1971). Os valores 

de C i / C e encontrados para a D-glucose neste trabalho são próxi-

mos aos valores do ácido dimetiloxazolidinadiõlico. No entanto, 

como a D-glucose é uma molécula neutra e não-dissociável, a pos-

sibilidade de que seja distribuída de acordo com a diferença de 

pH ou mesmo de acordo com o potencial de membrana é muito re-

mota.

Os valores de Ci/Ce menores do que a unidade podem tam-

bém estar indicando que a D-glucose não tem acesso ao espaço a- 

quoso intracelular total. Como já foi comentado em Resultados, 

a concentração intracelular medida representa uma média sobre 

todos os compartimentos subcelulares, estimados em função do vo-

lume aquoso celular. Se a [ 1-1‘‘C] glucose injetada não tiver a- 

cesso a todo este espaço, o valor médio da concentração intra-

celular calculada será inferior ao valor efetivo.

De fato, nem todo o espaço aquoso das células do fígado 

é acessível à D-glucose. Sabe-se que os açúcares não permeiam a 

membrana interna das mitocôndrias e o espaço aquoso destas orga- 

nelas perfaz considerávèl fração do espaço total (cerca de 10%). 

Em adição às mitocôndrias e outras organelas, deve-se conside-

rar também a água de hidratação do glicogênio e das membranas 

celulares.
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0 glicogênio é depositado no fígado na forma de uma ma- 

cromolécula altamente ramificada. Nos interstícios destas rami-

ficações há muitas moléculas de água. Segundo cálculos de CAHILL 

(1986), cada grama de glicogênio tem associado a si entre 2 e 

4 gramas de água. A [3H ] á g u a  (na verdade os prótons, 3H) tem 

livre acesso a este espaço, mas é possível que a glucose não 

tenha acesso àquela porção de água que está ligada mais forte-

mente. Já a água de hidratação das membranas celulares, perfaz 

também fração significativa. Por exemplo, 14% da água intrami- 

crossomal (DEPIERRE & DALLNER, 1975) é água de hidratação. Es-

te parece ser o principal fator que restringe o espaço intrami- 

crossomal dos açúcares a 77% do espaço aquoso total.

Ainda em relação ao retículo endoplasmático, outro as-

pecto deve ser levantado. Estudos recentes mostram que existe 

uma interrelação complexa entre a atividade hidrolítica da glu-

cose 6-fosfatase e o transporte da D-glucose e de seu derivado 

fosforilado (glucose 6-fosfato) através da membrana do retícu-

lo endoplasmático. A existência de um carreador específico pa-

ra a glucose 6-fosfato foi demonstrada por ARION et al. (1980). 

No entanto, a cinética de transporte através das membranas do 

retículo e as razões da compartimentalização do sistema enzimá- 

tico responsável pela liberação de D-glucose a partir de gluco-

se 6-fosfato, é uma questão ainda em aberto. De qualquer forma, 

os dados sugerem que a compartimentalização da D-glucose pode 

ser muito complexa.

De posse dos dados relatados nos parágrafos anteriores, 

torna-se razoável admitir que a taxa de difusão da D-glucose 

não é a mesma nas diversas regiões da célula. Em algumas regi-

ões o equilíbrio poderia ser atingido mais rapidamente do que
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em outras, devendo-se lembrar também.que deve haver regiões às 

quais a glucose não tem acesso de forma alguma (mitocôndrias, 

por exemplo). Se isto está correto, pode-se admitir também que 

a D-glucose marcada, numa única e rápida» passagem pelo fígado, 

pode não ter acesso significativo ao espaço total que ela chega-

rá a ocupar quando houver equilíbrio tçtal. Poderia estar o- 

correndo com a [ 1-1 **C] glucose nos diferentes compartimentos in-

tracelulares aquilo que ocorre com o [32P]fosfato no espaço ex-

tracelular. 0 [32P]fosfato certamente tem acesso ao espaço ce-

lular, mas isto ocorre de forma muito lenta, de modo que numa 

simples passagem pelo órgão isto não chega a ser notado. Há 

necessidade de um tempo elevado para que ocorra o equilíbrio.

Comparando os dados de distribuição intracelular deste 

trabalho com os dados existentes na literatura, nota-se que o as-

sunto ê polêmico, pois os dados disponíveis mostram uma certa 

discordância, ou ao menos aparentam discordância. CAHILL et al. 

(1958) investigaram a concentração intracelular de D-glucose 

em fígados de ratos e cães in vivo. Amostras de D-glucose fo-

ram injetadas intravenosamente de forma a variar a concentração 

plasmãtica entre 5 e 30 mM. A concentração intracelular da D- 

glucose foi medida em amostras do tecido após um tempo de equi-

líbrio de cinco minutos e expressa em função do conteúdo de água 

por cada grama de tecido. Em ratos normais, empregando técnica 

colorimétrica, os autores relataram equivalência entre o plasma 

e o fígado a uma concentração plasmãtica de 8 mM. Os dados apre-

sentados pelos autores permitem o cálculo da razão Ci/Ce tal co-

mo foi definida neste trabalho. Para uma concentração plasmãti-

ca (Ce) maior do que 10 mM, o valor de Ci/Ce variou entre 0,6 e 

0,7. Em concentrações menores do que 7 mM, a razão Ci/Cg tor-
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nou-se maior que a unidade. A tendência da curva apresentada 

por CAHILL et al. (1958), no entanto, é tal que para uma con-

centração plasmática de 1 mM resulta um valor de Ci/Ce em tor-

no de sete. Os mesmos autores mediram a distribuição da D-glu-

cose marcada em cães e encontraram equilíbrio nas concentra-

ções de glucose radioativa (razão Ci/Ce igual a 0,97). As me-

didas foram feitas 10 minutos após a injeção da glucose mar-

cada no animal e o material radioativo foi isolado e medido 

como um derivado fenilozazônico.

Experimentos mais elaborados eçm ratos in vivo foram fei-

tos por HETENYI et al. (1969). Os autores infundiram glucose mar-

cada intravenosamente e a taxas constantes por um período de 

cerca de duas horas. A concentração plasmática e hepática de 

glucose radioativa foi medida após separação da glucose marcada 

dos eventuais produtos de metabolização, como o L-lactato. Atra-

vés de um modelo matemático, os autores estimaram uma razão 

Cĵ /Cg de 0,82. Estes valores foram encontrados tanto para ani-

mais controle como para animais que tinham recebido injeção de 

insulina.

WILLIAMS et al.(1968) encontraram valores semelhantes aos 

de HETENYI (1969), medindo a distribuição de glucose em fíga-

dos perfundidos de rato. Esses autores perfundiram os fígados 

com meio contendo eritrõcitos de boi num sistema recirculante 

a um fluxo constante de 7 ml/minuto. Glucose marcada foi infun-

dida constantemente por períodos de 2 a 10 minutos, ao fim 

dos quais, o teor em açúcares marcados de amostras do tecido foi 

medido. Após dois minutos, o volume de distribuição da glucose 

marcada correspondia a 74% do volume aquoso total do fígado e 

aos 10 minutos ele atingia 91%, independentemente da concentra-
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ção de glucose no perfusado. Estes valores correspondem a ra-

zões Ci/Ce iguais a 0,7 e 0,85, respectivamente.

BAUR & HELDT (1977), em seu trabalho com hepatõcitos i — 

solados,encontraram uma razão Ci/Ce praticamente igual à uni-

dade após um minuto de incubação das células com D-glucose mar-

cada. Após 3,5 minutos, no entanto, a razão Ci/Ce aparente ti-

nha aumentado para 1,2.

As diferenças nos resultados dos diversos autores cita-

dos acima podem refletir, em parte ao menos, os diferentes mé-

todos, condições e espécies de animais utilizados. Medidas em 

amostras de tecido após um tempo de infusão ou incubação rela-

tivamente longo, por exemplo, são mais sujeitas a erros devido 

à interferência do metabolismo. A incorporação da D-glucose 

marcada no glicogênio ou derivados fosforilados, caso não te-

nha sido eliminada, resulta num aumento na razão C i / C e . Os 

próprios WILLIAMS et al. (1968) admitiram que o valor obtido 

para a distribuição de D-glucose após os 10 minutos de infu-

são pode ser erroneamente alto, visto que não foi eliminada a 

fração da radioatividade eventualmente incorporada no glicogê-

nio. Também as medidas de HETENYI et al. (1969) e CAHILL et 

al. (1958) estiveram sujeitas ao mesmo fator de erro. Além dis-

to, nos experimentos com D-glucose não marcada de CAHILL et 

al. (1958), foi utilizada uma técnica colorimétrica pouco es-

pecífica para medir a glucose, mesmo aquela do extrato do teci-

do. Isto pode ter contribuído, adicionalmente, para os dados 

discrepantes das razões Ci/Ce em condições próximas e abaixo

dos valores fisiológicos normais.

Em medidas rápidas, como as que foram feitas neste tra-

balho, a interferência do metabolismo é minimizada, porém, ou-
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tros fatores, como a heterogeneidade celular, podem influir.

Dos dados do trabalho de GORESKY & NADEAU (1974) não se pode 

calcular com precisão o valor de C í / C e , porque os autores não 

injetaram [3H]ãgua nos seus experimentos com o fígado de cães 

anestesiados. Pode-se inferir, no entanto, que os seus dados 

indicam para uma distribuição mais homogênea da D-glucose mar-

cada isto é, o valor de Ci/Ce seria mais próximo à unidade do 

que aquele obtido neste trabalho. Além da maior velocidade de 

transporte no fígado de cão, já discutida anteriormente, deve- 

se ressaltar também que o fluxo por unidade de volume no fíga-

do do cão anestesiado ê cerca de três a quatro vezes menor 

do que aquele empregado para o fígado de rato neste trabalho. 

Isto significa que o tempo médio de trânsito da glucose marca-

da por unidade de massa nos experimentos de GORESKY & NADEAU 

(1974) foi também de três a quatro vezes superior ao daque-

le encontrado neste trabalho. Este é um fato que tem importân-

cia para a hipótese acima levantada de uma difusão diferencia-

da da glucose nos diferentes compartimentos celulares. Com um 

tempo de trânsito maior, as chances da glucose marcada alcan-

çar determinadas regiões é também maior. Por isto, GORESKY & 

NADEAU (1974) poderiam ter detectado com a glucose marcada uma 

fração maior da célula do que aquela detectada neste traba-

lho.

Independentemente de ter sido feita uma interpretação 

correta dos dados do presente trabalho e dos dados dos outros 

pesquisadores, parece estar claro que o espaço de distribui-

ção e a compartimentalização da D-glucose são assuntos ainda 

em aberto para futuras investigações.



4.4. OS PRODUTOS NATURAIS DA Stevia rebaudiana COMO INIBIDO-

RES DO SISTEMA DE TRANSPORTE PARA MONOSSACARÍDEOS NO FlGADO

Em virtude dos resultados deste trabalho, o steviosídeo 

e seus derivados podem ser adicionados à lista dos inibi-

dores do transportador de monossacarídeos. O efeito do stevio-

sídeo não depende primariamente dos seus resíduos glucosil. Is-

to pode ser concluído da observação de que o isosteviol, o pro-

duto da hidrólise ácida total do steviosídeo, também inibe o 

transporte de D-glucose. 0 isosteviol foi inclusive mais poten-

te do que o steviosídeo e o steviolbiosídeo, uma indicação de 

que a porção aglucona tem um papel decisivo no mecanismo de a- 

ção. Algum tipo de interação dos resíduos glucosil com o car- 

reador, no entanto, não pode ser excluído. Há duas observações 

sugerindo isto. Primeiro, a inibição causada por steviosídeo 

é, mais provavelmente, do tipo misto (Km e Vmax foram ambos al-

terados) , indicando algum grau de competição. Em segundo lugar, 

o steviolbiosídeo, que não possui o resíduo glucosil ligado à 

aglucona pela ligação éster no steviosídeo, foi menos potente 

que este último composto. O fato de o steviosídeo ser mais po-

tente que o steviolbiosídeo também revela que não é apenas a 

carboxila livre que confere ao isosteviol uma atividade inibi-

tória mais acentuada. Finalmente, como o steviosídeo, o ste-

violbiosídeo e o isosteviol são representativos das estruturas 

encontradas nas folhas da Stevia rebaudiana, pode-se esperar 

que os demais produtos naturais e derivados também tenham a ca-

pacidade de inibir, em menor ou maior grau, o transporte de mo-

nossacarídeos no fígado como também em outros tecidos.

A observação de que a aglucona isosteviol é mais ativa
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do que o glicosídeo steviosídeo, lembra os resultados obtidos 

por BAUR & HELDT (1977) com floretina e florizina. O glicosí-

deo florizina é o inibidor clássico dos sistemas de transporte 

dos tecidos de mamíferos (GORESKY & NADEAU, 1974). No fígado, 

no entanto, a aglucona floretina é mais potente do que a flori-

zina. A potência da floretina como inibidor ê comparável ã do 

isosteviol, enquanto que a florizina e o steviosídeo têm ativi-

dades similares. Todos eles, no entanto, são muito menos poten-

tes dor, que a citocalasina B, que é o inibidor mais potente dos 

sistemas de transporte de açúcares até agora descrito (BAUR & 

HELDT, 1977) .

Embora menos potente do que o isosteviol, o steviosídeo 

é a molécula mais interessante do ponto de vista do experimen-

tador que procura um inibidor específico e relativamente iner-

te. Enquanto que o isosteviol, como também o steviol, afeta vá-

rias vias metabólicas além do transporte de monossacarídeos 

(YAMAMOTO et al., 1985; KELMER-BRACHT et al., 1985), sabe-se 

que o steviosídeo é relativamente inerte em relação a fenôme-

nos que só podem ser atingidos intracelularmente. Ele só afe-

ta o metabolismo dos açúcares adicionados exogenamente, confor-

me demonstrado neste trabalho e também a captação de ácidos 

graxos exógenos, sendo este último fenómeno, também decorrência 

da inibição do transporte de ácidos graxos*.

A falta de ação do steviosídeo sobre o metabolismo ener-

gético em diversos sistemas celulares (YAMAMOTO et al., 1985; 

KELMER-BRACHT et al., 1985; KEMMELMEIER et al., 1984; ISHII & 

BRACHT, 1985) tem sido sempre interpretada como uma incapaci-
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dade do composto em permear a membrana celular com velocidade 

apreciável. Isto é correto para células de sangue, pois numa 

suspensão de eritrócitos, mesmo após 2 horas, o volume de distri-

buição do steviosideo ainda era o volume extracelular (KEMMEL- 

MEIER et al., 1984). No fígado,só foi possível demonstrar que 

a permeação, se ocorrer, dá-se de forma muito lenta para a maior 

parte do volume celular. Mas, mesmo após períodos de infusão 

relativamente longos (56 minutos, figura 13) não há nenhum si-

nal de que o composto esteja afetando o metabolismo energéti-

co. Assim sendo, a entrada de uma quantidade significativa de 

steviosideo na célula deve levar um tempo muito superior à du-

ração usual de experimentos de investigação do metabolismo.

Além das dificuldades em penetrar na célula, o steviosí- 

deo também não parece ser hidrolisado pelas células hepáticas. 

Isto ê importante para o uso do steviosideo como inibidor es-

pecífico, pois o produto de uma possível hidrólise, sendo a glu-

cose, dificultaria em muitas vezes a interpretação dos re-

sultados. Neste trabalho, por exemplo, foi medida a produção de 

glucose a partir de frutose. No caso de uma hidrólise signifi-

cativa do steviosideo, as medidas efetuadas estariam desde já 

viciadas, pois seria impossível distinguir entre a glucose pro-

veniente da transformação da frutose e aquela proveniente da 

hidrólise do steviosideo. A distinção sõ seria possível com 

isótopos radioativos, o que, por sua vez, levaria à necessidade 

de trabalhosos processos de separação.

4.5. A INIBIÇÃO DO METABOLISMO DA D-FRUTOSE E DA D-GALACTOSE 

PELO STEVIOSIDEO
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se são transportadas pelo mesmo carreador. A principal base pa-

ra esta crença é a inibição recíproca do transporte por parte 

dos três açúcares e a sensibilidade do transporte de cada um 

deles aos mesmos inibidores (BAUR & HELDT, 1977) . Os dados 

aqui descritos confirmam amplamente aquela crença, pois o ste-

viosídeo parece afetar também o transporte dos três açúcares, 

embora no caso da D-galactose os dados sejam apenas relati-

vos ao metabolismo.

Já foi mencionado que, no que concerne as relações entre 

transporte e metabolismo, a D-frutose difere da D-glucose. No 

fígado, a D-frutose é transportada mais lentamente do que a 

D-glucose, mas é metabolizada mais rapidamente (SCHOLZ & NOHL, 

1976). Esta situação leva a concentrações intracelulares de D- 

frutose bem abaixo das concentrações extracelulares (WOODS et 

al., 1970). Sob tais condições, uma inibição do metabolismo 

por um inibidor do transporte é um fenômeno esperado.

0 efeito do steviosídeo sobre o metabolismo da D-frutose 

é provavelmente consequência apenas da inibição do transporte. 

Um efeito adicional sobre alguma das enzimas das vias meta-

bólicas que transformam a D-frutose para a D-glucose ou pa-

ra L-lactato e piruvato é altamente improvável. Em primeiro lu-

gar, deve ser considerado que o steviosídeo não afeta a glicõli- 

se a partir de fontes endógenas (glicogênio) assim como não a- 

feta a neoglucogênese a partir de piruvatoeglicerol*. Estas ob-

servações já excluem a maior parte das enzimas também envolvidas 

no metabolismo da D-frutose, exceto a frutoquinase e a triose- 

quinase (SCHOLZ & NOHL, 1976). Em segundo lugar, a entrada do
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steviosídeo na célula ocorre de forma muito lenta ou talvez 

nem ocorra, mas a inibição da captação da frutose ocorre rapi-

damente. Em geral, não mais do que 2 minutos apôs o início/tér-

mino da infusão eram necessários para que o efeito se comple-

tasse ou revertesse. Em dois minutos, a quantidade de steviosí— 

deo que poderia ter alcançado o espaço aquoso celular é, sem dú-

vida, muito pequena.

O grau de inibição do metabolismo da D-frutose diminuiu 

com um aumento nas concentrações de D-frutose. É improvável que 

este fenômeno reflita o tipo de inibição. A afinidade do car- 

reador de monossacarídeos pela D-frutose ê menor do que pela 

D-glucose. Em hepatõcitos isolados, BAUR & HELDT (1977) não 

encontraram saturação na faixa até 100 mM. SESTOFT & FLERON 

(1974), no entanto, apresentaram um Km de 67 mM no fígado per- 

fundido de rato. A concentração máxima de D-frutose utilizada 

neste trabalho foi de 10 mM, bem abaixo do Km encontrado. Sob 

tais condições, i.e.r K„ » [frutose], o grau de inibição é pra-

ticamente independente do tipo de inibição, o que pode ser con-

cluído de um simples exame da equação de Michaelis-Menten.

Este efeito da D-frutose no grau de inibição pode estar 

relacionado com a afinidade das enzimas responsáveis, no espaço 

intracelular, pelas transformações metabólicas. A introdução de 

um inibidor de transporte, quando o metabolismo estã acoplado ao 

transporte, desloca a concentração intracelular a um novo esta-

do estacionário. A concentração intracelular de D-frutose, 

sob condições normais, já é mais baixa do que a concentração 

extracelular. Com a infusão de steviosídeo, um decréscimo adi-

cional deve ocorrer, a inibição do metabolismo, sendo uma conse-

quência deste último fenômeno. Com concentrações altas de D-fru-
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tose, a ponto de o sistema enzimático estar próximo à saturação, 

um certo decréscimo na concentração intracelular afetará menos 

a metabolização do que com baixas concentrações de D-frutose. 

Isto, na verdade, ê uma consequência do fato de que, em concen-

trações em torno ou abaixo da constante de Michaelis (concen-

tração para 50% de saturação), um sistema enzimático responde 

melhor a alterações na concentração do que em concentrações mais 

altas.

Um outro aspecto que chama a atenção é a sensibilidade 

desigual dos diversos parâmetros do metabolismo da D-frutose ao 

steviosideo. A produção de D-glucose foi menos afetada do que a 

a produção de L-lactato + piruvato ou o consumo de oxigênio.

0 fenômeno pode refletir as complexas interrelações entre as con-

centrações dos diversos intermediários que provavelmente dimi-

nuem, e os coeficientes de controle de velocidade das etapas 

limitantes (GROEN et al., 1982). Alternativamente, o fenômeno 

poderia também ser consequência da heterogeneidade do tecido 

hepático. Conforme mostrado por ARUNDI et al. (1987), a produ-

ção de glucose predomina na região periportal, enquanto que a 

frutólise ocorre mais rapidamente na região perivenosa. Como 

há um gradiente negativo de frutose ao longo dos sinusóides no 

sentido região periportal -*■ região perivenosa, sendo menor a 

concentração de frutose na região onde predomina a produção de 

L-lactato e piruvato, este processo deveria também ser mais 

sensível a uma inibição do transporte, pelas razões já expos-

tas no parágrafo anterior. É evidente, no entanto, que com os 

dados disponíveis não é possível dar uma explicação definitiva 

para o fenômeno.
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4.6. EFEITOS METABÕLICOS DOS PRODUTOS DA Stevia rebaudiana E 

A INIBIÇÃO DO TRANSPORTE DE AÇÚCARES

105.

Na Introdução, foram comentados os relatos sobre os pos-

síveis efeitos metabólicos dos produtos naturais da Stevia re-

baudiana. A questão que se impõe ê se a ação do steviosídeo e 

seus derivados sobre o transporte de monossacarídeos pode ex-

plicar algumas das alterações relatadas. Em relação a esta 

questão, deve ser levada em conta a sensibilidade similar dos 

sistemas de transporte dos vários tecidos de mamíferos aos di-

versos inibidores. A florizina e a floretina, por exemplo, não 

afetam apenas o transporte passivo de açúcares no fígado e em 

eritrócitos, mas também o transporte ativo no epitélio intesti-

nal e em túbulos renais (BAUR & HELDT, 1977; SILVERMAN et al., 

1970).

Se o efeito inibidor do steviosídeo e seus derivados 

sobre sistemas de transporte de açúcares for tão amplo como o 

da floretina e da florizina, então ele poderá representar um 

fator importante nos efeitos fisiológicos sobre o metabolismo 

de carboidratos,que vários autores afirmam ocorrer. Isto é par-

ticularmente verdadeiro nos casos em que os componentes da Ste-

via rebaudiana são ingeridos por via oral e as variáveis medi-

das são dependentes de absorção intestinal de carboidratos, se-

guido de uma transformação metabólica em vários tecidos. Isto 

inclui os experimentos de tolerância ã glucose (CURI et al., 

1986; UEDA et al., 1983) e os níveis de glicogênio (SUZUKI et 

al., 1977). A taxa de síntese de glicogênio a partir de D-fru-

tose, por exemplo, pode ser reduzida tanto por uma inibição da 

absorção intestinal, quanto por uma posterior inibição do trans-



porte no fígado. O steviosídeo. aparentemente não é absorvido 

(NAKAYAMA et al., 1986), o que restringe a sua ação ao epité- 

lio intestinal. No entanto, ele é degradado pela flora micro-

biana cecal (WINGARD et al., 1980; NAKAYAMA et al., 1986). 0 

steviol, produto desta degradação, é totalmente absorvido e 

posteriormente metabolizado no fígado. Além de exercer, prova-

velmente, inibição do transporte de hexoses, o steviol também 

induz alterações pronunciadas no metabolismo de carboidratos 

em consequência de sua ação sobre o metabolismo energético.

Ele inibe a neoglucogênese, ativa a glicogenõlise e a glicólise 

e inibe o consumo de oxigênio (KELMER BRACHT et al., 1985).

Há também ainda a possibilidade de uma ação a nível do proces-

so de reabsorção de D-glucose nos túbulos renais. Somando tu-

do isto, a resposta final no animal in vivo pode ser muito com-

plexa e isto pode explicar a variabilidade de respostas obser-

vadas pelos diferentes autores, conforme amplamente discutido 

na Introdução.

Diante desse quadro, seria desejável que a ação dos pro-

dutos naturais da Stevia rebaudiana sobre o transporte de car-

boidratos em outros tecidos fosse investigada. Dependendo dos 

resultados, outras experiências in vivo poderiam ser planejadas 

mais adequadamente para esclarecer os dados contraditórios so-

bre os efeitos fisiológicos da Stevia rebaudiana.
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