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O uso de elementos naturais como terapia alternativa é muito difundido em países onde grande 
porcentagem da população não tem acesso à assistência médica eficiente. Outra justificativa seria o
alto custo dos medicamentos, tornando estes produtos inacessíveis para a população de países de
terceiro mundo e, em decorrência, o recurso da medicina não alopata como opção terapêutica. A 
automedicação milagrosa com plantas medicinais chega ao extremo de substituir terapias em
doenças graves, como as de efeito hipoglicemiante ou antidiabética. O objetivo do presente estudo
será determinar os níveis séricos de peptídeo-C e insulina de ratos Wistar tratado com extrato de
Hymenaea courbaril e Cedrela sp. Foram utilizados 20 ratos Wistar machos com idade de 3 meses,
que receberam o extrato de Hymenaea courbaril e Cedrela sp. em duas doses diferentes (1,00ml/kg 
e 1,5ml/kg). No dia zero e 28 do experimento, serão coletadas amostras de sangue dos animais para
determinar os níveis séricos de peptídeo-C e insulina. Nosso estudo verificou que o tratamento 
promoveu alterações bioquímicas nos animais que receberam as duas diferentes doses de 
tratamento, durante 28 dias. Podemos verificar que houve uma redução das concentrações de
colesterol total (Dia 0: 170,20±7,50 Dia 28: 58,35±11,52*) , triglicérides (Dia 0: 300,65±45,82 Dia
28: 215,44±23,73*), ácidos graxos livres (Dia 0: 0,35±0,31 Dia 28: 0,74±0,24*), VDL (Dia 0:
61,35±11,15 Dia 28: 39,89±9,96*), LDL (Dia 0: 71,96±18,00 Dia 28: 30.56±21.56*), glicose (Dia
0: 109,63±7,91 Dia 28: 91,62±8,93*), e TBARS (Dia 0: 150,9±11,65 Dia 28: 79,02±9,23*) após o
tratamento de 28 dias. A avaliação da atividade da enzima GSH-t foi diminuída enquanto houve um 
considerável aumento da enzima SOD. As concentrações séricas de insulina e Peptídeo-C também 
foram aumentadas 28 dias após o tratamento com o extrato mostrando que o mesmo estimula a 
secreção de insulina. *Diferença significativa em relação ao Dia zero (p<0,05) A forma de usada 
para avaliar a capacidade de secreção da célula-b foi dosar o peptídeo C sérico. Este é um peptídeo
que conecta as cadeias A e B na pró-insulina e facilita seu processamento à insulina biologicamente 
ativa nos grânulos secretórios das ilhotas pancreáticas. A dosagem de peptídeo C tem algumas
vantagens em relação à determinação da insulina plasmática na avaliação funcional da célula-b. 
Além de ter meia-vida mais longa, não sofre metabolização hepática significativa e possui clearance
mais previsível. O teste para mensuração do peptídeo C apresenta baixa reatividade cruzada com a
pró-insulina e seus intermediários (< 10%) e raramente sofre interferência de anticorpos anti-
insulina. A análise dos dados obtidos indica que o extrato influenciou o metabolismo dos animais.
O aumento do peptídeo-C ao final do experimento, indica que o organismo do animal foi
estimulado a produzir mais insulina. Os resultados comprovam que os níveis séricos de insulina 
estavam mais elevados nos animais pós tratamento.      

 
 


