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INTRODUÇÃO

A obesidade é uma doença complexa que envolve o acúmulo excessivo e/ou anormal

de gordura corporal, o que representa um risco à saúde (1). Ainda, sabe-se que a obesidade

está associada a um estado de inflamação crônica de baixo grau, caracterizada pela expressão

de marcadores pró-inflamatórios nos tecidos metabólicos e na circulação(2-4). Por outro lado,

estudos apontam que a gordura saturada de fontes como óleo de coco, que por sua vez é rico

em AGCM, pode desempenhar papel benéfico tanto na prevenção quanto no tratamento da

síndrome metabólica (5). Todavia, há disparidade entre as pesquisas científicas já que vários

estudos associaram o óleo de coco tanto a níveis mais altos de LDL(6-7) quanto a maiores

riscos para doenças cardiovasculares e prejuízos na memória (6-7).

O óleo de coco (CO) é um óleo vegetal comestível obtido a partir da polpa do fruto de

coco (8). E quanto a sua composição é considerado uma gordura saturada (AGS), pois contém

mais de 90% de ácidos graxos saturados, dos quais 60 a 63% são ácidos graxos de cadeia

média (AGCM) (9-10). Em contrapartida, evidências apontam características antioxidantes,

antitrombóticas e anti-inflamatórias ao óleo de coco(11-14).



Ademais, dados do nosso grupo mostraram que o consumo de uma pequena

quantidade de óleo de coco por oito semanas acarretou aumento do peso, maior percentual de

gordura, redução do gasto energético e desencadeou um perfil inflamatório no tecido adiposo

de camundongos Swiss saudáveis (15).

Tendo em vista a importância de estabelecer uma intervenção nutricional frente ao

cenário da obesidade e distúrbios correlatos, hipotetizamos que os AGCM presentes no óleo

de coco sejam capazes de minimizar os efeitos deletérios da obesidade. Diante desse

contexto, o objetivo geral foi investigar os efeitos da suplementação com óleo de coco sobre

o metabolismo de lipídios e perfil inflamatório do fígado de camundongos Swiss com

obesidade induzida por dieta hiperlipídica.

MÉTODOS

Todos os procedimentos experimentais foram aprovados pela Comissão de Ética no

Uso de Animais (CEUA) (5911-1/2021), da Universidade Estadual de Campinas

(UNICAMP). Camundongos machos (Mus Musculus), da linhagem Swiss, com 5 semanas de

vida, foram expostos a dieta rica em gordura (HFD 45%) por 4 semanas para indução da

obesidade. Posteriormente, foram randomicamente distribuídos em seis grupos experimentais

e suplementados oralmente por 4 semanas com 300μL de água para o grupo controle (C),

com 100 ou 300μL de óleo de coco extravirgem (CO100 e CO300, respectivamente). Durante

o período de suplementação, três grupos de animais continuaram recebendo dieta HFD 45%,

constituindo os seguintes grupos: HFD-C; HFD-CO100; HFD-CO300. Enquanto os outros

três grupos receberam dieta padrão (normolipídica, S), formando os grupos: HDF- C-S; HDF

– S- CO100; HFD – S– CO300. Os volumes da suplementação foram pensados de acordo

com a recomendação de ingestão de gordura saturada, que corresponde a no máximo 10% da

dieta (REEVES et al, 1993), equivalente a 100μL. Enquanto o volume de 300μL é uma

quantidade supra fisiológica para mimetizar o consumo adicional do óleo de coco à dieta.

Ao final do período de suplementação, os camundongos foram desafiados nos testes

de tolerância à glicose (GTT) e a insulina (ITT). Ademais, a ingestão dietética e a massa

corporal foram medidas semanalmente. Posteriormente a etapa experimental, os animais

foram anestesiados via intraperitoneal com Ketamina (100 mg/kg) e Xilasina (5 mg/kg) e, em

seguida decapitados para a coleta dos tecidos.



No que tange a análise estatística, os efeitos da suplementação do óleo de coco nos

animais, previamente obesos, aliado ou não a troca de dieta, usou-se variância multidirecional

(ANOVA de duas vias) seguida de Bonferroni. GraphPad Prism 8 foi o software aplicado a

todas as análises estatísticas. Os valores de P <0,05 foram considerados estatisticamente

significantes e os resultados estão apresentados em média ± SEM.

RESULTADOS

O consumo de HFD 45% por 4 semanas foi suficiente para aumentar o peso corporal

dos animais, como esperado (figura 1A). Contudo, a troca de dieta reduziu a massa corporal,

ao final das 8 semanas experimentais, quando comparado aos respectivos grupos que apenas

consumiram HFD 45% (figura 1B), independente da suplementação com óleo de coco.

Todavia, não foi observado diferença quanto ao peso hepático (figura 1C). Ademais, quanto a

adiposidade, apenas a mudança de dieta reduziu o percentual do tecido adiposo epididimal

em comparação ao grupo HFD-C (figura 1D). Ainda, a suplementação de óleo coco no

volume de 300μL aliado a mudança de dieta foi eficaz em reduzir a adiposidade dos tecidos

adiposos epididimal e retroperitoneal em relação ao grupo HFD-CO300 (figura 1D e 1E).

A figura 2 ilustra os efeitos da suplementação com óleo de coco aliado ou não a troca

de dieta sob a homeostase da glicose. Assim, observamos que a glicemia em jejum foi

reduzida pela interação entre troca de dieta e suplementação com óleo de coco, quando

comparado aos HFD-CO100 e HFD-CO300 (figura 2A). O mesmo efeito foi observado no

teste de tolerância à glicose, ou seja, quando ocorre a troca de dieta junto a suplementação

com óleo de coco, tem-se melhora na tolerância à glicose quando comparado aos

HFD-CO100 e HFD-CO300 (figura 2B). Por outro lado, no teste de tolerancia a insulina

notamos que o consumo de dieta HFD 45% junto a suplementação de óleo de coco no volume

de 300μL desencadeou menor sensibilidade à insulina quando comparado ao grupo HFD-C

(figura 2C), todavia, ao trocar a dieta e suplementar com 300μL de óleo de coco os houve

maior sensibilidade à insulina quando comparado ao grupo HFD-CO300 (figura 2C).



Figura 1. Parâmetros zoométricos dos camundongos induzidos à obesidade suplementados com óleo de
coco ou água, aliado ou não à troca de dieta, por 4 semanas. (A) Evolução do peso ao final do período do
experimento; (B) Ganho de peso final dos animais; (C) Peso hepático dos animais no final do experimento; (D)
Porcentagem de adiposidade do tecido epididimal; (E) Porcentagem de adiposidade do tecido retroperitoneal;
(F) Porcentagem de adiposidade do BAT. * versus respectivo grupo HFD.

Figura 2. Efeitos da suplementação com CO aliado ou não a troca de dieta na homeostase da glicose de
camundongos induzidos à obesidade. (A) Glicemia em Jejum; (B) GTT; (C) ITT. * versus respectivo grupo
HFD, # versus HFD-S.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A suplementação com óleo de coco, especialmente no volume de 300μL, aliado ao consumo

de dieta normolipídica, por camundongos previamente obesos, induziu efeitos benéficos em

relação a redução da adiposidade e melhora da tolerância à glicose, bem como maior

sensibilidade à insulina. Portanto, o óleo de coco parece auxiliar na redução de parâmetros

obesogênicos, em um cenário com mudança de dieta.
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