
EFEITOS DE DIETA SUPLEMENTADA COM 
SERRAGEM DE Pinus sp. SOBRE O 

METABOLISMO DE RATOS DIABÉTICOS

EFEITOS DE DIETA SUPLEMENTADA COM 

1. ADA - American Diabetes Association. (2014). Diagnosis and Classi�cation of Diabetes Mellitus. 
Diabetes Care. 37(1): 81-90.
2. Bahadoram, Z., Mirmiram, P., & Azizi, F. (2013). Dietary polyphenols as potential nutraceuticals in 
management of diabetes: a review. Journal of Diabetes & Metabolic Disorders. 12:43.
3. Jeong, S. C., Jeong, Y. T., Yang, B. K., Islamb, R., Koyyalamudia, S. R., Panga, G., Choa, K. Y., & Song, C. 
H. (2010). White button mushroom (Agaricus bisporus) lowers blood glucose and cholesterol levels 
in diabetic and hypercholesterolemic rats. Nutrition Research. 30: 49-56.
4. CVMcKenney, J. M., Davidson, M. H., Jacobson, T. A., & Guyton, J. R. (2006). Final conclusions and 
recommendations of the National Lipid Association Statin Safety Assessment Task Force. American 
Journal of Cardiology. 97(8): 89-94.

A diabetes Mellitus é classi�cada como uma desordem metabólica, caracterizada 
por problemas relacionados com a secreção e/ou ação da insulina. Essa disfunção 
também modi�ca a regulação dos parâmetros de lipídeos e de lipoproteínas. 
Diversos compostos têm sido estudados com intuito de auxiliar o tratamento do 
diabetes, especialmente substâncias advindas de fontes naturais.

Avaliar os efeitos de ração suplementada com serragem de Pinus sp. sobre 
o metabolismo de ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina.
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A serragem de Pinus sp. se apresenta como um novo e po-
tencial agente para tratamento de dislipidemia associada ao 
diabetes. Este trabalho torna-se relevante por apontar a po-
tencial atividade no controle lipídico in vivo de um resíduo 
industrial, o que contribui também para o reaproveitamento 
e diminuição dos impactos ambientais.
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CL: Consumo de líquido; CR: Consumo de ração; ΔP: Variação de peso; AST: Aspartato 
Amino Transferase; ALT: Alanina Amino Transferase. Letras diferentes sobrescritas 
indicam diferença estatística signi�cativa na mesma linha (p < 0,05, ANOVA).

Figura 1. Valores das dosagens séricas de colesterol total (A), colesterol não-HDL (B), 
colesterol HDL (C) e triglicerídeos (D) nos diferentes grupos. Os valores representam 
a Média ± EPM (Erro Padrão da Média). Letras diferentes indicam diferença estatísti-
ca signi�cativa entre os grupos (p<0,05, ANOVA).

Tabela 1 Consumo de líquido e ração, variação de peso, dosagem sérica de AST, 
ALT,  Albumina e Glicose
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O consumo de ração e água pelos animais foi superior nos 
grupos diabéticos. Em contrapartida, a variação de peso 
corpóreo nesses grupos foi signi�cativamente inferior. O 
tratamento com Pinus sp. não alterou os níveis de transami-
nases (ALT e AST) indicando que a suplementação não 
causou danos hepáticos (Tabela 1).

 A suplementação causou interferência no metabolismo de 
lipídeos nos ratos diabéticos, apresentando signi�cativa di-
minuição nos triglicerídeos, diminuindo no grupo DBT- 
Pinus em relação ao grupo DBT-N. Da mesma forma, houve 
diminuição do colesterol não-HDL e colesterol total no 
grupo DBT-Pinus, e houve aumento signi�cativo dos níveis 
de Colesterol HDL no grupo DBT-Pinus.[3]
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