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INTRODUÇÃO: 

Evidências epidemiológicas e experimentais têm 
demonstrado que a exposição a fatores ambientais 
adversos nos períodos iniciais da vida, como gestação e 
lactação, que representam janelas críticas do 
desenvolvimento, está associada a adaptações fisiológicas 
que podem repercutir no desenvolvimento de doenças 
crônicas ao longo da vida (BARKER, 1990; BATESON 
et al., 2004; GLUCKMAN et al., 2008; OZANNE, 2016). 
Essa associação entre a influência ambiental durante o 
desenvolvimento inicial e  o maior risco de doenças na 
vida adulta está inserida num campo conhecido como 
“Origem desenvolvimentista  da saúde e doença” 
(DOHaD) (HANSON e GLUCKMAN, 2014). Esse 
modelo tem sido amplamente discutido  e utilizado na 
pesquisa e na prática clínica para a melhor compreensão 
e prevenção da gênese de doenças crônicas  não 
transmissíveis (DCNTs), como diabetes mellitus tipo 2.   

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) consiste em um 
distúrbio metabólico caracterizado por hiperglicemia 
persistente, tendo como fator de risco a obesidade e a 
resistência à insulina (DEFRONZO, 2009; WHO, 
2020). Segundo a Federação Internacional de Diabetes 
(IDF), em 2019, foi estimado que 11% de todas as 
mortes mundiais estavam relacionadas à diabetes, e que 
463 milhões de pessoas entre 20 e 79 anos (9,3% da 
população nessa faixa etária) eram portadores da doença 
no mundo, sendo 16,8 milhões brasileiros. Estima-se que 
em 2045 cerca de 628,6 milhões de pessoas no mundo 

sejam diabéticas (SBD, 2019). Esse distúrbio, de 
etiologia complexa e multifatorial, pode ter sua gênese na 
programação fetal e neonatal (NIELSEN et al., 2014).   

Nesse contexto, o ambiente nutricional materno 
tem um papel importante no desenvolvimento de 
obesidade e comorbidades como DM2 (BATESON et al., 
2004; NIELSEN et al., 2014; HAUGEN et al., 2015; 
FANTE et al., 2016). Em modelo animal, foi 
demonstrado que dieta hiperlipídica materna (contendo 
40% da energia total proveniente de lipídios) ocasionou 
maior peso corporal, aumento da glicemia de jejum, de 
insulina e de triglicerídeos no plasma dos filhotes aos 21 
dias de vida (POHER et al., 2016). Outros estudos 
demonstraram que proles de mães expostas à dieta 
hiperlipídica durante os períodos críticos apresentaram 
aumento do peso corporal e adiposidade, suscetibilidade 
à obesidade, deposição de gordura no fígado, intolerância 
à glicose e resistência à insulina (ASHINO et al., 2012; 
MELO et al., 2014; FANTE et al., 2016; SIMINO et al., 
2017).   

A insulina é um hormônio peptídico produzido 
pelas células ꞵ do pâncreas que participa em 
diversas  respostas metabólicas (CZECH, 1985). Sua via 
de sinalização tem início com a sua ligação à subunidade 
α e  estimulação da fosforilação da tirosina da subunidade 
ꞵ do receptor de insulina (IR) que, ativado, fosforila 
os  substratos do receptor de insulina (IRS-1 e IRS-2) em 
tirosina, ativando a enzima fosfatidilinositol-3-
quinase  (PI3K), responsável por catalisar reações na 
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sequência para a ativação da proteína quinase B (AKT), 
que promove, desde a captação de glicose no músculo 
esquelético, decorrente da translocação do transportador 
de glicose do tipo 4 (GLUT4) até a indução da 
glicogênese, mediada pela inibição da GSK3, e inibição 
da gliconeogênese no fígado (KAHN e WHITE, 1988; 
CZECH e CORVERA, 1999; WANG et al.,  1999). Nessa 
perspectiva, pesquisas que demonstram a associação 
entre dieta materna hiperlipídica e resistência  à insulina 
apontaram alterações na via de sinalização, como 
diminuição da fosforilação em tirosina do IR e do IRS-1, 
por ativação de tirosinas fosfatases, como a proteína 
tirosina fosfatase-1B (PTP1B), diminuição da atividade 
da PI3K e da ativação de AKT, além da ativação de IKK 
(Ikappa kinase beta) e  JNK (c-jun N-terminal quinase), 
quinases que fosforilam o IRS-1 em serina que, 
consequentemente, resulta na  menor ativação de PI3K 
(GOODYEAR et al., 1995; ASHINO et al., 2012; de 
FANTE et al., 2016; ROCHA et  al., 2013).   

Apesar dos efeitos deletérios de uma dieta 
hiperlipídica materna sobre a saúde da prole, é 
importante  destacar que não apenas a quantidade, mas 
também a qualidade dos lipídios dietéticos merece 
atenção. Tem sido  demonstrado que gorduras 
interesterificadas, candidatas promissoras a substitutas da 
gordura trans pela indústria,  também estão envolvidas 
em alterações metabólicas tais como aterosclerose, 
alterações no metabolismo do  colesterol e de 
lipoproteínas, diminuição da liberação de peptídeo 
insulinotrópico dependente de glicose (GIP)  sérico, 
intolerância à glicose, aumento da expressão de citocinas 
pró-inflamatórias e distúrbios da homeostase  glicêmica 
(AFONSO et al., 2016; LAVRADOR et al., 2019; 
MIYAMOTO et al., 2020). O processo de 
interesterificação de gorduras consiste no rearranjo, de 
forma química ou enzimática, dos ácidos graxos (AG) 
nas moléculas de TAG, que leva a alterações nas 
características físico-químicas da molécula de lipídeo, 
conferindo  maior consistência, devido ao aumento do 
ponto de fusão (BERRY, 2009; REENA et al., 2011).   

Em 2018, nosso grupo de pesquisa mostrou que 
ratos submetidos a uma dieta com óleo de soja 
interesterificado apresentaram maior ganho de massa 
corporal, glicemia de jejum elevada, intolerância 
à glicose, assim como aumento na expressão de citocinas 
pró-inflamatórias e de marcadores de estresse do 
retículo endoplasmático (MIYAMOTO et al., 2018). 
Adicionalmente, um estudo mais recente do nosso 
laboratório demonstrou que a utilização da dieta com óleo 
de palma interesterificado, em camundongos jovens, 

induziu evidência de resistência à insulina e alterações na 
expressão gênica de citocinas, quando comparado ao 
grupo controle que recebeu dieta com óleo de palma 
(MIYAMOTO et al., 2020).  

 Dentro desse contexto, nossa hipótese é que o 
consumo materno de gordura interesterificada durante a 
gestação e lactação gere um impacto negativo na 
sinalização da insulina no músculo esquelético e no 
fígado da prole jovem, contribuindo para alterações na 
homeostase glicêmica.   

METODOLOGIA: 

1. Modelo animal experimental e desenho do 
estudo 

Foram utilizados Camundongos Fêmeas 
(C57BL/6J) provenientes do Centro de Bioterismo da 
Universidade Estadual de Campinas (CEMIB/Brasil). Os 
animais foram mantidos em biotério com ciclo 
claro/escuro 12horas, temperatura de 22 ± 1°C, com ração 
e água ad libitum ao longo do estudo. Ao completarem 
cinco semanas de vida, os animais foram divididos em 
dois grupos experimentais, de acordo com a dieta ofertada 
(baseada na AIN-93G) por quatro semanas: Óleo de 
Palma (CT PALMA), Óleo de Palma Interesterificado 
(CT INTER). Após esse período, as fêmeas foram 
colocadas para acasalamento na proporção de 2:1 com 
machos da mesma idade, consumindo ração comercial. 
Após o acasalamento, as fêmeas foram alojadas 
individualmente e continuaram recebendo suas 
respectivas dietas durante toda gestação e lactação. Peso 
corporal e consumo alimentar foram mensurados 
semanalmente. No dia do nascimento, a ninhada foi 
ajustada para 6 filhotes/mãe. No 21⁰ dia de vida, os 
filhotes foram desmamados e todos os grupos receberam 
dieta CT PALMA. Os filhotes foram avaliados quanto à 
homeostase glicêmica (GTT, ITT e PTT) e, em seguida, 
aos 30 dias de vida, eutanasiados para análises 
moleculares no músculo esquelético e fígado sobre a 
resposta ao sinal da insulina. O projeto foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa Animal da UNICAMP, sob 
protocolo no. 5722-1/2021 e seguiu o Guide for the Care 
and Use of Laboratory Animals publicado pelo NIH. 

2. Dietas Experimentais 

Para a confecção das dietas foi utilizado óleo de 
palma puro (100%). O óleo de palma foi produzido e 
refinado pela indústria Agropalma - SA. Na composição 
da dieta interesterificada, foi utilizado óleo de palma 
randomizado via interesterificação química.  
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3. Testes Metabólicos 
3.1.  Teste de tolerância à glicose 

intraperitoneal (ipGTT) 

No 21⁰ dia de vida, os filhotes foram mantidos em 
jejum por 12 horas overnight, realimentados por 2 horas 
e um segundo jejum de 4 horas foi realizado após a 
realimentação. Por meio de corte na extremidade da cauda 
do animal foi efetuada uma primeira coleta de sangue para 
a dosagem de glicemia (t0). Em seguida, foi realizada a 
injeção de uma solução de glicose a 25% (1g/Kg de peso 
corporal), administrada intraperitonealmente, com 
posteriores coletas de amostras de sangue capilar nos 
tempos 15, 30, 60 e 120 minutos para a dosagem de 
glicemia, utilizando glicosímetro portátil Accu-Chek 
Performa (Roche). 

3.2.  Teste de tolerância à insulina 
intraperitoneal (ipITT) 

No 24⁰ dia de vida, foi utilizado o mesmo protocolo 
de jejum do ipGTT e primeira coleta de sangue para a 
dosagem de glicemia (t0). Em seguida, foi realizada a 
injeção de uma solução de insulina (1,5UI/kg de peso 
corporal) administrada intraperitonealmente, com 
posteriores coletas de amostras de sangue capilar nos 
tempos 5, 10, 15 e 20 minutos para a dosagem de 
glicemia, utilizando glicosímetro portátil Accu-Chek 
Performa (Roche). 

3.3.  Teste de tolerância ao Piruvato 
intraperitoneal (ipPTT) 

No 27⁰ dia de vida, os filhotes, foram mantidos em 
jejum por 12 horas overnight e realizada a primeira coleta 
de sangue para a dosagem de glicemia (t0). Em seguida, 
foi realizada a injeção de uma solução de piruvato de 
sódio (1g/kg de peso corporal) administrada 
intraperitonealmente, com posteriores coletas de amostras 
de sangue capilar nos tempos 15, 30, 60 e 120 minutos 
para a dosagem de glicemia, utilizando glicosímetro 
portátil Accu-Chek Performa (Roche). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

Parâmetros murinométricos (Figuras 1A, B, e 
Figura 2) e bioquímicos (Figura 1C) das mães foram 
avaliados antes da gestação (Figura 1) e na lactação 
(Figura 2), porém não foi observada diferença entre os 
grupos.  

 
Figura 1. Avaliação materna no período pré-gestacional. Peso corporal (A), 
Consumo alimentar total (B) e Glicemia de jejum (C). Dados são apresentados 
como média ± EPM. *p<0.05 two-way ANOVA (A) e Teste t de Student (B e 
C). CT Palma (n=8) e CT Inter (n=8). 

 
Figura 2. Avaliação materna no período lactacional. Peso corporal (A) e 
Consumo alimentar total (B). Dados são apresentados como média ± EPM. 
*p<0.05 two-way ANOVA (A) e Teste t de Student (B). CT Palma (n=4) e CT 
Inter (n=6). 

Para analisar possíveis prejuízos na tolerância à 
glicose e na sensibilidade à insulina, foram realizados 
testes metabólicos (ipGTT, ipITT e ipPTT) nos filhotes 
machos e fêmeas após o desmame (Figuras 3 e 4). Para 
ambos, não foram encontradas diferenças entre os grupos. 

 
Figura 3. Testes metabólicos da prole macho no desmame. ipGTT (A), ipITT 
(B) e ipPTT (C). Dados são apresentados como média ± EPM. *p<0.05 two-
way ANOVA. CT Palma (n=4) e CT Inter (n=6). 
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Figura 4. Testes metabólicos da prole fêmea no desmame. ipGTT (A), ipITT 
(B) e ipPTT (C). Dados são apresentados como média ± EPM. *p<0.05 two-
way ANOVA. CT Palma (n=4) e CT Inter (n=6). 

Entretanto, análises preliminares mostram que 
marcadores moleculares de resistência à insulina foram 
alterados no fígado. Houve redução na fosforilação da 
Akt hepática da prole fêmea e macho do grupo CT Inter, 
quando comparada ao grupo CT Palma (Figuras 4, 5C, 6 
e 7C), bem como um aumento do conteúdo de PTP1B nas 
fêmeas do mesmo grupo (Figura 4).  

 

Figura 4. Western Blotting representativo de pAkt, pAMPK, PTP1B e PI3K 
no fígado da prole fêmea dos grupos CT Palma e CT Inter. Vinculina foi 
utilizada como controle endógeno. 

A  B  C  

D   E       F  

G   H     I  

Figura 5. Análise densitométrica de WB de pAkt (A-C), pAMPK (D-F) e PI3K 
(G-I) no fígado da prole fêmea dos grupos CT Palma e CT Inter. Animais não 
estimulados (-) e estimulados com insulina (+). Dados representam média ± 
SEM (n = 4). *p ≤ 0,05 two-way ANOVA. 

 

 

Figura 6. Western Blotting representativo de pAkt e pAMPK no fígado da 
prole macho dos grupos CT Palma e CT Inter. Vinculina foi utilizada como 
controle endógeno. 

A  B  C  

D   E      F  

Figura 7. Análise densitométrica de WB de pAkt (A-C) e pAMPK (D-F) no 
fígado da prole macho CT Palma e CT Inter. Animais não estimulados (-) e 
estimulados com insulina (+). Dados representam média ± SEM (n = 4). *p ≤ 
0,05 two-way ANOVA. 

Já no músculo esquelético, apesar de ter sido 
identificada uma redução dos níveis de transcritos para 
Akt e Ptpn1 nos filhotes machos (Figura 8), não foram 
observadas diferenças significativas no status de 
proteínas da via da insulina (Figuras 9, 10, 11 e 12). 

A  B  

Figura 8. Níveis de transcritos de Akt (A) e Ptpn1 (B) da prole fêmea e macho 
dos grupos CT Palma e CT Inter, avaliados por RTqPCR e normalizados com 
o controle endógeno Gapdh. Dados apresentados como média ± SEM (n = 4). 
*p ≤ 0,05, Teste t Student. 

 

Figura 9. Western Blotting representativo de pAkt no músculo da prole fêmea 
dos grupos CT Palma e CT Inter. Vinculina foi utilizada como controle 
endógeno. 

 

Figura 10. Western Blotting representativo de pAkt no músculo da prole 
macho dos grupos CT Palma e CT Inter. Vinculina foi utilizada como controle 
endógeno. 

A   B     C  

Figura 11. Análise densitométrica de WB de pAkt (A-C) no músculo da prole 
fêmea dos grupos CT Palma e CT Inter. Animais não estimulados (-) e 
estimulados com insulina (+). Dados representam média ± SEM (n = 4). *p ≤ 
0,05 two-way ANOVA. 

 

Insulina (1,5 ul/kg) 

Insulina (1,5 ul/kg) 

Insulina (1,5 ul/kg) 

Insulina (1,5 ul/kg) 
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A  B     C  

Figura 12. Análise densitométrica de WB de pAkt (A-C) no músculo da prole 
macho dos grupos CT Palma e CT Inter. Animais não estimulados (-) e 
estimulados com insulina (+). Dados representam média ± SEM (n = 4). *p ≤ 
0,05 two-way ANOVA. 

 
CONCLUSÕES: 

Resultados preliminares sugerem que o consumo 
materno de dieta contendo óleo de palma interesterificado 
pode induzir alterações moleculares no fígado e no 
músculo da prole jovem de camundongos, prévias a 
modificações na homeostase glicêmica. Entretanto, 
outras análises estão em curso para investigar se a 
reexposição a uma dieta contendo óleo de palma 
interesterificado na idade adulta teria maior impacto na 
prole anteriormente exposta durante os períodos de 
gestação e lactação. 
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