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RESUMO 

 

Bombo RPA. Ação dos fitoesteróis sobre lesão aterosclerótica em 
camundongos com ablação gênica do receptor de LDL [Tese]. São Paulo: 
[Tese]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 
2014. 
 
Introdução: Os fitoesteróis (FE) são reconhecidos por reduzirem a 
concentração plasmática de LDL-colesterol, sendo importantes coadjuvantes 
no tratamento da hipercolesterolemia moderada. Entretanto, estudos 
publicados recentemente demonstram resultados conflitantes em relação à 
eficiência dos FE na prevenção da aterosclerose. Além disso, algumas 
investigações evidenciaram que o aumento da concentração plasmática de 
FE está positivamente relacionado ao risco de desenvolvimento de 
aterosclerose. Com a finalidade de elucidar a sua ação sobre esses 
parâmetros, o objetivo deste estudo foi avaliar os efeitos da suplementação 
de FE no desenvolvimento da aterosclerose em camundongos com ablação 
gênica para o receptor de LDL (LDLr-KO). Métodos: Os animais foram 
alimentados durante 16 semanas, com dieta rica em gordura (40% do valor 
calórico total da dieta), suplementada (grupo FE; 2%, n=10) ou não 
(Controle; n=10) com FE. Foram avaliadas as concentrações plasmáticas e 

hepáticas de colesterol, triglicérides, FE ( -sitosterol, campesterol e 
latosterol). Na aorta dos animais, determinaram-se as concentrações de 
colesterol total, colesterol livre e éster e FE, além do infiltrado de macrófagos 
e infiltrado de lípides. Nos macrófagos do peritôneo dos animais, os quais 
assemelham-se aos presentes na artéria, avaliou-se a expressão de RNA 
mensageiro dos genes envolvidos no efluxo e influxo de colesterol (ABCA1, 
ABCG1, LOX1 e CD36). Também determinou-se as concentrações de FE no 
intestino e baço dos animais. Resultados: Conforme esperado, o consumo 

de FE induziu elevação plasmática dos principais FE, campesterol e de -
sitosterol, reduzindo a concentração de colesterol no plasma. Houve 
aumento nas concentrações hepáticas de triglicérides e FE, entretanto, não 
foram observadas diferenças entre os grupos nas expressões de RNA 
mensageiro de genes lipolíticos (CPT, PPAR alfa) e lipogênicos (SREBP1-c, 

MTP, LXR e PPAR gamma) no fígado. Não houve, também, alteração no 
SREBP2, gene relacionado à síntese de colesterol. O conteúdo de colesterol 
total na artéria foi menor nos animais do grupo FE, não diferindo entre as 
formas livre e éster. As concentrações de FE na artéria foram iguais entre os 
grupos. A área de lesão no grupo FE foi menor em relação ao grupo-
controle. A suplementação com FE induziu redução na expressão de RNA 
mensageiro de ABCG1, não interferindo na expressão dos outros genes 
estudados na artéria. Conclusão: Os achados deste estudo demonstram 
que a elevação de FE no plasma não induziu o seu acúmulo na parede da 
artéria e preveniu o desenvolvimento da aterosclerose.  

 
Descritores:  Fitoesteróis; Colesterol; Hipercolesterolemia; Aterosclerose; 
Camundongos Knockout; Dieta. 



SUMMARY 

 

Bombo RPA. Phytosterols effects over atherosclerotic lesion in mice with 
ablation of the LDL receptor gene [Thesis]. São Paulo: Faculdade de 
Medicina, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
Introduction: The plasma cholesterol-reducing effect of hytosterols (PS) is 
well recognized and they are considered important adjuncts in the treatment 
of moderate hypercholesterolemia. However, recent studies have shown 
conflicting results regarding the efficiency of PS in the prevention of 
atherosclerosis. In addition, some studies showed that the increase in 
plasma PS concentration is positively correlated to the risk of 
atherosclerosis. In order to elucidate its action on these parameters, the 
objective of this study was to evaluate the effects of PS supplementation in 
the development of atherosclerosis in LDL receptor knock-out mice (LDLr -
KO). Methods: The animals were fed during 16 weeks with high fat diet (40 
% of calories as fat), supplemented (PS group, 2%, n = 10) or not (Control, n 
= 10) with PS. Plasma and liver concentrations of cholesterol, triglycerides, 
PS (β - sitosterol, campesterol and lathosterol) were evaluated. In the aorta 
of the animals, the concentrations of total cholesterol, free cholesterol, 
cholesterol ester and PS, besides macrophage and lipids infiltration were 
determined. The mRNA expression of genes involved in cholesterol efflux 
and influx (ABCA1, ABCG1, LOX1 and CD36) were evaluated, in peritoneum 
macrophage, which resemble those present in the artery. It was also 
determined the intestine and spleen PS concentrations from the animals of 
both groups. Results: As expected, PS supplementation induced increasing 
plasma concentration of the main PS, campesterol and β -sitosterol and 
reducing cholesterol plasma concentration. It was observed an increase so 
intestine and spleen PS concentrations. There was an increase in hepatic 
triglyceride concentrations and PS, however, no differences were observed 
between the groups of hepatic mRNA expression of lipolytic (CPT, PPARα) 
and lipogenic genes (SREBP1c, MTP, CPT, LXR, and PPAR gamma). There 
was no difference on SREBP2, gene related to cholesterol synthesis. The 
content of total cholesterol in the artery was lower in PS group animals 
however did not differ between the free and ester forms. Artery PS 
concentrations did not differ between groups. The lesion area in the PS 
group was lower than in the control group. PS supplementation induced 
reduction in mRNA expression of ABCG1, not affecting the expression of 
other genes studied in artery. Conclusion: The findings of this study 
demonstrate that the elevation of plasma PS concentration did not induce its 
accumulation in the arterial wall and prevented the development of 
atherosclerosis. 
 
Descriptors: Phytosterols; Cholesterol; Hypercholesterolemia; 
Atherosclerosis; Knockout mice; Diet. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

 

A aterotrombose apresenta maior prevalência entre as principais 

causas de mortalidade, acometendo, aproximadamente, 52% da população 

mundial, superando o câncer (24%) e as doenças infecciosas (19%) 

(Guilbert, 2001). Relaciona-se diretamente à concentração plasmática de 

colesterol, cuja importância foi evidenciada nos vários estudos 

epidemiológicos que mostraram sua correlação com diversos eventos 

cardiovasculares (Murray et al., 1997; Kuller, 2000; Libby, 2002; Cui et al., 

2007). A colesterolemia representa, juntamente com o tabagismo, a 

hipertensão arterial e o Diabetes Mellitus, um dos principais fatores de risco 

para doença cardiovascular (DCV) (Wilson et al., 1998). 

Condutas terapêuticas com o objetivo de reduzir e tratar fatores de 

risco, especialmente a elevação da concentração plasmática de colesterol, 

promoveram diminuição significativa da mortalidade por DCV em diversos 

países (Menotti et al., 2007).  

A concentração plasmática de colesterol desempenha papel central na 

gênese da aterosclerose, processo que se inicia com a retenção, agregação 

e modificação das partículas de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) na 

camada íntima (Skalén et al., 2002), sendo captadas por macrófagos da 

parede arterial, os quais se transformam em células espumosas (foam cells). 

Os macrófagos das lesões ateroscleróticas expressam diferentes receptores 

scavengers, dentre eles, LOX1 (Lectin-like oxLDL receptor) e CD36 (Cluster 

of differentiation 36) (Ross, 1999), os quais captam partículas de LDL que 

sofreram modificações, como oxidação e/ou glicação (Rosenson et al., 

2012).  

A LOX-1 reconhece as LDL oxidadas presentes nas células endoteliais 

e tem sua regulação aumentada por essas partículas, pela angiotensina II, 

pela endotelina, por citocinas e pelo shear-stress, todos participantes do 

processo de aterosclerose. Esse receptor está aumentado nas artérias de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Guilbert%20JJ%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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animais hipertensos, dislipidêmicos e diabéticos (Mehta et al., 2006). O 

aumento de LOX-1 tem sido identificado em lesões ateroscleróticas de 

diversas espécies animais e humanas, não somente no endotélio, mas, 

também, na neovasculatura da placa aterosclerótica. Também está, 

frequentemente, colocalizado em células apoptóticas (Mehta et al., 2006). A 

inibição do LOX-1 está associada com a atenuação da aterosclerose (Mehta 

et al., 2006). 

Já o receptor CD36, além de estar envolvido na captação das LDL 

modificadas, parece contribuir para um processo de inflamação crônica na 

artéria, uma vez que participa da sinalização de vias pró-inflamatórias 

(Moore; Freeman, 2006). 

Essa captação proporciona o enriquecimento do macrófago com 

colesterol e seus metabólitos, como os oxiesteróis, os quais se ligam a 

receptores nucleares como o LXR (Receptor X hepático), proporcionando a 

transcrição gênica dos transportadores da família dos ATP-binding cassette 

(ABC) ABCA1 e ABCG1 (Adorni et al., 2007; Li et al., 2013). Dessa forma, 

esses transportadores são primordiais na etapa inicial do transporte reverso 

de colesterol (Wang et al., 2007). 

O transportador ABCA1 é responsável por efluxar o colesterol dos 

macrófagos para a apolipoproteína A1 (apoA1), principal proteína 

encontrada na superfície das partículas de HDL (lipoproteínas de alta 

densidade) (von Eckardstein et al., 2001), enquanto o ABCG1 efluxa o 

colesterol para partículas mais maduras de HDL. Os dois transportadores 

agem conjuntamente (Rothblat et al., 2010). Este processo, conhecido como 

transporte reverso de colesterol (TRC), tem como finalidade a remoção de 

colesterol de células periféricas, como o macrófago arterial, direcionando-o 

para o fígado, para posterior secreção na bile (Figura 1) (Rosenson et al., 

2012). O desequilíbrio entre a captação e o efluxo de colesterol é um dos 

determinantes para a formação das foam cells e, portanto, da aterosclerose 

(Pennings et al., 2006). 
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Figura 1 - Transporte reverso de colesterol. A HDL promove o efluxo de colesterol de 
tecidos periféricos, incluindo macrófagos da parede arterial, direcionando-o para o fígado, 
para que este possa ser excretado na bile. O ABCA1 transporta FL e CL para partículas de 

apo A-I pobres em lípides, gerando pré- -HDL e HDL. O ABCG1 promove efluxo de 
colesterol de macrófagos para HDL maduras. A LCAT esterifica o colesterol nas HDL. O CE 
das HDL pode retornar diretamente ao fígado por meio do reconhecimento a receptores SR-
BI, ou indiretamente, por meio das partículas de VLDL e LDL, para as quais o colesterol é 
transferido pela ação da CETP, que simultaneamente transfere TG para as HDL. 

 
O ABCA1 é fundamental na biogênese das partículas de HDL-

colesterol e na homeostase de colesterol, atuando sobre o efluxo de 

colesterol em macrófagos (Rader, 2006). Desde a descoberta da relação 

inversa entre a concentração de HDL e doença cardiovascular, modificações 

no metabolismo da HDL e expressão de ABCA1 têm sido consideradas 

potenciais alvos de intervenções terapêuticas no combate à aterosclerose 

(Aiello et al., 2002). Resultados de estudo com camundongos 

hiperlipidêmicos demonstraram que a completa deficiência de ABCA1 

ocasionou a diminuição das concentrações de lípides plasmáticos e severo 

acúmulo de foam cells na pele e no útero dos animais, sem afetar o 

desenvolvimento de aterosclerose (Aiello et al., 2002). Entretanto, quando foi 

realizada a inativação do ABCA1 nos monócitos, houve um marcante 
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aumento no desenvolvimento da aterosclerose, sem afetar as concentrações 

lipídicas do plasma dos animais (Aiello et al., 2002). 

Assim como o ABCA1, o ABCG1 exerce papel importante no efluxo de 

colesterol e sua expressão no macrófago pode proteger contra a 

aterosclerose. Estudo em camundongo com ablação gênica para o receptor 

de LDL indicou que o efeito da deficiência de ABCG1 no desenvolvimento da 

lesão depende do estágio da aterosclerose (Meurs et al., 2012). Estudo 

anterior indicou que o aumento da expressão de ABCG1 no mesmo modelo 

animal aumentou a aterosclerose, apesar do seu papel de promover o efluxo 

de colesterol das células (Basso et al., 2006). 

À medida que recentes evidências sustentam um potencial papel 

deletério do ABCG1 no desenvolvimento da aterosclerose e incidência de 

doença cardiovascular em humanos, mais investigações se fazem 

necessárias para se explorar o completo espectro de ação do ABCG1 a 

esse respeito (Le Goff; Dallinga-Thie, 2011).  

O acúmulo da concentração plasmática de colesterol pode ser de 

causa primária ou secundária. A forma primária caracteriza-se por um 

defeito no gene do receptor de LDL (receptor B/E), o qual ocasiona o 

aumento dessas partículas na circulação. Entre as causas secundárias, 

destacam-se o Diabetes Mellitus, doença que induz a glicação das partículas 

de LDL (Soran et al., 2011), diminuindo a sua afinidade por receptores B/E 

(Passarelli et al., 1997). Além disso, outras causas, como a síndrome 

metabólica (Lutsey et al., 2008) e a alimentação (Billett et al., 2000), também 

podem contribuir com a elevação da concentração plasmática de colesterol.  

Embora o colesterol alimentar (em média, 300 mg/dia) induza elevação 

da colesterolemia, sua contribuição para a totalidade do colesterol presente 

na luz intestinal em humanos é pequena; a bile é sua principal fonte (800 a 

1.200 mg/dia) (Mok et al., 1979). Apesar da constatação de que populações 

com alto consumo de colesterol apresentam maior incidência de 

aterosclerose (Stamler et al., 1988), há consenso na literatura de que a 

quantidade e o tipo de gordura alimentar, mais que o próprio colesterol, 
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relacionam-se com a elevação da concentração plasmática de colesterol 

total e do LDL-col (NCEP, 2002).   

A terapia medicamentosa introduzida há várias décadas e indicada no 

tratamento da hipercolesterolemia inclui diversos fármacos absorvíveis, 

como as estatinas, as quais são drogas inibidoras da enzima 3-hidroxi-3-

metilglutaril-coenzima A redutase (HMG-CoA redutase) (The Scandinavian 

Simvastatin Survival Study, 1994; Nissen et al., 2005; Jacobson, 2006), 

enzima-chave para a síntese do colesterol. Posteriormente, foi desenvolvido 

o ezetimiba, droga inibidora da absorção intestinal de colesterol (Bays et al., 

2008). O uso da terapia combinada ezetimiba-estatina está bem 

estabelecido quando se necessita de uma redução adicional do LDL-c 

(Morrone et al.; Kawashiri et al., 2012). O ezetimiba inibe a absorção 

intestinal do colesterol pelo bloqueio da Niemann-Pick C1-like protein 1 

(NPC1L1), proteína envolvida na absorção do colesterol e dos FE (Garcia-

Calvo et al., 2005). 

Entretanto, apesar de reduzir a colesterolemia, os efeitos do ezetimiba 

mostraram-se controversos, sem evidências de benefícios no 

desenvolvimento da aterosclerose, como demonstrado nos estudos 

ENHANCE (Ezetimibe and Simvastatins in Hypercholesterolemia Enhances 

Atherosclerosis Regression) (Toth et al., 2012) e SEAS (Simvastatin 

Ezetimibe and Aortic Stenosis) (Bang et al., 2012). Desta forma, toda a 

controvérsia envolvendo o uso do ezetimiba indica que esta droga ainda não 

pode ser considerada uma segunda escolha isolada depois das estatinas 

(Wierzbicki et al., 2013).  

Existem evidências substanciais, resultantes de estudos clínicos 

controlados aleatoriamente, de que alguns alimentos e componentes 

alimentares podem reduzir significativamente as concentrações de LDL-

colesterol. Substâncias como proteína de soja, β-glucanos e sementes 

oleaginosas, quando consumidas individualmente em doses 

predeterminadas, reduzem, aproximadamente, apenas 3% o LDL-c 

(Harland, 2012). Fibras e mucilagens empregadas como preparações puras 

são pouco eficazes, pois requerem volume ingerido elevado (Brown et al., 
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1999). Já os FE, cuja ação hipercolesterolêmica já foi descrita há mais de 40 

anos, passaram a ter aplicabilidade clínica apenas nos últimos anos, em 

consequência de modificações químicas que permitiram sua maior 

solubilidade em alimentos ricos em gordura, particularmente nas margarinas 

(Wester, 2000). 

Diversos estudos na literatura demonstraram a sua eficiência no 

tratamento da hipercolesterolemia moderada (Katan, 2003). Desta maneira, 

o National Cholesterol Education Program (NCEP- ATPIII, 2002) incluiu, a 

partir de 2002, a recomendação da ingestão de 2 a 3g de FE para o 

tratamento da hipercolesterolemia moderada. Nas duas propostas de 

tratamento, o NCEP preconiza uma dieta com controle de gordura total e de 

gordura saturada, além da retirada de ácidos graxos na forma trans. Não 

obstante, persistem dúvidas sobre a eficiência dos FE na prevenção da 

aterosclerose.   

 

 

1.1  Fitoesteróis 

 

Os FE são constituintes naturais de plantas, presentes em sementes e 

óleos vegetais, e estão relacionados estruturalmente com o colesterol, 

diferenciando-se na cadeia lateral pela introdução de um grupo etil ou metil 

(Figura 2). São encontrados normalmente nos vegetais, sendo os mais 

abundantes o -sitosterol, campesterol e estigmasterol, predominando o -

sitosterol (Ostlund, 2002). Por não serem sintetizados no organismo animal, 

são originados unicamente da dieta e são minimamente absorvidos (de Jong 

et al., 2003). Por essa razão, suas concentrações plasmáticas (0,3 a 1,7 

mg/dL) são muito menores que a concentração de colesterol (150 a 260 

mg/dL). 

Os fitoestanóis, escassos na natureza, são produzidos sinteticamente 

pela saturação dos FE naturais, os quais possuem dupla ligação presente no 

anel esterol. A saturação do sitosterol resulta no sitostanol; a do 

campesterol, no campestanol. Estima-se que a absorção intestinal dos 
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fitostanóis varie de 0,02 a 0,3%, enquanto a dos FE, embora também muito 

baixa, esteja na faixa de 0,4 a 5%. Dessa forma, as concentrações de 

fitoestanóis no plasma são bem menores em comparação aos FE 

(Weingärtner et al., 2009). O campesterol e o -sitosterol são utilizados em 

investigações metabólicas como marcadores tanto de absorção de colesterol 

como de FE, ao passo que outros “esteróis não colesterol”, como latosterol, 

esqualeno, desmosterol e colestenol, precursores do colesterol, são 

marcadores de síntese de colesterol e suas concentrações no plasma 

relacionam-se inversamente com a absorção do colesterol (Miettinen et al., 

1989; Miettinen et al., 1990; Miettinen, Gylling, 2003; Gylling et al., 2004; 

Matthan et al., 2009). 

 

Figura 2 – Estrutura dos esteróis. 

 

A utilização dos FE com o objetivo de diminuir o colesterol no plasma 

foi, inicialmente, limitada por sua baixa solubilidade na gordura, o que 

dificulta sua incorporação em alimentos industrializados, e também pela 

descoberta posterior das estatinas, drogas muito mais eficazes na redução 

da colesterolemia (Rosenthal, 2000). Após o desenvolvimento de métodos 

que possibilitaram a esterificação do FE, foi possível sua incorporação mais 
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eficiente na gordura alimentar, sendo adicionado, inicialmente, às 

margarinas. Outros alimentos, como queijo cremoso, molhos para salada, 

iogurte e leite, também estão sendo enriquecidos com ésteres de FE ou de 

fitoestanol (Law, 2000). 

Uma dieta habitual fornece, em média, 150 a 400 mg/dia de FE 

(Weihrauch et al., 1978; Katan et al., 2003), e sua eficiência na redução da 

colesterolemia entre 10 e 15% foi observada com o consumo de 0,8 a 4 

g/dia (Patel et al., 2006). Investigações iniciais em seres humanos utilizaram 

doses elevadas de FE, pois acreditava-se que eram necessárias para 

impedir a absorção do colesterol (Grundy et al., 1969). Uma revisão de, 

aproximadamente, 40 estudos observou que a dose de 2 g/dia de FE 

resultou na redução de 10% do LDL-colesterol e que quantidades maiores 

não potencializam substancialmente essa ação (Katan et al., 2003).  

 

 

1.1.1 Mecanismos envolvidos na redução do colesterol 

 

O efeito hipocolesterolêmico dos FE pode ser explicado por dois 

mecanismos: competição no momento da absorção e estímulo da excreção 

transintestinal (TICE). 

 

 

1.1.2 Competição no momento da absorção 

 

A ação hipocolesterolêmica dos FE pode ser explicada por um 

mecanismo de competição com o colesterol nas micelas, estruturas 

compostas de ácidos biliares, ácidos graxos, diglicerídeos, monoglicerídeos, 

fosfolípides, lisofosfolípides, ácidos graxos, colesterol, FE e vitaminas 

lipossolúveis (Figura 3) (Law, 2000). Tanto os FE como os fitoestanóis, por 

serem muito hidrofóbicos, possuem grande afinidade físico-química pela 

micela na luz intestinal, interferindo, assim, na solubilização do colesterol 

nessa estrutura, favorecendo a maior permanência em seu interior em 
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detrimento do colesterol (Ikeda et al., 1988; Rosenthal, 2000; Law, 2000; 

Nissinen et al., 2002). Dessa forma, o colesterol é deslocado para fora dessa 

estrutura, aumentando a sua excreção nas fezes (Figura 3). Essa ação 

parece ser independente da quantidade de colesterol ingerida, como 

também do horário de administração dos FE, conforme demonstrado em 

pacientes hipercolesterolêmicos (Kassis et al., 2008).  

 

 

Figura 3 – Estrutura da micela e mecanismo de competição entre colesterol e FE no interior 
dessa estrutura: A – suplementação alimentar de FE; B – mecanismo de competição no 
interior da micela: o FE possui maior afinidade físico-química pela micela, dificultando a 
solubilização e incorporação do colesterol em seu interior; C – maior excreção fecal de 
colesterol. 

 

O colesterol alimentar também é transportado às células da mucosa 

intestinal por meio de micelas. A maior parte do colesterol alimentar 

encontra-se na forma livre, sendo esta preferencialmente absorvida em 

relação ao colesterol éster, em razão de sua melhor solubilidade na micela e 

especificidade por receptores intestinais (Compassi et al., 1995). Além disso, 

os ésteres são hidrolisados por esterases intestinais e pancreáticas. 

Embora o processo de absorção dos esteróis não esteja ainda 

completamente elucidado, diversos mecanismos moleculares envolvidos 

nessa etapa já foram propostos (Patel et al., 2006). A NPC1L1 é a principal 

proteína na membrana da borda em escova responsável pela captação 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Nissinen%20M%22%5BAuthor%5D
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desses esteróis (Altmann et al., 2004) (Figura 4). No interior do enterócito, o 

colesterol é, em sua maior parte, esterificado pela enzima acil-colesterol-acil 

transferase (ACAT2) e, posteriormente, incorporado aos quilomícrons na 

membrana basolateral, culminando na secreção dessas partículas para o 

sistema linfático. Uma pequena quantidade de colesterol não esterificado 

retorna para a luz intestinal por meio de transportadores específicos, 

denominados ATP-binding cassette transporter G5 (ABCG5) e ATP-binding 

cassette transporter G8 (ABCG8) (Figura 4) (Yu et al., 2002). 

 

Figura 4– Absorção dos esteróis no enterócito: A – aproximação da micela na borda em 
escova do enterócito; B – o colesterol e os FE não esterificados, isto é, na forma livre (CL e 
FL), entram na célula através da proteína transportadora de esteróis NPC1L1 C – o CL é 
esterificado pela ACAT2 no retículo endoplasmático (RE), assim como uma pequena parte 
dos FL também pode ser esterificada por meio dessa mesma enzima; D – a maior parte dos 
FL retorna à luz intestinal através das proteínas transportadoras ABCG5 e ABCG8 – o CE, 
juntamente com o fitoesterol éster, TG e apoB 48 CG, formam os QM, que são carreados 
pelo sistema linfático. 

 

 Em comparação ao colesterol, a proporção de esterificação dos FE é 

muito inferior, mas não tão mais baixa que possa explicar sua reduzida 

absorção (Lin et al., 2010). Além disso, os receptores ABCG5/G8 excretam 

os esteróis para a luz intestinal (Sanclemente et al., 2009). Por essas 

razões, na biologia normal, admitimos que o receptor NPC1L1 do enterócito 

seja muito menos eficiente para absorver FE que o colesterol (Ge et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Lin%20DS%22%5BAuthor%5D
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2008). Uma ínfima parte dos FE pode ser esterificada pela ACAT2, 

transportada, posteriormente, por lipoproteínas e excretada pela bile (von 

Bergmann et al., 2005) (Figura 4). A excreção biliar é, também, mais 

eficiente para os FE do que para o colesterol, possivelmente em razão da 

presença de transportadores ABCG5/G8 no canalículo biliar.  

 

 

1.1.3 Estímulo da excreção transintestinal de colesterol (TICE) 

 

Outra importante explicação para o efeito hipocolesterolêmico dos FE é 

o estímulo de excreção de colesterol pela mucosa intestinal, a qual ocorre 

independentemente da via biliar. Essa via é chamada de TICE ou excreção 

transintestinal de colesterol (van der Velde et al., 2010). O TICE é um 

sistema ativo presente na porção proximal do intestino delgado e envolve o 

transporte de colesterol nas membranas apical e basolateral dos enterócitos 

de volta para a luz intestinal (Figura 5). Concluiu-se que o heterodímero 

ABCG5/ABCG8 está envolvido na facilitação desse fluxo de colesterol 

induzido pelos FE (Brufau et al., 2011). 

 

 

Figura 5 - Esquema ilustrativo do TICE (excreção transintestinal de colesterol). É um 
sistema ativo presente na porção proximal do intestino delgado e envolve o transporte de 
colesterol nas membranas apical e basolateral dos enterócitos de volta para a luz intestinal. 
Adaptado de Le May et al., 2013. 
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1.1.4 Formas de consumo dos fitoesteróis 

 

Com relação à forma de administração dos FE, existem algumas 

controvérsias entre os estudos realizados com humanos. Plat et al. 

demonstraram, em indivíduos normocolesterolêmicos, que os FE poderiam 

ser consumidos isoladamente, sem a necessidade de associação a um 

alimento fonte de colesterol (Plat et al., 2000). No entanto, em estudo 

recente conduzido em hipercolesterolêmicos moderados, verificou-se que a 

ingestão diária de cápsulas contendo 2g de FE não reduziu 

significativamente a concentração de colesterol total ou LDL-c. Esse 

resultado enfatiza a importância do uso de alimentos fontes de gordura 

enriquecidos com os FE como melhor estratégia para se obter efeito 

desejável na redução do colesterol (Ottestad et al., 2013). O resultado deste 

último estudo corrobora estudos anteriores, os quais demonstraram redução 

do LDL-colesterol por meio da administração de alimentos, como 

margarinas, suplementados com ésteres de FE (Miettinen et al., 1995; Katan 

et al., 2003).  

Os produtos suplementados com FE e fitoestanóis têm se mostrado 

eficientes não somente no tratamento da hipercolesterolemia familiar, como 

também no controle do colesterol por causas secundárias em indivíduos 

diabéticos e portadores de síndrome metabólica (Lee et al., 2003; Sialvera et 

al., 2012). Estudo realizado em indivíduos portadores de síndrome 

metabólica demonstrou que o consumo de margarina suplementada com FE 

reduziu em 42% a concentração de triglicérides e em 16% a de colesterol 

livre; entretanto, não foram observados efeitos nas concentrações de 

marcadores inflamatórios e de disfunção endotelial entre os grupos 

(Gagliardi et al., 2010). Outro estudo recente demonstrou que os FE 

protegem contra a hipertrigliceridemia induzida pela dieta, provavelmente 

por meio de mecanismos que envolvem a modulação do metabolismo de 

ácidos graxos intestinais e redução na lipogênese hepática (Rideout et al., 

2014). No entanto, não há consenso na literatura em relação à ação dos FE 
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sobre a hipertrigliceridemia (Plat et al., Theuwissen et al., 2009; Rideout et 

al., 2014).  

Apesar da sua reconhecida ação sobre a redução da concentração 

plasmática de colesterol, a eficácia dos FE deve ser testada individualmente, 

uma vez que se demonstrou grande variabilidade na magnitude da resposta 

ao tratamento de indivíduos hipercolesterolêmicos (Lottenberg et al., 2003). 

Mais recentemente, uma publicação da European Atherosclerosis 

Society (EAS Consensus Panel) mostrou que a recomendação do consumo 

de FE/estanóis para o tratamento da hipercolesterolemia pode ser uma 

opção, mesmo quando combinada com estatinas. Entretanto, é necessário 

enfatizar que a inclusão destas substâncias deve estar associada à 

mudança de hábitos alimentares: preconiza-se o aumento do consumo de 

frutas, vegetais e grãos, além da adequação do consumo de alimentos ricos 

em gordura animal (Zampelas, 2014).  

 

 

1.2  Fitoesteróis e aterosclerose 

 

Embora a recomendação do uso de FE na redução do LDL-c esteja 

bem estabelecida, estudos com resultados controversos vêm levantando a 

questão sobre o uso de FE ser realmente seguro (Silbernagel et al., 2013). 

 

 

1.2.1 Estudos com humanos 

 

Argumento favorável à possível participação dos FE no 

desenvolvimento da aterosclerose é a sitosterolemia, doença genética rara 

na qual ocorre acúmulo de FE no plasma em decorrência de alterações nos 

receptores ABCG5 e ABCG8 (Berge et al., 2000). Nessa doença, os 

pacientes apresentam aterosclerose prematura, associada à elevada 

concentração plasmática de FE e concentração plasmática de colesterol 

normal. Essa elevada concentração de FE é ocasionada pelo aumento da 
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sua absorção e diminuição da excreção biliar de FE e outros esteróis. 

Entretanto, o aumento da absorção de FE não afeta a absorção de 

colesterol nesses pacientes (Salen et al., 2002). Isto provavelmente reflete o 

fato de os receptores ABCG5 e ABCG8 estarem mais envolvidos na 

excreção de FE do que de colesterol pela mucosa intestinal. 

Sabe-se que a suplementação com FE aumenta sua concentração nas 

partículas de LDL, as quais os direcionam para depósito nos tecidos, 

inclusive na artéria (Miettinen; Gylling, 2005). No entanto, não se sabe se o 

seu acúmulo na camada íntima se relaciona com a formação de placa de 

ateroma. Uma vez que a sitosterolemia está associada à presença de 

xantomas e placas de ateroma, e resulta em aterosclerose prematura, 

diversos estudos foram conduzidos com o objetivo de elucidar a ação dos 

FE sobre a doença aterosclerótica (Weingärtner et al., 2008).  

Dessa forma, a associação entre aumento de concentração plasmática 

de FE e maior risco cardiovascular vem trazendo preocupação quanto ao 

uso dessa terapia no tratamento da hipercolesterolemia moderada, conforme 

discutido em diversas revisões sobre o tema (Glueck et al., 1991; Sudhop et 

al., 2002; Weingärtner et al., 2008). 

Observou-se elevação das concentrações de -sitosterol e campesterol 

no plasma e no tecido valvar em portadores de doença cardiovascular 

(Helske et al., 2008) e em pacientes que sofreram endarterectomia de 

carótida (Miettinen et al., 2005). Por esse motivo, é possível haver relação 

entre a concentração de FE e a doença cardiovascular. No entanto, 

alterações na elasticidade da artéria carótida e na vasodilatação da artéria 

braquial não foram observadas em 200 indivíduos hipercolesterolêmicos 

com o consumo de 2 g/dia de estanóis (Raitakari et al., 2008). Os FE não 

alteraram a função endotelial em indivíduos diabéticos tipo 1 (Hallikainen et 

al., 2008). Em contrapartida, ações desfavoráveis dos FE estão sendo 

apontadas na função endotelial (Sabeva et al., 2009). 

Mudanças no equilíbrio entre absorção e síntese de colesterol e 

aumento moderado de FE no plasma têm sido sugeridas como aterogênicas 

(Silbernagel et al., 2009).  
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Helske et al. (2008) demonstraram que os FE se acumulam nas 

válvulas aórticas, mesmo em indivíduos com concentração normal de FE no 

plasma, levantando a possibilidade de que os FE representem risco ao 

desenvolvimento de estenose aórtica. Além disso, aumento dos FE 

circulantes resultou em sua concentração elevada nas válvulas aórticas, 

revelando que o mecanismo de deposição de FE nas válvulas aórticas está 

intimamente relacionado à concentração de FE no sangue (Weingärtner et 

al., 2008). 

Demonstrou-se, também, que os FE provocaram redução do diâmetro 

da artéria braquial em indivíduos hipercolesterolêmicos, fato não observado 

com os fitoestanóis (Hallikainen et al., 2006). Além disso, pacientes com 

histórico positivo de doença arterial coronariana familiar apresentaram 

elevada concentração plasmática de campesterol e sitosterol, apoiando a 

hipótese de os FE poderem representar um risco adicional para doença 

arterial coronariana (Sudhop et al., 2002). 

 

 

1.2.2 Estudos epidemiológicos 

 

Corroborando os resultados de investigações clínicas de intervenção, 

alguns estudos epidemiológicos associaram a concentração plasmática de 

FE a eventos cardiovasculares. No entanto, até o momento, os resultados 

desses estudos também se mostram controversos.  

Estudos prospectivos, EPIC-Norfolk e LASA, não demonstraram 

relação entre a concentração plasmática de FE e a doença cardiovascular 

em indivíduos saudáveis (Pinedo et al., 2007; Fassbender et al., 2008). Além 

disso, estudo multicêntrico italiano não demonstrou haver alterações nas 

concentrações plasmáticas de marcadores de absorção, como campesterol 

e sitosterol, com o uso de FE (Mannarino et al., 2009). 

O estudo Finnish 4S Investigation, que avaliou 868 pacientes com 

doença coronariana, constatou que aqueles em uso de estatina com 

recorrência de doença cardiovascular apresentavam maior concentração 
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plasmática de FE (Miettinen et al., 1998). Uma possível explicação seria a 

diminuição da síntese de colesterol observada com as estatinas, o que 

facilitaria a absorção de esteróis, tanto colesterol quanto FE, fato que 

elevaria a concentração plasmática de fitoesteróis (Miettinen; Gylling, 2009). 

Existem evidências demonstrando que os FE e fitoestanóis são mais 

eficientes na redução do colesterol plasmático em indivíduos com fenótipo 

de alta absorção e baixa síntese de colesterol (Plat et al., 2012).  

Os resultados do PROCAM (Prospective Cardiovascular Münster) 

mostraram associação positiva entre a concentração plasmática de FE e o 

risco cardiovascular (Assmann et al., 2006). Recentemente, o estudo LURIC, 

na Alemanha, indicou que o aumento na absorção de colesterol, 

caracterizada pelas elevadas concentrações de campesterol, sitosterol e 

colestanol, junto com baixa taxa de síntese de colesterol, indicada por menor 

concentração de latosterol no plasma, prediz aumento de mortalidade por 

doença cardiovascular (Silbernagel et al., 2010). Importante salientar que, 

nestes estudos, os FE são considerados marcadores de absorção de 

colesterol. Em outras palavras, maior capacidade absortiva de esteróis seria 

prejudicial, do ponto de vista cardiovascular, a despeito do bloqueio 

proporcional na síntese de colesterol por feedback. Chama a atenção que o 

tercil de valores de maior síntese e, consequentemente, de menor absorção, 

consistiu em casos com menos idade e menor concentração de proteína C 

reativa (PCR) no plasma – fatores previsíveis para menor grau de 

aterosclerose – porém, simultaneamente associados ao aumento de índice 

de massa corpórea (IMC), frequência de diabetes, hipertensão, 

trigliceridemia e diminuição do HDL-c – fatores que promovem mais 

aterosclerose. Portanto, fatores de proteção cardiovascular podem coincidir 

com os de maior risco em um mesmo grupo. Entretanto, interessante ter-se 

chegado a esse resultado após ajuste dos dados por fatores como idade, 

sexo, IMC, hipertensão, diabetes tipo 2, tabagismo e PCR, que diferiram 

entre aqueles no tercil dos que absorveram mais em comparação ao tercil 

dos que absorveram menos FE. 
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Em contraposição, simultaneamente, foram publicados novos dados do 

EPIC realizados na Espanha, mostrando menor risco cardiovascular entre os 

indivíduos que apresentavam maior concentração plasmática de FE 

(Escurriol et al., 2010). Isso seria previsível se considerássemos que maior 

concentração plasmática de FE é consequência do aumento de sua 

ingestão, o que os autores efetivamente mostram para os casos controles, 

mas, infelizmente, não para os casos de doença cardiovascular. Na hipótese 

de haver efeito cardiovascular benéfico, notoriamente refletir-se-ia em 

bloqueio na absorção de colesterol, com aumento de sua síntese corpórea e 

redução no LDL-c. Por outro lado, se a concentração de FE no plasma 

meramente refletir maior capacidade de absorver esteróis de um modo 

geral, a saber, FE e colesterol, essa última condição seria compatível 

apenas com pior prognóstico para doença cardiovascular, o que contraria a 

conclusão dos autores. Importante ressaltar, no entanto, que, nessa última 

investigação, não houve suplementação de FE na dieta dos casos 

estudados. Houvesse essa suplementação, os resultados obtidos seriam 

compatíveis com o fato de o elevado consumo de frutas e hortaliças se 

relacionar com menor risco cardiovascular (Iqbal et al., 2008) e, 

coincidentemente, com maior ingestão de FE que, simultaneamente, eleva a 

concentração destes no plasma, porém beneficamente reduz o LDL-c. A 

princípio, esse fato impede interpretar o aumento da concentração 

plasmática de FE como indicativo de maior absorção de esteróis (colesterol 

e FE), visto que o papel dos FE alimentares é, necessariamente, bloquear a 

absorção intestinal de colesterol, conforme demonstrado utilizando a técnica 

de balanço fecal de esteroides (Gylling; Miettinen, 1996). Nessa situação, a 

consequência obrigatória é maior síntese corpórea de colesterol, o que 

deveria ser comprovado por aumento de precursores de colesterol no 

plasma e, eventualmente, queda associada do LDL-c. No entanto, 

surpreendentemente, o oposto do esperado é descrito nessa investigação, a 

saber, maior ingestão de FE – que, de fato, elevou a sua concentração no 

plasma – promoveu, paradoxalmente, diminuição da síntese de colesterol, 

caracterizada por diminuição da concentração do precursor latosterol no 
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plasma. Essa diminuição, condizente apenas com a elevação de FE, 

refletindo, também, maior absorção de colesterol, contraria toda a literatura 

sobre efeitos farmacológicos dos FE (Escurriol et al., 2010). 

Uma das dificuldades de se associar a concentração de FE no plasma 

com doença vascular coronariana é o fato de que os estudos 

epidemiológicos foram realizados utilizando-se apenas a medida da 

concentração plasmática de FE. Infelizmente, não há estudos de 

suplementação em longo prazo que avaliem os desfechos cardiovasculares. 

Além disso, deve-se considerar, também, a grande variabilidade da 

concentração de FE no plasma, decorrente da presença de diferentes 

polimorfismos genéticos (Berge et al., 2002). 

Esses resultados antagônicos obtidos em populações e a dificuldade 

na interpretação dos dados, notadamente os do EPIC, levam-nos a 

questionar se, de fato, o emprego dos FE teria utilidade na prevenção da 

aterosclerose. 

 

 

1.2.3 Estudos com células 

 

Ação direta dos FE na formação de placa de ateroma é uma 

possibilidade, assim como a sua atividade biológica intracelular. Nesse 

sentido, diversos tipos celulares vêm sendo utilizados como modelo para 

melhor elucidar as ações específicas dos FE. Por exemplo, estudos com 

células cancerígenas demonstraram que os FE podem tanto reduzir (Driscoll 

et al., 1996) como bloquear (Ju et al., 2004) a proliferação celular, sendo o 

seu efeito dependente da dose e do tipo celular. Em razão desses achados, 

vem sendo também investigada a ação dos FE sobre as células endoteliais 

e da musculatura lisa. Demonstrou-se in vitro que os FE inibem tanto a 

proliferação de células musculares lisas (CML) como a formação de placa, 

evidenciando, assim, a sua ação antiproliferativa, mas sem provas da sua 

citoxicidade (Atif et al., 2001). Com relação a esse aspecto, estudo mais 

recente revelou intensa propriedade citotóxica dos FE sobre as células 
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endoteliais, diminuindo, mesmo em baixas concentrações, a viabilidade de 

células endoteliais da aorta abdominal (Rubis et al., 2008). Os autores 

atribuem a essa ação o fato de os FE serem mais oxidados que o colesterol 

e, possivelmente, deslocarem colesterol da membrana celular, prejudicando 

a sua integridade. 

Outro estudo demonstrou que o -sitosterol exibiu atividade anti-

inflamatória em células endoteliais aórticas humanas (Loizou et al., 2010). 

 

 

1.2.4 Estudos em animais   

 

Animais com ablação gênica para a apolipoproteína E (ApoE-KO) 

alimentados com dieta hiperlipídica com a finalidade de induzir aterosclerose 

foram divididos em dois grupos e receberam, respectivamente, dietas com e 

sem FE (Moghadasian et al., 1997). Os FE reduziram a colesterolemia e 

retardaram o desenvolvimento de aterosclerose (Moghadasian et al., 1997). 

Posteriormente, os mesmos autores utilizaram o mesmo modelo de animais, 

porém divididos em três grupos, os quais receberam, respectivamente, dieta 

chow, dieta enriquecida com FE e Probucol – uma droga antioxidante e 

redutora da colesterolemia – e observaram redução da colesterolemia tanto 

com Probucol quanto com FE. Entretanto, observaram atividade 

antiaterogênica apenas com os FE, os quais também induziram aumento de 

HDL, diminuição do fibrinogênio e da atividade da lipase hepática 

(Moghadasian et al., 1999). É importante ressaltar, no entanto, que, embora 

o Probucol reduza a colesterolemia, ele, adversamente, reduz também o 

HDL, eleva o fibrinogênio e, no ser humano, induz alterações 

eletrocardiográficas. Assim, essas diferenças encontradas nos parâmetros 

avaliados podem ter decorrido apenas da ação exacerbada do Probucol. No 

entanto, com a finalidade de avaliar se os FE reduzem a aterogênese 

induzida pelo Probucol, camundongos ApoE-KO foram submetidos à dieta 

aterogênica suplementada com FE, a Probucol ou à combinação deles 

(Moghadasian, 2006). Os autores verificaram que os FE minimizaram a ação 
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indesejável do Probucol, diminuindo lesões ateroscleróticas, e provocaram 

elevação do HDL-colesterol.  

Dando continuidade a essa linha de investigação, o mesmo grupo de 

pesquisadores avaliou, também, no mesmo modelo de animais, a ação dos 

FE tanto sobre o desenvolvimento da placa aterosclerótica como sobre os 

marcadores inflamatórios (Nashed et al., 2005). Os FE reduziram a 

interleucina-6 (IL-6) e elevaram a interleucina-10 (IL-10), citoquinas, 

respectivamente, pró e anti-inflamatórias, induzindo, assim, fenótipo menos 

inflamatório. Essas alterações dos biomarcadores foram acompanhadas de 

menor lesão aterosclerótica (Nashed et al., 2005). Demonstrou-se, também, 

que a redução da lesão em camundongos ApoE-KO foi dependente da 

concentração de FE na dieta, com diferença estatística apenas quando se 

utilizou a suplementação de 2%, não tendo sido observada alteração com as 

concentrações de 1% (Calpe-Berdiel et al., 2005). 

Apesar de diversas investigações terem mostrado redução de lesões 

ateroscleróticas com os FE, outros estudos contradizem esses resultados. 

Animais ApoE-KO, alimentados com dieta hiperlipídica com a finalidade de 

indução de aterosclerose, e a regressão da lesão aterosclerótica foi 

conseguida por introdução de dieta normal ou enriquecida com FE 

(Moghadasian et al., 1999). O período de indução provocou elevação de 

colesterol, ao passo que, na fase de regressão, houve diminuição do 

colesterol nos dois grupos em comparação ao período anterior. Os FE, 

porém, não potencializaram a redução do colesterol com a dieta 

normolipídica. Com relação à lesão, ambos os grupos continuaram com 

aumento da placa aterosclerótica, embora os FE tenham induzido menor 

progressão. Os autores concluem que os FE não foram eficientes na 

regressão da lesão, provavelmente por não terem induzido diminuição 

substancial da colesterolemia nesses animais. Mais recentemente, 

encontrou-se resultado semelhante, mostrando correlação positiva entre a 

concentração plasmática de FE e lesão aterosclerótica no mesmo modelo de 

animais (Weingärtner et al., 2008). Ainda nesse estudo, os autores 

observaram aumento da extensão da lesão cerebral após isquemia em 
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camundongos wild-type. Entretanto, a quantidade de FE utilizada nesse 

animal experimental foi 100 vezes maior à que costuma ser suplementada 

em humanos (Weingärtner et al., 2008).  

Algumas críticas podem ser feitas em relação ao modelo de 

camundongos ApoE-KO para estudos de progressão ou regressão da 

aterosclerose, pelo fato de induzirem hipercolesterolemia muito acentuada 

menos frequentemente encontrada em seres humanos e, 

consequentemente, produzirem lesões muito graves, dificultando a 

comparação da ação de diferentes dietas. Alguns autores afirmam que esse 

não é um modelo ideal para esse tipo de investigação (Moghadasian et al., 

1999).  

Recente investigação foi conduzida em camundongos com ablação 

para ABCG5/G8 para se determinar a significância do sistema de excreção 

de FE do organismo (McDaniel et al., 2013). Os animais alimentados com 

dieta rica em FE apresentaram morte prematura, acúmulo de FE em 

diversos tecidos, anormalidades hepáticas e graves lesões cardíacas, 

indicando um efeito extremamente tóxico dessa dieta. Esses efeitos não 

foram observados nos animais wild-type. Assim, os resultados sustentam a 

conclusão de que os FE são excretados do organismo por um sistema 

bastante eficiente, pois, em elevadas concentrações, são tóxicos (McDaniel 

et al., 2013).   

Outras pesquisas relacionando o consumo de FE com lesão 

aterosclerótica foram conduzidas em camundongos LDLr-KO, com a 

vantagem de induzir colesterolemia mais próxima da encontrada na 

população humana. Plat et al. (2006) demonstraram que, em camundongos 

LDLr-KO heterozigotos alimentados com FE, o aumento da concentração de 

FE no plasma não se relacionou com aterogenicidade e que os FE inibiram 

ou mesmo induziram a regressão de lesões existentes. Corroborando as 

ações benéficas dos FE, não se encontrou associação entre aumento de 

lesão aterosclerótica em camundongos LDLr-KO homozigotos com a 

concentração plasmática de FE; porém, ao contrário dos demais, nesse 

estudo, os animais não foram suplementados com FE (Wilund et al., 2004). 
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O consumo de FE e fitoestanol aumenta a expressão gênica de RNAm 

para enzima conversora de angiotensina I, óxido nítrico sintase 1 e 3, e 

cicloxigenase, que estão associados com aumento da pressão diastólica em 

ratos hipertensivos (Chen et al., 2009). Resultados opostos foram obtidos 

em estudo com hamsters (Ntanios et al., 2003), nos quais os FE inibiram o 

desenvolvimento da aterogênese, reduzindo colesterol total e LDL-c, apesar 

do aumento de FE no plasma, fato que não contribuiu para o 

desenvolvimento de foam cells na artéria. Desta forma, estudos em animais 

apresentam controvérsias em relação à ação dos FE sobre a aterogênese. 

Importante lembrar que as dietas utilizadas na maior parte dos estudos 

foram suplementadas com colesterol, ou colesterol associado a ácido biliar, 

tendo como inconveniente o desenvolvimento de lesões hepáticas. Por essa 

razão, não são modelos fisiológicos de ação da dieta na aterosclerose. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 JUSTIFICATIVA 
 



2 Justificativa   25 

2  JUSTIFICATIVA  

 

 

Com base nos dados controversos encontrados na literatura, levanta-

se a questão se há alguma evidência de que, embora os FE reduzam a 

colesterolemia, possam contribuir para o desenvolvimento de placas 

ateroscleróticas. A maior parte dos estudos experimentais com o objetivo de 

avaliar as possíveis ações aterogênicas dos FE foi conduzida em animais 

ApoE-KO, os quais desenvolvem grave hipercolesterolemia, a qual não é 

compatível com os valores de colesterol, mesmo que geneticamente 

elevados, encontrados em humanos. Além disso, esses animais 

desenvolvem, em poucas semanas, aterosclerose grave, o que dificulta a 

comparação da formação de placas entre o controle e o grupo de animais 

que recebeu fitoesterol. No entanto, modelo animal, utilizando camundongos 

LDLr-KO, deve ser mais eficiente, pois mimetiza o perfil lipídico e o grau de 

hipercolesterolemia encontrado no ser humano, desde que não prejudicado 

por ingestão de colesterol. 

Em razão da existência de estudos humanos mostrando associação 

positiva entre a concentração plasmática de FE com aterogênese, realizados 

posteriormente à publicação do National Cholesterol Education Program de 

2002, torna-se necessária a realização de mais investigações no sentido de 

elucidar as suas possíveis implicações na gênese da aterosclerose.  
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3  OBJETIVO  

 

 

O objetivo deste estudo é determinar se a elevação da concentração 

plasmática de FE em decorrência da sua suplementação na dieta induz o 

seu depósito na parede da artéria e pode estar envolvido no 

desenvolvimento da placa aterosclerótica.  
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4  MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 

4.1  Animais 

 

Foram utilizados 20 camundongos (LDLr-KO), machos, em idade de 

desmame (21 dias), com base genética na linhagem C57BL/6J. As matrizes 

foram adquiridas do Jackson Laboratory (Bar Harbor, EUA) e a colônia 

criada no biotério da Reumatologia na Faculdade de Medicina da USP. 

Os animais foram mantidos no biotério da Reumatologia na Faculdade 

de Medicina da USP, com temperatura controlada, ciclo claro/escuro 

alternado de 12 horas por 16 semanas até o momento do experimento. O 

consumo de ração e água foi ad libitum. 

 

 

4.2  Protocolo alimentar 

 

Os animais foram divididos em dois grupos de forma aleatória, sendo 

10 animais por grupo, os quais receberam, respectivamente, ração 

hiperlipídica (40% do valor calórico total sob a forma de gordura), 

suplementada ou não com FE 2%, por um período de 16 semanas. A 

mistura de FE foi gentilmente fornecida pela empresa Resitol Indústria 

Química Ltda, Santa Catarina, Brasil e era composta por β-sitosterol na 

maioria. As dietas foram preparadas pela empresa Nutriexperimental 

(Campinas, SP), seguindo as recomendações do American Institute of 

Nutrition (Reeves et al., 1993), e peletizadas em nosso laboratório 

(Laboratório de Lípides, FMUSP). A gordura utilizada no preparo das rações 

foi fornecida gentilmente pela Unilever (Valinhos, SP). A composição de 

nutrientes em relação ao valor calórico total (VCT) da dieta foi de 40% de 

carboidratos, 40% de gorduras e 20% de proteínas. 
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Tabela 1 – Composição percentual dos ácidos graxos presentes na gordura utilizada no 
preparo da dieta. 

Ácido Graxo % 

Caprílico (8:0)  

Cáprico (10:0)  

Láurico (12:0) 0,81  0,00 

Mirístico (14:0) 1,07  0,00 

Palmítico (16:0) 39,42  0,01 

Margárico (17:0) 0,09  0,00 

Esteárico (18:0) 4,55  0,01 

Oleico (18:1, n-9) 38,96  0,00 

Vacênico (18:1, n-7) 0,93  0,02 

Linoleico (18:2, n-6) 12,70  0,01 

-Linolênico (18:3, n-3) 0,57  0,00 

Eicosanoico (20:0) 0,35  0,00 

Eicosenoico (20:1, n-9) 0,13  0,00 

Docosanoico (22:0) 0,10  0,00 

Tetracosanoico (24:0)  

Saturados 46,38  0,01 

Monoinsaturados 40,27  0,00 

Polinsaturados 13,27  0,01 

 

Os animais foram pesados semanalmente e o consumo alimentar foi 

estimado diariamente pela diferença entre o peso da ração oferecida e a 

sobra.  

Após 16 semanas, os animais foram mantidos em privação alimentar 

por 12 horas e anestesiados com cetamina (100 mg/kg, ip, Ketalar; Parke-

Davis, SP) e xilazina (10 mg/kg, ip, Rompum; Bayer S.A., SP). Em seguida, 

os animais foram dessangrados pela veia subclávia e o sangue foi coletado 

em tubos contendo EDTA 0,1%. Os experimentos com os animais foram 

conduzidos de acordo com as normas estabelecidas pelo Comitê de Ética da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e o protocolo 

experimental foi aprovado pelo mesmo comitê (CAPPesq 100/11).  

Em seguida, o coração ligado à aorta, o fígado e o tecido adiposo 

periepidimal foram dissecados, pesados e congelados em nitrogênio líquido 

e, imediatamente, estocados em ultracongelador (-80ºC). 
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4.3  Lípides plasmáticos 

 

O plasma foi obtido por centrifugação e armazenado a -80°C. As 

determinações da concentração plasmática de CT e TG foram realizadas 

manualmente com a utilização de kits enzimático-colorimétricos (Roche 

Diagnostics-Mannheim, Alemanha) utilizando alíquota de 10 µL de plasma. 

 

 

4.4  Perfil de lipoproteínas 

 

O perfil de lipoproteínas foi determinado por cromatografia em gel de 

filtração (FPLC). As frações foram coletadas e agrupadas de acordo com os 

picos das frações de VLDL, LDL e HDL. Alíquotas de cada fração foram 

utilizadas para determinação das concentrações de colesterol e triglicérides 

por kit enzimático-colorimétrico (Labtest Diagnóstica, MG). 

 

 

4.5  Preparo das artérias para análise da área de lesão 

 

Para assegurar a integridade do coração ligado à aorta, foi empregada 

uma substância criopreservante (Tissue Tek, OCT; Sakura) e, em seguida, 

as amostras foram congeladas em nitrogênio líquido. Foram realizados 

cortes seriados com espessura de 4 µm, com início na região da raiz aórtica 

até o início da aorta ascendente (correspondente às áreas C e D; ver Figura 

6), com o uso de criostato. A região estudada foi determinada seguindo 

protocolo de Paigen et al. (1987). Os fragmentos foram fixados em lâminas 

silanizadas e mantidos a -20°C para posterior análise da área de depósito de 

lípides e infiltrado de macrófagos na lesão arterial. Foram fixados quatro 

cortes em cada lâmina, analisados em intervalos de 80 µm, para assegurar 

uma análise representativa da área estudada. 
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Figura 6 – Anatomia do coração de camundongos. A distância entre B e C é de, 
aproximadamente, 250 ± 58 µm e, entre C e D, 280 ± 67 µm. A área avaliada compreende a 
distância entre C e D (Paigen B et al., 1987).  

 

 

4.6  Análise da área de depósito de lípides 

 

Os fragmentos foram corados com Oil Red O (Sigma-Aldrich, Brasil) e 

contracorados com hematoxilina de Carazzi. A quantificação do depósito 

lipídico foi determinada em sistema de imagem digital (Leica Qwin, Leica 

System) e software específico (Image-Pro Plus-Media Cybernetics, MD, 

USA) por um segundo avaliador que desconhecia o protocolo experimental. 

A média das áreas foi calculada para cada animal e, subsequentemente, 

para cada grupo.  

 

 

4.7  Determinação do conteúdo de macrófago na área de lesão 
 aterosclerótica por imuno-histoquímica 

 

Para se determinar os fatores que contribuem para o avanço da lesão 

aterosclerótica, foi avaliado o infiltrado de macrófagos que, entre outros 

eventos, participam do acúmulo de lípides na parede da artéria. O conteúdo 

de macrófagos foi determinado por imuno-histoquímica.  
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Cortes da raiz aórtica foram fixados em acetona (4ºC; 10 min.) e 

lavados em água corrente. Em seguida, foram bloqueados por 30 min. com 

solução tampão tris – TBS + albumina de soro bovino (BSA, 1%) + Tween 

20 (0,05%) + leite desnatado (2%) – por 30 min. As lâminas foram incubadas 

overnight a 4°C com anticorpo primário rat anti mouse CD68 (1:500) 

(Serotec). Em seguida, as lâminas foram lavadas com TBS + Tween 20 

(0,05%), incubadas por 30 min. com H2O2 (3%) para bloqueio da peroxidase 

endógena, novamente lavadas com TBS + Tween 20 (0,05%) e incubadas 

por 50 min. com anticorpo secundário sheep anti rat IgG conjugado a 

peroxidase (1:600). Foi aplicado substrato de revelação (DAB Substrate Kit-

Vector) segundo informações do fabricante. As lâminas foram contracoradas 

com hematoxilina de Carazzi. A área marcada com DAB (marrom), 

correspondendo ao infiltrado de macrófagos na parede da artéria, foi 

quantificada utilizando sistema de imagem digital (Leica Qwin, Leica System) 

e software específico (Image-Pro Plus-Media Cybernetics, Bethesda, MD, 

USA). As médias das áreas foram calculadas para cada animal e, 

subsequentemente, para cada grupo.  

 

 

4.8  Cromatografia gasosa/espectrometria de massa (CG/MS)  

 

4.8.1 Medida da concentração de fitoesteróis no plasma 

 

As concentrações de FE (campesterol, β-sitosterol, latosterol) no 

plasma foram medidas por cromatografia gasosa em cromatógrafo a gás 

(GC) acoplado ao espectrofotômetro de massa (MS) marca Shimadzu 

GCMS-QP2010 plus (Kioto, Japão) utilizando versão 2.5 do software GCMS 

solution (Miettinen et al., 1965).    

Amostras do plasma (200 L) foram misturadas com o padrão interno 

(1 g de 5α-colestane) e saponificadas com 1 mL de KOH diluído em etanol 

(1 mol/L) a 60°C por 1 hora. Em seguida, a amostra foi misturada com 1 mL 

de água e extraída por duas vezes com 2 mL de hexana. O extrato de 
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hexana contendo os esteróis foi seco sob fluxo de nitrogênio e derivatizado 

com solução silanizante, composta de 100 µL de piridina e 100 µL de 

BSTFA (N, O-bis (trimetilsilil) trifluoroacetamida) + 1% TMCS 

(trimetilclorosilane) (1:1, v/v) (Supelco 33155-U) e incubada por 1 hora a 

60°C. 

Um microlitro da amostra derivatizada foi injetado no cromatógrafo pelo 

injetor automático em modo de injeção split com taxa de split 1:3 e a 

temperatura do injetor foi mantida em 280°C. A separação foi realizada na 

coluna capilar Restek (100% dimethyl polysiloxane - Rxi13323) 1ms, 30 

metros de comprimento, diâmetro interno 0,25 mm, por 30 min., usando 

hélio como fase móvel com velocidade linear constante de 45,8 cm/s, e a 

temperatura do forno foi mantida em 280°C. O espectrômetro de massa 

operou em modo de elétron de impacto a uma voltagem de ionização de 70 

eV, com a temperatura da fonte de íons e da interface a 300°C.  

O GCMS-QP2010 Plus oferece a possibilidade de adquirir dados no 

modo Scan (todos os íons dos esteróis foram monitorados) e monitoramento 

do íon selecionado (SIM – single ion monitoring) no mesmo pico. A escolha 

dos íons monitorados foi obtida analisando os cromatogramas com detecção 

em modo scan, em comparação com outras referências (Ahmida et al., 

2006), o que nos permitiu a escolha do modo SIM.  

Os íons selecionados foram: m/z = 217, 149 e 109 para 5 -colestane; 

m/z = 129, 382 e 343 para campesterol e m/z = 129, 357 e 486 para 

sitosterol, possibilitando maior sensibilidade na quantificação. A 

quantificação baseou-se no cromatograma de íons totais (TIC – total ions 

chromatogram), com correção pelo padrão interno 5 -colestane. A 

identificação baseou-se na comparação com os tempos de retenção e os 

espectros de massa da curva-padrão, como mostrado abaixo. 
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Tabela 2 – Comparação com os tempos de retenção e os espectros de massa da curva-
padrão 

 íon alvo íon 1 íon2 tempo de retenção (minutos) 

5 -COLESTANE 217 149 109 7,343 

LATOSTEROL 255 213 458 15,427 

CAMPESTEROL 129 382 343 17,197 

β-SITOSTEROL 129 486 357 20,820 

 

Foi adicionado ao plasma 5 -colestane (5 g/mL) como padrão interno.  

 

 

4.8.2  Medida da concentração de esteróis nas artérias, fígado, 
 intestino e baço 
 

As artérias, fígado, intestino e baço foram delipidados em clorofórmio: 

metanol (2:1) conforme método descrito por Folch et al. (1957). O extrato foi 

dividido em duas alíquotas, uma delas para medir o colesterol livre e a outra 

alíquota saponificada com 1 mL de hidróxido de potássio (KOH) diluído em 

etanol (1 mol/L) a 60°C por 1 hora para determinação do CT e FE 

(campesterol, β-sitosterol e latosterol). Após a saponificação, os esteróis 

foram extraídos com 2 mL de hexana. Ambos os extratos contendo 

colesterol livre e total foram submetidos aos mesmos procedimentos de 

cromatografia para o plasma, diferindo apenas no tempo total da 

cromatografia (17 min) e pelos íons selecionados, que foram: m/z = 121, 129 

e 329. A quantificação baseou-se no cromatograma de íons totais (TIC), com 

correção pelo padrão interno. A identificação baseou-se na comparação com 

os tempos de retenção e os espectros de massa da curva-padrão: 

 

 íon-alvo íon 1 íon2 tempo de retenção (minutos) 

COLESTEROL 121 129 329 13,600 

 

A concentração dos esteróis na aorta foi corrigida pela concentração de 

proteína (Lowry et al., 1951), ao passo que a concentração do fígado, 

intestino e baço foi corrigida pelo peso dos tecidos correspondentes. 
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4.9  Análise de expressão de RNA mensageiro por RTq-PCR em 
 tempo real dos macrófagos de peritônio e do fígado de 
 camundongos 

 

4.9.1 Extração do RNA e avaliação da integridade 

 

A extração do RNA foi padronizada por meio do emprego de colunas 

RNeasy Mini Kit (QIAGEN, Hilden, Alemanha), que permite extrair moléculas 

de RNA por meio de sua adesão à membrana de sílica da coluna. A 

utilização desta coluna dispensa o tratamento com DNase, pois a membrana 

remove eficientemente a maior parte do DNA contaminante. Para a 

avaliação da integridade, foi utilizado o kit RNA 6000 Nano (Agilent 

Technologies, Walbronn, Alemanha), que se baseia na separação 

eletroforética do RNA em microchips e leitura do sinal de fluorescência no 

aparelho Agilent 2100 Bioanalyzer (Agilent Technologies, Walbronn, 

Alemanha). Neste método, a integridade do RNA é determinada pelo cálculo 

do RIN (RNA Integrity Number). Este sistema visa eliminar a subjetividade 

no controle de qualidade do RNA e baseia-se em “notas” de 1 a 10 que são 

dadas às amostras, sendo 1 correspondente ao maior grau de degradação e 

10 ao maior grau de preservação do RNA. Todas as amostras obtidas 

apresentaram RIN maior que 7,0, que assegura amostras de ótima 

qualidade. Para extração do RNA do fígado, aproximadamente, 35 mg do 

tecido hepático de cada animal foram macerados com 600 µL de tampão de 

lise (RLT) da Quiagen em aparelho Precellys (5500 rpm/5 min/4ºC). Neste 

aparelho, são colocados tubos contendo microesferas que permitem a lise 

celular e homogeneização das amostras. Em seguida, o homogenato foi 

centrifugado a 13.000 rpm por 3 min a 4ºC e o sobrenadante foi coletado 

para continuidade da extração nas colunas RNeasy Mini Kit (QIAGEN, 

Hilden, Alemanha). 
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4.9.2 RTq-PCR em tempo real  

 

A primeira etapa consiste na transcrição reversa, ou seja, síntese de 

cDNA a partir do RNA extraído, utilizado o kit High Capacity RNA-to-cDNA 

(Applied Biosystems, Foster City, EUA). A reação é realizada em 

termociclador PTC-100 (MJ Research, Waltham, EUA), de acordo com o 

protocolo do produto, partindo-se de uma concentração inicial de 1.000 ng 

de RNA/μL. 

A segunda etapa consiste na análise de expressão gênica por 

amplificação do cDNA em tempo real. Foram utilizadas sondas marcadas 

com FAM adquiridas no formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied 

Biosystems, Foster City, EUA) identificadas pelos códigos abaixo: 

 

Gene estudado macrófago Código 

ABCA1 Mm00442646_m1 

ABCG1 Mm00437390_m1 

LOX-1 Mm00454586_m1 

CD-36 Mm01135198_m1 

Gene estudado fígado Código 

SREBP1c Mm00550338_m1 

SREBP2 Mm01306292_m1 

MTP Mm00435015_m1 

CPT Mm00487191_g1 

LXR Mm00437265_g1 

PPArα Mm00440939_m1 

PPAr gama Mm01184322_m1 

 

Na seleção das sondas, tomou-se o cuidado de escolher aquelas que 

amplificam junções exônicas, mais uma vez, a fim de reduzir o impacto de 

contaminação por DNA. Os demais reagentes para a reação de PCR foram 

adquiridos em solução denominada Gene Expression Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City, EUA). O protocolo de amplificação do sistema 

TaqMan recomendado pelo fabricante foi: 

1) um ciclo de 2 min a 50°C; 

2) um ciclo de 10 min a 95°C; e  

3) 40 ciclos intercalando 15 s a 95°C e 1 min a 60°C.  
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As reações de PCR em tempo real foram realizadas em três réplicas no 

aparelho StepOnePlus Real Time PCR System (Applied Biosystems, Foster 

City, EUA) e os resultados analisados pelo software StepOne versão 2.1 

(Applied Biosystems, Foster City, EUA). 

Para a padronização dos controles endógenos, foram escolhidos 6 

genes constitutivos (β-actina, PGK1, GAPDH, HPRT1 e 18S) a partir de 

levantamento da literatura (Lossos et al., 2003; Arazi et al., 2008), os quais 

foram testados em 8 amostras (4 do grupo-controle e 4 do grupo FE). Os 

resultados de expressão gênica dessas amostras foram submetidos à 

análise no programa DataAssist versão 2.0 (Applied Biosystems, Foster City, 

EUA), que se fundamenta nos princípios estabelecidos por Vandesompele et 

al. (2002) para escolha do controle endógeno. Os dois genes que 

apresentaram menor variação de expressão entre as amostras foram β-

actina e GAPDH (glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase), sendo 

eleitos os controles endógenos do estudo. 

O método escolhido para o cálculo da quantificação relativa foi o Ct 

comparativo (ΔΔCt) (Livak; Schmitgen, 2001), em virtude do grande número 

de amostras e genes-alvo a serem analisados. Neste método, não há 

necessidade de utilizar curva-padrão em todas as placas, o que reduz o 

consumo de tempo e de reagentes. No entanto, para que esse método 

possa ser utilizado, é necessária validação das eficiências dos ensaios dos 

genes-alvo e dos controles endógenos, que devem ser semelhantes.  

Em função do grande número de amostras e genes analisados, não foi 

possível realizar todas as reações de PCR ao mesmo tempo. Para minimizar 

a variação interensaio, cada placa de reação continha sempre o mesmo 

número de amostras dos grupos-controle e FE. Cada reação de PCR dos 

genes-alvo sempre foi acompanhada, na mesma placa, dos dois controles 

endógenos, prática ideal recomendada na metodologia de PCR em tempo 

real (Bustin et al., 2009). 

Os valores de Ct (cycle threshold) obtidos nas curvas de amplificação 

de cada gene foram configurados, na padronização inicial, para se situarem, 

aproximadamente, no ponto médio da fase exponencial, de acordo com as 
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recomendações da metodologia. Para cada gene, foi utilizado sempre o 

mesmo Ct em todas as reações. Os valores da linha de base utilizados 

foram os estabelecidos pelo próprio software de análise (StepOne Plus 

versão 2.1), uma vez que se encontravam dentro dos parâmetros 

recomendados. 

O cálculo da quantificação relativa (RQ) é realizado pelo software e, 

resumidamente, baseia-se nas seguintes fórmulas:  

 

∆Ct = Ctgene-alvo – Ctcontrole endógeno 

 

Ctgene-alvo e Ctcontrole endógeno correspondem à média dos valores de Ct 

das triplicatas. No caso de dois controles endógenos, como utilizado em 

nosso estudo, o software foi programado para levar em consideração o valor 

de ambos no cálculo. 

 

 

4.10  Análise estatística 

 

Utilizou-se teste t de Student para a comparação dos grupos. 

Considerou-se o nível de significância de 5% para todas as análises 

(P<0,05). Tabelas e figuras apresentam dados como média ± DP. A 

avaliação dos dados foi feita com o uso do programa GraphPad Prism 

(GraphPad Software Inc., EUA). 

A normalidade dos valores obtidos nos ensaios de PCR em tempo real 

foi verificada com teste de Shapiro-Wilk e pela inspeção visual de gráficos 

Q-Q (Q-Q plot). Utilizou-se teste t de Student para analisar a expressão 

daqueles genes cujos valores de Ct obedeceram à distribuição normal. A 

expressão dos genes cujos Cts não seguiram a distribuição normal foi 

avaliada por teste de Wiconxon-Mann-Whitney. 
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Para comparação da expressão dos genes CPT, LXR, MTP, PPAR-α, 

PPAR-γ, SREBP1C e SREBP2, utilizou-se teste t de Student não pareado 

com a suposição de que as variâncias das expressões gênicas nos grupos-

controle e FE não são idênticas (procedimento de Welch). 

Em adição ao teste estatístico formal, optamos complementar a 

comparação da expressão destes genes por meio de estimação das médias 

de Ct e de respectivos intervalos de confiança. Além de permitir a 

comparação da expressão gênica entre os grupos, a análise por estimação 

fornece uma ideia da grandeza do acúmulo do transcrito nos grupos e da 

diferença desse acúmulo (Altman 1997). A estimação da média (e intervalo 

de confiança) dos Cts dos genes em cada grupo foi feita pelo método de 

bootstrapping. Ele foi escolhido por sua capacidade de fornecer um 

resultado mais robusto e por não requerer que sejam feitas suposições 

quanto à distribuição da população (Calmettes et al., 2012). Esta técnica 

consiste em retirar, com reposição, subgrupos aleatórios do conjunto original 

de dados. A cada reamostragem, é calculado o parâmetro de interesse 

(média dos Cts de cada gene, no caso do presente trabalho). Após o 

número previsto de reamostragens, os valores das médias obtidas de cada 

subgrupo de dados é utilizado para computar a média empírica, os 

parâmetros de dispersão e o intervalo de confiança. 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando a linguagem 

estatística R (versão 2.13.0). Foram utilizados, além da linguagem R, o 

pacote “boot” para esta mesma linguagem nas estimações por 

bootstrapping. Os valores de Ct para cada gene e grupo foram obtidos após 

1.000 reamostragens. Os intervalos de confiança empíricos foram 

determinados a partir dos valores que correspondem, respectivamente, 

percentil 2,5 e 97,5 dos valores das medidas das reamostragens (Calmettes 

et al., 2012). 
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5  RESULTADOS 

 

 

Todos os animais do estudo consumiram a mesma quantidade de 

dieta, a qual foi oferecida ad libitum. No entanto, observou-se maior ganho 

de peso no grupo FE. Apesar disso, não houve diferença entre o peso do 

fígado e do tecido adiposo epididimal entre os diferentes grupos (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Consumo alimentar, ganho de peso, peso do fígado, tecido adiposo epididimal, 
dos animais LDLR-KO alimentados com dietas-controle e FE por 16 semanas. 

 
CONTROLE 

n=10 

FE 

n=10 

Consumo (g/dia) 2,74 ± 0,22 3,13 ± 0,32 

Ganho de peso (g) 15,25 ± 2,36 20,98 ± 3,86
a
 

Peso do fígado (g/100 g) 3,91 ± 0,34 3,84 ± 0,42 

Tecido adiposo epididimal (g/100 g) 2,84 ± 0,82 3,14 ± 0,89 

Resultados expressos em média ± DP.  
a: FITO x Controle (p<0,05).   
Teste t de Student. 

 
A análise do perfil de lipoproteínas do plasma (Figura 7) indicou que a 

suplementação com FE reduziu a concentração de colesterol nas partículas 

de VLDL e LDL, porém, não provocou alterações nas concentrações de 

colesterol e triglicérides nas demais partículas.  
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Figura 7 – Perfil lipídico das lipoproteínas dos animais LDLr-KO alimentados com dietas-
controle e FE por 16 semanas. 

 

A Tabela 4 mostra que a concentração plasmática de colesterol dos 

animais suplementados com FE foi menor em comparação ao grupo-

controle. Já a concentração plasmática de triglicérides não diferiu entre os 

grupos. As concentrações de colesterol nas frações de VLDL e LDL foram 

significativamente menores no grupo FE. Não houve diferença entre os 

grupos nas concentrações de triglicérides nas partículas. 
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Tabela 4 – Concentrações plasmáticas de lípides (triglicérides e colesterol) e lipoproteínas 
dos animais LDLR-KO alimentados com dietas-controle e FE por 16 semanas. 

mg/dL 
CONTROLE 

n=10 

FE 

n=10 

Colesterol 623 ± 187 451 ± 115
a
 

Triglicérides 189 ± 85 184 ± 64 

VLDL-colesterol 419,8 ± 22,7 278,4 ± 20,4
a
 

LDL-colesterol 173,5 ± 11,2 82,4 ± 11,5
a
 

HDL-colesterol 42,6 ± 3,4 27,8 ± 5,1 

VLDL-TG 111,5 ± 13,5 113,2 ± 25,9 

LDL-TG 21,1 ± 3,9 31,5 ± 12,7 

HDL-TG 19,3 ± 5,6 27,6 ± 7,7 

Resultados expressos em média ± DP.  
a: FITO x Controle, p<0,05 
Teste t de Student 

 

As concentrações plasmáticas de campesterol e -sitosterol foram, 

consideravelmente, maiores nos animais suplementados com FE, ao passo 

que a concentração plasmática de latosterol não diferiu entre os grupos 

(Tabela 5). 

 

Tabela 5 – Análise de esteróis no plasma  

(µg/mL) 
CONTROLE 

n=10 

FE 

n=10 

Campesterol 2,96 ± 1,391 8,13 ± 2,114
a
 

-sitosterol 0,91 ± 0,369 7,52 ± 2,318
a
 

Latosterol 0,45 ± 0,201 0,47 ± 0,120 

Colesterol 623 ± 187 451 ± 115
a
 

Resultados expressos em médias ± DP. 
a: FE x Controle, p<0,05. 
Teste t de Student. 

 

A análise de esteróis na artéria mostra que a concentração de 

colesterol total foi bem menor no grupo com FE; entretanto, não foram 

observadas diferenças nas concentrações de colesterol éster e colesterol 

livre entre os dois grupos. Além disso, a suplementação com FE não induziu 

acúmulo de -sitosterol e campesterol nas artérias totais dos animais 

(Tabela 6).  
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Tabela 6 – Análise de esteróis na artéria 

(µg/mg proteína) 
CONTROLE 

n=10 

FE 

n=10 

Colesterol total 18,83 ± 8,50 10,36 ± 3,27
a
 

Colesterol éster 14,75 ± 10,45 9,02 ± 1,67 

Colesterol livre 4,08 ± 4,74 1,35 ± 3,06 

Campesterol 0,037 ± 0,054 0,048 ± 0,013 

-sitosterol 0,124 ± 0,108 0,136 ± 0,074 

Resultados expressos em média ± DP.  
a: FE x Controle, p<0,05 
Teste t de Student 

 

Com relação à avaliação de parâmetros relacionados à placa 

aterosclerótica (Figura 8), verificou-se que os animais FE apresentaram 

menor conteúdo lipídico e infiltrado de macrófagos, indicando prevenção do 

desenvolvimento de lesão aterosclerótica. 

 

Figura 8 – Desenvolvimento de aterosclerose. A área de lesão foi determinada na raiz 
aórtica dos animais LDLr-KO alimentados por 16 semanas com as dietas-controle e FE. 
Cortes consecutivos foram analisados para (A) infiltrado lipídico, marcados por Oil Red-O; 
(B) infiltrado de macrófagos (anti-CD68). Os seguintes parâmetros foram quantificados: (C) 
área de lesão aterosclerótica (n=10); (D) área de macrófagos (n=9).  
Resultados expressos em média ± DP. 
a: FE x Controle, p<0,05; Teste t de Student. 
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O efeito dos FE no balanço de colesterol de macrófagos foi avaliado 

por sua ação sobre genes envolvidos tanto na sua captação como no efluxo 

de colesterol (Tabela 7). Observou-se apenas redução da expressão do 

mRNA do ABCG1 no grupo FE, não havendo diferença na expressão dos 

mRNA de ABCA1, LOX-1 e CD-36.  

 
Tabela 7 – Expressão de RNA mensageiro dos genes envolvidos no efluxo/influxo de 
colesterol em macrófagos 

 
CONTROLE 

n=10 

FE 

n=10 

ABCA 1 1,04 ± 0,74 2,50 ± 3,58 

*ABCG 1 1,12 ± 0,51 0,51 ± 0,33
a
 

LOX 1 2,31 ± 2,16 1,02 ± 0,52 

CD 36 1,27 ± 0,98 1,02 ± 0,43 

Resultados expressos em média ± DP. 
a: FE x Controle, p<0,05 
*O teste de Wilcoxon para dois grupos (também conhecido como teste de Mann-Whitney) 
foi utilizado para avaliar a expressão de ABCG1, já que os DDCT desse gene não seguem 
distribuição normal, mesmo após transformação logarítmica. Já para os demais genes, foi 
utilizado teste t de Student.  

 

Não foi encontrada correlação entre depósito de FE na artéria e lesão 

aterosclerótica, conforme apresentado nos gráficos abaixo. 

 

Figura 9 - Correlação entre concentração de campesterol e β-sitosterol na artéria e lesão 
aterosclerótica. Correlação de Spearman. 
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Foram encontradas correlações negativas entre concentração 

plasmática de β-sitosterol, e área de lesão e área de macrófagos. 

 

 

Figura 10 - Correlações entre concentração de plasmática β-sitosterol e área de macrófago 
(A) e área de lesão (B). Correlação de Spearman. 

 

Os animais que receberam dieta suplementada com FE apresentaram 

maior concentração de triglicérides no fígado; entretanto, não houve 

diferença em relação à concentração hepática de colesterol (Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Concentração de triglicérides e colesterol no fígado  

µg/100mg fígado 
CONTROLE 

n=10 

FE 

n=10 

Colesterol 252,5 ± 44,7 219,7 ± 68,6 

Triglicérides 745 ± 135,5 1013 ± 295,3
a
 

Resultados expressos em média ± DP. 
a: FITO x Controle, p<0,05 
Teste t de Student. 

 
Uma vez que a dieta suplementada com FE induziu aumento de 

triglicérides no fígado, analisou-se a expressão de genes lipogênicos 

(SREBP1c, PPAR gama, LXR) e lipolíticos (MTP, CPT, PPAR alfa). Foi 

analisada, também, a expressão de SREBP2, gene envolvido na síntese de 

colesterol. 
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Os resultados demonstraram que não houve diferença significativa na 

expressão dos RNA mensageiros entre os grupos (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Expressão de RNA mensageiro dos genes no fígado 

 CONTROLE 

n=7 

FE 

n=8 

p 

SREBP1c 

SREBP2 

MTP 

CPT 

LXR 

PPARα 

PPAR gamma 

-1,20 [-1,71;-0,81] 

0,85 [0,23;1,40] 

0,43 [0,00;0,80] 

-1,34 [-1,68;-1,01] 

-0,08 [-1,09;086] 

-0,30 [-1,31;0,77] 

0,92 [0,28;1,47] 

-0,72 [-0,99;-0,41] 

0,51 [0,27;0,77] 

0,14 [-0,25;0,56] 

-1,21 [-1,85;-0,47] 

-1,53 [-2,91;-0,22] 

-0,89 [-2,54;0,58] 

0,83 [0,52;1,22] 

0,12 

0,36 

0,34 

0,78 

0,14 

0,54 

0,81 

Resultados expressos em média e intervalo de confiança calculados pelo método de 
Bootstrap.  
 

Os animais do grupo FE apresentaram maiores concentrações de β-

sitosterol e latosterol no fígado em relação ao grupo-controle, conforme 

demonstrado na Tabela 10. 

 

Tabela 10 – Concentrações de esteróis no fígado (µg/100 mg fígado) de camundongos 
LDLr-KO alimentados com dietas-controle e FE por 16 semanas. 

(µg/100mg fígado) 
CONTROLE 

n=10 

FE 

n=10 

Desmosterol 0,57 ± 0.01 0,76 ± 0,04 

Latosterol 0,17 ± 0,05 0,49 ± 0,00
a
 

Campesterol 1,35 ± 0,27 1,35 ± 0,16 

β-sitosterol 0,23 ± 0,05 0,97 ± 0,11a 

Resultados expressos em média ± DP.  
a: FE x Controle, p<0,05 
Teste t de Student. 

 

A análise de FE no baço e intestino demonstrou que os animais que 

receberam a dieta FE apresentaram maiores concentrações de campesterol 

e β-sitosterol em ambos os órgãos, não diferindo, entretanto, as 

concentrações de latosterol e desmosterol (Tabelas 11 e 12). 

 



5 Resultados   49 

Tabela 11 – Concentrações de esteróis no baço (µg/g baço) de camundongos LDLr-KO 
alimentados com dietas-controle e FE por 16 semanas. 

µg/g de baço 
CONTROLE 

n=9 

FE 

n=7 

Desmosterol 21,33 ±4,64 22,67 ±5,82 

Latosterol 0,91 ±0,27 0,90 ±0,24 

Campesterol 25,67 ±4,95 50,33 ±15,00
 a
 

β-sitosterol 15,44 ±7,04 58,83 ±18,30
 a
 

Resultados expressos em média ± DP. 
a: FE x Controle, p<0,05 
Teste t de Student. 

 
 
Tabela 12 – Análise de esteróis no intestino (µg/g intestino) de camundongos LDLr-KO 
alimentados com dietas-controle e FE por 16 semanas. 

µg/g de intestino 
CONTROLE 

n=9 

FE 

n=7 

Desmosterol 5,56 ±6,85 8,71 ±2,36 

Latosterol 0,61 ±0,69 1,14 ±1,34 

Campesterol 3,3 ±11,55 28,86 ±7,45
a
 

β-sitosterol 11,5 ±9,51 63,71 ±37,43
 a
 

Resultados expressos em média ± DP. 
a: FE x Controle, p<0,05 
Teste t de Student. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 DISCUSSÃO 
 



6 Discussão  51 

6  DISCUSSÃO 

 

 

O resultado mais relevante deste trabalho foi a demonstração de que, 

apesar de a suplementação com FE ter induzido o seu aumento no plasma, 

não provocou o seu acúmulo na parede da artéria e, além disso, preveniu o 

desenvolvimento de lesão aterosclerótica em camundongos LDLr-KO, 

certamente em razão da efetiva redução da colesterolemia. 

O modelo experimental deste estudo, conduzido em camundongos 

LDLr-KO, foi escolhido em virtude de esses animais desenvolverem 

hipercolesterolemia moderada, espelhando a hipercolesterolemia 

heterozigota em humanos, e, quando alimentados com dieta rica em gordura 

(Hartvigsen et al., 2007), acelerarem o desenvolvimento da aterosclerose. 

Além disso, são um excelente modelo para estudar esteatose hepática, por 

terem como background os camundongos da linhagem CJ57BL/6J (Jackson 

Laboratory, Bar Harbor, EUA), os quais desenvolvem síndrome metabólica 

quando submetidos a uma dieta hiperlipídica (Bieghs et al., 2012).  

Os animais que receberam a suplementação com FE ganharam 

significativamente mais peso em relação ao grupo-controle, apesar de o 

consumo não ter sido diferente entre os grupos. Moghadasian (1997) 

também reportou aumento do peso de camundongos ApoE-KO 

suplementados com FE. Já em outra investigação, a dieta enriquecida com 

FE não alterou o peso dos animais, embora tenha induzido maior consumo 

(Brufau et al., 2011). Embora inesperado, testes estatísticos demonstraram 

que o aumento de peso não influenciou nos resultados (dados não 

demonstrados). 

O aumento de peso observado nos animais suplementados não deve 

ser explicado pelo tecido adiposo em geral se admitirmos que este seja 

representado pelo adiposo epididimal, o qual foi similar ao grupo-controle. 

Não temos qualquer explicação fisiológica para este achado pelo fato da 

massa muscular, a de água ou funções hormonais dos animais não terem 

sido avaliadas.  
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A dieta enriquecida com FE induziu maior concentração plasmática de 

β-sitosterol e campesterol, mas não de latosterol, o qual é precursor da 

síntese de colesterol. No entanto, o aumento do latosterol ocorreu no fígado, 

o que era esperado pelo fato de os FE bloquearem a absorção intestinal de 

colesterol e, com isso, induzirem redução da colesterolemia e aumento da 

síntese corpórea de colesterol, como demonstrado em seres humanos 

(Grundy et al., 1969). Consequentemente, a concentração deste precursor 

no plasma pode não retratar a grande variação da síntese detectada no 

fígado.   

Corroborando a literatura (Moghadasian et al., 1997; Moghadasian et 

al., 1999), a suplementação com FE reduziu a concentração plasmática de 

colesterol e de LDL-colesterol. Com relação à composição das lipoproteínas 

analisadas por FPLC, os animais que receberam a suplementação 

apresentaram menor concentração plasmática de colesterol nas frações de 

VLDL e LDL, que traduzem maior captação dessas lipoproteínas devido ao 

maior número de receptores hepáticos.  

Em razão da redução da colesterolemia, esperava-se realmente menor 

desenvolvimento da placa aterosclerótica, conforme observado nos animais 

submetidos a uma dieta enriquecida com FE. No entanto, foi muito 

interessante o fato de os animais terem desenvolvido menor lesão 

aterosclerótica, mesmo tendo sido submetidos a uma dieta rica em ácido 

palmítico, reconhecido como um dos ácidos graxos com grande impacto 

sobre o desenvolvimento tanto da aterosclerose humana (Sanadgol et al., 

2012) como em animais LDLr-KO (Machado et al., 2010; Rudel et al., 1998). 

Apesar de ambos os grupos experimentais terem recebido dieta rica em 

gordura (40% do valor calórico total), suplementados com FE 

desenvolveram lesão aterosclerótica significativamente menor que os 

controles, como demonstrado pelo menor teor lipídico e infiltrado de 

macrófagos na parede da artéria.  

Embora a suplementação com FE tenha reduzido a concentração 

plasmática de colesterol (28%), o colesterol plasmático dos animais 

permaneceu elevado (451 mg/dL). Sabe-se que esse grau de 
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hipercolesterolemia se relaciona com aterosclerose prematura (Getz, 

Reardon, 2006; Machado et al., 2012), conforme demonstrado em estudos 

conduzidos com o mesmo modelo animal.  

Dessa forma, esperava-se que as duas situações desta investigação, a 

saber, dieta rica em gordura saturada associada a elevada concentração 

plasmática de colesterol, ambas envolvidas no desenvolvimento de 

aterosclerose, induzisse maior desenvolvimento de lesão aterosclerótica no 

grupo FE. No entanto, apesar destas situações sabidamente aterogênicas, 

encontrou-se menor área de lesão. 

Embora tenha havido aumento da concentração plasmática de β-

sitosterol, esse incremento não se correlacionou com o desenvolvimento de 

aterosclerose. Na verdade, ao contrário, foi encontrada correlação negativa 

entre a concentração plasmática de β-sitosterol e a área de lesão (r=-0,76, 

p<0,05), e infiltrado de macrófagos (r=-0,76, p<0,05). Em concordância com 

os resultados obtidos no presente estudo, Wilund et al. (2004) mostraram 

que o aumento da concentração plasmática de FE não induziu aterosclerose 

em animais com ablação gênica para os transportadores ABCG5/G8 

(envolvidos na saída de colesterol e de FE das células) alimentados com 

dieta chow ou ocidental sem suplementação com FE. Os autores também 

demonstraram que, nos animais ABCG5/G8-KO e LDLr-KO, o aumento da 

concentração plasmática de FE não se associou com maior lesão aórtica 

quando comparado aos animais LDLr-KO. Em outra investigação realizada 

com animais ApoE-KO (Weingärtner et al., 2008), modelo experimental que 

desenvolve intensa hipercolesterolemia quando submetido a uma dieta rica 

em gordura, a suplementação com FE induziu seu aumento no plasma e a 

redução na concentração plasmática de colesterol também foi associada à 

redução de área de lesão.  

Assim, nesta investigação, demonstrou-se, pela primeira vez, que a 

suplementação de FE na dieta promove, simultaneamente, menor 

concentração de colesterol total no plasma e nas artérias dos animais. 

Entretanto, não se encontrou diferença significativa entre os grupos nas 

concentrações das frações colesterol éster e colesterol livre na artéria. 
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Para melhor compreender o efeito da suplementação com FE no 

desenvolvimento da área de lesão aterosclerótica, foram investigados alguns 

genes envolvidos na homeostase de colesterol nos macrófagos do peritônio 

dos animais estudados. Esse modelo está validado na literatura, uma vez 

que essas células espelham o comportamento de macrófagos da parede da 

artéria (Castilho et al., 2012).  

A suplementação com FE não alterou a expressão de LOX-1 e CD36, 

ambos envolvidos na captação de colesterol.  

Para se tentar entender o efeito dos FE na expressão dos 

transportadores ABC, Sabeva et al. (2011) demonstraram que macrófagos 

enriquecidos com colesterol in vitro, na presença de estigmasterol, 

aumentaram a expressão de ABCA1 e ABCG1, da mesma forma que 

elevaram o efluxo de colesterol para HDL e apoA1, apresentando efeitos 

benéficos (Sabeva et al., 2011). Em relação aos genes envolvidos no efluxo 

de colesterol, o presente trabalho mostrou resultados opostos, uma vez que 

FE não alteraram a expressão de ABCA1 e, ainda, diminuíram a expressão 

de ABCG1. A princípio, o aumento desse transportador poderia sugerir a 

presença de maior área de lesão nesses animais, uma vez que o ABCG1 é 

um facilitador da saída de colesterol do macrófago. Embora este resultado 

pareça contraditório, evidências demonstram que o ABCG1 pode também 

desempenhar papel deletério no desenvolvimento da aterosclerose. 

Recentemente, demonstrou-se que o ABCG1 ativa a lipoproteína lipase e 

promove acúmulo de lípides em macrófagos humanos, contribuindo para a 

formação de foam cells (Olivier et al., 2012). 

Xu et al. reportaram que indivíduos portadores de um defeito genético 

que ocasiona menor expressão de ABCG1 no macrófago apresentam menor 

risco para o desenvolvimento de doença cardiovascular (Xu et al., 2011). 

Embora esse resultado pareça intrigante a princípio, esse estudo ressalta 

que o papel biológico do ABCG1 no progresso da aterosclerose é muito 

complexo (Le Goff; Dallinga, 2011). Dados recentes mostraram, ainda, que o 

ABCG1 também se relaciona com a proliferação de linfócitos na parede da 

artéria (Cheng et al., 2014). 
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Esses achados oferecem uma explicação adicional para o efeito 

antiaterogênico promovido pela suplementação com FE via ABCG1.   

Além da suposição de que os FE poderiam induzir aterosclerose 

(Lottenberg et al., 2012), outra importante preocupação recorrente na 

literatura refere-se ao fato de que os FE poderiam se acumular na parede da 

artéria e contribuir com o desenvolvimento da lesão aterosclerótica. Alguns 

estudos conduzidos em humanos correlacionaram o aumento da 

concentração plasmática de FE com a maior concentração de FE em valvas 

cardíacas (Weingärtner et al., 2008). Os participantes desse estudo 

reportaram o consumo de margarina suplementada com FE por dois anos; 

concluiu-se que o aumento da concentração de FE nas valvas dos pacientes 

se correlacionou positivamente com risco de desenvolvimento de doença 

cardiovascular. Entretanto, os próprios autores indicaram que uma das 

limitações do estudo foi a falta de controle sobre o hábito alimentar dos 

indivíduos. 

Outra investigação também demonstrou que, em pacientes submetidos 

à cirurgia de endoarterectomia de carótida, a concentração plasmática de FE 

foi positivamente correlacionada com a concentração de FE no tecido 

arterial (Miettinen et al., 2005). Entretanto, esses pacientes não receberam 

suplementação com FE (Miettinen et al., 2005). Pode-se inferir, dessa forma, 

que o conteúdo plasmático de FE tenha sido apenas marcador de maior 

absorção de colesterol. A presença de FE em artérias humanas normais e 

também em tecidos ateromatosos se dá por meio de seu transporte pelas 

partículas de LDL, que carregam também a maioria do colesterol plasmático 

(Miettinen; Gylling, 2005).  

Nosso trabalho experimental também contrasta com o estudo 

populacional prospectivo PROCAM, desenvolvido na Alemanha (Assmann et 

al., 2006), o qual deduziu que o aumento da concentração plasmática de 

sitosterol se relacionava com risco de desenvolvimento de doença 

coronariana. No entanto, é importante ressaltar que a elevação da 

sitolterolemia coincidiu com a da colesterolemia e com a do LDL-colesterol. 

Estes resultados podem simplesmente indicar risco cardiovascular ligado a 
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aumento na absorção intestinal de colesterol, sendo também os FE neste 

caso, considerados marcadores de maior absorção de colesterol. Em 

contraposição, na Finlândia, outro estudo prospectivo concluiu que a 

elevação dos FE no plasma (Gylling et al., 2010) se relaciona com 

diminuição da síntese de colesterol e menor risco de mortalidade.  

Apesar da conclusão dos autores, é importante ressaltar que o efeito 

dos FE sobre a mortalidade cardiovascular nunca foi testada em estudos 

epidemiológicos (Ortega et al., 2013).   

Os resultados do nosso trabalho demonstraram, pela primeira vez, que, 

apesar do aumento da concentração plasmática de FE, a sua 

suplementação não induziu o seu acúmulo na parede da artéria e, além 

disso, preveniu o desenvolvimento de lesão aterosclerótica em 

camundongos LDLr-KO.   

Neste estudo, os FE se depositaram igualmente nas artérias de ambos 

os grupos. Dessa forma, a principal constatação deste estudo foi a de que a 

suplementação com FE não está associada ao acúmulo de FE na parede da 

artéria e não induz desenvolvimento de lesão aterosclerótica. É importante 

ressaltar que foi utilizada a artéria total para a medida de FE, assumindo que 

estes não se acumulam em qualquer compartimento específico da artéria.  

Não foi encontrada correlação entre depósito de FE na artéria e lesão 

aterosclerótica. 

Neste estudo, observou-se que a suplementação com FE induziu 

aumento na concentração hepática de β-sitosterol, corroborando dados de 

estudo anterior (Rideout, 2010), mostrando o seu aumento no fígado e 

também em demais tecidos (Plat et al., 2008). Apesar de ter induzido o 

aumento de β-sitosterol, não foi encontrada alteração do conteúdo hepático 

de colesterol no presente estudo. 

Rideout, 2010, também não encontrou aumento de colesterol livre no 

fígado com os FE. No entanto, observou-se aumento do SREBP2 na forma 

citosólica (não processada) e diminuição do SREBP na forma nuclear 

(ativa). Os autores justificaram que, em razão de os FE apresentarem 

similaridade com o colesterol, se ligariam ao domínio SCAP, resultando em 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ortega%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16923260
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um complexo SCAP-SREBP estável, o qual não migraria para o núcleo da 

célula, ou seja, não se transformaria na sua forma ativa, diminuindo, assim, 

a síntese de colesterol.  Os autores mostram, ainda, aumento do ABCG5, 

fato que aumentaria a excreção de colesterol na bile.  

Portanto, baseando-se neste último, pode-se inferir que o aumento de 

FE no fígado, obtido em nosso trabalho, possa também justificar 

parcialmente a redução da colesterolemia, uma vez que este acúmulo induz 

maior excreção hepática de colesterol. No presente estudo, não foi 

observada alteração no SREBP2, no entanto, não foram avaliadas as formas 

citosólicas e ativas.  

Outro achado inusitado, nesta investigação, foi o aumento de 

triglicérides no fígado dos animais FE. A literatura mostra resultados 

conflitantes quanto ao efeito dos FE sobre o conteúdo hepático de 

triglicérides. Estudo recente em ratos demonstrou que o consumo de óleo de 

canola fortificado com polifenóis, tocoferóis e FE contribuiu para a prevenção 

de NASH (esteato-hepatite não alcoólica), diminuindo o acúmulo hepático de 

lípides e o estresse oxidativo (Xu et al., 2013). Alguns estudos 

demonstraram também que, além do efeito redutor da colesterolemia, os FE 

podem reduzir as concentrações plasmáticas e hepáticas de triglicérides em 

camundongos C57BL/6J (Rideout et al., 2010) e proteger contra a 

hipertrigliceridemia induzida pela dieta (Rideout et al., 2014). Entretanto, tal 

redução não é acompanhada por mudança da expressão de genes 

lipogênicos e lipogênese de novo (Rideout et al., 2010).   

 Com a finalidade de tentar elucidar o efeito dos FE sobre o aumento 

de triglicérides encontrado neste estudo no fígado, avaliou-se a expressão 

dos RNA-mensageiros dos genes lipolíticos (CPT, e PPAR alfa), e 

lipogênicos (SREBP1c, MTP, LXR, e PPAR gama), porém não foram 

observadas diferenças significativas entre as expressões gênicas nos dois 

grupos. Desta forma, não se conseguiu explicar a razão deste aumento da 

concentração hepática de triglicérides por estas vias. Não obstante, 

podemos conjecturar que a entrada elevada de FE no hepatócito possa ter 

promovido acúmulo no citosol de lipoproteínas enriquecidas com triglicérides 
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que atuam como “solubilizadores” de excesso de FE; caso estes se 

acumulassem de forma isolada, promoveriam lesão nas membranas 

celulares. A origem desses triglicérides pode não ter sido a síntese hepática 

– que não se mostrou alterada –, mas ter decorrido de captação de 

lipoproteínas ricas em triglicérides do plasma. Esta possibilidade pode ser 

analisada em estudo de cinética de quilomícrons e de VLDL em animais 

tratados com FE.  

A concentração de FE no intestino dos animais que receberam a 

suplementação foi maior que a do grupo-controle. Esse achado está em 

concordância com resultado recente da literatura que indicou um aumento 

da concentração de FE da mucosa intestinal de camundongos alimentados 

com FE (Marttinen et al., 2014). Este aumento intestinal de FE também 

poderia ter promovido maior exportação de triglicérides via quilomícrons que 

seriam, então, captados aceleradamente pelo fígado de forma a impedir o 

aumento da concentração de triglicérides no plasma. Esta possibilidade 

pode ser explorada pela medida de enzimas intestinais reguladoras da 

produção de lípides, tal como realizamos no fígado. 

Foi realizado na cidade de Maastrich, Holanda, um importante encontro 

de acadêmicos e pesquisadores da indústria com a finalidade de discutir 

assuntos relacionados aos efeitos dos FE e fitoestanóis, incluindo eficiência, 

heterogeneidade na resposta e outros possíveis efeitos, além da redução do 

LDL-colesterol (Plat et al., 2012). Além disso, foram discutidos aspectos 

relacionados ao potencial papel aterogênico atribuído ao aumento da 

concentração plasmática de FE. Concluiu-se que, com base nas evidências 

científicas, os FE podem ser recomendados como alternativa dietética na 

redução do colesterol plasmático (Plat et al., 2012). 
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7  CONCLUSÃO 

 

 

Os achados deste estudo demonstram que a suplementação com FE 

causou elevação de sua concentração no plasma, não induziu o seu acúmulo 

na parede da artéria e preveniu o desenvolvimento da aterosclerose.  
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