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Resumo:
Os lipídios desempenham funções essenciais e são fundamentais para o bom funcionamento do organismo e,
por meio da análise de suas vias metabólicas, é possível identificar mecanismos envolvidos no desenvolvimento
de doenças crônicas, como obesidade, diabetes mellitus e aterosclerose. Os óleos e gorduras são nutrientes
indispensáveis, por serem excelentes fontes de energia e por exercerem diversas funções para a manutenção da
homeostasia do organismo e, além disso, devido às suas propriedades funcionais e sensoriais, possuem
destaque no uso pela indústria alimentícia. Diferentes processos são utilizados pela indústria de alimentos para
alterar a estrutura original dos óleos e gorduras, gerando produtos versáteis e mais funcionais. Os ácidos graxos
trans oferecem maior estabilidade oxidativa e uma ótima funcionalidade para a gordura, entretanto, evidências
mostram que o seu consumo está associado a mudança do perfil lipídico sérico causando efeitos nocivos à
saúde humana. A reação de interesterificação de óleos e gorduras foi uma alternativa encontrada pela indústria
para substituir a gordura trans em produtos como bolos, biscoitos recheados, pães, sorvetes, entre outros. Os
ácidos graxos interesterificados são formados a partir do rearranjo aleatório dos ácidos graxos na molécula de
glicerol proporcionando maior estabilidade, plasticidade e aplicabilidade para produção de alimentos
industrializados, porém, existem evidências de que o consumo de uma dieta rica em gordura interesterificada
está relacionado à esteatose e inflamação do tecido hepático. Diante o exposto, o objetivo do projeto foi avaliar o
metabolismo de gordura no tecido hepático e o perfil lipídico do soro de animais submetidos ao consumo de
gordura interesterificada. Para tanto, utilizamos quatro grupos experimentais que consumiram dieta normolipídica
de óleo de soja, dieta hiperlipídica rica em óleo de soja, em gordura interesterificada e em gordura trans durante
quatro semanas. Os resultados mostraram que a gordura interesterificada não apresenta efeito significativo no
ganho de peso e na ingestão dos animais, mas provoca alterações no perfil lipídico do soro dos camundongos,
diminuindo a concentração de colesterol HDL. Além disso, nossos resultados sugerem que a funcionalidade da
exportação de lipídio do fígado está prejudicada nos animais tratados com gordura interesterificada associado a
uma menor atividade de síntese de ácidos graxos. Os dados parciais sugerem que a gordura interesterificada
pode ser prejudicial de forma semelhante a gordura trans, alterando o metabolismo de gordura no tecido hepático
podendo resultar em esteatose e doença hepática gordurosa metabólica (DHGM), como também, alterar o perfil
lipídico do soro dos animais resultando em desequilíbrio na concentração de colesterol LDL e HDL e diminuindo
a exportação de gordura para a circulação sanguínea.

Introdução

Os lipídios são essenciais para o funcionamento do organismo, e por meio do conhecimento de suas vias
metabólicas é possível identificar quais mecanismos estão envolvidos no desenvolvimento de estados
fisiopatológicos, incluindo obesidade, diabetes mellitus e aterosclerose, e assim, desenvolver estratégias
terapêuticas 10. Óleos e gorduras, principais fontes de lipídios dietéticos, representam boas fontes de energia,
fornecem ácidos graxos essenciais, atuam como carreadores de vitaminas lipossolúveis e compostos bioativos e
desempenham funções antioxidantes. Na indústria de alimentos, oferecem aos produtos melhora nas
propriedades funcionais e sensoriais, propiciando textura, sabor, palatabilidade e sensação de saciedade. Para
isso, diferentes processos químicos são aplicados para promover alteração do comportamento desses óleos e
gorduras, dentre eles, o processo de hidrogenação parcial e interesterificação 5. A gordura trans é obtida por
meio da hidrogenação parcial de óleos e gorduras, principalmente de fontes vegetais, onde a adição de
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hidrogênio na dupla ligação cis ocorre com a presença de um catalisador metálico, formando-se assim, ácidos
graxos trans (AGT) artificiais ². Estudos mostram uma correlação positiva no desenvolvimento de distúrbios
metabólicos e comprometimento no estado nutricional, impactando na saúde humana ³. É possível afirmar que a
gordura trans, assim como a gordura saturada, está associada ao aumento do risco de doenças
cardiovasculares, visto que sua ingestão aumenta os níveis da lipoproteína de baixa densidade (LDL), mas
mostra-se mais prejudicial por também, diminuir os níveis da lipoproteína de alta densidade (HDL), ocorrendo
uma mudança na razão entre LDL e HDL total 1, 4, 9, 10. As gorduras modificadas pelo processo de
interesterificação são aplicadas para reduzir ou eliminar os AGT, essa reação consiste na adição de um
catalisador químico na matéria prima de interesse, mediante a aplicação de alta temperatura, ocorre a liberação
dos ácidos graxos da molécula de glicerol e o rearranjo aleatório dos mesmos, formando novas estruturas de
triacilgliceróis. Dados na literatura mostram que animais experimentais alimentados com dieta rica em gordura
interesterificada apresentam aumento de marcadores de estresse celular no fígado, indicando uma inflamação no
tecido e aumento do acúmulo de lipídios nos hepatócitos 7, 8. O fígado possui grande importância no metabolismo
de gorduras ao atuar na regulação da homeostasia lipídica por meio da síntese de ácidos graxos, exportação e
redistribuição dessas moléculas para outros tecidos, e em alguns casos da utilização delas como substratos
energéticos6.

Objetivo

Esse trabalho teve como objetivo analisar o perfil bioquímico e marcadores do metabolismo de lipídios no fígado
de animais experimentais alimentados com dieta rica em gordura interesterificada ou trans.

Metodologia

Os animais foram divididos nos seguintes grupos conforme a qualidade da gordura dietética: controle soja (CT
SOJA), hiperlipídica soja (HF SOJA), hiperlipídica rica em gordura interesterificada (HF SOJA INTER) e
hiperlipídica rica em gordura trans (HF SOJA TRANS) e expostos às dietas por 4 semanas ad libitum.

Resultados

Peso

Figura 1. Ganho de peso (g) de camundongos alimentados com dieta controle e hiperlipídica rica em gordura interesterificada
e trans por 4 semanas. (A) Comparação do peso corporal dos animais (n = 10 – 11). (B) Delta do ganho de peso após 4
semanas (peso final – peso inicial). (B = One-way ANOVA * p < 0,05).

Ingestão
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Figura 2. Média da ingestão alimentar de 24h em gramas (g) de camundongos alimentados com dieta controle e hiperlipídica
rica em gordura interesterificada e trans por 4 semanas. (n = 10 – 11). (Two-way ANOVA p < 0,05).

Perfil lipídico do soro

Figura 3. Análise de triglicerídeos, colesterol total e HDL-c do soro dos animais após 4 semanas de dieta controle e
hiperlipídica rica em gordura interesterificada e trans (n = 3 – 11). (A) Triglicerídeos do soro (n = 5). (B) Colesterol do soro (n =
5). (C) HDL-c do soro (n = 5 – 8). (B, C: One-way ANOVA p < 0,05).

Parâmetros Metabólicos

Figura 4. Teste de tolerância à glicose (GTTip) e análise da área total sob a curva de glicose dos animais após 4 semanas de
dieta controle e hiperlipídica rica em gordura interesterificada e trans (n = 3 – 5). (A) Curva de tolerância à glicose nos tempos
0s, 15s, 30s, 60s e 120s. (B) Área sob a curva de glicose.

Expressão Gênica
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Figura 4. Expressão do conteúdo transcrito de RNA de SREBP, CPT1a e ApoB, respectivamente, por RT-qPCR no fígado de
camundongos alimentados com dieta controle e hiperlipídica rica em gordura interesterificada e trans por 4 semanas (n = 5).
(A, B, C, D: One-way ANOVA p < 0,05).

O tratamento com dieta rica em gordura interesterificada não promoveu alterações significativas no peso, na
ingestão dos animais e nos parâmetros metabólicos após as 4 semanas, entretanto, importantes efeitos
bioquímicos foram observados. O colesterol HDL, essencial e benéfico ao metabolismo, teve sua concentração
diminuída após a administração da dieta experimental quando comparado a ingestão de gordura trans e ao
controle. Foi observado que a síntese de lipídios hepáticos regulado pela SREBP é menor no HF INTER quando
comparado com ao HF TRANS e o conteúdo transcritos de ApoB, marcador de transporte de gordura do tecido
para a circulação, mostrou-se menor no grupo HF INTER quando comparado ao CT SOJA e HF TRANS, apesar
do mecanismo de oxidação de gorduras no fígado não estar prejudicada por não verificarmos diferença
significativa na expressão de CPT1a.Em conjunto, os dados parciais mostram que a gordura interesterificada
altera a concentração de HDL-c do soro, assim como já foi descrito na literatura sendo um efeito negativo do
consumo de gordura trans. Além disso, apesar da gordura interesterificada não induzir um aumento da
lipogênese e oxidação de lipídios no tecido, nossos dados sugerem alterações na funcionalidade da exportação
de lipídios pela lipoproteína VLDL, a qual é formada pela ApoB, apontando uma possível causa do acúmulo de
gordura no tecido hepático após o tratamento com dieta rica em ácidos graxos interesterificados.

Conclusão

Nossos resultados parciais sugerem que a gordura interesterificada diminui o colesterol HDL, podendo resultar
na modulação da exportação de lipídios do fígado para a corrente sanguínea, e consequentemente, causar
danos ao tecido hepático devido ao acúmulo de gordura nos hepatócitos. No entanto, acreditamos que seja
necessário analisar o efeito das gorduras investigadas em uma dieta normolipidica para confirmação dos nossos
achados referentes ao metabolismo de lipídio no fígado.
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