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RESUMO 

 

Suraty, TR. Efeito da proteína de amaranto (Amaranthus cruentus L. BRS 

Alegria) na atividade enzimática hepática da HMG-CoA redutase e seu papel 

no metabolismo lipídico em hamsters [Dissertação de Mestrado em Nutrição 

Humana Aplicada]. São Paulo: Faculdade de Saúde Pública/ Faculdade de 

Economia e Administração/ Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 

Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Introdução: Atualmente as Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs) 

são um dos maiores problemas de saúde pública da sociedade. É bastante 

claro o papel da dieta no controle do colesterol e na incidência de doenças 

cardiovasculares. Neste sentido, o amaranto desperta grande interesse devido 

a sua propriedade hipocolesterolemizante. Estudos sugerem que seu efeito 

hipocolesterolemizante está associado à inibição da enzima HMG-CoA 

redutase, chave na síntese do colesterol endógeno. Objetivo: Avaliar a 

atividade enzimática hepática da HMG-CoA redutase de hamsters alimentados 

com proteína de amaranto. Metodologia: Trinta hamsters foram divididos em 5 

grupos e receberam dieta diferenciadas pela fonte protéica. Os grupos I e Icol 

receberam dieta com 20% de proteína de amaranto e os grupos caseína C e 

Ccol receberam dieta com 20% de caseína. Os grupos “col” apresentavam 

dieta com 0,1% de colesterol e 13,5% de gordura de coco. O metabolismo 

lipídico foi acompanhado através do monitoramento das concentrações 

plasmáticas de colesterol total, triacilgliceróis, HDL, e fração não-HDL nos 

animais. A excreção de colesterol e ácidos biliares foram quantificados nas 

fezes dos animais e o grau de esteatose hepática foi determinada através de 

análises histológicas do lobo direito do fígado. A atividade da enzima HMGR 

nos fígados foi medida por meio do Kit CS 1090 da Sigma-Aldrich com 

adaptações segundo Cong et al, 2012. A análise é baseada em espectrometria 

com absorbância de 340nm a 37oC, que representa a oxidação de NADPH pela 

HMG-CoA redutase, na presença do substrato HMG-CoA. Conclusões: A 

proteína de amaranto pode ser considerado um aliado na redução dos agravos 



 

 

gerados pela dislipidemia, uma vez que reduziu significativamente os níveis de 

colesterol plasmático e gordura hepática, além de ser demonstrado seu efeito 

na redução da atividade da enzima HMG-CoA redutase dos animais 

hipercolesterolemizados que se alimentaram com proteína de amaranto. Uma 

vez verificado o efeito hipocolesterolemizante e seu possível mecanismo de 

ação por meio da enzima HMG-CoA redutase, espera-se com isso, estimular o 

consumo pela população brasileira produção de amaranto no Brasil, como 

alternativa para diversificar a dieta e a agricultura. 

 

Palavras-chaves: hipercolesterolemia, proteína do amaranto, HMG-CoA 

redutase, metabolismo lipídico, hamsters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

Suraty, TR. Effect of amaranth (Amaranthus cruentus L. BRS Alegria) protein in 

hepatic enzymatic activity of HMG-CoA reductase and its role in lipid 

metabolism in hamsters [MSC Dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde 

Pública/ Faculdade de Economia e Administração/ Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas, Universidade de São Paulo; 2012. 

 

Introduction: Nowadays, Non-Communicable Chronic Diseases (NCCD) are a 

major challenge in health public. It is evident the role of diet in the control of 

cholesterol and incidence of cardiovascular disease. In this sense, amaranth 

arouses great interest due to its hypocholesterolemic property. Studies suggest 

that amaranth’s hypocholesterolemic effect is associated with the inhibition of 

the enzyme HMG-CoA reductase, known as the key process to the endogenous 

cholesterol synthesis. Objective: Evaluate the hepatic enzymatic activity of 

HMG-CoA reductase in hamsters fed with amaranth protein. Methodology: 

Amaranth protein was isolated according to the conventional isoelectric 

precipitation methodology. Thirty hamsters were divided in 5 groups and were 

fed diets with different protein source. Experimental groups (I and lcol) had a 

diet containing 20% of protein amaranth and control groups(C and Cool) 

received a diet with 20% of casein. Moreover, groups "col" had also a diet with 

0.1% cholesterol and 13.5% coconut oil in their composition. The lipid 

metabolism was accompanied through monitoring of plasma concentrations of 

total cholesterol, triglycerides, HDL and non-HDL fraction in animals. Excretion 

of cholesterol and bile acids were quantified in the feces of animals and the 

degree of hepatic steatosis was determined by histological analysis of the liver's 

right lobe. The HMGR enzyme activity in the liver was measured by the CS 

1090 Kit from Sigma-Aldrich adjusted in accordance with Cong et al, 2012. The 

analysis is based on spectrometry with absorbance of 340nm at 37 ° C, which 

represents the oxidation of NADPH by HMG-CoA reductase in the presence of 

HMG-CoA substrate. Conclusions: Amaranth protein can be considered as an 

ally in reducing of injuries generated by dyslipidemia, since it significantly 

reduced levels of plasma cholesterol and hepatic fat. Furthermore, it was 



 

 

demonstrated its effect on reducing activity of HMG-CoA reductase enzyme in 

hypercholesterolemic animals, which were fed with amaranth protein. 

Therefore, once verified the hypocholesterolemic effect of amaranth and its 

possible action mechanism through HMG-CoA reductase enzyme, stimuli on 

the production of amaranth are expected as an alternative to diversify the diet 

and agriculture. 

 

Key-words: hypercholesterolemia, amaranth protein, HMG-CoA reductase, 

lipid metabolism, hamsters. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

As Doenças Crônicas não Transmissíveis (DCNTs)  são um dos maiores 

problemas de Saúde Pública no mundo. Estimativas da Organização Mundial 

de Saúde (OMS) mostram que as DCNTs são responsáveis por 61% de todas 

as mortes ocorridas no mundo, ou cerca de 35 milhões de mortes em 2008. No 

Brasil as DCNTs seguem padrão semelhante, em 2009 as DCNTs foram a 

principais causas de óbito (BRASIL, 2009 e WHO 2008). 

As estatísticas de mortalidade disponíveis para as capitais dos estados 

brasileiros indicam que a proporção de mortes por DCNTs aumentou em mais 

de três vezes entre 1930 e 2006 (MALTA et al., 2006). 

De acordo com a OMS, um pequeno conjunto de fatores de risco 

responde pela grande maioria das mortes por DCNTs e por fração substancial 

da carga de doenças devida a essas enfermidades. Dentre esses fatores, 

destacam-se as dislipidemias e as doenças cardiovasculares (WHO, 2008). 

A aterosclerose é o principal processo anatomopatológico que conduz 

às doenças cardiovasculares, uma doença multifatorial, que envolve lesão 

arterial, a qual pode provocar cardiopatia isquêmica, infarto do miocárdio e 

acidentes vasculares, e sua prevenção passa pela identificação e controle das 

dislipidemias (LEESON et al., 2000). 

Os estudos genéticos, experimentais, clínicos e epidemiológicos têm 

demonstrado associação entre dislipidemias e a mortalidade pela morbidade 

cardiovascular, sendo estas as correlações mais consistentes e bem 

estabelecidas de todas as áreas da epidemiologia (YOSHIDA et al., 2003). 

O organismo humano possui homeostase própria de colesterol 

endógeno, sua síntese provém principalmente de ácidos biliares, principal fonte 

(800 – 1200 mg/dia). A dieta contribui com uma parte menor do colesterol 

presente no lúmen (300 mg/dia), além disso, apenas 50 % desse montante 

será absorvido (DIETSCHY, 1984 e LOTEMBERG, 2008). Embora o colesterol 

da dieta não seja um fator agravante para o aumento dos níveis plasmáticos de 

colesterol, outros componentes presentes nos alimentos da dieta, como 
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lipídeos, fibras, antioxidantes e proteínas de origem vegetal, podem colaborar 

para o  seu controle. 

Nesse contexto, diversos estudos têm sido conduzidos no sentido de 

elucidar o mecanismo pelo qual algumas proteínas vegetais como, soja, 

quinoa, feijão caupi, tremoço e o próprio amaranto, agem na redução dos 

níveis plasmáticos de colesterol (TOVAR, 2005; TAKAO et al., 2005; SHUKLA 

et al., 2006; ESCUDERO, 2006; FROTA et al., 2008; FONTANARI et al., 2012). 

Pesquisas recentes com a proteína da soja evidenciaram seu efeito em 

inibir a atividade da HMG-CoA redutase, enzima chave na biossíntese do 

colesterol endógeno (TOVAR et al., 2005; SHUKLA et al., 2007).  

Mendonça et al. (2009) avaliando o potencial da proteína do amaranto 

no metabolismo do colesterol em hamsters hipercolesterolemizados, 

descreveram o efeito da proteína do amaranto em reduzir o colesterol sérico. 

Contudo o mecanismo de ação desse nutriente ainda precisar ser melhor 

compreendido. 

Uma vez demonstrado que a proteína do amaranto é a fração 

responsável majoritariamente pelo efeito hipocolesterolemizante, faz-se 

necessário investigar os mecanismos pelo qual essa ação ocorre. 
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2. Revisão de Literatura 

 

2.1 Epidemiologia das DCNT e seu Impacto Financeiro no Sistema Único 

de Saúde (SUS) 

  

Desde as ultimas décadas do século passado, seguindo tendência 

mundial, observa-se no Brasil dois processos que tem produzido importantes 

mudanças no perfil das doenças ocorrentes em sua população. 

O Brasil passou por processo acelerado de industrialização e 

urbanização, que teve profundo impacto na dinâmica populacional, cultural e 

sanitária do país. Por outro lado, a inserção de novos processos de trabalho 

determinou mudanças de estilos de vida da população que vêm sendo muitas 

vezes estimulados pela globalização de mercados e da comunicação. Esses 

fatores refletiram-se no quadro de Saúde Pública do país gerando um grande 

aumento da prevalência de DCNTs, como o diabetes, hipertensão, obesidade, 

doenças cardiovasculares e câncer (BRASIL, 2009). 

Essas doenças passaram a predominar no quadro de estatísticas de 

Saúde Pública,  tornando-se um dos maiores problemas na atualidade de 

países em desenvolvimento e principalmente em grupos sociais menos 

favorecidos, refletindo em altos gastos financeiros aplicado no tratamento 

ambulatorial, internações hospitalares e reabilitação pelo SUS. No Brasil, essas 

doenças são responsáveis por 55,2 % dos total de óbitos registrados e 

compreendem em 58 % dos anos de vida vividos, em mortes prematuras 

(SCHRAMM et al, 2004). 

Resultados obtidos pelo sistema VIGITEL em 2009 (Vigilância de 

Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), 

demonstraram que no conjunto da população adulta de 27 cidades estudadas, 

a frequência do diagnóstico médico para dislipidemia foi de 16,9 %, com 

prevalência maior entre as mulheres (19,3 %) do que nos homens (14,1 %). Em 

ambos os sexos, o diagnóstico da doença se torna mais comum em adultos. 

Entre os homens, a frequência máxima é observada no estrato de maior 

escolaridade, entre as mulheres, naquelas com menor escolaridade. 
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A magnitude de parte das DCNTs pode ser avaliada pelas doenças 

cardiovasculares, responsáveis por 31 % do total de óbitos por causas 

conhecidas (BRASIL, 2009). 

As doenças cardiovasculares são responsáveis por 18 milhões de 

mortes ao ano no mundo, sendo as doenças isquêmicas do coração e as 

doenças cerebrovasculares responsáveis por dois terços desses óbitos e por, 

aproximadamente, 22 % dos 18 milhões de óbitos por todas as causas de 

DCNTs. (BEAGLEHOLE ; SARACCI, e PANICO, 2008). 

Dados observados na Campanha Nacional contra o Colesterol de 2002 

revelam que 13% da população adulta brasileira apresenta níveis de colesterol 

total >240mg/dL2 , o que corresponderia hoje aproximadamente a 14 milhões 

de pessoas com hipercolesterolemia que seriam indivíduos para tratamento 

com estatinas. No Estado de São Paulo, esse número chegaria a 3,2 milhões 

de pacientes (MARSOLA et al. 2012). 

Por serem doenças consideradas de longa duração, as DCNTs estão 

entre as doenças que mais demandam ações, procedimentos e serviços de 

saúde. Os gastos decorrentes dessa demanda são denominados custos 

diretos. A Tabela 1 apresenta estimativas destes custos no SUS. Dos 

chamados custos indiretos, decorrentes do absenteísmo, aposentadorias 

precoces e perda de produtividade, o Brasil não dispõem de estudos que 

possam quantificá-los. 

 

Tabela 1: Estimativa de gastos do SUS com DCNT - 2008 

GASTOS SUS R$ % R$/hab. 

Estimativas Gastos Ambulatoriais 3.824.175.399,40 35 22,2 

Gastos Internações 3.738.515.448,92 34,2 21,7 

TOTAL 7.562.690.848,32 69,1 44,0 

           Fonte: SIH – SUS/ SIA-SUS 

        

Estudo recente da Sociedade Brasileira de Cardiologia demonstrou que 

o impacto econômico dos gastos com DCVs (doenças cardiovasculares) 
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representam aproximadamente 0,64 % do Produto Interno Bruto (1,766 

bilhões). Além disso, uma perda potencial adicional de 0,97 % do PIB foi 

atribuída à perda de renda (AZAMBUJA et al., 2008). 

Estes números demonstram que as DCVs representaram um impacto 

potencial de pelo menos R$ 30,8 bilhões, correspondendo a 1,74 % do PIB em 

2008. Este valor foi equivalente a R$ 500,00 per capita (para a população de 

35 anos ou mais) e R$9.640,00 por paciente (AZAMBUJA et al, 2008). 

 

2.2 Papel da dieta no controle das DCNT  

 

A dieta possui um papel determinante nas DCNTs. A alimentação é 

considerada um dos fatores modificáveis mais importantes para o risco de 

DCNTs, devendo ser incluída entre as ações prioritárias de Saúde Pública 

(WHO, 2003). De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2008), 80 % 

dos casos de doenças coronarianas poderiam ser evitados com mudanças 

factíveis nos hábitos alimentares, nos níveis de atividade física e no uso de 

produtos derivados do tabaco. 

A epidemiologia nutricional tem mostrado uma forte associação entre 

alguns padrões de consumo alimentar e a ocorrência de DCNTs. Uma 

alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas e colesterol, alimentos 

altamente refinados e processados, e pobre em frutas, legumes e verduras 

está associada ao aparecimento de diversas doenças como aterosclerose, 

hipercolesterolemia, hipertensão arterial, doença isquêmica do coração, infarto 

agudo do miocárdio, diabetes mellitus e câncer (MAN, 2002; KRIS-ETHERTON 

et al., 2001). 

Estudos recentes demonstram que o consumo de proteínas de origem 

vegetal apresentam efeito hipocolesterolêmico, através de um possível 

mecanismo endógeno ainda não elucidado,  que poderia ser benéfico na 

prevenção e controle de DCNTs (FROTA et al., 2008; MENDONÇA et al., 2009; 

FONTANARI, 2012). 

Tendo em vista que o colesterol intracelular regula negativamente a 
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síntese de colesterol e a captação das LDL plasmáticas, alguns autores têm 

mostrado os efeitos da dieta na modulação de genes codificadores de enzimas 

da via da síntese de colesterol endógeno, com particular destaque para a 

HMG-CoA redutase, evidenciando o efeito hipocolesterolemizante da proteína 

da soja (IRITANI et al., 1996; YAMAMOTO et al., 2004; CORCOS et al., 2005; 

TOVAR et al., 2005; TAKAO et al., 2005; FEIGE et al., 2006; TORRES et al., 

2006). 

Estudos em ratos alimentados com isolado protéico de soja, mostraram 

seu efeito na redução da expressão da HMG-CoA redutase (TOVAR et al., 

2005; SHUKLA et al., 2007). No entanto, o mecanismo de ação desses 

componentes da dieta ainda é controverso e tem sido alvo de muitas 

investigações. 

Apesar dos trabalhos citados mostrarem o efeito da proteína vegetal no 

metabolismo lipídico atuando na síntese e degradação do colesterol, eles não 

esclarecem o mecanismo de ação da mesma, apenas reforçam a hipótese de 

que a proteína destes alimentos agem em enzimas e ou receptores no fígado e 

não apenas na absorção intestinal do colesterol (IRITANI et al., 1996; 

MORIYAMA et al., 2004; TOVAR et al., 2005; BADGER et al., 2008). 

O efeito das proteínas vegetais em reduzir o colesterol poderia 

correlacionar-se com o perfil de aminoácidos entre sua composição e a 

caseína. Alguns autores atribuem esse efeito à proporção lisina/arginina, que é 

de 0,9. A proteína do amaranto apresenta proporção inferior, que é 0,5 

(MENDONÇA, 2006) e a caseína 2,5 (KAYASHITA et al., 1997). Sugere-se 

que, quanto menor esta proporção, menor a colesterolemia. 

Por outro lado, Mendonça (2006) simulou o perfil de aminoácidos do 

amaranto e da caseína e não observou efeito significativo no colesterol 

plasmático de hamsters hipercolesterolemizados, descartando a hipótese de 

que o perfil de aminoácidos seria o responsável pelo pronunciado efeito 

hipocolesterolemizante do isolado protéico de amaranto. 

Outro mecanismo proposto para explicar a redução da concentração de 

colesterol plasmático é atribuído à menor digestibilidade da proteína de origem 

vegetal. Segundo Terpstra et al. (1994), a proteína da soja possui menor 
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digestibilidade que a caseína e a fração não digerida pode ter efeito metabólico 

análogo ao das fibras, determinando a formação de complexos insolúveis com 

colesterol que são excretados nas fezes devido à redução de sua absorção 

(SUGANO et al., 1990; MENDONÇA et al., 2009). Neste caso, com o aumento 

da excreção e consequentemente redução da absorção de colesterol há 

mobilização do colesterol endógeno para a síntese de ácidos biliares, uma vez 

que o colesterol é seu precursor (MADANI et al., 1998). 

Segundo Nagaoka et al. (1999), o hidrolisado protéico de soja reduz a 

concentração de colesterol plasmático de forma similar à proteína intacta. O 

autor enfatiza a teoria de que parte das proteínas de soja não são totalmente 

degradada pelas enzimas digestivas e resultam na formação de peptídeos, que 

podem agir no metabolismo do colesterol endógeno e/ou podem ter 

propriedades similares às das fibras com capacidade de se ligarem ao 

colesterol, e consequentemente aumentar sua excreção. 

Mendonça et al. (2009), sugeriram que a formação de peptídeos 

bioativos, produzidos pela digestão da proteína do amaranto, poderia afetar 

não só a absorção de colesterol intestinal mas também no metabolismo 

endógeno. Proteínas e peptídeos formados por sua digestão podem atuar 

diretamente na síntese de colesterol e/ou na atividade/expressão do receptor 

da lipoproteína de baixa densidade (LDLR) (LOVATI et al., 2000; DURANTI et 

al., 2004). 

Nos últimos anos foram descobertos peptídeos bioativos em produtos de 

origem vegetal, como a soja, o trigo, o agrião, a ervilha e o próprio amaranto 

(DZIUBA et al., 2003; SOARES, 2008). Uma vez absorvidos, esses fragmentos 

teriam uma ação reguladora em enzimas ou transportadores (KORHONEN e 

PIHLANTO, 2003; KITTS e WEILER, 2003), que exercem diversas funções 

metabólicas , regulando enzimas ou interferindo em ciclos celulares (DZIUBA et 

al., 2003).   

Os peptídeos bioativos provenientes da dieta são formados por 

pequenas cadeias que geralmente contém 2 a 9 resíduos de aminoácidos 

(KITTS e WEILER, 2003). Apesar de ocorrer a formação de fragmentos de 

diversos tamanhos, evidencias mostram que apenas os di e tripeptídeos sejam 



 

22 

absorvidos em uma velocidade maior, tanto em relação às proteínas como aos 

aminoácidos livres. Esses compostos seriam reconhecidos por enzimas 

específicas, entre elas a HMG-CoA redutase, determinando a redução da 

concentração de colesterol. Contudo, esse mecanismo ainda não foi 

esclarecido (NAGAOKA, 1999; FUKUI et al., 2004; TORRES et al., 2006; 

SHUKLA et al., 2007; ZHONG et al., 2007). 

Na tentativa de explicar a menor concentração de colesterol hepático e 

sérico em animais alimentados com fontes protéicas de origem vegetal, 

pesquisadores têm concentrado seus esforços em avaliar o efeito da ingestão 

dessas proteínas na modulação da expressão de genes e proteínas-chave na 

homeostase do colesterol, evidenciando um efeito no controle molecular do 

colesterol celular (IRITANI et al., 1996; YAMAMOTO et al., 2004; TAKAO et al., 

2005; CORCOS et al., 2005; FEIGE et al., 2006; TORRES et al., 2006; 

SHUKLA et al., 2007). 

 

2.3 Amaranto 

 

O amaranto é um pseudocereal da família das Amarantaceas, originário 

da região dos Andes, cultivado pelas civilizações Inca e Asteca há mais de 

2000 anos. Era considerado um alimento sagrado e dele eram aproveitados as 

sementes, folhas e caules. Com a chegada dos espanhóis o seu cultivo foi 

banido por questões religiosas. A partir de 1960 esta planta, que era cultivada 

esparsamente pelas populações indígenas do Peru foi redescoberta e suas 

notáveis propriedades nutricionais reconhecidas. A partir desta época, seu 

cultivo foi disseminado pela Europa, África e Ásia. Atualmente é cultivado 

principalmente no México, América Central, nos territórios andinos da América 

do Sul e mais recentemente no Brasil (NRC, 1995; AMAYA-FARFAN et al., 

2005). 

No Brasil, pesquisadores e parceiros da Embrapa e do Centro de 

Pesquisa Agropecuária dos Cerrados, buscam adaptar o amaranto ao cultivo 

do país a fim de diversificar os sistemas produtivos desde 1996. Atualmente 
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cresce a área sob o plantio direto, por vantagens econômicas ao produtor e ao 

meio ambiente.  

As interações de pesquisas que envolvem os membros da cadeia 

produtiva se tornam uma necessidade. Assim, os estudos genéticos e 

agronômicos devem estar associados a outros sobre composição nutricional e 

formas de transformação, criando perspectiva de demanda (EMBRAPA, 2007). 

Com isso, espera-se estimular plantio e consumo do amaranto como 

alternativa para diversificar a agricultura, tornando-a biológica e 

economicamente sustentável, resultando em dieta diversificada e mais saúde 

para a população. 

O amaranto apresenta grande potencial para se tornar cultivo integrado 

aos sistemas tradicionais ou modernos de exploração agropecuária. Pode ter 

importante papel na economia mundial, pela facilidade de cultivo comercial e 

por ser fonte de nutrientes que apresentam propriedades nutracêuticas 

(SPEHAR e TEIXEIRA, 2004).  

Segundo dados estatísticos de cultivo, o Brasil pode, a médio prazo, se 

tornar um grande produtor de amaranto, contribuindo na diversificação agrícola 

e alimentar (SPEHAR e TEIXEIRA, 2004). 

O interesse mundial pelo amaranto é recente. A partir dos anos 80 

surgem as primeiras investigações, lideradas pela Academia Nacional de 

Ciências dos Estados Unidos (MONTEROS et al., 1998), sendo reconhecido 

como uma das culturas mais promissoras para alimentar a humanidade, devido 

ao seu elevado valor nutricional e potencial agronômico (SILVA-SÁNCHEZ et 

al., 2008). Desde então, o interesse por essa planta tem aumentado em todo o 

mundo.  

 Uma das razões pela qual o interesse pelo amaranto vem crescendo é 

devido ao seu alto valor nutritivo. Na sua composição media, o grão contem de 

15-16 % de proteína, 7-8 % de gordura, 50-60 % de amido (PEDERSEN et al, 

1987) e 14,2 % de fibra alimentar (TOSI, 2001). 

Também apresenta alto teor de fibras solúveis (4,2g em 100g) em 

comparação a outros cereais como o trigo (2,3g em 100g), o milho (2g em 

100g) e a aveia (1,9g em 100g) (MENDONÇA, 2006). 
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O teor protéico e o perfil de aminoácidos tornam o amaranto uma 

atrativa fonte protéica, pois apresenta conteúdo expressivo de aminoácidos 

essenciais, especialmente lisina (6,2 %) e aminoácidos sulfurados (4 %), que 

são limitantes na maioria dos grãos (GORINSTEIN et al., 1998; SILVA-

SÁNCHEZ et al., 2008; MENDONÇA et al., 2009).  

O perfil de aminoácidos do amaranto é similar entre diferentes espécies, 

(BRESSANI, 1989). Em comparação às recomendações de aminoácidos 

essenciais da FAO/WHO, o aminoácido mais deficiente no amaranto é a 

leucina, entretanto, essa deficiência não atinge valores inferiores a 80 % 

(IMERI et al., 1987). 

O amaranto também é boa fonte de zinco, fósforo e cálcio, além de ser 

uma alternativa de consumo para quem tem doença celíaca. Apresenta maior 

teor de lipídios (6-9 %) superior ao de outros cereais (GAMEL et al., 2007).  

Estudos conduzidos em diferentes modelos biológicos mostraram que o 

consumo do grão de amaranto contribui para o controle da concentração do 

colesterol plasmático. Pesquisadores têm estudado quais substâncias seriam 

responsáveis pelo efeito hipocolesterolemizante do amaranto, sendo este efeito 

associado a diversos nutrientes presentes em sua composição  C          

et al.                             e        2002  C          et al.  

2004; MENDONÇA et al., 2009). 

 

2.3.1 Efeito Hipocolesterolemizante do Amaranto 

 

Várias hipóteses foram sugeridas para justificar o efeito do amaranto em 

reduzir as concentrações plasmáticas de colesterol, destacando-se o perfil de 

aminoácidos de sua proteína e o seu teor de fibras alimentares totais e solúveis 

(CHATUVERDI et al., 1993; QURESHI, 1996; LEHMAN, 1996; GRAJETA, 

1997; PLATE e ARÊAS, 2002). 

Alguns autores atribuíram o efeito hipocolesterolemizante do amaranto à 

composição de ácidos graxos (rica em insaturados) ou ainda a componentes 

presentes na fração solúvel do óleo, como o esqualeno ou tocotrienóis 
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(CHATUVERDI et al., 1993; LEHMAN, 1996). Contudo, experimento 

comparativo realizado em ratos para verificar o efeito da ingestão do amaranto 

integral e do desengordurado na concentração plasmática de colesterol, 

mostrou que a capacidade do grão integral era similar ao desengordurado 

(GRAJETA, 1997). 

Qureshi et al. (1996) observaram propriedades nutracêuticas no 

amaranto e sugeriram a presença de um potente inibidor da enzima HMG-CoA 

redutase, embora não tenham definido qual seria este componente. 

Plate e Arêas (2002) verificaram que componentes do grão livres de 

lipídeos, consequentemente das demais substâncias lipossolúveis, como o 

esqualeno, eram suficientes para responder pelo efeito hipocolesterolemizante, 

apontando que essa fração não respondia ao efeito observado. 

Mais recentemente, Mendonça et al.  (2009), evidenciaram, que a 

proteína isolada do amaranto, é capaz de reduzir em 48 % o colesterol total e 

em 57 % a fração de colesterol não-HDL em animais previamente 

hipercolesterolemizados por meio de dieta rica em caseína, 

Após a comprovação de que a proteína do amaranto é a fração 

responsável majoritariamente pelo efeito hipocolesterolemizante do referido 

pseudocereal, faz-se necessário avaliar o efeito da ingestão deste isolado na 

atividade de enzimas envolvidas no metabolismo de lipídeos e na modulação 

da síntese do colesterol hepático. 

Esta investigação é fundamental para tentar compreender o efeito da 

ingestão do isolado protéico de amaranto na redução da concentração 

plasmática de colesterol, uma vez que ainda não existem estudos realizados 

sobre o assunto. 

 

2.4 Metabolismo do colesterol 

 

O colesterol é componente de fundamental importância para as células, 

pois participa de inúmeros processos biológicos, entre eles a formação de 

membranas, a síntese hormonal, a produção da vitamina D e a produção de 
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ácidos biliares necessários à absorção de gordura pelo intestino. Com exceção 

dos hepatócitos, tecidos esteroidogênicos e intestino, os demais tecidos não 

são capazes de metabolizar e exportar colesterol em quantidade significante.  

A síntese bioquímica dos lipídeos acontece a partir do acetil-CoA do 

qual pode ocorrer a formação tanto de ácidos graxos quanto dos isoprenóides 

(GLEW, 2007). A sua biossíntese apresenta alguns passos catalisados por 

enzimas que se localizam no citosol celular e outros por enzimas que se 

encontram na membrana do retículo endoplasmático (McKee e McKee, 1999). 

A Figura 1 mostra as principais etapas da síntese celular do colesterol. 

 

 

Figura 1: Principais etapas da síntese celular do colesterol. 

 

Para que ocorra a absorção de colesterol, bem como de lipídeos e de 

vitaminas lipossolúveis no lúmen intestinal, é essencial a presença dos ácidos 

biliares, uma vez que estes possuem uma característica anfipática e habilidade 
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de formar micelas nas quais o lipídeo é transportado da barreira aquosa luminal 

para a membrana da borda em escova das células epiteliais intestinais. Nos 

humanos, a maioria dos sais biliares circulantes está conjugada aos 

aminoácidos glicina e taurina, normalmente conhecidos como ácido cólico e 

quenodesoxicólico, respectivamente (HUI e HOWLES, 2005; KULLAK-UBLICK 

et al, 2004). 

Após a absorção, o colesterol livre, fosfolipídeos, mono e diacilgliceróis e 

os ácidos graxos livres são reesterificados e reorganizados em uma forma mais 

estável no enterócito para que possam ser transportados na circulação. A 

reesterificação ocorre pela ação da enzima acil CoA: colesterol aciltransferase 

(ACAT), cuja atividade é estimulada por altas concentrações de colesterol 

dietético (LU, LEE e PATEL, 2001; RAMOS et al., 2007). 

Por ser insolúvel em ambientes hidrofílicos, o colesterol é transportado 

no sangue essencialmente pelas lipoproteínas (GURR, FRAYN e HARWOOD, 

2002). As lipoproteínas são responsáveis por transportar algumas proteínas e 

lipídios no sistema vascular (DANIELS et al., 2009). 

As lipoproteínas possuem um núcleo de lipídeos neutros (triacilgliceróis 

e ésteres de colesterol) circundado por uma camada de apolipoproteínas 

anfipáticas, fosfolipideos e colesterol. As lipoproteínas de muito baixa 

densidade (VLDL), as baixa densidade (LDL) e as de alta densidade (HDL) 

compõem três das seis grandes sub- frações de lipoproteínas, que também 

incluem quilomícrons (QM), remanescentes de quilomícrons (QMr) e 

lipoproteínas de densidade intermediária (IDL) (DANIELS et al., 2009).  

A Figura 2 mostra o metabolismo do colesterol e das lipoproteínas de 

forma simplificada. 
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Figura 2: Metabolismo do colesterol e das lipoproteínas. 

 

Os QM são formados de acordo com a ingestão de lipídios da dieta 

(triacilgliceróis, colesterol e fosfolípides), são ricos em triacilgliceróis,e possuem 

apolipoproteína (apo) B48. Os quilomicrons recém sintetizados são secretados 

nos vasos linfáticos e chegam à circulação sanguínea por meio do ducto 

torácico. Na circulação, adquirem apoC e apoE, e sofrem a ação da enzima 

lípase de lipoproteína (LLP), que catalisa a hidrólise de triacilgliceróis e 

promove a liberação de ácidos graxos para os tecidos (LOTTEMBERG, 2008). 

Quando mais de 90 % dos triacilgliceróis foram degradados, o QM reduz 

seu tamanho e aumenta sua densidade. Ocorre então a formação dos 

remanescentes de quilomícrons (QMr), partículas ricas em colesterol, que são 

rapidamente captadas pelo fígado por meio de sua ligação a receptores de 

VLDL (VLDLR) e de LDL (LDLR), e à proteína relacionada aos receptores de 

LDL (LRP) que reconhecem e se ligam a apoE (KWITEROVICH, 2000). Na 

célula hepática, o colesterol proveniente do QMr é destinado à produção de 

VLDL ou à formação de sais biliares, forma predominante de eliminação do 

colesterol do organismo. 

As LDL são as principais lipoproteínas transportadoras de colesterol 
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hepático para os tecidos periféricos. Por outro lado, a HDL remove o excesso 

de colesterol dos tecidos transportando-os de volta para o fígado, o que 

caracteriza o transporte reverso de colesterol (LOTTEMBERG, 2008; DANIELS 

et al., 2009). Por seu efeito na redução do acúmulo de colesterol nas paredes 

das artérias, ação da HDL é um dos mecanismos que reduz o desenvolvimento 

da aterosclerose (SVIRIDOV e NESTEL, 2002; DANIELS et al., 2009). 

O colesterol das células periféricas é captado pelas HDL, em que é 

esterificado pela ação da enzima lecitina colesterol aciltransferase (LCAT) 

(SVIRIDOV e NESTEL, 2006; LOTTEMBERG, 2008).   

Em condições normais, as LDL transportam cerca de 65 % a 70 % do 

colesterol plasmático total. A maior parte das LDL é removida da circulação 

pelo fígado e o restante, pelos tecidos periféricos. Essas lipoproteínas se ligam 

a receptores específicos, são internalizadas e degradadas. Para regular a 

concentração plasmática de colesterol, receptores B/E removem cerca de dois 

terços das LDL circulantes (LOTTEMBERG, 2008). 

A 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A redutase (HMG-CoA redutase) é a 

enzima-chave na biossíntese do colesterol endógeno. Em situações de baixa 

concentração de colesterol sua atividade é aumentada, de forma a manter o 

controle da homeostase de colesterol endógeno. Em situações contrárias sua  

ação é reduzida (LOTTEMBERG, 2008). 

A regulação da síntese e captação de éster de colesterol nos 

hepatócitos se dá por receptores nucleares SREBP (sterol regulatory element 

binding protein) e LXR (receptor X hepático). O estímulo de SREBP aumenta a 

transcrição de genes relacionados à síntese de colesterol, enquanto o estímulo 

de LXR facilita o transporte reverso, e aumenta a secreção de ácido biliares 

(DANIELS, 2009). 

O mecanismo de regulação da concentração intracelular de colesterol 

ocorre quando o aumento do conteúdo de colesterol na célula leva à 

diminuição da atividade da enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA (HMG-CoA) 

redutase, que tem papel-chave na síntese de colesterol, além da redução da 

expressão dos receptores de LDL e aumento da atividade da enzima 
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acilcolesterol aciltransferase (ACAT), a fim de estocar colesterol na forma 

esterificada, uma vez que o excesso de colesterol livre é tóxico para a célula. 

 

2.5 Estudo em Hamster 

 

O uso de animais em pesquisas tem como objetivo central correlacionar 

os fenômenos biológicos entre as espécies, principalmente os humanos. Nos 

últimos anos houve um aumento do interesse em se pesquisar um modelo ideal 

e apropriado para o estudo do metabolismo lipídico. Sabe-se que alguns 

modelos animais não são adequados para estudos de metabolismo lipídico 

pela falta de similaridade com os humanos em relação ao perfil de lipoproteínas 

plasmáticas. 

O hamster é um roedor pequeno, sensível a dietas suplementadas com 

colesterol e ricas em gordura (DORFMAN, 2003). Eles transportam uma 

significante porção de colesterol plasmático, cerca de 50 %, nas frações de 

lipoproteínas LDL, sendo mais semelhantes aos humanos que outros roedores 

(LOCK, 2005). 

Estudo realizado por Terpstra et al. (1991) sugeriu que a indução de 

hipercolesterolemia poder ser feita com adição de quantidades fisiológicas de 

colesterol à dieta (0,05 % a 0,1 %). 

Nos últimos anos, estudos com hamsters vem sendo utilizado em 

pesquisas de metabolismo lipídico envolvendo dietas suplementadas com 

gordura e colesterol (MENDONÇA, 2006; FROTA, 2008; FONTANARI, 2012).  

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo investigar 

nestes animais, o efeito do consumo de dietas contendo isolado protéico de 

amaranto sobre a atividade da enzima HMG-CoA redutase. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Estudos realizados por diversos autores sugerem que o mecanismo de 

redução do colesterol promovido ao amaranto está relacionado com a ação da 

sua proteína (PLATE e ARÊAS, 2002; MENDONÇA et al., 2009). Ainda que a 

ação hipocolesterolêmica seja explicada por sua fração protéica, os 

mecanismos pelos quais a proteína age ainda não estão totalmente 

esclarecidos. 

Com isso, o presente estudo se propõe a avaliar a atividade enzimática 

hepática da HMG–CoaA redutase e sua influência no metabolismo lipídico de 

hamsters alimentados com dietas experimentais contendo isolado protéico em 

sua composição. 

Esta investigação é fundamental para tentar compreender o efeito da 

ingestão do isolado protéico de amaranto na redução da concentração 

plasmática de colesterol em hamsters, uma vez que ainda não existem estudos 

realizados sobre o assunto. 

O esclarecimento destes mecanismos poderá contribuir para o estímulo 

do uso do amaranto pela população, e consequentemente sua produção, 

resultando em sólidas contribuições biológicas e sociais. 
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4. OBJETIVO 

 

4.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar a atividade enzimática hepática da HMG–CoA redutase e sua 

relação com o metabolismo lipídico de hamsters alimentados com proteína 

isolada de amaranto (Amaranthus cruentus). 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

4.2.1 Isolar a proteína do amaranto; 

4.2.2 Analisar o efeito da dieta no peso corporal e no peso do fígado dos 

animais; 

4.2.3 Avaliar mudanças no perfil lipídico utilizando análises plasmáticas de 

colesterol total e frações (HDL e não HDL) e as concentrações de 

triacilgliceróis; 

4.2.4 Avaliar a atividade enzimática da HMGCoA redutase nos microssomas 

hepáticos dos animais; 

4.2.5 Avaliar o grau de esteatose hepática dos animais. 
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5. MATERIAIS E METODOS 

 

5.1 Material  

 

Foi utilizado o amaranto (Amaranthus cruentus L. variedade BRS-

Alegria) proveniente da Empresa Celeiro Com. Ind. Ltda (Brasília - DF). Após o 

recebimento os grãos foram enviados para a empresa Moinhos Vieira (Tatuí, 

São Paulo), para serem moídos em moinhos de martelos até granulometria de 

0,4mm. 

A farinha obtida foi armazenada sob refrigeração (4ºC) para posterior 

obtenção de isolados protéicos usados na produção das dietas experimentais. 

 

5.2 Desengorduramento da farinha 

  

A farinha de amaranto foi desengordurada no Centro de Ciência e 

Qualidade de Alimentos (CCQA) do Instituto de Tecnologia de Alimentos 

(ITAL), localizado em Campinas-SP. 

 O amaranto foi submetido ao processo de prensagem a frio, utilizando 

uma prensa modelo Ecirtec MPE-40. A amostra proveniente do processo de 

prensagem (torta residual) foi utilizada na produção do isolado protéico. 

 

5.3 Produção do Isolado Protéico (IP) de Amaranto  

 

A produção do isolado protéico de amaranto foi realizada pelo principio 

de solubilização alcalina seguido de precipitação isoelétrica da proteína 

segundo Martinez e Añon (1996), com modificações por Mendonça et al (2009).  

Para cada parte de farinha desengordurada, foram adicionadas dez 

partes de água. O pH foi ajustado e controlado a 11,0 com NaOH 1 mol L-1 e a 

mistura agitada por 5 horas a temperatura ambiente, permanecendo em 



 

34 

repouso por 12 horas a 4oC . Posteriormente, a mistura foi filtrada e 

centrifugada a 9.000 x g por 20 minutos a 10 oC. 

Em seguida o sobrenadante foi ajustado a pH 5,7, com HCl 1 mol L-1, 

para ocorrer a precipitação isoelétrica. O homogenato permaneceu por 12 

horas a 4oC para floculação. Uma nova centrifugação a 9.000 x g foi realizada 

e o precipitado congelado (- 20oC) para posterior liofilização. 

Após obtenção do isolado protéico liofilizado, o mesmo foi triturado em 

moedor de café (Cadence MDR301 – Brasil) homogeneizado e congelado (-

20oC) até o momento de uso. 

 

5.4 Caracterização da Matéria- Prima 

 

5.4.1 Composição centesimal 

 

Foi realizado no IP análises de umidade por dessecação a 105 oC até 

peso constante; cinzas, por incineração da matéria orgânica a 550oC; e 

lipídeos, por extração a quente com éter de petróleo, de acordo com 

metodologias descritas pela AOAC (2005). Os carboidratos totais foram 

calculados por diferença. 

Para quantificação do teor protéico, foi determinado o valor de nitrogênio 

utilizando o método de micro-Kjeldhal (AOAC, 2005), usando o fator de 6,25 

para conversão em proteína. Todas as análises foram realizadas em triplicata e 

expressas em média ± desvio padrão. As análises foram realizadas em 

triplicatas. 

 

5.4.2 Perfil de aminoácidos totais 

 

As análises do perfil de aminoácidos totais do isolado protéico de 

amaranto e da caseína foram realizadas pela empresa CBO Assessoria & 

Análise (Campinas, São Paulo).  
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A preparação das amostras para análise de aminoácidos totais envolveu 

as etapas de hidrólise para liberação dos aminoácidos, preparação dos 

hidrolisados através de secagem e derivatização e separação dos derivados de 

feniltiocarbamil por cromatografia líquida de alta eficiência, de acordo com 

metodologia proposta por White et al. (1986). 

 

5.5 Ensaio Biológico 

 

5.5.1 Dietas 

 

As dietas dos animais seguiram as recomendações nutricionais da 

National Research Council (1995) e foram formuladas com uma mistura de 

minerais e vitaminas adequadas ao crescimento de hamsters, de acordo com 

as recomendações para roedores da AIN-93 (REEVES et al., 1993), 

monstradas na Tabela 2. 

 

Tabela 2: Necessidades nutricionais de hamsters em fase de crescimento. 

 

Componentes da dieta Quantidade(g/100g) 

Fibras 

Carboidratos 

Lipídios 

Proteínas                 

5 a 15 

65 

4 a 20 

18 a 24 

Total 100 

             Fonte: National Research Council (1995). 

 

As rações foram obtidas sob encomenda, com ingredientes purificados, 

sendo peletizadas e embaladas pela empresa Rhoster Indústria e Comércio 

LTDA, Vargem Grande Paulista, São Paulo e posteriormente armazenadas em 

freezer para conservação. 
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A caseína foi utilizada como fonte protéica das rações controle. O 

isolado protéico de amaranto produzido em escala laboratorial foi fornecido 

para a produção das rações experimentais. Para avaliar o efeito do consumo 

da proteína de amaranto juntamente com o colesterol dietético foi adicionado 

0,1 % de colesterol (Sigma) e 13,5 % de óleo de coco às rações, de forma a 

produzir um moderado aumento da colesterolemia dos animais (FONTANARI 

et al., 2012; FROTA et al., 2009; MENDONÇA et al., 2008; ZHANG et al., 

2009). A composição das dietas foram representadas na Tabela 3. 

 

Tabela 3: Composição das dietas (g/kg dieta) 

 

 Caseína (C) 

(g/kg) 

Caseína + 0,1 % 

colesterol (CCol) 

(g/kg) 

Proteína de 

amaranto + 

0,1 % 

colesterol 

(CCol) (g/kg) 

Proteína de 

amaranto 

(g/kg) 

Aproteico 

Proteína do 

Amaranto
a 0,00 0,00 263,16 263,16 0,00 

Caseína
b 

251,83 251,83 0,00 0,00 0,00 

Fósforo
c 

0,00 0,00 0,60 0,60 0,00 

Lisina 0,00 0,00 3,50 3,50 0,00 

Gordura coco 0,00 135,00 135,00 0,00 135,00 

Óleo soja 150,00 15,00 15,00 150,00 15,00 

Sacarose 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Amido milho 450,17 449,17 433,74 434,74 702,00 

Mistura de 
vitaminas 

10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 

Mistura de 

minerais 

 

35,00 35,00 35,00 35,00 35,00 

Celulose 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 

Cloreto colina 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 

Colesterol 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 

Peso Final 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 1000,00 
a 83,88 % de proteína 
b 83,29 % de proteína  
c Teores de fósforo da caseína e da proteína de amaranto foram considerados no 
cálculo de forma a deixar as rações isofosfóricas.  
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Os conteúdos de umidade, cinzas, lipídios e proteínas das dietas foram 

determinados de acordo com os métodos da AOAC (2005). O teor de 

carboidratos totais foi obtido por diferença. Todas as análises foram realizadas 

em triplicatas. 

 

5.5.2  Experimento biológico 

 

O experimento biológico foi realizado no biotério do Instituto de Medicina 

Tropical da Universidade de São Paulo (IMT/USP). 

Foram utilizados 36 hamsters (Mesocricetus auratus), linhagem Golden 

Syrian, machos, recém-desmamados, com 21 dias de vida e padrão 

provenientes da ANILAB Animais de Laboratório Criação e Comércio LTDA, 

localizada em Paulínia, São Paulo. 

 Os animais foram alojados individualmente em caixas individuais com 

maravalha autoclavada em local com controle de umidade (55 %) e 

temperatura. A temperatura foi controlada entre 20 e 25oC, com janelas 

escurecidas para controle do ciclo de claro/escuro de 12 horas. As trocas das 

caixas e dos bebedouros foram realizadas uma vez por semana. 

 

        

Figura 3: Animais mantidos em caixas individuas com maravalha 

autoclavada. 

 

Após 4 dias de adaptação recebendo ração comercial e água ad libitum,  

6 animais foram sorteados para determinação do perfil plasmático basal. O 

procedimento de eutanásia está descrito no item 5.5.3. 
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Os animais restantes foram distribuídos em 5 grupos com 6 animais 

cada, por amostragem casual sistemática,. 

 O grupo denominado Aprotéico (A) com 6 animais, foi utilizado no estudo 

para determinar a digestibilidade verdadeira da proteína. 

Os 24 animais restantes foram distribuídos em 4 grupos de 6 animais. 

Cada grupo recebeu, por 21 dias, uma das seguintes rações experimentais: 

1. Dieta Experimental Caseína (Grupo C): dieta cuja a fonte de proteína 

foi a caseína a 20 % do peso da dieta. 

2. Dieta Experimental Caseína Hipercolesterolemizante (Grupo Ccol): 

dieta cuja a fonte protéica foi a caseína a 20 %  do peso da dieta, 

adicionada de 0,1 % de colesterol e 13,5 % de gordura de coco. 

3. Dieta Experimental Isolado Protéico de Amaranto (Grupo I): dieta 

cuja a fonte de proteína foi o isolado protéico de amaranto a 20 % do 

peso da dieta. 

4. Dieta Experimental Isolado Protéico de Amaranto (Grupo I): dieta 

cuja a fonte de proteína foi o isolado protéico de amaranto a 20 % do 

peso da dieta, adicionada de 0,1 % de colesterol e 13,5 % de gordura de 

coco. 

O fluxograma do ensaio principal se encontra na Figura 4. 

A água foi oferecida ad libitum e a alimentação foi pair feeding com 

referência ao grupo que consumirá proteína de amaranto, para que ocorra uma 

equiparação da ingestão de nutrientes entre os grupos. 
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Figura 4: Fluxograma do desenho experimental. 
 

 

5.5.3 Coleta de material biológico 

 

As análises no plasma foram feitas pelo Laboratório de Controle de 

Qualidade Genética e Sanitária Animal, Divisão Técnica de Apoio ao Ensino e 

pesquisa, Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina /USP. 

A necessidade de jejum prévio à coleta de sangue e sacrifício em 

ensaios biológicos ainda é controvérsia. Alguns autores recomendam jejum de 

10 hora, outros recomendam jejum por um curto período.  

Em se tratando de hamsters, a discussão é ainda maior, pois estes 

animais possuem uma “bolsa interna” na cavidade oral  onde costumam 

esconder parte da ração ofertada. Alguns autores, quando submetem estes 

animais ao jejum, retiram as rações que se encontram nas bolsas, porém 

dependendo da forma como é feito este procedimento, pode-se gerar estresse 

nos animais, interferindo nos parâmetros observados. 
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Segundo Waner e Niska (1994), o jejum por período inferior a 8 horas 

não afeta os níveis plasmáticos de lipoproteínas e triacilgliceróis.  Foi verificado 

por Weigand & Daggy (1991) que não há diferença no perfil das lipoproteínas 

plasmáticas em hamsters submetidos a 18 horas de jejum e aqueles que não 

foram submetidos ao jejum. Assim as coletas de sangue e o sacrifício dos 

animais foram realizados após jejum médio de 5 horas.  Os animais foram 

anestesiados via intraperitonial e tiveram o sangue coletado por punção 

cardíaca. 

Os animais foram sacrificados em câmara de CO2. A coleta de sangue 

foi realizada por punção cardíaca (Figura 4). O sangue foi coletado em 

duplicata e acondicionado em microtubos contendo anticoagulante heparina, 

sendo logo em seguida centrifugado (1.000 x g, 15 minutos, 4ºC) para 

obtenção do plasma (WRIGHT; SALTER, 1998). 

 

 

   Figura 5: Coleta de sangue por punção cardíaca.  

  

O fígado foi retirado imediatamente após o sacrifício e pesado em 

balança analítica (modelo AX 200 - Shimadzu). O fragmento do lobo esquerdo 

foi cortado em pequenos pedaços de 100 a 200 mg, pesados, congelados em 
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nitrogênio líquido e armazenado em ultrafreezer a -80ºC para posteriores 

análises da atividade da HMGCoA redutase, colesterol e lipídeos totais.  

Para análise histológica foram utilizados porções do lobo direito do 

fígado, onde se localiza a vesícula biliar. Nesse caso, as partes foram lavadas 

com solução salina (9g NaCl/L-1) e colocadas em formol 10 % para o preparo 

dos cortes. 

 

 

 

    Figura 6: Retirada do fígado dos animais. 

 

5.5.4 Consumo Alimentar 

  

 A ingestão alimentar dos animais foi avaliada diariamente durante 

todo o ensaio biológico. A quantidade de ração ingerida foi determinada pela 

diferença entre a quantidade de ração ofertada e a sobra no comedouro. 

 

 

 



 

42 

5.5.5 Ganho de peso e crescimento 

 

Os animais foram pesados uma vez por semana, no mesmo horário, 

com o auxilio de uma balança semi analítica digital marca Filizola®, durante o 

período experimental para avaliar o ganho de peso e o crescimento. Foi 

calculado o Coeficiente de Eficiência Alimentar (CEA) de cada dieta ofertada, 

dividindo-se o ganho de peso pela quantidade de ração consumida. 

 

5.5.6 Digestibilidade verdadeira da proteína  

 

A digestibilidade verdadeira foi calculada medindo-se a quantidade de 

nitrogênio ingerido pela dieta e a excretada nas fezes durante um período 

determinado durante o experimento. A perda metabólica foi determinada no 

material fecal do grupo aprotéico (McDONOUGH et al., 1990). Após o período 

de adaptação (3 dias), os animais foram alojados em gaiolas especiais para 

coleta de fezes (Figura 7) e o grupo denominado Aprotéico (n=6) foi 

alimentado com ração isenta de proteínas (Tabela 4), para avaliar o teor de 

nitrogênio excretado nas fezes, considerado como perda metabólica. 

 

Tabela 4:  Composição da ração aprotéica (g/kg) 

 

Ingrediente Ração (g/kg) 

Amido de milho 603,0 

Amido de milho dextrinizado 100,0 

Óleo de soja 150,0 

Celulose 50,0 

Minerais 50,0 

Vitaminas 35,0 

Bitartarato de Colina 2,0 

a AIN 93G para roedores em crescimento (REEVES et al., 1993) 
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Figura 7: Gaiola adaptada para coleta de fezes 

  

Após 3 dias de administração das rações experimentais, os animais 

foram pesados, as sobras das rações foram coletadas e pesadas e as fezes 

retidas foram coletadas e congeladas (-20 oC). Esse procedimento foi repetido 

durante 5 dias. Ao final, as fezes foram secas em estufa ventilada durante 24 

horas a 100 oC. As fezes secas foram então pesadas, moídas e congeladas (-

20 oC) para análise de nitrogênio através do método de micro- Kjeldhal. A 

digestibilidade verdadeira foi calculada utilizando a seguinte fórmula: 

 

  100
I

Fk - F-I
(%) a VerdadeiridadeDigestibil   

onde, I representa o nitrogênio ingerido; F o nitrogênio excretado nas fezes pelo 

animal que se alimenta da ração experimental e Fk o nitrogênio excretado nas fezes 

do animal que se alimenta com ração isenta de proteína. 

 

5.6 Análises no plasma 

 

As análises no plasma foram realizadas pelo Laboratório de Controle de 

Qualidade Genética e Sanitária Animal da Divisão de Apoio ao Ensino e a 

Pesquisa do Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da Universidade 
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de São Paulo (FMUSP).  

O plasma obtido após a centrifugação do sangue dos animais foi 

imediatamente analisado e as concentração de colesterol total (CT), 

lipoproteína de alta densidade (HDL) e triacilglicerol (TG) foram determinadas 

usando o sistema COBAS-MIRA (Roche Diagnostics, USA). 

A fração de colesterol não-HDL (LDL-c + VLDL-c) foi calculada pela 

subtração do colesterol total (CT) com a fração HDL colesterol. 

 

5.7 Análises do fígado 

 

5.7.1 Colesterol 

 

Para a determinação do colesterol total do fígado foi utilizado o método 

proposto por Katsanidis e Addis (1999) com modificações.  

Foram homogeneizadas amostras de aproximadamente 200 mg de 

fígado em solução de saponificação, KOH 11g/100mL-1, diluídas em etanol 55 

% (v/v). Em seguida, a solução foi colocada em banho Maria por 15 minutos a 

80°C. Após resfriamento, selecionou-se a parte orgânica para análise. 

Para a quantificação foi utilizado HPLC da marca Shimadzu LC-20AT, 

com volume de injeção de 20µL. A fase móvel foi n-hexano/isopropanol (97:3 

v/v), com fluxo isocrático de 1mL/min-1. O detector utilizado foi UV/VIS com 

varredura, com leitura no comprimento de onda de 206nm. A quantificação foi 

realizada utilizando curva de calibração de colesterol padrão da Sterolids Inc-

USA. O tempo de corrida foi de 8 minutos e as análises realizadas em 

triplicatas. 
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5.7.2 Lipídeos Totais 

 

Para a obtenção do extrato lipídico foi utilizado o método de Bligh e Dyer 

(1959) com adaptações. 

 Amostras de 100 - 200 mg foram homogeneizadas e adicionadas de 500 

μ  de metanol  saponificadas com  00 μ  solução de  O   0 88 %) e 

adicionadas de  000 μ  de clorofórmio.   seguir  o extrato foi filtrado em papel 

qualitativo e lavado   vezes com  000 μ  de clorofórmio para extração dos 

lipídeos. 

A quantidade de lipídeos extraídos foi determinada gravimetricamente. 

 

 5.7.3 Análise Histológica 

 

Para a análise histológica, o fígado foi removido e preservado em formol 

tamponado em 10 % de solução fisiológica por 48 horas. Em seguida foram 

realizadas secções transversais. Os cortes foram submetidos às técnicas 

histológicas habituais com inclusão em parafina para obtenção de cortes de 5 

µm de espessura, corados com hematoxilina-eosina  (FROTA et al., 2008). 

Para estudo morfométrico, as lâminas foram escaneadas e digitalizadas 

(3D HISTECH). A leitura das lâminas foi realizada por meio do software 

Pannoramic Viewer 3D HISTECH version 1.15.1.  

A avaliação histológica do fígado foi semi-quantitativa da presença de 

gordura vesical, de acordo com Frota et al. (2008). 

O grau de inflamação (parenquimatosa e portal) dos tecidos também foi 

avaliado, segundo Brunt et al., (1999).  
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5.7.4 Análise da atividade da HMG-CoA redutase 

 

A atividade da enzima HMGR nos fígados foi medida por meio do Kit CS 

1090 da Sigma-Aldrich (Saint Louis, EUA) de acordo com as instruções do 

fabricante com adaptações segundo Cong et al, 2012. A análise é baseada em 

espectrometria com absorbância de 340nm a 37oC, que representa a oxidação 

de NADPH pela HMGR, na presença do substrato HMG-CoA. A Figura 8 

esquematiza a reação de formação mevalonato a partir da HMG-CoA com o 

auxilio da enzima HMGR. 

 

    

 

Figura 8: Representação esquemática da reação de atividade da HMG-CoA redutase 

 

Fragmentos do tecido hepático dos animais foram homogeneizados em 

tampão (pH 7,5) contendo 100 mM de tampão de fosfato (KH2PO4, Na2HPO4 

em pH 7,5), 200 mM de KCl, 5 mM de EGTA, 5 mM de EDTA, 10 mM de DTT, 

1 µg/ml aprotinina e 0,5 µg/mL-1 de leupepitina (1:3 wt/vol) no gelo por 5 min., e 

centrifugados por mais 5 min. por 1000g em 4oC.  

Os sobrenadantes foram coletados em Eppendorfs para dosagem de 

proteínas e determinação da atividade da enzima HMG CoA redutase no 

sobrenadante. Após o preparo das amostras, dosaram-se as proteínas pelo 

método de Lowry (1951). 

Foram utilizados 20 µL do sobrenadante para a análise da atividade da 

HMGR em Leitor de Placas da marca Spectramax® M5 da Molecular Devices e 

o software Softmax® Pro5. A absorbância a 340 nm foi monitorizada em 

intervalos de tempo de 20 s para um tempo total de 10 min.  

Uma unidade da atividade da HMG-CoA redutase corresponde a 

conversão de 1 µmol de NADPH a NADP formado por minuto a 37oC. Assim, 
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os resultados da atividade da HMG-CoA redutase foram expressos em 

µmol/min-1mg -1 proteína (U.mg-1 de proteína) (CONG et al, 2012).  

Os resultados foram obtidos em triplicata. 

  

5.8 Análises nas fezes 

 

As fezes dos animais foram individualmente coletadas nos cinco últimos 

dias do experimento. Estas foram pesadas e acondicionadas em frascos de 

polietileno, congeladas e liofilizadas por 72 horas. Após secagem, foram 

pesadas, trituradas e armazenadas a –20ºC até realização das análises 

(FROTA et al., 2008). 

O conteúdo de colesterol foi analisado por cromatografia líquida, como 

descrito por Csallany et al. (1989). 

Os ácidos biliares foram quantificados através de um kit comercial da 

marca Diazyme (San Diego, EUA). 

As análises de colesterol e ácidos biliares foram realizadas em 

quadruplicatas. 

 

5.9 Análise estatística 

 

Os resultados obtidos foram expressos em média, desvio-padrão e erro 

padrão. Para a comparação de médias entre grupos, foi realizada análise de 

variância (ANOVA). Quando encontrada diferença significativa foi aplicado o 

teste de comparação múltipla de Tukey, ao nível de 5 %.  

Para análise dos graus de esteatose e inflamação hepática foi utilizado o 

teste  -quadrado, ao nível de significância de 5 %.  

O programa estatístico utilizado foi o SPSS 10.0 (USA). A construção 

dos gráficos foram realizadas no programa Excel (Microsoft). 
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5.10 Aspectos éticos 

 

O protocolo experimental seguiu as normas do Canadian Council on 

Animal Care (OLFERT et al. 1993). Os procedimentos foram submetidos e 

aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do Instituto de Medicina 

Tropical da USP, sob número 2011/088 (Anexo 1). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Caracterização da Matéria - Prima 

 

6.1.1 Composição centesimal 

 

A Tabela 5 apresenta os resultados obtidos na análise da composição 

centesimal do isolado protéico liofilizado do amaranto utilizado na produção das 

rações.  

 

Tabela 5: Composição centesimal do isolado protéico liofilizado. 

Amostra 
Umidade 

(g/100g) 

Cinzas 

(g/100g) 

Proteínas 

(g/100g) 

Lipídeos 

(g/100g) 

Carboidratos* 

(g/100g) 

Isolado 

Protéico de 

Amaranto 

9,70 1,34 ± 0,12 83,88 ± 0,34 0,97 ± 0,07  4,11 

Resultados expressos por média ± desvio padrão 
* Carboidratos determinados por diferença 
  

O teor de proteína encontrado na amostra de isolado protéico de 

amaranto está de acordo com a literatura, que varia entre 80 à 96 % 

(MENDONÇA 2009, SOARES 2008, VAZ 2010). 

O desengorduramento foi eficaz, realizando a remoção quase total dos 

lipídeos presentes na farinha integral do amaranto. Outros autores consideram 

isolado protéico de amaranto a farinha com concentração entre 80 à 85% de 

proteína (SALCEDO-CHAVEZ et al., 2002; SCILINGO et al., 2002). Em 

comparação, a concentração mínima de proteína para um isolado protéico de 

soja é de 88 % (ABIA, 1991). 
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Com base no exposto conclui-se que o isolamento da proteína do 

amaranto foi eficaz e obteve-se uma proteína isolada com grau de pureza 

satisfatório. 

Os resultados obtidos na análise da composição centesimal das dietas 

mostrado na Tabela 6 abaixo, revelou que as formulações estavam de acordo 

com o planejado (Tabela 3), sendo isoprotéicas, isolipídicas e isocalóricas. 

 

Tabela 6: Composição centesimal das dietas experimentais, representadas em 

g/100g, em base seca. 

Componentes Caseína (C) Isolado 

Protéico (I) 

Caseína 

Hiper (Ccol) 

Isolado Protéico 

Hiper (Icol) 

Umidade 2,33 ± 0,31a 2,66 ± 0,28b 2,89 ± 0,26a 2,65 ± 0,31b 

Cinzas 2,98 ± 0,11a 3,08 ± 0,54a 3,12 ± 0,32a 3,09 ± 0,29a 

Proteínas* 23,04 ± 0,43a 22,87 ± 0,44a 23,70 ± 0,38a 22,53 ± 0,32a 

Lipídeos 16,97 ± 0,11a 16,8 ± 0,54a 16,21 ± 0,32a 16,54 ± 0,31a 

Carboidratos** 57,01 57,25 56,97 57,84 

Energia total 

(kcal/100g dieta) 

472,93 471,68 468,57 470,34 

* Fator de conversão= 6,25 

** Calculado por diferença 

Média ± desvio padrão 

Letras diferentes na mesma linha indicam diferença significativa, ANOVA, Teste de 
Tukey (p<0,05) 
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 As dietas experimentais dos grupos Icol e I receberam complementação 

com fósforo, afim de se tornarem isofosfórica.  Também foi realizada a 

suplementação do aminoácido lisina nos grupos do amaranto, uma vez que a 

lisina foi o aminoácido limitante, como observado a seguir na Tabela 7. Desta 

maneira, a necessidades para roedores em fase de crescimento foi atingida 

(REEVES et al., 1993). 

 

6.1.2 Rendimento do isolado protéico 

 

Foram utilizados cerca de 3500g de farinha de amaranto 

desengordurada para a obtenção de 910g de isolado protéico liofilizado de 

amaranto. O rendimento foi de 26,3 %, próximo ao encontrado por Soares, 

2008.  

O método de isolamento utilizado foi o melhor dentre os testado por 

Mendonça 2006 e Martinez e Añón 1996, obtiveram por meio de diversos pHs 

de solubilização e precipitação, concentrações de isolado de amaranto entre 80 

a 90 %, sendo a concentração de proteína encontrada no presente estudo de 

acordo com o que foi visto por esses autores. 

 

6.1.2 Perfil de aminoácidos do isolado protéico de amaranto e da caseína  

 

O perfil de aminoácidos obtido na análise do isolado protéico de 

amaranto foi comparado ao obtido por Vaz 2010, que também verificou o efeito 

hipocolesterolemizante da proteína do amaranto, e está demonstrado no 

Tabela 7 abaixo. 
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Tabela 7: Perfil de aminoácidos da caseína e do isolado protéico do amaranto 

(g/100g de proteína) obtido pelo presente estudo e por VAZ, 2010. 

 

Aminoácidos 

Isolado protéico do 

amaranto a 

(g/100g de ptn) 

Isolado protéico do 

amaranto b  

(g/100g de ptn) 

Arginina 11,46 11,90 

Histidina 2,60 3,29 

Isoleucina 4,38 4,88 

Leucina 6,59 6,66 

Lisina 5,60 5,26 

Treonina 4,49 3,98 

Triptofano 1,30 1,43 

Valina 3,66 3,94 

Ácido aspártico 6,96 6,74 

Äcido glutâmico 17,01 18,10 

Serina 5,62 5,78 

Glicina 6,24 6,49 

Alanina 4,88 4,17 

Prolina 5,47 5,53 

Tirosina 4,80 4,22 

Fenilalanina 3,70 4,99 

Metionina 3,73 3,41 

Cistina 1,82 1,23 

a isolado protéico obtido no presente estudo. 
b isolado protéico obtido por VAZ, 2010. 

 

A Tabela 7 demonstra que os resultados do perfil de aminoácidos 

encontrados neste estudo estão próximos ao encontrado no trabalho de 

Vaz,2010. Também observa-se uma proximidade de resultados na relação 

lisina/arginina de 0,48 e 0,44, no presente estudo e no estudo de Vaz 2010, 

respectivamente. Esta relação sugere-se que seja um indicativo do efeito 

hipocolesterolemizante da proteína, uma vez que, quanto menor este valor, 

menor será a colesterolemia (SANCHEZ et al., 1988). Gorinstein et al (2001) 

determinaram o perfil de aminoácidos de amaranto (A. Hypochondriacus) e da 
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soja cultivada no Brasil e verificaram que a relação lisina/arginina foi de 0,53 

para o amaranto e 0,65 para a soja. 

A hipótese atual mais aceita é atribuída a presença de bioativos e a uma 

possível inibição da enzima HMG CoA redutase. 

O teor de aminoácidos presentes no isolado protéico de amaranto foi 

comparável ao da recomendação da FAO/WHO para pré-escolares (1991) 

através do escore químico.  

O escore químico de aminoácidos é determinado pela razão entre a 

quantidade de cada aminoácido presente na amostra e os valores 

recomendados pela FAO/WHO, 1991. Os resultados estão demonstrados na 

Tabela 8 a seguir. 

 

Tabela 8: Recomendação de aminoácido essências da FAO/WHO e escore 

químico de aminoácidos do isolado protéico. 

Aminoácidos 
Recomendação 

FAO/WHO (1991) 

Escore Químico 

 Isolado Protéico  

Treonina 3,4 1,32 

Metionina + Cistina 2,5 2,22 

Valina 3,5 1,04 

Isoleucina 2,8 1,56 

Leucina 6,6 1,00 

Fenilalanina + Tiosina 4,3 1,98 

Lisina 5,8 0,94 

Histidina 1,9 1,36 

Triptofano 1,1 1,18 

Nota: Valores em negrito representam o aminoácido limitante 

 

Os resultados obtidos da avaliação do escore químico dos aminoácidos 

da proteína do amaranto permite apontar a lisina como aminoácido limitante, 

estando de acordo com Gorinstein et al, 2002, Soares 2008 e Vaz 2010. Porém 

dados de escore químico calculados por Mendonça et al. (2006), citam apenas 

a leucina como aminoácido limitante sendo observado também por Becker et 

al. 1981 e Duarte – Correa et al, 1986. 
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Essas diferenças podem estar associadas às características de solo e 

clima durante o cultivo do grão, espécies analisadas ou  ainda à metodologia 

utilizada pelos autores. 

 

6.2 Ensaio Biológico 

 

6.2.1 Consumo alimentar e ganho de peso dos animais 

 

A Tabela 9 demonstra a média do ganho de peso, do consumo de ração 

e o CEA ( %), dos animais dos grupos C, I, Ccol e Icol. 

 

Tabela 9: Consumo alimentar, ganho de peso dos e Coeficiente de Eficiência 

Alimentar (CEA) dos grupos. 

 

Grupos C Ccol I Icol 

Peso inicial (g) 42,63 ± 1,55 a 40,39 ± 2,20a 43,39 ± 0,77a 42,50 ± 1,85a  

Peso Final (g) 91,65 ± 3,01a 88,66 ± 2,90a 86,74 ± 3,07a 86,93 ± 0,79a 

Consumo/dia (g) 7,18 ± 1,14a 6,90 ± 1,10 a 7,02 ± 1,06a 7,09 ± 1,17a 

Consumo total (g) 100,5 ± 5,78a 96,60 ± 3,54a 98,22 ± 4,75a 99,3 ± 3,06a 

Ganho de peso (g) 49,01 ± 3,01a 48,27 ± 2,42a 43,34 ± 2,91a 44,43 ± 1,77a 

CEA ( %) 48,77 49,96 44,12 44,74 

Os resultados estão expressos como média e erro padrão (n=6). Médias com letras iguais na 

mesma linha não diferem entre si. ANOVA, Tukey (p>0,05). C= ração com caseína; I = ração 

com proteína de amaranto; Ccol= ração com caseína + 0,1 % de colesterol; Icol= ração com 

proteína de amaranto + 0,1 % de colesterol. 

 

Apesar de não significativo, observa-se um menor ganho de peso nos 

grupos alimentados com amaranto, mesmo empregando o pair feeding. Este 

resultado também foi verificado por outros autores (MENDONÇA et al., 2009, 

VAZ, 2010). Em relação ao consumo total e o consumo diário não houve 

diferença significativa entre os grupos, o que demonstra um consumo 

homogêneo entre os animais.  
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Esses resultados refletiram no CEA dos animais que consumiram 

proteína do amaranto (I e Icol), sendo menores nesses grupos em comparação 

com os que consumiram caseína (C e Ccol).   

Mesmo sendo observado um menor CEA dos animais dos grupos 

alimentos com proteína do amaranto, é provável que este não tenha sido um 

fator responsável pelo efeito no colesterol sanguíneo dos animais. Outros 

estudos demonstram não haver nenhuma relação entre a resposta de 

crescimento devido a dieta e sua habilidade em influenciar os níveis corporais 

de colesterol.  

A Figura 9 mostra a evolução do ganho de peso dos animais no 

decorrer do ensaio biológico, observa-se que os animais foram ganhando peso 

de forma semelhante, que pode ser relacionado com a alimentação pair feeding 

oferecida aos animais. Com base no exposto, conclui-se as dietas que foram 

formuladas com proteína de amaranto tiveram uma tendência de menor ganho 

de peso nos animais alimentados por elas, embora o consumo total destes 

animais foi estaticamente similiar ao do grupo alimentado com caseína. 

 

 

Figura 9: Ganho de peso (gramas) dos animais no decorrer do ensaio biológico. 

 

Com base no exposto, conclui-se que não há diferença no crescimento 

dos animais em função da dieta, embora os animais alimentados pelas dietas 
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que foram formuladas com proteína de amaranto tenham apresentado uma 

tendência de menor ganho de peso. 

 

6.2.2 Digestibilidade Protéica  

 

É fundamental a avaliação da digestibilidade verdadeira da proteína, 

uma vez que uma menor digestibilidade poderia provocar alterações no trânsito 

intestinal e a maior excreção de esteróis neutros e sais biliares (McDONOUGH 

et al., 1990; MENDONÇA et al., 2009).  

Estudos relatam que a proteína da soja pode ter menor digestibilidade 

que a caseína, o que levaria a fração não digerível a se ligar ao colesterol 

facilitando sua excreção, assim a absorção intestinal do colesterol seria 

reduzida, tendo um efeito semelhante ao de fibras (TERPSTRA et al., 1994).  

 

 Tabela 10: Digestibilidade das dietas  

 

Grupo Digestibilidade Protéica ( %) 

C 95,5 ± (0,34)a 

Ccol 95,3 ± (0,41)a 

I 97,4 ± (0,28)a 

ICol 96,6 ± (0,29)a 

Os resultados estão expressos como média e erro padrão (n=6). Médias com letras iguais na 

mesma coluna não diferem entre si. ANOVA, Tukey (p>0,05). C= ração com caseína; I = ração 

com proteína de amaranto; Ccol= ração com caseína + 0,1 % de colesterol; Icol= ração com 

proteína de amaranto + 0,1 % de colesterol. 

 

A avaliação da digestibilidade do isolado protéico do amaranto e da 

caseína evidenciada na Tabela 10 permitiu verificar que ambos possuem uma 

digestibilidade próxima, sem diferença significativa entre os grupos. 

 Pesquisas realizadas com caseína apontam um percentual entre 93% e 

98,6 % de digestibilidade (IMERI et al., 1987, Mc DONOUCH et al., 1990), 

resultados próximos ao encontrado.  
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Mendonça  et al., 2009, ao estudar a proteína de amaranto verificaram 

uma digestibilidade de 98,8 %, o que estaria próximo ao obtido neste estudo. 

Outros autores verificaram um percentual de digestibilidade do amaranto que 

varia entre 82-89 %. Esta diferença pode ser explicada pela eliminação nas 

etapas do isolamento de compostos que poderiam agir na redução da 

digestibilidade. 

 

6.2.3 Perfil lipídico dos animais 

 

A hipercolesterolemia em hamsters geralmente é induzida quando estes 

animais consomem dieta contendo ácidos graxos saturados e 0,1% de 

colesterol. (CHAU et al, 2008; CHENG et al., 2008; ZHANG et al., 2009). De 

acordo com Sirtori et al, 1993, a adição de colesterol à dieta, resulta em 

hipercolesterolemia moderada em algumas espécies, incluindo os hamsters. 

Os resultados evidenciados na Tabela 11 abaixo, estão de acordo com 

os de TERPSTRA (1996), MENDONÇA et al. (2009), VAZ (2010) FONTANARI 

et al (2012) que verificaram que o colesterol plasmático dede animais 

alimentados com caseína ou proteína de origem vegetal aumenta na presença 

de colesterol dietético. 

  

Tabela 11: Concentração plasmática de colesterol total (CT),  frações de 

colesterol e triacilgliceróis (TG) dos animais (mg/dL) 

 

Grupo CT (mg/dL) HDL1  (mg/dL) não-HDL2 (mg/dL) TG(mg/dL) 

C 75,50 ± 4,19a,b 34,67 ± 2,20a 40,83 ± 2,43a 80,83 ± 7,27 a 

I  54,33 ± 3,80a 29,50 ± 2,66a 24,83 ± 3,22a 66,17 ± 10,54 a 

Ccol 124,00 ± 5,91c 53,50 ± 3,98b 71,16 ± 8,65b 255,83 ± 28,46b 

Icol 84,67 ± 1,05b 48,33 ± 1,11b 36,33 ± 1,25a 82,50 ± 9,74a 

Dados expressos como média (erro padrão). Letras iguais na mesma coluna indicam que as 
médias não diferem entre si, ANOVA, Tukey (p> 0,05). 

1
HDL : lipoproteína de alta densidade; 

2
não HDL: obtido pela diferença entre CT e HDL. C= caseína; I = isolado protéico de amaranto; 

Ccol= caseína + 0,1 % de colesterol; Icol= isolado protéico de amaranto + 0,1 % de colesterol. 
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Os valores de referência de colesterol total para hamster, segundo laudo 

clínico emitido pelo Centro de Bioterismo da Faculdade de Medicina da USP, 

variam entre 40 a 94 mg/dL e o triglicerídeos de 125 a 214 mg/dL. De acordo 

com Nistor et al (1997), o teor considerado normal de colesterol total para 

hamster varia de 38 a 114 mg/dL . 

A dieta com 13,5 % de gordura saturada e 0,1 % de colesterol foi capaz 

de induzir a hipercolesterolemia nos grupos Ccol e Icol, resultados que 

corroboram estudos prévios conduzidos com o mesmo delineamento 

experimental (FROTA et al., 2008; MENDONÇA et al., 2009; FONTANARI et 

al., 2012). 

Como visualizado na Tabela 11 a presença de colesterol na dieta Icol 

acentuou o efeito hipocolesterolemizante da proteína de amaranto em relação 

ao grupo Ccol. O grupo alimentado com dieta hipercolesterolêmica acrescida 

de amaranto obteve um teor de 46,4 % menor de colesterol, quando 

comparado com o grupo hipercolesterolemizado alimentado com caseína. 

Resultado semelhante foi verificado por Sirtori et al 1984, que 

compararam o efeito hipocolesterolemizante da proteína da soja em relação à 

caseína, observou hamster alimentados com soja tiveram redução nas 

concentrações de colesterol total e triacilgliceróis em comparação aos animais 

alimentados com caseína. 

Fontanari et al., (2012) observaram efeito hipocolesterolemizante do 

tremoço (Lupinus albus) em hamsters alimentados com dieta rica em gordura 

saturada e colesterol. Os grupos que receberam a adição de farinha integral de 

tremoço ou seu isolado protéico apresentaram redução do colesterol 

plasmático total de 16,88 % e 15,30 %, respectivamente. 

 O aumento de triglicerídeos no grupo que recebeu caseína com gordura 

saturada e colesterol foi significativamente maior que nos outros grupos, 

demonstrando o efeito protetor do isolado protéico do amaranto no grupo Icol 

que recebeu dieta hipercolesterolêmica e manteve suas concentrações de 

triglicerídeos iguais estatisticamente com os grupos com dieta normal. 
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Esses resultados corroboram estudo de QURESHI et al (1996) que 

avaliam o efeito da ingestão de amaranto no metabolismo dos lipídeos de 

animais e verificaram redução significativa de triglicerídeos.  

Em estudo com hamster alimentados com proteínas de soja isenta de 

isoflavonas, Shukla et al (2007) verificaram redução nas concentrações de 

triglicerídeos plasmáticos sem modificar a concentração de colesterol total. 

Ao observar as concentrações plasmáticas de HDL e colesterol não 

HDL, nota-se que somente o grupo que recebeu dieta hipercolesterolêmica e 

caseína apresentam valores superiores e que diferem estatisticamente entre os 

grupos. O grupo alimentado dieta hipercolesterolêmica acrescida de proteína 

de amaranto manteve suas concentrações semelhante estatisticamente aos 

grupos com dieta normal. 

A ingestão da dieta com fonte protéica de amaranto apresentou valores 

menores de CT, HDL, colesterol não HDL e TG em comparação aos outros 

grupos, embora não significativos esses resultados reiteram o papel 

hipocolesterolemizante do amaranto. 

Mendonça et al (2009) estudaram o efeito hipocolesterolemizante da 

proteína do amaranto em hamsters e verificaram uma redução de 48 % no 

colesterol total e 56 % do colesterol não HDL dos animais alimentados com 

dieta hipercolesterolêmica com proteína do amaranto. 

Vaz (2010) em seu estudo sobre a ingestão de proteína do amaranto e 

seu efeito no metabolismo do colesterol também observou a redução 

significativa do colesterol total e triglicerídeos nos animais alimentados com 

amaranto. 

O consumo de proteína de amaranto promoveu uma redução das 

concentrações de colesterol plasmáticos. Esse efeito pode estar associado a 

formação de peptídeos bioativos que agem reduzindo a síntese de colesterol 

hepático possivelmente via enzima HMG CoA redutase. 
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6.2.4 Ácidos biliares e colesterol nas fezes 

 

O mecanismo mais provável que explica a redução do colesterol das 

proteínas vegetais é o aumento da excreção de ácidos biliares e colesterol nas 

fezes. 

Fukui et al 2004, estudando o efeito hipocolesterolemizante da proteína 

de soja, observaram que a proteína de soja liga-se aos ácidos biliares, 

podendo explicar em parte o efeito hipocolesterolemizante das proteínas 

vegetais. 

O aumento da excreção de colesterol e ácidos biliares nas fezes foram 

relatados para dietas contendo proteínas vegetais e com componentes 

bioativos e fitoesteróis (MARTINS et al. 2005) 

No presente trabalho, a proteína do amaranto oferecida junta à gordura 

de coco e colesterol não produziu um aumento na excreção de ácidos biliares e 

colesterol nas fezes. Essa divergência também foi observado por FROTA 2008 

e FONTANARI 2012, que analisaram isolado protéico de feijão e de tremoço 

respectivamente, sugerindo que o efeito da hipocolesterolemizante da proteína 

isolada pode ser consequência da inibição da síntese de colesterol.  

Os resultados das análises de excreção nas fezes de colesterol e ácidos 

biliares estão representados na Tabela 12 a seguir. 

 

Tabela 12: Excreção fecal de colesterol e ácidos biliares  

Grupo 
Colesterol  

(g/100g fezes) 

Ácidos Biliares 

(µmol/g fezes) 

C 0,18 ± 0,05a 1,760 ± 0,08a 

I 0,17 ± 0,01a 1,864 ± 0,07a 

Ccol 0,11 ±  0,03a 1,362 ± 0,17b 

Icol 0,20 ± 0,04a 1,788 ± 0,04a 

Os resultados estão expressos como média e erro padrão (n=6). Médias com letras iguais na 

mesma coluna não diferem entre si. ANOVA, Tukey (p>0,05). C= ração com caseína; I = ração 

com proteína de amaranto; Ccol= ração com caseína + 0,1 % de colesterol; Icol= ração com 

proteína de amaranto + 0,1 % de colesterol. 



 

61 

 

Não foi encontrado nenhuma diferença significativa na excreção de 

colesterol total e ácidos biliares entre os grupos que receberam isolado de 

amaranto,  o que corrobora o mecanismo sugerido por Frota, 2008.  

Somente o grupo alimentado com dieta hipercolesterolêmica e caseína 

apresentou uma menor excreção de ácidos biliares, diferente e significativa em 

relação aos grupos C, I e Icol. Isto já era o esperado, pois uma menor 

eliminação e o concomitante aumento na captação de ácidos biliares, resulta 

em hipercolesterolemia. Uma vez que o aumento de chegada de colesterol no 

fígado leva a uma diminuição da síntese de ácidos biliares a partir do 

colesterol, provocando seu acúmulo e diminuição da síntese de receptores de 

LDL. 

  

6.2.5 Colesterol e lipídeos no fígado 

 

Hamsters alimentados com colesterol, produzem acúmulo lipídeos no 

fígado, o que leva a um aumento do peso do órgão. Na Figura 10 a seguir, 

estão apresentados os pesos dos fígados dos animais (g/100g de animal). Os 

animais em que a dieta era constituída de proteína isolada do amaranto 

acrescida ou não de 0,1 % de colesterol apresentaram pesos de fígado 

inferiores aos animais alimentados com caseína. 

Oliveira et al., 2011, relataram que o alto teor de lipídeos na dieta de 

hamsters induz ao aumento de peso dos fígados, chegando a ficar até duas 

vezes mais pesados que os animais alimentados com dieta isenta de colesterol 

e gordura de coco, aumentando também as quantidades hepáticas de 

colesterol esterificado, fosfolipídeos e triacilgliceróis.  
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Figura 10: Média de peso do fígado dos animais dos diferentes grupos. 

Os resultados estão expressos como média e erro padrão (n=6). Barras com letras iguais não 

diferem entre si. ANOVA, Tukey (p>0,05). C= ração com caseína; I = ração com proteína de 

amaranto; Ccol= ração com caseína + 0,1 % de colesterol; Icol= ração com proteína de 

amaranto + 0,1 % de colesterol. 

 

Na Tabela 13 estão apresentados os resultados dos teores de colesterol 

e lipídeos totais hepáticos ajustados pelo peso do fígado. 

 

Tabela 13:  Teores de lipídios totais e colesterol nos fígados dos animais. 

Grupo Lipídios totais 
(g/100 g fígado) 

Colesterol 
(g/100g fígado) 

C 

I 

Ccol 

Icol 

2,23 ± 0,14a 

1,98 ± 0,38a 

3,94 ± 0,18b 

2,07 ± 0,28a 

0,40 ± 0,03a 

0,23 ± 0,01b 

1,21 ± 0,01c 

0,37 ± 0,02a 

Os resultados estão expressos como média e erro padrão (n=6). Médias com letras iguais na 

mesma coluna não diferem entre si. ANOVA, Tukey (p>0,05). C= ração com caseína; I = ração 

com proteína de amaranto; Ccol= ração com caseína + 0, 1% de colesterol; Icol= ração com 

proteína de amaranto + 0, 1% de colesterol. 

 

Foi verificada uma diferença significativa no deposito de gordura 

hepática entre os animais alimentados com ração Ccol e Icol. Animais 
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alimentados com dietas I e C também apresentaram diferença significativa na 

concentração de colesterol hepático, sendo o grupo alimentado com isolado 

protéico de amaranto apresentou os menores valores. 

Estudos com a proteína da soja demonstram um efeito protetor contra o 

depósito de lipídeos no fígado, o que promove uma redução dos efeitos 

deletérios causados pelo excesso de gordura hepática (ASCENCIO et al, 

2004).  

Vaz 2010, no seu estudo do metabolismo lipídico de ratos alimentados 

com proteína da amaranto, observou um menor acúmulo de colesterol de 48 % 

no grupo com dieta hipercolesterolemizada acrescida de isolado protéico em 

relação ao grupo com alimentação hipercolesterolemizada e caseína. No 

presente estudo essa relação foi de  47 %, sendo bem próximo do relatado por 

Vaz 2010. 

Mendonça et al., 2009 também demonstrou menor acumulo de 

colesterol e lipídeos hepáticos em hamster alimentado com proteína isolada de 

amaranto. Desta forma é possível que a proteína do amaranto apresente o 

mesmo efeito protetor. 

 

6.2.6 Atividade da HMG CoA redutase no fígado 

 

Pesquisas têm sido realizadas com a tentativa de elucidar os 

mecanismos pelos quais as proteínas vegetais poderiam alterar o metabolismo 

do colesterol. Em revisão sobre esses mecanismo, Potter 1995 cita dentre as 

possibilidades, o efeito dessas proteínas no metabolismo hepático do 

colesterol, afetando a atividade da enzima HMG-CoA redutase. 

No presente estudo, foi verificado significativamente uma menor 

atividade da enzima HMG-CoA redutase nos animais alimentados com isolado 

de amaranto e colesterol (grupo Icol) quando comparados com os animais 

alimentados com caseína e colesterol (grupo Ccol), como observado na Figura 

11. 
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Figura 11: Atividade enzimática da 3-hidroxi-3metilglutaril-coenzima A redutase 

em tecido hepático nos diferentes grupos experimentais. Médias com letras iguais 

na mesma  não diferem entre si. ANOVA, Tukey (p>0,05). C= ração com caseína; I = 

ração com proteína de amaranto; Ccol= ração com caseína + 0,1 % de colesterol; 

Icol= ração com proteína de amaranto + 0,1 % de colesterol. Resultados expressos 

como média e erro padrão (n=6).  

 

Em estudo com uma pasta produzida a partir proteína isolada de duas 

variedades de feijões, Nakamura et al., 2009, observaram uma redução na 

atividade da HMG-CoA redutase de ratos alimentados com a referida pasta. 

O efeito da proteína do amaranto na atividade da HMG-CoA redutase 

verificado neste estudo, auxilia na investigação dos achados de outros 

pesquisadores que observaram efeito hipocolesterolemizante da proteína de 

fonte vegetal (FROTA et al, 2008; MENDONÇA et al, 2009; VAZ, 2010; 

FONTANARI, 2012) e tornam mais forte a hipótese levantada por eles de que a 

proteína isolada age reduzindo a síntese de colesterol, possivelmente devido a 

formação de bioativos que atuam na expressão das proteínas envolvidas na 

síntese de colesterol. Os mecanismos dessa regulação ainda não estão claros 

e precisam ser investigados em pesquisas futuras. 

Na Tabela 14 a baixo, encontram-se os resultados do delta A que foi 

calculado a partir da diferença entre a absorbância final e inicial na 
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determinação da atividade da HMG-CoA redutase, de acordo com o kit CS 

1090 da Sigma-Aldrich. 

 

Tabela 14: Delta A da atividade da enzima HMG-CoA redutase 

Grupo Delta A (∆A340/minFinal - ∆A340/ minInicial) 

C -0,23 ± 0,03a 

I -0,18 ± 0,09b 

Ccol -0,21 ±  0,07c 

Icol -0,11 ± 0,04b 

Os resultados estão expressos como média e erro padrão (n=6). Médias com letras iguais na 

mesma coluna não diferem entre si. ANOVA, Tukey (p>0,05). C= ração com caseína; I = ração 

com proteína de amaranto; Ccol= ração com caseína + 0,1 % de colesterol; Icol= ração com 

proteína de amaranto + 0,1 % de colesterol. 

 

A partir dos dados demonstrados, nota-se que a atividade da HMG-CoA 

redutase foi significativamente diferente entre o grupo Ccol e os outros grupos. 

Ele apresentou um delta A 48 % maior que o grupo Icol. Observa-se também o 

grupo I foi estatisticamente igual ao grupo Icol e ambos diferem com o grupo 

Ccol, podendo ser uma evidência do papel da proteína do amaranto na 

regulação da atividade da HMG-CoA.  

Alguns autores têm mostrado os efeitos da dieta na modulação de genes 

codificadores de enzimas da via da síntese de colesterol, com particular 

destaque para a HMG-CoA redutase, evidenciando o efeito 

hipocolesterolemizante da proteína da soja (IRITANI et al., 1996; YAMAMOTO 

et al., 2004; CORCOS et al., 2005; TOVAR et al., 2005; TAKAO et al., 2005; 

FEIGE et al., 2006; TORRES et al., 2006). 

Vaz 2010, em seu estudo com ratos alimentados com proteína isolada 

do amaranto, verificou que a ingestão de dieta formulada com isolado protéico 

de amaranto contendo 1 % de colesterol apresenta uma tendência a reduzir de 

forma significativa a expressão da proteína nuclear sterol regulatory element 

binding protein (SBREP-2) nos fígados de ratos, responsável por ativar alguns 

genes necessários para a síntese de colesterol, como o gene que codifica para 

a HMG-CoA redutase. 
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Estudos em ratos, alimentados com isolado protéico de soja, mostraram 

seu efeito na redução da expressão da HMG-CoA redutase, modulados pelo 

fator de transcrição SREBP-2 (TOVAR et al., 2005; SHUKLA et al., 2007). 

Por outro lado, Macarulla et al. (2001), observaram que as leguminosas 

aumentam o anabolismo de colesterol por causa da redução da absorção de 

ácidos biliares e colesterol, e consequentemente aumentando a atividade da 

HMG-CoA redutase no fígado. 

Martins et al. (2005), encontraram duas vezes maior a atividade de 

HMG-CoA redutase em porcos que receberam dieta contendo ervilha intacta 

comparado ao grupo que recebeu caseína. 

Os resultados do presente estudo, evidenciaram uma redução 

significativa da atividade da enzima HMG-CoA redutase após a ingestão de 

dieta contendo isolado protéico de amaranto e indicam que essa proteína tem 

um potencial efeito de redução da síntese de colesterol. Essa descoberta 

explicaria o efeito de redução dos níveis de colesterol dos animais alimentados 

com essa proteína. Entretanto, estudos mais detalhados devem ser realizados 

para determinar os eventos relacionados com essa diminuição para confirmar 

essa hipótese.  

  

6.2.6 Análises histológicas no fígado 

 

O acúmulo de lipídeos em tecidos impede o metabolismo celular normal, 

o dano causado por esse acúmulo é chamado de lipotoxicidade, no fígado 

causa a esteatose hepática conhecida como doença do fígado gorduroso não 

alcoólico.  

Estudos demonstram que a proteína vegetal realiza um efeito protetor 

nos fígados, prevenindo o acúmulo hepático de ácido graxos e triglicerídeos. 

Tovar et al. (2005), investigaram se o consumo de proteína de soja comparado 

à caseína poderia prevenir o aparecimento de anormalidades nos lipídeos 

hepáticos de ratos, como resultado observou-se que os ratos que consumiam a 

proteína de soja apresentaram menor acúmulo de lipídeos hepáticos. 
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A avaliação histológica do fígado incluiu a análise semi-quantitativa da 

presença de gordura vesical. As lâminas foram codificadas e analisadas por um 

patologista sem conhecimento prévio dos tratamentos aos quais os animais 

haviam sido submetidos. 

Para se verificar o grau de esteatose dos fígados foi utilizada uma escala 

de 0 a 4+, de acordo com FROTA et al, (2008), conforme descrito na Tabela 

15. 

Tabela 15: Escores de esteatose hepática e significados clínicos. 

Escore Significado clínico 

0 Ausência de esteatose 

1+ Esteatose focal (>50% das veias centro-lobulares) 

2+ Esteatose em mais de 50% das veias centro-lobulares 

3+ Esteatose difusa 

4+ Esteatose difusa e intensa 

 

O estudo histológico mostrou que nos animais dos grupos experimentais 

alimentados com caseína apresentavam grandes áreas esbranquiçadas do 

parênquima hepático, ilustrando a presença de vacuolização celular intensa e 

difusa. A vacuolização celular sugere a deposição de lipídios, e portanto 

doença hepática gordurosa não alcoólica. 

O teste do -quadrado revelou uma relação de dependência entre a 

variável das dietas dos animais alimentados com caseína (grupo C e Ccol) e 

nível de esteatose hepática, os quais apresentaram maiores escores. 

De acordo com a Figura 12 observa-se que a esteatose se encontra em 

escore 4+ (difusa e intensa) no animal alimentado com caseína e 0,1% de 

colesterol, conforme orientação das setas apontando para as deposições de 

glóbulos de gorduras com diferentes tamanhos dentro das células 

parenquimais, evidenciando o resultado estatístico observado. 
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Figura 12: Fotomicrografias de secções de 5 μm de espessura do fígado 

coradas com HE, ilustrando presença de vacuolização (grau 4+) no parênquima 

hepático em hamster do Grupo Caseína Hipercolesterolêmica. Aumentos de 40x. 

 

As setas da Figura 13 abaixo, mostram presença de hepatócitos de 

diversos tamanhos e binucleados (setas) caracterizando um processo de 

regeneração devido a apoptose. 

 

 

Figura 13: Fotomicrografias de secções de 5 μm de espessura do fígado 

coradas com HE, ilustrando presença de hepatócito binucleado (grau 3+) no 

parênquima hepático em hamster do Grupo Caseína Hipercolesterolêmica. Aumentos 

de 40x. 
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Segundo Oliveira et al, 2011, o consumo de ácidos graxos saturados e 

colesterol em hamsters promove aumento da atividade da ACAT, responsável 

pela esterificação do colesterol intracelular, o que acarreta em aumento de até 

28% no tamanho de seus hepatócitos. 

O grupo Icol apresentou em média esteatose focal e em alguns casos a 

ausência de esteatose. A Figura 14 seguir mostra a distribuição percentual dos 

grupos experimentais de acordo com o grau de esteatose. 

 

 

Figura 14: Distribuição percentual (%) dos grupos de acordo com o grau de 

esteatose (0 à 4+). 

  

Observa-se que 75% dos animais do grupo I não apresentaram 

esteatose e 60% do grupo Icol apresentaram esteatose focal, enquanto que o 

grupo CCOL apresentou 70% dos animais com esteatose de forma difusa e 

intensa 

Sabe-se que alguns tipos de proteínas vegetais são capazes de modular 

o acúmulo de triacilgliceróis nos hepatócitos. O mecanismo esta relacionado 
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com a diminuição da expressão dos genes da SREBP 2, enzima envolvida na 

síntese hepática de ácidos graxos e triacilgliceróis (SPIELMANN et al., 2007). 

Estudo realizado por Frota et al., (2008) verificaram que a proteína 

isolada de feijão caupi apresentaram efeito hepatoprotetor, resultado similar ao 

de Fontanari et al., (2012), que também observaram este mesmo efeito para a 

proteína isolada do tremoço. 

Não se observou alterações histológicas no tecido hepático pertencente 

aos animais do grupo I, apresentado uma morfologia normal do parênquima 

hepático, com hepatócitos intactos, sinusóides e espaços porta. O grupo Icol 

apresentou pequenos focos de esteatose quando comparado com o grupo que 

se alimentou de caseína. 

A inflamação do parênquima hepático foram classificadas de acordo 

com Brunt et al., (1999) e os escores encontram-se descritos na Tabela 16. 

 

Tabela 16: Escores de inflamação e significados clínicos. 

Escore Significado clínico 

0 Ausência de inflamação 

1+ < 2 focos por campo de 20x 

2+ 2-4 focos por campo de 20x 

3+ > 4 focos por campo de 20x 

 

A análise histológica das amostras de fígado dos animais pertencentes 

aos grupos C e Ccol mostrou alterações histopatológicas semelhantes. No 

parênquima hepático observaram-se vários graus de alteração lobular e portal, 

incluindo uma um infiltrado inflamatório polimorfonuclear principalmente portal, 

(Figura 15). Na maioria dos casos, os hepatócitos apresentavam diferentes 

tamanhos e núcleos picnóticos (Figura 16). Por vezes, foram observados 

vacúolos citoplasmáticos de grandes dimensões e limites bem definidos que 

distorcem o hepatócito.  
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Figura 15: Fotomicrografias de secções de 5 μm de espessura do fígado 

coradas com HE, evidenciando a presença de foco inflamatório (grau 3+) no 

parênquima hepático em hamster do Grupo Caseína + 0,1% colesterol. Aumentos de 

20x. 

 

 

Figura 16: Fotomicrografias de secções de 5 μm de espessura do fígado 

coradas com HE, evidenciando a presença de picnose (grau 4+) no parênquima 

hepático em hamster do Grupo Caseína + 0,1% colesterol. Aumentos de 20x. 
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A presença de triacilgliceróis em excesso no interior dos hepatócitos é 

resultado da ingestão prolongada de dieta hiperlipídica pelos animais pode ter 

provocado a infiltração de inflamatórias. 

O efeito benefício do amaranto no acúmulo da gordura do fígado não 

parece estar relacionado com o peso dos animais, uma vez que o ganho de 

peso foi estatisticamente igual para os grupos. A ingestão alimentar também foi 

similar e as dietas foram idênticas no teor de lipídeos, carboidratos, minerais e 

vitaminas, diferindo apenas na fonte protéica e nas concentrações de 

colesterol. 

O menor peso relativo do fígado dos animais que receberam dieta a 

base de amaranto comparado com àqueles alimentados com caseína pode ser 

explicada pela redução no acúmulo de gordura neste órgão. 

Pode-se concluir que no presente estudo a adição de isolado protéico de 

amaranto às dietas reduz o acúmulo de gordura hepática em hamster 

hipercolesterolemizados, sugerindo efeito hepatoprotetor quanto à deposição 

de lipídeos hepáticos. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Com este estudo foi observado pela primeira vez que a ingestão de dieta 

contendo proteína de amaranto adicionado de 0,1% de colesterol e 13,5% 

ácidos graxos tende a reduzir de forma significativa a atividade da enzima 

HMG-CoA redutase. 

A proteína de amaranto pode ser considerada um aliado na redução dos 

agravos gerados pela dislipidemia, uma vez que reduziu significativamente os 

níveis de colesterol plasmático e gordura hepática, além de ser demonstrado 

seu efeito na redução da atividade da enzima HMG-CoA redutase dos animais 

hipercolesterolemizados que se alimentaram com proteína de amaranto.  

Esses efeitos podem estar associados à formação de peptideos 

bioativos, que provavelmente agem reduzindo a expressão e atividade da HMG 

CoA redutase, contudo esses mecanismos ainda não foram esclarecidos, 

sendo necessários estudos futuros. 

Acredita-se que o consumo e a produção do amaranto pela população 

deve ser estimulado, como alternativa para diversificar a dieta e agricultura do 

país 
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Anexo 1 – Carta de aceite do Comitê de Ética 

 

 

  

 


