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RESUMO 

HOLLAND, Héric. Efeitos da suplementação de amido resistente em parâmetros 

metabólicos em camundongos c57black alimentados com dieta hiperlipídica e fibras. 

2022. 73 folhas. Tese (Doutorado em Nutrição e Metabolismo) – Faculdade de Medicina de 

Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2022. 

 

Nas últimas décadas, a obesidade vem se mostrando um importante problema de saúde 

pública tanto em países desenvolvidos, como em subdesenvolvidos, cujo aumento da morbi-

mortalidade está associado às suas alterações metabólicas. O desenvolvimento da obesidade é 

multifatorial e recentemente estudos têm demonstrado o papel das fibras na etiologia da 

resistência insulínica e esteatose hepática. O amido resistente (AR) é um tipo de fibra dietética 

com propriedades prebióticas, possível ação na permeabilidade intestinal e efeito na 

diminuição dos níveis glicêmicos, apresentando potencial terapêutico para os problemas 

decorrentes do excesso de gordura corporal e comorbidades associadas. Este trabalho avaliou 

os efeitos da suplementação do amido resistente em parâmetros metabólicos em camundongos 

C57BL alimentados com dieta hiperlipídica e rica em fibras. Foram utilizados 60 animais 

divididos em seis grupos, que receberam por 16 semanas as seguintes dietas experimentais: 

controle normolipídica (C), dieta rica em fibra normolipídica (F), dieta normolipídica com AR 

(AR), dieta hiperlipídica (HL), dieta hiperlipídica rica em fibras (HLF) e dieta hiperlipídica 

com AR (HLAR). A dieta controle continha 5% de celulose microcristalina, enquanto a rica 

em fibras continha 15%; já a suplementada com AR, continha 15% desse prebiótico. Foram 

analisados: peso dos animais; composição corporal; ingestão alimentar; glicemia de jejum; 

perfil lipídico; histologias hepática e intestinal; estresse oxidativo hepático e intestinal, além 

de avaliação de ácidos graxos de cadeia curta nas fezes. Ao final do período experimental não 

foi verificada alteração no consumo calórico entre os grupos, mas a suplementação com AR 

na dieta hiperlipídica promoveu menor ganho de peso corporal e redução dos pesos do fígado 

e do tecido adiposo retroperitoneal em comparação ao HL e HF. O AR preveniu a Esteatose 

Hepática Não Alcoólica (EHNA) e diminuiu os níveis da alanina aminotransferase e de 

triglicérides sérico, mas sem alterações significativas no perfil lipídico hepático; também foi 

capaz de reduzir a glicemia de jejum nos animais que receberam dieta rica em gordura. Os 

grupos que receberam dieta rica em fibras não apresentaram melhora nos parâmetros 

metabólicos ou na EHNA como ocorreu com a suplementação de AR. A histologia intestinal 

evidenciou que a dieta hiperlipídica aumentou o diâmetro total da luz intestinal e reduziu a 



 
 

espessura muscular entérica, sendo que a suplementação com AR foi efetiva em melhorar tais 

parâmetros. A suplementação de AR foi capaz de aumentar a produção de butirato e diminuir 

o estresse oxidativo no intestino. A suplementação em longo prazo com altas doses de AR foi 

efetiva na redução do peso, da adiposidade, da glicemia, da EHNA e do triglicerídeo sérico 

em camundongos C57BL com obesidade e SM induzidas por dieta hiperlipídica, além de 

prevenir parcialmente as alterações morfológicas do fígado e do intestino presentes nesses 

modelos experimentais. Os benefícios encontrados com a oferta de altas doses de AR não 

foram verificados nos grupos enriquecidos com celulose microcristalina, sendo que nesta 

dosagem o AR não mostrou nenhum tipo de efeito colateral. 

Palavras-chave: Amido Resistente, Camundongos C57BL, Dieta Hiperlipídica, Esteatose 

Hepática Não Alcoólica, Ácidos Graxos de Cadeia Curta, Estresse Oxidativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

HOLLAND, Héric. Effects of resistant starch supplementation on metabolic parameters 

in c57black mice fed a high-fat diet and fiber. 2022. 73 p. Thesis (Doctorate in Nutrition 

and Metabolism) – Faculty of Medicine of Ribeirão Preto, University of São Paulo, Ribeirão 

Preto, 2022. 

 

In the last decades, obesity has been an important public health problem both in developed 

and underdeveloped countries, whose increase in morbidity and mortality is associated with 

its metabolic alterations. The development of obesity is multifactorial and recently studies 

have demonstrated the role of fibers in the etiology of insulin resistance and hepatic steatosis. 

Resistant starch (RS) is a type of dietary fiber with prebiotic properties, possible action on 

intestinal permeability and effect on decreasing glycemic levels, presenting therapeutic 

potential for problems resulting from excess body fat and associated comorbidities. This work 

evaluated the effects of resistant starch supplementation on metabolic parameters in C57BL 

mice fed a high-fat, high-fiber diet. Sixty animals were divided into six groups, which 

received the following experimental diets for 16 weeks: normolipid control (C), normolipid 

fiber rich diet (F), normolipid diet with RS (AR), high fat diet (HL), high fat diet fiber (HLF) 

and high fat diet with RS (HLAR). The control diet contained 5% microcrystalline cellulose, 

while the high-fiber diet contained 15%; the one supplemented with RS contained 15% of this 

prebiotic. The following were analyzed: weight of the animals; body composition; food 

intake; fasting blood glucose; lipid profile; liver and intestinal histology; hepatic and intestinal 

oxidative stress, in addition to assessment of short-chain fatty acids in feces. At the end of the 

experimental period, there was no change in caloric consumption between the groups, but 

supplementation with RS in the high-fat diet promoted less body weight gain and reduced 

liver and retroperitoneal adipose tissue weights compared to HL and HF. RS prevented Non-

Alcoholic Hepatic Steatosis (NASH) and decreased the levels of alanine aminotransferase and 

serum triglycerides, but without significant changes in the hepatic lipid profile; was also able 

to reduce fasting glucose in animals that received a high-fat diet. The groups that received a 

high-fiber diet did not show improvement in metabolic parameters or NASH as occurred with 

RS supplementation. Intestinal histology showed that the high-fat diet increased the total 

diameter of the intestinal lumen and reduced enteric muscle thickness, and supplementation 

with RS was effective in improving these parameters. RS supplementation was able to 

increase butyrate production and decrease oxidative stress in the intestine. Long-term 



 
 

supplementation with high doses of RS was effective in reducing weight, adiposity, blood 

glucose, NASH and serum triglyceride in C57BL mice with obesity and MS induced by a 

high-fat diet, in addition to partially preventing liver morphological changes and intestine 

present in these experimental models. The benefits found with the provision of high doses of 

RS were not verified in the groups enriched with microcrystalline cellulose, and at this dose, 

RS did not show any type of side effect. 

Keywords: Resistant Starch, C57BL mice, High Fat Diet, Non-Alcoholic Hepatic Steatosis, 

Short Chain Fatty Acids, Oxidative Stress. 
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Efeitos da suplementação de amido resistente em parâmetros metabólicos em 

camundongos c57black alimentados com dieta hiperlipídica e fibras 

 

INTRODUÇÃO  

 

A obesidade é um problema sério de saúde pública e vem aumentando consistentemente 

nos últimos anos em todo o mundo. Dados da organização mundial de saúde mostram que em 

2016, aproximadamente 40% dos indivíduos com idade superior a 18 anos estavam com 

excesso de peso, ou seja, com o índice de massa corporal ≥ 25 kg/m2. Em 2019, estimava-se 

que, pelo menos, 38 milhões de crianças menores de cinco anos estavam com sobrepeso ou 

obesidade. Outrora considerado um problema de apenas de países com poder aquisitivo 

elevado, o sobrepeso e a obesidade estão agora em ascensão em países de baixa e média renda, 

particularmente em ambientes urbanos (WHO, 2021). O excesso de gordura corporal está 

relacionado a uma série de alterações metabólicas, dentre elas: resistência à insulina, diabetes 

tipo 2, dislipidemia e esteatose hepática não alcoólica (EHNA) (LUNA-LUNA et al., 2015). O 

estado inflamatório subclínico crônico encontrado na obesidade tem grande importância no 

desenvolvimento dessas modificações, podendo-se destacar a elevação das citocinas pró-

inflamatórias como a IL-6 e o TNF-α (JIMINEZ et al., 2016).  

A doença hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA) emergiu como uma das mais 

importantes comorbidades relacionadas à obesidade, aproximadamente 25% da população 

adulta mundial tenha esta enfermidade; ela é descrita como esteatose hepática na ausência de 

causas secundárias de gordura hepática como abuso de álcool, hepatite viral crônica ou uso de 

medicamentos que possam induzir esteatose (ROSADO et al., 2019). A gordura hepática é o 

fator principal desta doença, mas também engloba a esteato-hepatite não alcoólica (NASH) 

caracterizada por inflamação hepática, danos e fibrose, destacando o potencial progressivo da 

doença. O estágio da fibrose hepática é relacionado ao final da doença e é o preditor mais forte 

de piores resultados clínicos em longo prazo, quando a fibrose hepática se encontra em seus 

estágios mais avançados (estágios 3 e 4) há um alto risco de mortalidade (IPSEN et al., 2018). 

Contudo, a progressão para a fibrose também ocorre em pacientes com esteatose isolada, 

embora as taxas de progressão e de mortalidade geral são aumentadas em NASH. Além disso, 

disfunções metabólicas, como resistência à insulina, dislipidemia e doenças cardiovasculares 
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estão todos associados à esteatose hepática, e parecem ser mais relacionados ao acúmulo de 

gordura hepática e DHGNA do que a obesidade (YOUNOSSI et al., 2016). 

Infelizmente, não há uma terapia medicamentosa considerada “padrão ouro” para o 

tratamento da EHNA, portanto, entender os mecanismos envolvidos no desenvolvimento da 

mesma poderia ajudar na criação de novos diagnósticos e abordagens terapêuticas, 

principalmente medidas simples e relativamente menos onerosas (FERRAMOSCA; DI 

GIACOMO; ZARA, 2017). Estudos demonstram que, quando se obtém a perda de peso 

associada à atividade física e dieta equilibrada em pacientes com EHNA, há melhora na 

esteatose, na histologia hepática e diminuição das aminotransferases (EL-AGROUDY et al., 

2019; TORRES et al., 2019). Dessa forma, é necessário que haja mudança no estilo de vida, 

visando a perda de peso e a melhora da sensibilidade à insulina, entre outros fatores que irão 

priorizar a melhora da qualidade de vida destes indivíduos (MUNDI et al., 2020). 

A obesidade e o diabetes são os principais fatores de risco para EHNA (YOUNOSSI et 

al., 2011). LAU, CARVALHO e FREITAS, em 2015, discutem sobre o papel da microbiota 

intestinal no desenvolvimento da EHNA, onde esta pode influenciar em vários fatores, como no 

armazenamento de energia, no metabolismo de lipídios e de colina, na produção de etanol, no 

equilíbrio imunológico e na resposta inflamatória.  

O trato gastrointestinal (TGI) humano é colonizado por várias espécies de bactérias, que 

desempenham diversas funções no organismo, como supracitado. Desta forma, a composição e 

a função do microbioma intestinal também apresentam grande relevância para a etiologia de 

doenças complexas e distúrbios humanos. Embora experimentos com camundongos e em 

modelos humanos de transferência de microbiota mostrarem que determinadas cepas 

bacterianas poderiam causar o aumento da adiposidade e indiretamente a obesidade e que 

outras podem auxiliar na prevenção destes (USSAR et al., 2015), um papel causal para o 

microbioma intestinal no desenvolvimento de muitas doenças crônicas ainda precisa ser melhor 

elucidado (BENDIKS et al., 2020).  

O papel da microbiota tem ganhado destaque no desenvolvimento e na prevenção da 

obesidade já há algum tempo, sendo que a primeira evidência de que o fenótipo obeso estava 

relacionado a mudanças na microbiota ocorreu em camundongos obesos ob/ob que 

apresentaram menos Bacteroidetes e mais Firmicutes (LEY et al., 2005), que são os dois filos 

predominantes também na flora intestinal humana (HUMAN MICROBIOME PROJECT 
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CONSORTIUM NATURE, 2012). Há relatos em que o microbioma de indivíduos 

metabolicamente saudáveis mostra-se caracterizado por genes bacterianos envolvidos na 

motilidade celular, na produção de butirato e no metabolismo de cofatores e de vitaminas, 

enquanto o de obesos com comorbidades apresenta genes bacterianos que proporcionam 

capacidade aumentada para o metabolismo energético, o potencial pró-inflamatório e o 

transporte de membrana (BRAHE, ASTRUP, LARSEN, 2016).  

Ainda não há consenso sobre o adequado tamanho e a composição de uma microbiota 

intestinal saudável, entretanto, alguns estudos sugerem que uma contagem menor que 480.000 

genes bacterianos esteja relacionada à maior massa corporal de gordura, à resistência à insulina, 

à dislipidemia e à inflamação sistêmica (LE CHATELIER et al., 2013; TURNBAUGH et al., 

2009; COTILLARD et al., 2013). Porém, não se pode estabelecer uma relação entre a 

prevalência dos filos bacterianos e a obesidade visto que alguns estudos encontraram resultados 

divergentes, apresentando relação entre o peso em excesso e o aumento da prevalência de 

Bacteroidetes e redução de Firmicutes (SCHWIERTZ et al., 2009; COLLADO et al., 2008). 

Níveis elevados de citocinas pró-inflamatórias, como as observadas na obesidade, alteram as 

propriedades de barreira do epitélio intestinal.  

A composição da microbiota intestinal é altamente influenciada pelo ambiente 

hospedeiro, sendo a dieta um fator importante de interferência (POWER et al., 2013; 

LECOMTE et al., 2015). A modulação da microbiota pode se dar através da utilização de 

componentes alimentares que estimulam seletivamente a proliferação e/ou atividade de 

bactérias desejáveis, conhecidos como prebióticos (DELZENNE, NEYRINCK, CANI, 2013).  

A literatura nos mostra que um dos caminhos para a interação entre hospedeiro e 

microbiota é realizado mediante a ativação de receptores acoplados à proteína G de mamíferos 

(GPR41 e GPR43) expressos em vários tecidos e órgãos, assim como nos colonócitos (ANG 

and DING, 2016; LU et al., 2016). Carboidratos, fibras dietéticas, proteínas ou peptídeos que 

não são digeridos pelas enzimas do trato gastrointestinal sofrem fermentação pela microbiota 

do ceco e do cólon, produzindo ácidos graxos de cadeia curta (AGCC). Os principais AGCC 

produzidos são acetato, propionato e butirato, sendo que em menor quantidade pode ocorrer à 

produção de isobutirato, 2-metilbutirato e isovalerato, sendo que estes últimos são originários 

da fermentação de aminoácidos de cadeia ramificada valina, isoleucina e leucina (BESTEN et 

al., 2015; JIMINEZ et al., 2016). 
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Os alimentos funcionais são produtos alimentares que contêm em sua composição 

componentes biologicamente ativos que promovem efeitos fisiológicos ou metabólicos 

importantes no organismo, resultando na diminuição do risco de desenvolver vários tipos de 

doenças. Já alimentos prebióticos são definidos com componentes alimentares que resistem ao 

processo de digestão até o intestino grosso, sendo então fermentados pelas bactérias do trato 

gastrointestinal final estimulando o seu desenvolvimento e, por competição, diminuindo a 

quantidade de bactérias hostis ao hospedeiro (RIBEIRO et al.,2012). 

Os açúcares não digeríveis têm ganhado destaque na pesquisa alimentar e nutricional 

devido a suas propriedades prebióticas e a benefícios na saúde humana e animal. Esses 

açúcares englobam uma variedade de carboidratos. Dentre as características que determinam 

seu efeito como prebiótico estão a natureza cristalina, a solubilidade em água e, principalmente, 

a resistência à ação hidrolítica das enzimas do intestino delgado de animais monogástricos, 

como o ser humano. Devido à sua não digestão, eles atravessam o intestino delgado e ficam 

disponíveis à ação dos microrganismos no ceco e no cólon (KHOSROSHAHI et al, 2016). 

Além dos AGCC, outros produtos finais de sua fermentação são também o ácido lático, a água, 

vários gases (dióxido de carbono, hidrogênio e metano), biomassa celular bacteriana e calor 

(JIMINEZ et al, 2016). O principal benefício do consumo de açúcares não digeríveis é a 

promoção da proliferação de bifidobactérias sacarolíticas e espécies de lactobacilos 

acompanhada por redução de bactérias prejudiciais como Enterobacteriaceae, Clostridium 

sensu strictu, Streptococcus faecalis and Proteus sp na microbiota intestinal (XIAO, 

METZLER-ZEBELI E ZEBELI, 2015).  

Além disso, os efeitos desses açúcares não digeríveis na microbiota variam nos 

diferentes segmentos intestinais, o que pode estar relacionado à progressão da fermentação. 

Uma vez que estes carboidratos não são digeridos, não interferem na glicemia ou na secreção 

de insulina, sendo que diminuem a eficiência alimentar e o ganho de peso em ratos, o que tem 

sido atribuído principalmente à redução da digestibilidade de gorduras (OBANDA et al., 2017). 

Verificou-se também, que os ácidos graxos de cadeia curta, especialmente o butirato, podem 

aumentar o fornecimento de energia para as células epiteliais intestinais e regular a troca de 

eletrólitos, facilitando a absorção de minerais pelo cólon.   

Em revisão de Koh et al (2016), foram analisadas a biossíntese, a absorção e a 

distribuição de AGCC, concluindo que o butirato é utilizado localmente como fonte de energia 

pelos colonócitos, enquanto o propionato e o acetato são absorvidos pela circulação portal. O 
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ácido acético é o mais abundante na circulação periférica sendo capaz de atravessar a barreira 

hematoencefálica e reduzir o apetite através de um mecanismo homeostático central, enquanto 

o ácido propiônico é quase todo metabolizado pelo fígado (KOH et al., 2016). 

Com isso, cresce o interesse no desenvolvimento de alvos terapêuticos para a 

modulação da microbiota intestinal, sendo que a utilização de amido resistente na pesquisa 

alimentar e nutricional tem apresentado resultados promissores com relação à modulação da 

microbiota intestinal, que por sua vez diminui a permeabilidade intestinal, melhora parâmetros 

metabólicos e de EHNA (RESPONDEK et al., 2013; XIAO; LIU et al., 2016; MAO et al., 

2018). 

O amido é classificado em função da sua estrutura físico-química e da sua 

susceptibilidade à hidrólise enzimática. Segundo Englyst et al. (1983), de acordo com a 

velocidade com a qual o alimento é digerido in vitro, o amido divide-se em: rapidamente 

digerível, quando, ao ser submetido à incubação com amilase pancreática e amiloglicosidase 

em uma temperatura de 37ºC, converte-se em glicose em 20 minutos; lentamente digerível, se 

ao sofrer o mesmo processo, é convertido em glicose em 120 minutos e; o amido resistente, que 

não sofre o processo de digestão. 

O amido resistente (AR) é a fração de amido que não é hidrolisada no intestino delgado, 

mas que é fermentada no cólon. Este termo foi designado por Englyst et al, em 1983 para 

descrever uma fração de amido que foi resistente à hidrólise enzimática. Tal conceito foi 

ampliado de modo a incluir todos os produtos de degradação de amido e de amido não 

absorvidos no intestino delgado de indivíduos saudáveis (MORAES et al., 2016). Uma 

característica importante do AR é sua maior produção de butirato que outras fibras. (ASHRAF 

et al., 2012). 

O amido resistente pode ser classificado em quatro tipos: AR1, AR2, AR3 e AR4. O 

tipo AR1 é o amido que se encontra fisicamente inacessível, está presente em legumes, grãos 

integrais e sementes que são parcialmente trituráveis devido à presença de paredes celulares 

rígidas. O tipo AR2 é o amido não gelatinizado que ocorre naturalmente em batatas cruas, 

bananas verdes e de milho com alto teor de amilose, que está em uma forma granular e 

resistente à digestão enzimática. Já o tipo AR3 surge a partir do processo de retrogradação do 

amido, muito comum em alimentos processados, cozidos e resfriados como, por exemplo, em 

pães de milho e batatas, como quando feitas na forma de purês. E o último tipo, o AR4 consiste 
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no amido quimicamente modificado formado quando as ligações químicas da glicose são 

diferentes das α-(1-4) ou α-(1-6) (JUANSANG et al., 2012).  

O consumo do AR é muito variado entre as diversas nacionalidades, na China, por 

exemplo, o consumo diário chega até 12g/dia, na União Europeia de 3 a 6g/dia. A SCIRO 

(Organização de pesquisa científica e industrial da Austrália) recomenda o consumo de 

aproximadamente de 15g/dia de AR, porém ressalta que acima destes valores já poderiam 

acarretar em alguns sintomas indesejados, como flatulência, diarreia e desconforto abdominal 

(RANIERI et al., 2014).  

Estudos indicam que o AR pode reduzir o risco de doenças como diabetes mellitus, a 

obesidade, a dislipidemia e outras doenças crônicas associadas com o risco de resistência à 

insulina como provável redução da esteatose hepática, além de aumentar a saciedade, 

propiciando uma possível perda de peso corporal (ZHANG et al., 2007; SHA et al., 2012). 

Outros efeitos do consumo do AR são o aumento da frequência e da excreção fecal, a 

prevenção da constipação e hemorroidas, possível redução de mutações genética, diminuir o pH 

do cólon e níveis menores de amônia (BAROUEI et al., 2017). Além disso, foi observado que a 

oferta de fibras afetou a integridade intestinal e a inflamação em camundongos obesos 

recebendo dieta hiperlipídica (LIU et al., 2016). 

Ao avaliar os possíveis efeitos do AR do tipo 2 em modelos animais, foram 

evidenciados benefícios metabólicos em alguns estudos, mas não outros. Em camundongos 

C57Bl/6J envelhecidos, foi encontrada melhora na glicemia e coordenação motora (ZHOU et 

al., 2012) além de aumentar o peptídeo colônico YY (PYY) e a expressão de alguns genes 

reguladores da produção insulínica. Em outro estudo, ratos Zucker obesos foram alimentados 

com AR por nove semanas e foi possível observar um atraso no início dos sintomas de diabetes 

(HEDEMANN et al., 2017), possivelmente devido à modulação do metabolismo da glicose da 

função pancreática (SUN et al., 2018, GOLDSMITH et al., 2017). 

No entanto, a resposta dos animais é dependente da quantidade ofertada na dieta, 

semelhante ao que foi observado em humanos (BERGERON et al., 2016). Dois outros estudos 

com roedores também relataram que o consumo de AR tipo 2 poderia causar efeitos deletérios, 

sendo associado com comportamentos que aumentaram os sintomas do tipo ansiedade e 

desconforto gástrico (LYTE et al., 2016). Embora muitos estudos em humanos e animais 



23 
 

tenham mostrado que o AR confere benefícios à saúde, é necessário mais trabalho para 

entender qualquer potencial com efeitos adversos.  

Outra forma de alteração da composição microbiana normal é conhecida como disbiose 

microbiana e tem sido amplamente estudada devido a seus impactos patológicos no corpo. 

Inúmeros estudos forneceram evidências de que a disbiose intestinal está intimamente 

relacionada a doenças sistêmicas (WANG et al., 2022). Alguns estudos recentes 

correlacionaram um fato muito interessante, em que uma doença periodontal, considerada uma 

disbiose da cavidade oral, também poderia contribuir para a patogênese de doenças sistêmicas, 

como síndrome metabólica, doenças hepáticas, doença renal e doença cerebral e possivelmente 

estar relacionadas ao câncer (FI et al., 2021).  

Os mecanismos patogênicos subjacentes ao efeito da disbiose microbiana, além de sua 

localização original, são complicados, incluindo efeitos diretos da translocação de bactérias 

patológicas pelo sangue para órgãos específicos e os efeitos de endotoxinas, metabólitos e 

mediadores imunológicos (DEGRUTTOLA et al., 2016). Especificamente, a disbiose 

microbiana pode ser patogênica para os órgãos internos via intestino, uma vez que há uma 

íntima ligação de todo o trato gastrointestinal com outros órgãos adjacentes (KHOR et al., 

2021).  

A proteção contra a doença hepática gordurosa não alcoólica é de grande interesse, pois, 

como ela é típica de doenças metabólicas intimamente relacionadas a síndromes metabólicas, 

como obesidade e diabetes tipo 2, é também um distúrbio sistêmico que afeta não apenas o 

fígado, mas também vários órgãos extra-hepáticos e está ligada a várias doenças sistêmicas, 

como complicações cardiovasculares, doenças renais e, em particular, a inflamação subclínica 

(TILG et al., 2021). 

Diversos estudos demonstram que a dieta pode desempenhar um papel importante na 

redução da inflamação (VAHDAT et al., 2020). Uma das hipóteses seria que um alto teor de 

fibras na dieta poderia ajudar a reduzir as citocinas pró-inflamatórias, devido ao aumento na 

produção de ácidos graxos de cadeia curta no cólon por bifidobacterias (MCLOUGHLIN et al., 

2017). Porém, os efeitos do amido resistente em marcadores inflamatórios ainda são 

conflitantes ou inconsistentes. Esse paradoxo pode ser devido a diferenças no tipo de amido, 

duração da intervenção, dose de intervenção, estado de saúde dos indivíduos, entre outros 

fatores (BOULANGÉ et al., 2016). 
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O presente trabalho analisou os efeitos da suplementação de 15% de amido resistente 

em parâmetros metabólicos em camundongos C57BL6J alimentados com dois tipos de 

composição lipídica e ofertados em um período de 16 semanas, pois ainda há poucos estudos 

que descrevem intervenções semelhantes na literatura. Dessa forma, foi possível observar os 

efeitos do AR na produção de ácidos graxos de cadeia curta nas fezes, tanto com dieta 

normolipídica como com hiperlipídica ricas em fibras. 

Tais resultados devem contribuir para o desenvolvimento de um possível alvo 

terapêutico relevante e simples para o manejo da obesidade e suas alterações metabólicas, 

sendo estes importantes problemas de saúde pública, além de avaliar a segurança do uso do AR 

em uma quantidade considerada alta por um período experimental mais longo. 
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OBJETIVO GERAL 

 

Este trabalho teve como objetivo avaliar os efeitos da suplementação de amido 

resistente sobre a alteração de peso corporal, deposição de gordura hepática, o perfil lipídico, a 

resposta glicêmica, produção de ácidos graxos de cadeia curta e no estresse oxidativo em 

camundongos C57BL com as comorbidades da Síndrome Metabólica induzida por dieta 

hiperlipídica. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analisar os efeitos do AR na composição corporal dos animais que receberam dieta 

normolipídica e principalmente na dieta hiperlipídica; 

 Realizar a análise histopatológica do intestino e do fígado; 

 Avaliar o perfil lipídico sérico e hepático; 

 Quantificar parâmetros do sistema antioxidante hepático, intestinal e sérico; 

 Verificar a presença de alteração na glicemia de jejum; 

 Analisar modificações na proporção de ácidos graxos de cadeia curta nas fezes. 
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MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

Animais e delineamento experimental 

Este trabalho foi enviado e aprovado pelo Conselho Nacional de Controle de 

Experimentação Animal (CONCEA) pelo número 0204/2017. Foram utilizados 60 

camundongos C57BL6J machos com peso aproximado de 20g, oriundos do Biotério Central do 

Campus da USP - Ribeirão Preto e, posteriormente, mantidos no Biotério do Departamento de 

Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, USP. O regime de claro-escuro 

foi mantido constante, de 12 em 12 horas e a temperatura controlada a 24±2ºC. 

Os animais passaram por um período de adaptação ao ambiente e à dieta por 7 dias. Neste 

período, as dietas experimentais foram gradativamente introduzidas. Após a primeira semana, 

os animais foram mantidos por 16 semanas até a eutanásia, feita por decapitação com os 

animais anestesiados. Os animais foram pesados uma vez por semana durante todo o 

experimento. 

Composição das dietas 

Foram utilizados seis tipos de dietas experimentais: controle normolipídica (C), 

normolipídica rica em fibra (F), normolipídica com amido resistente (AR), hiperlipídica (HL), 

hiperlipídica rica em fibras (HLF) e hiperlipídica com amido resistente (HLAR). Para 

suplementação de AR nas dietas foi utilizado o produto HI-MAIZE® 260, derivado do milho 

de alta amilose, sendo considerado um amido resistente do tipo 2. O suplemento possuía 

coloração branca, baixa granulometria (pó finamente moído) sem impactos na apresentação do 

produto final, já que possui capacidade de absorção de água equivalente ao da farinha de trigo, 

o que facilita a elaboração das formulações com inclusão de fibras. Todas as dietas foram 

baseadas na AIN-93 e estão descritas na tabela 1 (REEVES, NIELSEN E FAHEY, 1993).  

As dietas foram ofertadas em recipientes individuais de inox. A quantidade consumida foi 

aferida duas vezes por semana, e posteriormente foram analisadas por médias semanais e 

mensais. Sempre foi deixada uma quantidade suficiente disponível. 
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Tabela 1. Composição das dietas experimentais por 100g, pelos diferentes grupos. 

Ingredientes C CF AR HL HLF HLAR 

Caseína (g) 20 20 20 20 20 20 

Amido (g) 62 52 52 25 15 15 

Óleo de Soja (g) 7 7 7 0 0 0 

Banha (g) 0 0 0 45 45 45 

Amido resistente (g) 0 0 15 0 0 15 

Fibra (g) 5 15 0 5 15 0 

Minerais (g) 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

Vitaminas (g) 1 1 1 1 1 1 

L-cistina (g) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Colina (g) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

BHT (mg) 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 

Calorias (kcal) 415 415 415 600 600 600 

C – grupo controle; CF – grupo dieta normolipídica rica em fibras; AR – grupo dieta normolipídica com amido 

resistente; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HLAR – grupo dieta 

hiperlipídica com amido resistente. BHT - di-terc-butil metil fenol. 

Determinação da glicemia de jejum 

Os camundongos passaram por jejum de 5 a 6 horas, sendo então anestesiados com 

xilasina 0,6 µL/g de peso e ketamina 0,9 µL/g de peso. Em seguida foi retirada uma amostra de 

sangue para a medida da glicemia basal, utilizando-se para isso o glicosímetro (ACCU-

CHEK® Active) e fitas reagentes. 

Quantificação de gordura hepática  

Para a quantificação de gordura total no fígado foi utilizado o método proposto por 

Bligh e Dyer (1959). Em tubos de 10mL foram colocados 0,5 g de tecido hepático e 0,8 mL de 

água Milli-Q e essa amostra foi homogeneizada em homogeneizador de tecidos Marconi 

MA1102,. Foram então acrescentados 1 mL de clorofórmio e 2 mL de metanol, e os tubos 

foram submetidos à agitação em vórtex (modelo Phoenix Luferco AP59) na velocidade máxima 

por 1 minuto. Em seguida foram adicionados 1 mL de clorofórmio e 1 mL água mili-Q e uma 

nova agitação, dessa vez por 2 minutos, foi realizada. Após a segunda agitação, os tubos foram 

centrifugados a 4000 rotações por minuto (rpm) por 5 minutos em centrífuga Sorvall Legend 
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Mach 1.6 R, separando as camadas de clorofórmio e aquosa. A fase clorofórmica foi transferida 

para um microtubo contendo 0,3 g de sulfato de sódio anidro, para retirar traços de água. Esse 

material foi agitado e centrifugado a 4000 rpm por 5 minutos e uma alíquota de 0,5 mL da fase 

clorofórmica livre de água foi transferida para um microtubo previamente pesado, o qual foi 

levado para uma estufa com circulação forçada de ar a 75°C. Após a evaporação de todo o 

clorofórmio, a pesagem do microtubo foi repetida. A quantidade de gordura hepática foi 

calculada pela diferença das pesagens do microtubo, corrigida pela quantidade total de 

clorofórmio no teste e dividido pela massa inicial de tecido utilizado. 

Análise de Colesterol Total e Triglicerídeos sérico e hepático 

A gordura hepática contida no microtubo que foi utilizado para a quantificação dessa 

gordura, foi ressuspendida em 0,5mL de isopropanol, e essa solução foi utilizada para as 

análises de colesterol total (CT) e triglicerídeos (TG), com kits comerciais da marca Labtest 

(Labtest Diagnóstica S.A., Brasil). As leituras das absorbâncias foram realizadas por 

espectrofotômetro Epoch – BioTek. 

O colesterol total e os triacilglicerídeos séricos foram determinados através de kits 

comerciais da marca Labtest (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil). As leituras das absorbâncias 

foram realizadas por espectrofotômetro Epoch – BioTek. 

Análise histopatológica do fígado  

Fragmentos de tecido hepático foram incluídos em parafina. Posteriormente foram 

cortados fragmentos, com espessura de 4 m, e corados com HE (Hematoxilina de Harris e 

Eosina). A esteatose hepática foi avaliada semi-quantitativamente e classificada em cruzes, 

segundo Oh et al. (1998) com algumas modificações. O grau de esteatose está associado com a 

localização morfológica (zona 1, 2 e 3), sendo atribuídas cruzes de acordo com o grau da 

esteatose: sem esteatose (0); 1-25% apenas na zona 3 (1); 25-50% apenas na zona 3 (2); 

50-75% abrangendo zonas 2 e 3 (3) e 75-100% envolvendo zonas 1, 2 e 3 (4). Além disso, 

também foi avaliada a presença de infiltrado inflamatório (L: leve; M: moderado e I: intenso) e 

corpúsculos de Mallory (A: ausente; PC: poucos corpúsculos e MC: muitos corpúsculos). Para 

estas análises será utilizado um microscópio de luz convencional com aumentos de 20 e de 40 

vezes. 

Análise histopatológica do intestino 
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Para determinação do comprimento intestinal, foi retirado o intestino por liberação do 

mesentério, retificado e medido com fita métrica fixada sobre madeira. Fragmentos do cólon 

foram seccionados em corte transversal anular (terço proximal, médio e distal), sendo o 

material mergulhado em formalina tamponada. Os fragmentos foram analisados em conjunto, 

sendo escolhidas vilosidades bem orientadas, com porção basal, medial e apical e aparentes e 

contínuas (GURMINI et al., 2005). Para esta análise foi utilizado um microscópio de luz 

convencional com aumento de 20 vezes. Posteriormente as imagens foram analisadas com o 

software Image J para a quantificação da espessura muscular intestinal e do diâmetro total da 

luz intestinal.  

As amostras de mucosa do intestino grosso foram fixadas em formalina tamponada a 

10% e embebidas em parafina; cortes histológicos foram obtidos a partir de blocos de tecido, 

cortados perpendicularmente à superfície da mucosa e corados com hematoxilina e eosina. As 

medições histomorfométricas foram realizadas usando um sistema de análise de imagem 

assistido por computador (Cytometrica, Byk Gulden, Milão, Itália) para avaliar a altura de 10 

vilos e a profundidade de 10 criptas em cada seção em campos microscópicos selecionados 

aleatoriamente (Mitjans e Ferrer 2004). 

Determinação da concentração de α-tocoferol e retinol hepática 

A análise de α-tocoferol e de retinol em amostras de fígado foi realizada de acordo com 

Arnaud et al (1991), descrito em Jordão et al (2004). Para as análises, foi utilizado um 

cromatógrafo Shimadzu modelo LC-20AT; coluna tipo C-18 (250 x 4,6mm - 5μm); detector 

UV-visível modelo SPD-20A; velocidade de fluxo de 1,0 mL/min. As concentrações foram 

determinadas por meio do uso de padrão externo e os resultados foram expressos em nmol/g de 

tecido.  Foi homogeneizado um fragmento de aproximadamente 200 mg com 1 mL de etanol, e 

posteriormente foi adicionado 1 mL de heptano, agitado em vórtex por 1 min, e em seguida 

centrifugado a 4000 rpm por 5 minutos. Retirou-se 200μL do sobrenadante e secou-se esse 

material em fluxo de nitrogênio. A ressuspensão do resíduo seco foi realizada com 200μl da 

fase móvel, composta por acetonitrila/diclorometano/metanol, na proporção 7/2/1. 20 μl dessa 

solução foram injetados no HPLC e a leitura ocorreu no comprimento de onda de 292nm para 

α-tocoferol e de 325nm para retinol. 

Preparo do homogenato utilizado para as análises de Proteínas Totais, Malondialdeído 

(MDA) e Glutationa Reduzida (GSH) hepáticas e intestinais e para H2O2FOX Xlylenol 
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Orange (FOX), Capacidade Antioxidante Total (CAT), Superóxido Dismutase (SOD) e 

2,2-difenil-1- picril-hidrazil (DPPH) intestinais: 

Foram utilizados 200 mg de tecido, os quais foram homogeneizados em 1 mL de 

tampão fosfato com pH 7.4 e posteriormente centrifugados a 4000 rpm por 5 minutos. O 

sobrenadante foi transferido para outro microtubo e utilizado nas análises. 

Proteínas totais hepáticas e intestinais 

Uma alíquota de 10μL do homogenato foi utilizada para a dosagem de proteínas totais, 

e a análise foi realizada com kit comercial da marca Labtest (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil).  

A leitura das absorbâncias foi realizada em espectrofotômetro Epoch – BioTek. 

Determinação da concentração de malondialdeído (MDA) hepático e intestinal 

Esta análise foi feita pelo método adaptado de Gerard-Monnier et al. (1998). Retirou-se 

uma alíquota de 100 μL do homogenato para um microtubo, adicionando-se a este 300 μL de 

solução de 1-metil-fenilindol 10 mmol/L em acetonitrila e metanol (2:1, v/v) e 75 μL de HCl 

fumegante (37%). Logo após, os microtubos foram agitados em vórtex (modelo Phoenix 

Luferco AP59) e incubados em banho-maria a 45ºC por 40 minutos. Em seguida, as amostras 

foram resfriadas em gelo e centrifugadas a 4000 rpm por 5 minutos em centrífuga Sorvall 

Legend Mach 1.6 R. Foi feita a leitura de absorbância do sobrenadante em comprimento de 

onda de 586 nm em espectrofotômetro Epoch – BioTek. A concentração de MDA foi calculada 

comparando-a a uma curva de 1,1,3,3- tetrametoxipropano hidrolisado. 

Determinação de glutationa reduzida (GSH) hepática e intestinal 

A dosagem de GSH foi realizada no tecido hepático e no tecido intestinal a partir do 

método descrito por Sedlak; Lindsay (1968), com algumas adaptações. Uma alíquota de 25μL 

do homogenato foi misturada a 200μL de água deionizada, 50μL de ácido tricloroacético 

(TCA) 50% e 500μL EDTA. Esse material foi agitado em vórtex AP 59 – Phoenix Luferco e, 

após 15 minutos, foi novamente agitado e em seguida centrifugado por 5 minutos a 4000 rpm 

em temperatura ambiente em centrífuga Sorvall Legend Mach 1.6 R. Após a centrifugação, 

250μL do sobrenadante foi transferido para um novo microtubo e a esse material foram 

adicionados 250μL de tampão TRIS (0,4M, pH 8,9) e 25μL de ácido ditionitrobenzóico 

(DTNB) (0,01M em metanol). A solução foi homogeneizada e, após 5 minutos, a leitura da 

absorbância foi realizada no comprimento de onda de 412nm em espectrofotômetro Epoch – 
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BioTek. A concentração da GSH foi calculada utilizando-se uma curva padrão de GSH em 

EDTA (0,02M) contra um branco composto por EDTA, TRIS e DTNB. 

Determinação da atividade do 2,2-difenil-1-picril-hidrazil (DPPH) intestinal 

O método de determinação da atividade do DPPH (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; 

BERSET, 1995) é baseado na captura do radical DPPH por antioxidantes, produzindo um 

decréscimo da absorbância a 515 nm. Esse método foi modificado por Sánchez-Moreno; 

Larrauri; Saura-Calixto (1998). A solução de DPPH foi preparada dissolvendo 2,4mg do DPPH 

em álcool metílico e completado o volume até atingir 100mL. Em microtubos foram 

adicionados 10μL do homogenato e 390μL da solução de DPPH, o material foi agitado em 

vórtex AP 59 – Phoenix Luferco, e deixado em ambiente escuro por 30 minutos, sendo agitado 

a cada 15 minutos. Em seguida a mistura foi centrifugada a 4000rpm em temperatura ambiente 

por 5 minutos em centrífuga Sorvall Legend Mach 1.6 R, e a leitura do sobrenadante foi 

realizada a 515nm em espectrofotômetro Epoch – BioTek. 

Determinação da Capacidade Antioxidante Total (CAT) sérica e intestinal 

A análise da Capacidade Antioxidante Total (CAT) foi realizada com base na 

metodologia descrita por Erel (2004). Para a análise foi necessário o preparo de dois reagentes 

conforme descrito a seguir. 

Para os primeiro reagente foi preparada uma solução de acetato de sódio com 

concentração de 0,4 mol/L dissolvendo 32,8 g de CH3COONa  (acetato de sódio) em 1000 mL 

de água deionizada. Separadamente, 22,8 mL de ácido acético glacial de grau reagente foram 

diluídos para 1000 mL com água deionizada, chegando-se a concentração final de 0,4 mol/l. 

Posteriormente, 940 mL da solução de acetato de sódio foi misturada com 60 mL de solução de 

ácido acético sob um medidor de pH, de forma que o tampão ácido acético-acetato de sódio 

tivesse pH final de 5,8.  

Para o segundo reagente foram realizadas etapas semelhantes àquelas realizadas para 

preparo do primeiro reagente. Foi diluído 2,46 g de CH3COONa  (acetato de sódio) em 1000 

mL de água deionizada, obtendo uma solução tampão de acetato a 30 mmol/L com pH 3,6. 

Separadamente, 1,705 mL de ácido acético glacial de grau reagente foram diluídos para 1000 

mL com água deionizada, chegando-se a concentração final de 30 mmol/L. 75 mL da solução 

de acetato de sódio foi misturada com 925 mL de solução de ácido acético sob um medidor de 

pH, obtendo-se pH final de 3,6 para o tampão ácido acético-acetato de sódio. Em seguida foram 
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diluídos 278 μL de solução comercial de peróxido de hidrogênio (35%) para 1000 mL com a 

solução tampão, ficando com concentração final de 2 mmol/L. Por fim, 0,549 g de ABTS 

(ácido 2,2’-azinobis-3-etilbenzotiazolino-6-sulfônico) foram dissolvidos em 100 mL de solução 

preparada, obtendo-se concentração final de 10 mmol/L. Depois de 1 hora de incubação em 

temperatura ambiente verifica-se a cor característica do cátion ABTS.  

Após o preparo dos dois reagentes foi retirado uma alíquota de 5 μL do soro em uma 

microplaca de fundo chato e acrescentado a 200 μL do primeiro reagente, sendo realizada a 

leitura da primeira absorbância com comprimento de onda de 660 nm, sendo utilizada esta 

absorbância como branco da amostra. Em seguida foi acrescentado 20 μL do segundo reagente, 

ficando incubado por 5 minutos, quando foi realizada uma nova leitura no espectrofotômetro 

com mesmo comprimento de onda. A concentração de CAT foi calculada comparando a 

absorbância à uma curva padrão Trolox. 

 Para a análise de CAT no intestino os reagentes foram os mesmos utilizados para a 

análise em soro. A análise foi feita colocando 5 μL do homogenato em uma microplaca de 

fundo chato e acrescentando 200 μL do primeiro reagente, sendo realizada a leitura da primeira 

absorbância com comprimento de onda de 660 nm. Em seguida foi acrescentado 20 μL do 

segundo reagente, ficando incubado por 5 minutos, quando foi realizada uma nova leitura no 

espectrofotômetro com mesmo comprimento de onda. A concentração de CAT foi calculada 

comparando a absorbância à uma curva padrão Trolox. 

Determinação do peróxido de hidrogênio (FOX) intestinal 

Foi realizada de acordo com a metodologia de Södergen et al., 1998. A princípio foram 

preparadas duas soluções: a primeira composta por 7,6mg de xylenol e 88mg de BHT diluídos 

em 90mL de metanol; e a segunda contendo 9,8mg de sulfato ferroso em 10mL de ácido 

sulfúrico (H2SO4) 250mM (0,13mL de H2SO4 em 9,87mL de água). As duas soluções foram 

misturadas na proporção de 9:1 em um béquer, e 1mL dessa solução foi adicionado a 100μL do 

homogenato em microtubos de 1,5mL (fundo cônico). O material foi agitado em vórtex AP 59 

– Phoenix Luferco e incubado por 30 minutos no escuro em temperatura ambiente, sendo 

agitado a cada 15 minutos. Após esse período, o material foi centrifugado por 5 minutos a 4000 

rpm em centrífuga Sorvall Legend Mach 1.6 R e o sobrenadante lido a 560nm, em 

espectrofotômetro Epoch – BioTek. Para a curva foi utilizado H2O2. 

Determinação da enzima superóxido dismutase (SOD) intestinal 
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A análise de SOD intestinal foi realizada com kit comercial da Sigma-Aldrich (19160), 

seguindo as recomendações do fabricante. A leitura das absorbâncias foi realizada em 

espectrofotômetro SpectraMax M3 - MOlecular Devices.   

Determinação de AST e ALT séricas  

As transaminases aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT) 

serão determinadas através de Kit comercial da Labtest (Labtest Diagnóstica S.A., Brasil), de 

forma quantitativa em amostra de soro, por reação colorimétrica e leitura por espectrofotômetro 

Epoch – BioTek. 

Determinação de ácidos graxos de cadeia curta em fezes 

As fezes dos animais foram extraídas da porção final do intestino após a eutanásia e 

armazenadas em tubos tipo eppendorf e congeladas a -20°C. A determinação de ácidos graxos 

de cadeia curta nas fezes foi realizada com base na metodologia de Zhao, Nyman e Jonsson 

(2006) com adaptações. Em um tubo de ensaio de 5 mL foi pesado 0,25 g de fezes coletadas 

diretamente do cólon dos animais no dia da eutanásia. Adicionados 1,25 mL de água ultrapura 

e homogeneizar até a obtenção de homogenato uniforme. Ajustado o pH da suspensão para 2 a 

3, adicionando o equivalente a 2 gotas de HCl 5M com auxílio de uma pipeta. Foram utilizadas 

fitas indicadoras de pH para medir a acidez até alcançar o preconizado. A suspensão ficou em 

temperatura ambiente por 10 minutos, agitando ocasionalmente. Foi transferido para eppendorf 

de 2 mL e centrifugado a 14000 rpm por 10 minutos. O sobrenadante foi filtrado em filtros de 

0,2 mm acoplados em seringas. Após a filtragem, a amostra foi injetada no Cromatógrafo 

Gasoso (CG).  

Os ácidos graxos foram determinados em um cromatógrafo a gás SHIMADZU, CG-2014 

com auto-injetor AOC-20i, com coluna de sílica fundida de AGILENT de 30 m de 

comprimento, 0,535 mm de diâmetro interno e 0,50 µm de espessura de filme. O gás de arraste 

utilizado foi o hélio, com fluxo de 15 mL/min com corrida de 17,5 minutos. As temperaturas do 

injetor e do detector foram de 250°C. O padrão utilizado foi composto por um mix de ácidos 

graxos da Supelco (Supelco WSFA – 4 Mix). 

Através da análise do CG foram obtidos os dados: tempo de retenção em minutos, área 

sob a curva, concentração em porcentagem e altura do pico. O pico do solvente foi excluído da 
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análise e, para a comparação entre os grupos, foi utilizada a porcentagem de cada ácido graxo 

encontrado, de modo que a soma destes totalizasse 100%. 

Análise estatística 

O instrumento estatístico para comparação entre grupos foi a análise de variância one-

way com pós-teste de Tukey, considerando p<0,05 como nível de significância.  

Os resultados foram apresentados em média ± desvio padrão. 
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RESULTADOS 

 

No primeiro mês do período experimental, o maior consumo calórico dos animais que 

receberam dieta hiperlipídica promoveu maior ganho de peso nos grupos HL e HLF em 

comparação aos demais grupos (Tabela 2), sendo que a suplementação com AR reduziu o 

ganho de peso dos animais que consumiram dieta hiperlipídica. Apesar de não ter sido 

verificada diferença estatisticamente significativa no consumo calórico dos animais no 

segundo, terceiro e quarto meses, foi verificada na evolução dos pesos (Figura 1 e 2) que a 

partir da quarta semana experimental os grupos HL e HLF apresentaram pesos 

significativamente maiores que os demais grupos durante todo o período experimental. 

Já o grupo que recebeu a dieta rica em gordura com acréscimo de AR até os dois 

primeiros meses apresentou peso semelhante aos grupos controles e a partir do terceiro mês 

obteve valores superiores em relação aos três grupos controles com dieta normolipídica. Ao 

final do período experimental, no último dia de pesagem dos animais, o grupo que recebeu 

dieta hiperlipídica controle apresentou a maior média de peso, o segundo maior peso foi do 

grupo que recebeu a dieta hiperlipídica rica em fibras, o grupo HLAR apresentou valores 

menores estatisticamente em relação aos dois grupos que receberam dieta hiperlipídica; além 

disso, o peso final foi semelhante a todos os grupos normolipídicas, sendo que estes grupos não 

apresentaram diferença estatisticamente significante entre si (Tabela 3).  

A dieta hiperlipídica enriquecida com AR proporcionou menor peso hepático e redução 

do tecido adiposo retroperitoneal além de menores valores da somatória dos tecidos adiposos 

analisados em comparação aos grupos HL e HLF, porém, não foram verificadas diferenças 

estatisticamente significativas com relação ao peso do tecido adiposo epididimal nos grupos 

com dieta hiperlipídica, quando foram comparados os grupos com dietas normolipídicas não 

foram encontradas diferenças estatisticamente significantes em nenhum dos parâmetros 

analisados (Tabela 4).  

Apesar de não ter sido verificada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 

com relação à dosagem hepática de gordura total, verificou-se que a oferta de AR na dieta 

hiperlipídica promoveu menor TG em comparação ao grupo HL (Tabela 5), em relação aos 

animais com dieta normolipídica, tanto o grupo com suplementação de amido resistente como o 
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de fibras apresentaram valores estatisticamente menores de triglicerídeos em relação ao 

controle, mas sem diferença estatisticamente significante entre o colesterol total. (Tabela 5). 

Ao observar a análise histopatológica das lâminas hepáticas, foi evidenciado que os 

animais que receberam dieta normolipídica não apresentaram nenhum dano hepático, ou seja, 

não houve nenhum grau de esteatose hepática. Em relação aos animais que receberam dieta rica 

em lipídeos, o grupo HL apresentou alto grau de esteatose, marcado por 100% das lâminas 

mostrarem a avaliação com alto grau de esteatose, o grupo HLF apresentou 89% de sua 

avaliação com 3†/4† e 11% com 2 cruzes em 4. Já o grupo com acréscimo de AR mostrou uma 

grande melhora em relação ao grau de esteatose, sendo que não foram visualizados animais 

com grau maior que 3 cruzes em 4, 30% com 2 cruzes em 4, 40% com 1 cruz em 4 e 30% das 

lâminas avaliadas não apresentaram nenhum grau de esteatose (Tabela 6 e Figuras 2 e 3). Não 

foi identificada a presença de infiltrado inflamatório ou de corpúsculos de Mallory na análise 

histopatológica das lâminas em todos os grupos. 

Com relação às dosagens séricas, não houve diferença estatisticamente significativa nos 

valores de AST e de triglicerídeos, assim como na razão AST/ALT e da CAT. Verificou-se que 

as dietas hiperlipídica controle e com a adição de fibras promoveram maior glicemia de jejum 

em comparação às dietas normolipídicas, sendo que na dieta hiperlipídica suplementada com 

AR a glicemia manteve-se nos mesmos níveis dos animais que consumiram a dieta 

normolipídica. A dosagem de ALT foi significativamente maior nos grupos HL e HLF em 

comparação com os grupos C, F e AR, sendo que a suplementação com AR na dieta 

hiperlipídica promoveu redução no valor de ALT de modo que não apresentasse diferença 

estatisticamente significativa quando comparado aos animais que receberam dieta 

normolipídica. Por fim, as dosagens de colesterol sérico também foram significativamente 

maiores nos grupos que receberam dieta rica em gordura, sendo que a suplementação da dieta 

hiperlipídica com AR não foi capaz de reduzir o colesterol sérico de modo que não houvesse 

diferença destes com os grupos controles (Tabela 7). 

Com relação aos parâmetros antioxidantes hepáticos, não foi observada diferença 

estatisticamente significativa nas dosagens de retinol, enquanto nas de α-tocoferol foi 

verificado maior valor no grupo F em comparação aos demais grupos, sendo que os grupos HL 

e HLF apresentaram os menores níveis dessa vitamina, e a suplementação com AR promoveu 

aumento estatisticamente significativo em relação aos dois grupos que consumiram dieta 

hiperlipídica, com valores semelhantes aos encontrados nos grupos controle e AR. Além disso, 
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houve um aumento do MDA nos grupos HL e HLF quando comparados aos demais grupos que 

receberam dieta normolipídica, sendo que a suplementação de AR nos animais que consumiram 

dieta rica em gordura promoveu menores valores de MDA, ficando com níveis próximos aos 

encontrados nos grupos controles (Tabela 8). 

A análise histológica do cólon verificou que todos os grupos foram diferentes 

estatisticamente, sendo que o maior diâmetro total da luz intestinal ocorreu no grupo HL, 

seguido pelo grupo HLF e depois pelo HLAR, sendo que os menores valores do diâmetro 

foram encontrados nos animais dos grupos C e AR.  A espessura muscular intestinal também 

apresentou diferença estatisticamente significativa entre todos os grupos, sendo que a menor 

espessura foi encontrada no grupo HL, seguido pelo HLF e depois pelo F; a suplementação 

com AR aumentou a espessura da musculatura intestinal nos animais que receberam dieta 

hiperlipídica, mas reduziu naqueles que consumiram dieta normolipídica controle (Tabela 9 e 

Figura 5).  

Considerando as análises realizadas em parâmetros antioxidantes no intestino, não foi 

observada diferença estatisticamente significativa nas dosagens de MDA, CAT e DPPH; 

entretanto os grupos HL e HLF apresentaram os piores níveis de GSH, em comparação ao 

grupo que recebeu a suplementação de AR, este por sua vez promoveu aumento significativo 

em relação aos dois grupos que consumiram dieta hiperlipídica, com valores semelhantes aos 

encontrados nos grupos controle e AR, já em relação aos parâmetros FOX e SOD o grupo 

HLAR apresentou valores superiores a todos os outros grupos estudados (Tabela 10).  

A análise dos ácidos graxos de cadeia curta das fezes não apresentou diferença 

estatisticamente significativa nas análises dos ácidos propiônico, isobutírico e valérico. 

Entretanto, verificou-se que a suplementação com celulose desempenhou efeitos opostos na 

concentração de ácido acético considerando o teor lipídico normal da dieta. Já com relação ao 

ácido butírico foi observado que os grupos suplementados com AR apresentaram concentrações 

significativamente maiores em comparação a todos os outros grupos, com exceção do grupo 

normolipídica com fibras (Tabela 11). 
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Tabela 2 – Comparação da média do consumo calórico (kcal) mensal por animal de cada grupo experimental. 

Consumo calórico 

(kcal) 
C F AR HL HLF HLAR 

1º Mês 83,71 ± 16,55 a 94,31 ± 18,39 a 97,53 ± 25,90 a 134,23 ± 32,50 b 139,53 ± 29,28 b 112,68 ± 34,65 a 

2º Mês 109,54 ± 20,84 113,68 ± 20,06 104,40 ± 10,99 104,98 ± 25,93 105,78 ± 13,32 99,48 ± 11,88 

3º Mês 89,83 ± 25,01 95,87 ± 20,99 79,37 ± 26,84 106,44 ± 32,00 110,41 ± 14,86 91,51 ± 12,30 

4º Mês 87,49 ± 18,05 89,94 ± 18,44 103,34 ± 23,52 99,07 ± 29,38 97,25 ± 16,10 96,20 ± 14,33 

 a,b Valores seguidos por letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. C – grupo controle; CF – grupo dieta normolipídica rica em fibras; AR – 

grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HAR – grupo dieta hiperlipídica com AR. AR – amido resistente. 

 

 

Tabela 3 – Comparação do ganho de peso (g) de cada grupo experimental durante os quatro meses. 

Peso (g) C F AR HL HLF HLAR 

1º Mês 24,71 ± 0,79 a 23,77 ± 0,68 a 25,28 ± 1,04 a 28,17 ± 1,19 b 26,54 ± 1,25 b 23,76 ± 1,63 a 

2º Mês 25,40 ± 1,71 a 24,77 ± 1,00 b 27,84 ± 1,52 a 38,48 ± 2,97 c 36,50 ± 3,12 c 28,51 ± 2,56 a 

3º Mês 26,38 ± 1,75 a 24,92 ± 1,19 a 28,87 ± 1,80 a,c 45,37 ± 1,89 b 44,40 ± 2,11 b 31,81 ± 1,16 c 

4º Mês 26,74 ± 1,76 a 25,73 ± 1,17 a 28,62 ± 1,55 a 48,78 ± 1,48 b 48,04 ± 1,25 c 31,28 ± 1,75 a 

Último dia 26,87 ± 2,77 a 27,10 ± 2,73 a 28,72 ± 1,70 a 50,33 ± 1,52 b 49,37 ± 1,28 c 31,50 ± 1,78 a 

a,b,c, Valores seguidos por letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. C – grupo controle; CF – grupo dieta normolipídica rica em fibras; 

AR – grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HAR – grupo dieta hiperlipídica com AR. AR – amido resistente. 
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Figura 1. Evolução de peso dos grupos experimentais expresso em média e desvio padrão ao longo das semanas. C – grupo controle; CF – grupo dieta normolipídica rica em 

fibras; AR – grupo dieta normolipídica com Amido resistente. AR – Amido resistente. 
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Figura 2. Evolução de peso dos grupos experimentais expresso em média e desvio padrão ao longo das semanas. HL – grupo controle hiperlipídica; HLF – grupo dieta 

hiperlipídica rica em fibras; HLAR – grupo dieta hiperlipídica com Amido resistente. AR – Amido resistente. 
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Tabela 4 – Comparação das médias de peso dos tecidos hepático e adiposo de cada grupo experimental. 

  C F AR HL HLF HLAR 

Fígado (g) 0,79 ± 0,11 a 0,83 ± 0,04 a 0,91 ± 0,08 a 2,57 ± 0,34 b 2,05 ± 0,43 b 1,05 ± 0,38 a 

Tecido Adiposo Epididimal (g) 0,30 ± 0,16 a 0,40 ± 0,11 a 0,51 ± 0,14 a 1,43 ± 0,30 b 1,60 ± 0,43 b 1,07 ± 0,38 b 

Tecido Adiposo Retroperitoneal (g) 0,08 ± 0,05 a 0,11 ± 0,06 a 0,21 ± 0,06 a,c 1,15 ± 0,36 b 1,31 ± 0,24 b 0,47 ± 0,31 c 

Soma dos Tecidos Adiposos (g) 0,38 ± 0,21 a 0,51 ± 0,14 a 0,72 ± 0,17 a 2,58 ± 0,58 b 2,91 ± 0,59 b 1,54 ± 0,96 c 

Razão Fígado/Peso 3,20 ± 0,37 a 3,19 ± 0,26 a 3,26 ± 0,14 a 4,98 ± 0,67 b 4,04 ± 0,70 a,b 3,63 ± 1,50 a 

Razão da Soma dos Tecidos Adiposos/Peso dos animais 1,57 ± 0,84 a 1,93 ± 0,45 a 2,56 ± 0,43 a 4,98 ± 0,94 b 5,78 ± 1,29 b 5,27 ± 3,37 b 

a,b,c Valores seguidos por letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. C – grupo controle; CF – grupo dieta 

normolipídica rica em fibras; AR – grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HAR – grupo dieta 

hiperlipídica com AR. AR – amido resistente. 

 

Tabela 5 – Avaliação do perfil lipídico hepático dos grupos experimentais. 

 
C F AR HL HLF HLAR 

Gordura total (g/g Tecido) 0,36 ± 0,04 0,43 ± 0,20 0,37 ± 0,05 0,53 ± 0,22 0,39 ± 0,06 0,45 ± 0,15 

Colesterol Total (mg/g Gordura Total) 8,33 ± 3,32 7,70 ± 2,36 7,78 ± 2,50  8,62 ± 0,88 8,41 ± 1,26 7,45 ± 1,40 

Triacilglicerídeos (mg/g Gordura 

Total) 
64,12 ± 24,45 a 38,05 ± 23,16 a 48,37 ± 12,75 a 184,76 ± 64,33 b 130,24 ± 55,93 b 76,90 ± 19,90 a 

a,b,c Valores seguidos por letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. C – grupo controle; CF – grupo dieta 

normolipídica rica em fibras; AR – grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HAR – grupo dieta 

hiperlipídica com AR. AR – amido resistente.  



42 
 
Tabela 6 – Análise do grau de esteatose hepática dos grupos experimentais. 

 
C F AR HL HLF HLAR 

Nenhuma Cruz (Sem esteatose) 100% 100% 100% 0% 0% 30% 

1 Cruz (1 - 25% apenas na zona 3) 0% 0% 0% 0% 0% 40% 

2 Cruzes (25 - 50% apenas na zona 3) 0% 0% 0% 0% 11% 30% 

3 Cruzes (50 - 75% nas zonas 2 e 3) 0% 0% 0% 100% 89% 0% 

4 Cruzes (75 - 100% nas zonas 1, 2 e 3) 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

C – grupo controle; CF – grupo dieta normolipídica rica em fibras; AR – grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica 

rica em fibra; HAR – grupo dieta hiperlipídica com AR. AR – amido resistente. 

 

 

Tabela 7 – Comparação das dosagens séricas de glicemia de jejum, da aspartato aminotransferase (AST), da alanina aminotransferase (ALT), da Capacidade 

Antioxidante Total (CAT), do colesterol e do triacilglicerol de acordo com o grupo experimental. 

  C F AR HL HLF HLAR 

Glicemia de jejum (mg/dL) 114,86 ± 21,00 a 112,38 ± 12,33 a 121,00 ± 9,58 a 193,43 ± 32,96 b 176,00 ± 22,97 b 137,00 ± 22,45 a 

AST (U/mL) 84,73 ± 32,48 70,49 ± 46,16 82,40 ± 29,18 80,71 ± 18,27 96,17 ± 15,92 73,55 ± 30,88 

ALT (U/mL) 23,66 ± 5,74 a  22,08 ± 4,72 a  25,18 ± 8,05 a 38,80 ± 15,87 b  36,23 ± 12,88 ª,b  26,21 ± 9,04 ª 

Razão AST/ALT 3,61 ± 1,17 3,13 ± 1,70 3,30 ± 0,80 2,34 ± 0,87 2,91 ± 0,94 3,25 ± 1,70 

Colesterol sérico (mg/dL) 125,03 ± 28,90 a  133,33 ± 11,05 a 142,86 ± 29,71 a 284,88 ± 96,44 b  272,29 ± 62,57 b  237,98 ± 41,20 b 

Triacilglicerol sérico (mg/dL) 85,24 ± 27,67 96,77 ± 34,71 105,03 ± 27,44 92,10 ± 29,84 99,09 ± 18,63 103,08 ± 32,46 

CAT (µM) 2,26 ± 0,12 2,19 ± 0,05 2,27 ± 0,13 2,24 ± 0,09 2,22 ± 0,11 2,23 ± 0,03 

a,b,c Valores seguidos por letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. C – grupo controle; CF – grupo dieta 

normolipídica rica em fibras; AR – grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HAR – grupo dieta 

hiperlipídica com AR. AR – amido resistente. 
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Tabela 8 – Análise hepática do malondialdeído (MDA), do retinol e do α-tocoferol de acordo com o grupo experimental. 

 C F AR HL HLF HLAR 

MDA (µmol/g Proteína) 1,63 ± 0,31 a 1,65 ± 0,25 a 1,71 ± 0,29 a 2,33 ± 0,55 b 2,65 ± 0,72 b 1,53 ± 0,25 a 

GSH (µmol/g Proteina) 2,10 ± 0,70 1,84 ± 0,38 2,44 ± 0,75 1,17 ± 0,87 1,33 ± 0,79 1,79 ± 0,57 

α-Tocoferol (nmol/gT) 101,69 ± 46,16 a 218,97 ± 42,65 b 121,13 ± 25,90 a 34,33 ± 27,85 c 28,81 ± 24,29 c 83,03 ± 28,04 a 

Retinol (nmol/gT) 71,35 ± 31,20 58,31 ± 28,19 49,41 ± 24,84 42,05 ± 10,98 44,90 ± 16,57 66,48 ± 25,20 

a,b,c Valores seguidos por letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. C – grupo controle; CF – grupo dieta 

normolipídica rica em fibras; AR – grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HAR – grupo dieta 

hiperlipídica com AR. AR – amido resistente. 

 

 

 

 

Tabela 9 – Comparação do diâmetro total da luz intestinal e da espessura muscular intestinal de acordo com o grupo experimental. 

 C F AR HL HLF HLAR 

Diâmetro total da luz intestinal (µm) 555,22 ± 16,94a 618,04 ± 20,43b  609± 3,81c 846,81 ± 7,82d  718,46 ± 6,78e  658,01 ± 3,82f 

Espessura muscular intestinal (µm) 59,04 ± 1,80a  28,58 ± 1,33b  52,11 ± 0,51c 8,51 ± 0,51d  23,32 ± 1,44e 30,56 ± 0,66f 

a,b,c,d,e,f Valores seguidos por letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. C – grupo controle; CF – grupo dieta 

normolipídica rica em fibras; AR – grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HAR – grupo dieta 

hiperlipídica com AR. AR – amido resistente. 
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Tabela 10 – Análise intestinal dos parâmetros antioxidantes, MDA, FOX, GSH, CAT, SOD e DPPH de acordo com o grupo experimental. 

 

 
C F AR HL HLF HAR 

MDA µmol/gP 1,00 ± 0,53  0,97 ± 0,78  0,78 ± 0,73  1,61 ± 0,87  1,66 ± 0,59  1,00 ± 0,56  

FOX µmol/gP 4,40 ± 1,80 a 4,04 ± 2,69 a 3,10 ± 1,23 a 2,76 ± 0,55 a 2,53 ± 0,67 a 2,07 ± 0,76 b 

GSH µmol/gP 8,36 ± 1,49 a 10,63 ± 3,21 a 9,57 ± 1,32 a 4,66 ± 1,95 b 5,18 ±1,76 b 8,44 ± 1,33 a 

CAT µmol/gP 55,56 ± 18,90  55,91 ± 15,13  45,05 ± 13,91  38,14 ± 9,97  32,70 ± 14,35  36,90 ± 9,93  

SOD U/gP 369,89 ± 112,49 a 410,41 ± 211,80 a 399,92 ± 112,26 a 388,77 ± 197,22 a 408,24 ± 207,28 a 721,43 ± 223,53 b 

DPPH µmol/gP 9,18 ± 2,98  7,27 ± 2,87  7,91 ± 1,75  5,98 ± 1,15  5,87 ± 1,42  7,16 ± 1,12  

 

Tabela 11 – Comparação das concentrações de ácidos graxos de cadeia curta analisados nas fezes de acordo com o grupo experimental. 

 C F AR HL HLF HLAR 

Ácido Acético 61,66 ± 7,75 a  52,03 ± 7,59 b  65,30 ± 6,73 a 60,87 ± 6,80 a  63,96 ± 3,53 a  62,25 ± 4,40 a 

Ácido Propiônico 15,10 ± 2,85 14,42 ± 2,14 15,24 ± 2,61 14,48 ± 3,37 14,57 ± 3,13 12,36 ± 3,42 

Ácido Isobutírico 2,07 ± 0,77  2,03 ± 0,79  1,86 ± 2,03 1,87 ± 0,64  1,63 ± 0,57  1,95 ± 3,30 

Ácido Butírico 15,83 ± 9,83 a 23,82 ± 9,36 ª,b 34,60 ± 6,11 b 15,92 ± 5,82 a 13,57 ± 4,28 a 29,69 ± 3,82 b 

Ácido Isovalérico 3,08 ± 1,24 a  4,25 ± 2,02 a  3,51 ± 0,34 a 3,80 ± 1,04 a  3,60 ± 0,53 a  1,76 ± 0,67 b 

Ácido Valérico 2,25 ± 0,60 3,43 ± 1,44 2,49 ± 0,37 3,05 ± 0,74 2,67 ± 0,54 2,99 ± 0,48 
a,b Valores seguidos por letras diferentes em uma mesma linha indicam diferença estatisticamente significativa com p<0,05. C – grupo controle; CF – grupo dieta 

normolipídica rica em fibras; AR – grupo dieta normolipídica com AR; HL – grupo dieta hiperlipídica; HLF – grupo dieta hiperlipídica rica em fibra; HLAR – grupo dieta 

hiperlipídica com AR. AR – amido resistente. 
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Figura 3. Lâminas da histologia do fígado coradas com Hematoxilina de Harris e Eosina e no aumento de 20 vezes.  

A = Controle; B = Controle rico em fibras; C = Controle suplementado com amido resistente; D = Hiperlipídica controle; E = Hiperlipídica rica 

em fibras; F = Hiperlipídica suplementada com amido resistente. 
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Figura 4. Lâminas da histologia do fígado coradas com Hematoxilina de Harris e Eosina e no aumento de 40 vezes.  

A = Controle; B = Controle rico em fibras; C = Controle suplementado com amido resistente; D = Hiperlipídica controle; E = Hiperlipídica rica 

em fibras; F = Hiperlipídica suplementada com amido resistente. 
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Figura 5. Lâminas da histologia do intestino coradas com Hematoxilina de Harris e Eosina e no aumento de 20 vezes.  

A = Controle; B = Controle rico em fibras; C = Controle suplementado com amido resistente; D = Hiperlipídica controle; E = Hiperlipídica rica em 

fibras; F = Hiperlipídica suplementada com amido resistente.  
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DISCUSSÃO 

 

 

O presente estudo avaliou os efeitos em longo prazo da suplementação de 15% de 

AR comparado a de celulose em modelos experimentais animais com obesidade e SM 

induzidas por dieta hiperlipídica, assim como em animais recebendo dieta 

normolipídica, a fim de verificar os benefícios desse prebiótico na composição corporal, 

nos parâmetros metabólicos e na produção de ácidos graxos de cadeia curta das fezes. 

A dieta hiperlipídica utilizada foi efetiva na indução da obesidade e da síndrome 

metabólica em camundongos C57BL6J, uma vez que, em comparação aos grupos 

controles o grupo HL apresentou maior peso corporal, acúmulo de tecido adiposo, 

aumento da glicemia de jejum e dislipidemia, além de sinais histopatológicos da EHNA. 

Embora a esteatose hepática não faça parte dos critérios diagnóstico da síndrome 

metabólica, a sua presença aumenta muito o risco de eventos cardiovasculares em 

indivíduos portadores desta síndrome (LUNA-LUNA et al., 2015).  

Apesar da suplementação com AR não ter interferido no consumo calórico mensal 

independente do teor lipídico da dieta, a partir da quinta semana experimental, foi 

verificado menor peso dos animais que receberam dieta hiperlipídica com AR (HLAR), 

sendo que ao final do experimento o peso do grupo HLAR se igualou ao dos grupos que 

receberam dieta normolipídica, o que não foi observado com a dieta enriquecida com 

celulose. Além disso, houve redução do peso do tecido adiposo retroperitoneal e do 

peso hepático no grupo HLAR em comparação aos demais grupos que receberam dieta 

hiperlipídica. Já com relação à oferta de altas doses de AR ou de celulose nos grupos 

recebendo dieta normolipídica, não houve diferença estatisticamente significativa no 

peso final ou na composição corporal dos animais. Tais dados são condizentes com os 

resultados de Rosado et al. (2019), no qual a oferta de AR por 4 semanas, promoveu 

redução da taxa de adiposidade e do peso corporal em camundongos C57BL6J com 

obesidade e diabetes induzidas por dieta hiperlipídica em que é relatado que essa 

redução se mostrou de suma importância para melhorar o metabolismo hepático e a 

tolerância à glicose. O desenvolvimento da NAFLD/NASH está relacionado com o 

consumo de dietas de alta energia em modelos animais e humanos. Concomitante ao 

desenvolvimento de intolerância a glicose, o dano hepático inclui a ativação da 
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lipogênese através da expressão aumentada de PPAR-γ e SREBP-1c (PETTINELLI et 

al., 2011; BESTEN et al. 2015).   

O Receptor Ativado por Proliferadores de Peroxissoma (PPAR) é um fator de 

transcrição pertencente à superfamília de receptores de hormônios nucleares que se 

ligam a agonistas específicos, é considerado um importante fator no controle do 

metabolismo lipídico. Ele é abundantemente expresso no fígado. Além disso, os ácidos 

graxos livres funcionam como ligantes intrínsecos para PPAR e regulam a expressão de 

enzimas relacionadas ao catabolismo de ácidos graxos (SHIMOTOYODOME et al., 

2010). A proteína translocase de ácido graxo, CD36, facilita a transporte de ácidos 

graxos de cadeia longa e é regulado pelo PPAR γ; foi demonstrado que ratos 

alimentados com uma dieta rica em gordura desenvolvem esteatose hepática juntamente 

com aumento da expressão do mRNA de CD36 (IPSEN et al., 2018). Utilizando um 

adenovírus, a CD36 foi super expressada e gerou um aumento na captação de ácidos 

graxos hepáticos e acúmulo de gordura, enquanto quando foi feito um nocaute 

específico de CD36 no fígado, houve diminuição dos níveis de lipídios hepáticos, 

melhorando os sinais da esteatose. Isso sugere um papel causal de CD36 na esteatose 

suportada por níveis anormalmente aumentados de CD36 em pacientes com DHGNA 

(WILSON et al., 2016). 

Outra hipótese em relação a como o AR poderia auxiliar na redução do peso 

corporal seria pela indução de aumento da atividade destas enzimas hepáticas 

catabolizadoras de ácidos graxos e, desta forma, levaria a um aumento da capacidade de 

oxidação de ácidos graxos. Acredita-se que o aumento da oxidação de ácidos graxos no 

fígado drena os ácidos graxos do corpo e reduz a formação de VLDL. Vários estudos 

demonstraram que a regulação positiva do catabolismo de ácidos graxos por agonistas 

do receptor ativado pelo PPAR no fígado está associada à redução do acúmulo de 

gordura em modelos de roedores de resistência insulínica genética ou induzida por dieta 

rica em gordura (ARISQUETA et al., 2018; HEDEMANN et al., 2017; IPSEN et al. 

2018). Nossos achados sugerem que a regulação positiva do catabolismo hepático de 

ácidos graxos está associada ao efeito anti obesogênico do AR, uma vez que não houve 

diferença no consumo calórico dos animais. Além disso, a suplementação de AR junto à 

dieta hiperlipídica atenuou marcadamente o acúmulo de gordura no fígado e reduziu os 
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níveis de TG hepáticos em que tal grupo apresentou valores semelhantes aos controles 

normolipídicos. 

Uma vantagem na perda de peso concomitante ao consumo de AR se dá, 

principalmente, por auxiliar na redução da inflamação sistêmica. O excesso de peso 

corporal pode aumentar a expressão de biomarcadores inflamatórios como TNF-α. 

Alguns estudos relataram que a ingestão de AR pode aumentar a concentração sérica de 

leptina e outros hormônios da saciedade localizados no intestino, o que explicaria a 

maior perda de peso nos grupos que fizeram a suplementação deste prebiótico. 

Também, níveis de endotoxina como o lipopolissacarídeo (LPS), produzidos por 

bactérias deletérias ao organismo, geralmente estão mais altos nos pacientes com 

síndrome metabólica e outros distúrbios crônicos. O aumento dos níveis de endotoxina 

(endotoxemia metabólica) poderia regular positivamente a expressão de citocinas 

inflamatórias, o que corrobora com a hipótese de que, ao diminuir a quantidade destas 

cepas danosas, poderíamos melhorar a resposta inflamatória (VAHDAT et al. 2020). 

Os grupos que receberam dieta normolipídica não apresentaram alteração no peso 

do fígado, nas enzimas hepáticas ou desenvolvimento de EHNA, sendo que a 

suplementação com AR ou com celulose não influenciaram esses resultados. Já os 

animais que receberam dieta hiperlipídica tiveram maior peso hepático, presença de 

esteatose e aumento da ALT, de modo que a oferta de AR em longo prazo preveniu o 

desenvolvimento de EHNA e reduziu o peso hepático e os níveis de ALT, enquanto o 

mesmo não foi observado nos animais que receberam dieta hiperlipídica com altas doses 

de celulose. Esses resultados foram condizentes com os encontrados por Matsumoto et 

al. (2017) em camundongos C57BL com EHNA induzida por dieta deficiente em colina, 

nos quais a oferta de 5% de AR por 3 semanas melhorou os parâmetros hepáticos com 

redução nos níveis de ALT, assim como no grau de esteatose, na presença de 

inflamação e de balonização hepáticas.  

Matsumoto et al. (2017) verificaram que a prevenção da EHNA pelo AR esteve 

associada à diminuição da permeabilidade intestinal, ao aumento da produção de IgA 

(Imunoglobulina A) e da contagem de Lactobacillales spp. e à produção de AGCC pelas 

bactérias intestinais. Além disso, os AGCC também estão relacionados ao aumento da 

concentração plasmática de PYY, que é um hormônio peptídico intestinal secretado no 
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período pós prandial e que diminui a motilidade intestinal e exerce efeitos anorexígenos 

tanto em indivíduos eutróficos como em obesos (KOH et al., 2016).  

Em seu estudo, Keenan et al. (2015), observaram que o consumo do AR 

concomitante à dieta hiperlipídica gerou aumento da expressão gênica de PYY e 

proglucagon (gene GLP-1). Tais moléculas são consideradas hormônios da saciedade, 

porém, assim como encontrado em nosso estudo, é relatado que os animais alimentados 

com AR e gordura tendem a consumir a mesma quantidade de alimentos do que 

roedores do grupo controle (ZHOU et al. 2019). Foi demonstrado que o GLP-1 

(Glucagon Like Peptide-1), em animais recebendo alimentação rica em AR e lipídeos se 

mantém elevado durante um período de 24 horas, provavelmente, devido à fermentação 

contínua de AR; porém, acredita-se que mesmo com tais quantidades aumentadas por 

um longo tempo, ainda assim, parecem não produzir efeitos sobre a saciedade. Ainda, a 

cultura primária de colonócitos demonstra que os AGCCs aumentaram a expressão dos 

genes PYY e proglucagon, ligando assim os produtos da fermentação com a produção 

desses hormônios do trato gastrointestinal (KEENAN et al.,2015). A divergência de 

achados com relação aos efeitos do AR no consumo alimentar e na composição corporal 

pode ser explicada pelas diferentes metodologias encontradas, seja com relação à 

duração do experimento, ao tipo ou à quantidade de AR. 

Em seu estudo com camundongos recebendo dieta hiperlipídica, DREW et al. 

(2018) relataram que a suplementação com diferentes tipos de fibras dietéticas (β-

glucana, pectina, inulina e ésteres de inulina) foi eficaz na prevenção da obesidade e 

exerceu efeitos semelhantes na expressão de alvos genéticos selecionados do ceco e do 

fígado, mas sem relação com alterações taxonômicas da microbiota intestinal. O 

consumo de fibras compostas por diferentes tamanhos de partículas tem apresentado 

diferentes respostas inflamatórias e metabólicas, assim como na modulação da 

microbiota e na permeabilidade intestinais (LIU et al., 2016; SURIANO et al., 2017).  

Segundo revisão de Xiao, Metzler-Zebeli e Zebeli (2015), como esses tipos de 

carboidratos não são digeridos, não interferem na glicemia ou na secreção de insulina, 

sendo que diminuem a eficiência alimentar e o ganho de peso em ratos, o que tem sido 

atribuído principalmente à redução da digestibilidade de gorduras. 

Li e colaboradores (2022) constataram que a suplementação de diferentes tipos de 

fibras, inclusive o AR, melhora significativamente a morfologia intestinal e aumenta o 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Keenan%20MJ%5BAuthor%5D
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Keenan%20MJ%5BAuthor%5D
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nível de transcrição de proteínas relacionadas à proteção da barreira intestinal. Além 

disso, uma das possíveis vias para melhora da esteatose seria por alteração na 

diversidade da microbiota e promover efetivamente o crescimento de bactérias 

produtoras de AGCC, ativando a via AMPK e regulando a síntese de ácidos graxos e β-

oxidação através do eixo intestino-fígado. Desta forma, seria possível diminuir o 

estresse oxidativo e melhorar a peroxidação de MDA (LI et al, 2022). O AMPK tem o 

potencial de mudar as células de um estado anabólico para catabólico, inibindo a 

lipogênese e aumentando a oxidação de ácidos graxos no fígado (QIN et al., 2018). O 

AMPKα, funciona como um sensor de energia no metabolismo lipídico e pode inibir as 

vias anabólicas (SREBP-1c e ACC1) e estimular as vias catabólicas (PPARα e CPT-1) 

(HERZIG and SHAW, 2018). 

No presente estudo a suplementação de AR numa dieta hiperlipídica levou a 

redução dos níveis de glicose sérica, o que não foi encontrado nos grupos alimentados 

com celulose, tais dados corroboram com vários achados na literatura (ZHU et al., 2012; 

LIU et al., 2020). Ainda não há um consenso sobre como o amido resistente poderia 

impedir o DM2 e a obesidade, algumas das teorias se dão através do aumento na 

absorção de ácidos graxos e aumento da sua oxidação, captação de glicose e 

glicogênese, e inibição da lipogênese e glicólise, mas principalmente acredita-se que 

está relacionado ao controle da glicemia por meio de suas interações com a microbiota 

intestinal. Em concordância com essa teoria, foi descrito que indivíduos com DM2 

foram caracterizados por uma diminuição nas bactérias produtoras de butirato 

(Faecalibacterium prausnitzii), consideradas benéficas para o metabolismo da glicose e 

de lipídeos; concomitante a um aumento de vários patógenos oportunistas (por exemplo, 

Bacteroides caccae, Clostridium symbiosum, entre outros) (LIU et al., 2020).  

Considerando que o estresse oxidativo promovido pela obesidade e pelo DM2, 

principalmente pelo aumento de ácidos graxos no fígado, é um fator importante na 

patogênese da esteatohepatite não alcóolica decorrente da EHNA, faz se necessário o 

desenvolvimento de alvos terapêuticos que possam atuar nessa via. Vitaminas com 

propriedades antioxidantes desempenham benefícios significativos à saúde ao diminuir 

os níveis de espécies reativas de oxigênio e prevenir os danos oxidativos na célula, que 

podem acarretar em senescência celular e apoptose (PERUMPAIL et al., 2018).  
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Nesse contexto, o α-tocoferol surge como uma opção terapêutica para o 

tratamento e prevenção da esteatohepatite não alcoólica (PERUMPAIL et al., 2018). 

Baseado nisso, o presente estudo avaliou os efeitos do AR nos níveis hepáticos dessa 

vitamina, com intuito de verificar se a preservação desse antioxidante estaria 

relacionada à melhora da saúde hepática. A suplementação com altas doses de AR 

concomitante à dieta rica em gordura promoveu um aumento do α-tocoferol hepático, 

sendo que este grupo apresentou valores semelhantes aos controles normolipídicas, 

enquanto a oferta de altas doses de celulose se mostrou eficaz em aumentar os níveis 

dessa vitamina no fígado do grupo que consumiu dieta normolipídica (F). Entretanto, as 

altas doses de celulose microcristalina não promoveram esse mesmo aumento de 

vitamina E hepática nos grupos que receberam dieta hiperlipídica (HLF), sendo que o 

grupo HLF apresentou aumento da dosagem de MDA do fígado, o que indica maior 

estresse oxidativo e maior predisposição a esteatohepatite não alcoólica. 

A obesidade está associada a um estado inflamatório subclínico crônico, sendo 

que a análise da peroxidação lipídica indicou que a oferta de dieta hiperlipídica 

promoveu aumento nos níveis de MDA hepático. A suplementação com AR em dieta 

hiperlipídica reduziu os níveis de MDA no fígado e assim melhorou os parâmetros 

antioxidantes analisados; acredita-se que os AGCC, produzidos a partir de fibras 

fermentáveis pela microbiota intestinal, estão relacionados à inibição da inflamação 

crônica e à melhora da hidrólise de triglicerídeos e da oxidação de ácidos graxos livres, 

que estariam associadas ao aumento na expressão da lipase hormônio sensível (LU et 

al., 2016).  

Sabe-se que os receptores GPR41 e GPR43 são mediadores da interação entre 

hospedeiro e microbiota, entretanto, Ang e Ding (2016) não puderam concluir se tais 

receptores apresentavam efeito protetor ou causal na obesidade e na inflamação, 

propondo que são necessários mais estudos para investigar essa controvérsia. O presente 

estudo não encontrou alteração da capacidade antioxidante total entre os grupos, mas a 

oferta de AR com alto teor lipídico da dieta interferiu positivamente nas dosagens de 

MDA e de α-tocoferol hepáticos, além de diminuir o dano hepático (ALT). Com base 

nesses achados, se pode concluir que a oferta de 15% de AR, em longo prazo, melhorou 

o sistema antioxidante em modelos experimentais animais de obesidade e SM induzidas 

por dieta hiperlipídica e protegeu o fígado de possíveis danos oxidativos, porém 
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reforçamos a necessidade de mais estudos nessa linha de investigação, para encontrar 

uma linha causal entre o AR e a melhora clara do sistema antioxidante sérico e hepático.  

Na literatura, existe uma enorme variedade de tipos de estudo no que diz respeito 

ao tempo de intervenções com o amido resistente. Estudos em modelos humanos e 

animais variaram de estudos muito curtos como quatro horas a bem mais de 200 dias e 

em doses variadas. Embora a microbiota intestinal humana responda a mudanças na 

dieta em poucas horas, os padrões alimentares de longo prazo têm um impacto maior na 

composição de bactérias no intestino e da produção de metabólitos derivados da 

microbiota (BENDIKS et al., 2020).  

 Um dos principais achados em relação à suplementação de AR é relativo ao 

aumento da produção de butirato, acreditamos que com o estímulo de maiores 

quantidades de AGCC foi possível diminuir os efeitos do estresse oxidativo hepático e 

intestinal gerados pela dieta hiperlipídica. Os AGCC são estudados como potenciais 

moléculas sinalizadoras que regulariam o metabolismo de lipídios hepáticos e a 

homeostase da glicose. No entanto, tais mecanismos moleculares não são totalmente 

elucidados (ROSADO et al.,2019).  

Um dos possíveis mecanismos envolvidos nessa modulação se daria pelos AGCCs 

regularem vias moleculares envolvendo AMPK, com impacto na gliconeogênese e 

lipogênese (BESTEN et al. 2015).  No presente estudo, o AR promoveu produção 

aumentada de ácido butírico independente da porcentagem lipídica da dieta, porém não 

houve diferença nos outros AGCC avaliados. Rosado et al. (2019) referiu que a alta 

concentração de acetato no plasma está inversamente relacionado com os níveis de 

insulina. Além disso, a redução dos níveis plasmáticos de insulina pode ser mediada por 

AGCC, melhorando a resposta à insulina nas células β pancreáticas e a regulação do 

controle da glicose. O propionato poderia agir diretamente no fígado promovendo a 

redução dos triglicerídeos, o que também pode melhorar a homeostase da glicose 

hepática (ZHOU et al., 2019).  

Em revisão de Aron-Wisnewsky et al (2013), concluiu-se que alterações na 

microbiota intestinal poderia promover a EHNA, assim como a progressão para esteato-

hepatite, através da alteração da permeabilidade intestinal, da inflamação subclínica 

crônica e do equilíbrio imunológico, modulando o metabolismo da colina dietética, 
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regulando os metabolismos lipídico e do ácido biliar. A modulação da microbiota 

intestinal parece ser uma direção promissora para o tratamento da EHNA (ZHU; 

BAKER; BAKER, 2015). A produção de AGCC pelas bactérias intestinais desempenha 

papel importante na saúde hepática, visto que de um lado contribui para o aumento da 

absorção intestinal e, consequentemente, da ingestão calórica, e de outro suprime a 

inflamação do cólon via ativação do GPR43, protegendo o fígado contra componentes 

tóxicos advindos pela veia porta (ZHU; BAKER; BAKER, 2015). 

A ativação do GPR43 pelos AGCC também contribui para a saúde do fígado ao 

regular negativamente a sinalização da insulina no tecido adiposo. Ademais, quando 

foram analisados os efeitos dos AGCC isolados, verificou-se que o propionato 

desempenha papel importante na redução de triglicerídeos hepáticos e na diminuição de 

distúrbios metabólicos associados à obesidade (WEITKUNAT et al., 2016). Associado 

a isso, os AGCC proporcionam aumento na concentração plasmática de GLP-1, que é 

uma incretina produzida pelas células enteroendócrinas do trato gastrointestinal inferior 

que tem apresentado efeitos terapêuticos na prevenção e tratamento de distúrbios 

metabólicos, como DM2 e EHNA, através da modulação de micro RNA (CAPUANI et 

al., 2018). Dessa forma, os benefícios do AR na esteatose hepática não alcoólica 

estariam relacionados às suas propriedades prebióticas, o que pode ser confirmado com 

os resultados do presente estudo, uma vez que a EHNA induzida pela dieta hiperlipídica 

só foi prevenida pela oferta de AR, ao passo que a suplementação com celulose, que não 

apresenta características prebióticas em animais monogástricos, não desempenhou os 

mesmos efeitos. 

No trabalho apresentado, o aumento da produção de AGCC em camundongos 

alimentados com AR é uma potencial indicação de que a microbiota intestinal foi 

positivamente modulada após a suplementação por 16 semanas. O principal efeito 

benéfico no ambiente intestinal seria o aumento de diferentes tipos de filos de bactérias 

benéficas ao hospedeiro como Lactobacillus, Bifidobacterium e Enterococcus (ZHOU 

et al. 2019). 

Os dados de estresse oxidativo realizados no intestino mostraram que os animais 

do grupo HLAR apresentaram melhora nos parâmetros antioxidantes, em relação aos 

grupos hiperlipídicos, foi observado melhora nos valores de SOD, FOX e GSH. Uma 

via para possíveis diminuições de inflamação e de estresse oxidativo neste órgão 



56 
 

poderia ocorrer pelo estímulo dos AGCC produzidos por fermentação do AR, uma vez 

que estes são uma das principais fontes de alimento para os linfócitos T estes, por sua 

vez, são reguladores anti-inflamatórios. Um dos mecanismos proposto de redução da 

inflamação através AGCC, especialmente butirato, é inibir a ativação de NF-κB, que 

regula citocinas inflamatórias e quimiocinas (LAMBERT et al.,2017). O butirato 

também controlaria a inflamação através do aumento da expressão do supressor da 

sinalização de citocinas 3 (SOCS3) (VAHDAT et al., 2020).  

Muitos estudos mostraram que a suplementação de butirato pode reduzir a 

gravidade de doenças patogênicas, como o caso das infecções bacterianas. Por exemplo, 

usando um modelo animal de infecção por Citrobacter rodentium, Jiminez et al. (2016) 

demonstraram que a suplementação com altas concentrações de butirato reduziu a 

gravidade de tal insulto infeccioso. Além disso, a inflamação intestinal associada à 

infecção bacteriana foi reduzida e a permeabilidade da barreira intestinal se mostrou 

melhor que em relação aos controles. (CHEN et al., 2020).  

A análise histológica do cólon verificou que houve alterações mais qualitativas, 

sendo que os grupos normolipídicos não apresentaram alterações em suas estruturas, já 

o consumo de dieta hiperlipídica gerou um aumento do diâmetro da luz intestinal e piora 

da espessura muscular, sendo que o uso do AR propiciou melhora destes parâmetros. A 

espessura muscular intestinal apresentou diferença significativa entre todos os grupos, 

sendo que a menor espessura foi encontrada no grupo HL. Tais análises são 

concordantes com Shang et al. (2017), que relatam que a suplementação de AR estava 

associada a um maior grau de espessura da camada mucosa em comparação com o 

grupo que recebeu dieta rica em gordura não tratado. Assim, mudanças resultantes no 

microbioma intestinal, principalmente ligadas ao aumento da produção de metabólitos e 

o aumento da espessura da camada mucosa podem fornecer influências importantes na 

proteção intestinal (SHANG et al. 2017). 

Wedel et al (2006) demonstraram que distúrbios de motilidade colorretal grave, 

como o megacólon idiopático e a constipação de trânsito lento, estão associados a 

expressão deficiente de proteínas ligadas à contração do músculo liso intestinal. Em 

estudo de revisão, verificou-se que tanto o aumento como a diminuição da 

contratilidade do músculo liso estava presente na inflamação intestinal, sendo que a 

deficiência funcional das células da musculatura lisa pode ocorrer por mudança nas 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shang+W&cauthor_id=29068034
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atividades de receptores muscarínicos como de canais iônicos (OHAMA; HORI; 

OZAKI, 2007). Dessa forma, a evidência de que fibras dietéticas fermentáveis 

influenciam na espessura muscular entérica e no diâmetro da luz intestinal, sugere que 

as alterações na saúde gastrointestinal não envolvem apenas a modulação da microbiota 

intestinal e a permeabilidade da mucosa. 

O intestino possui uma mucosa que funciona como uma barreira epitelial 

intestinal ela é a primeira linha de defesa do hospedeiro contra uma invasão bacteriana. 

A junção estreita formada por células epiteliais adjuntas previne que bactérias e suas 

toxinas cruzem a barreira através da seletividade de tamanho. O aumento da 

permeabilidade intestinal permite que partículas maiores passem pela barreira intestinal 

para causar a translocação bacteriana. Também permite a passagem das toxinas 

bacterianas de bactérias vivas ou mortas para se difundir no sistema circulatório 

podendo causar a sepse. Evidências de estudos in vitro e in vivo apoiam a hipótese de 

que o butirato aumenta a integridade da barreira mucosa através do aumento da secreção 

de mucinas. Ainda, a diminuição da permeabilidade da barreira intestinal pode reduzir a 

transferência de LPS na mucosa intestinal e, consequentemente, na circulação e, desta 

forma, conseguiria reduzir a respostas inflamatórias e proteger o hospedeiro de tais 

injurias (CHEN et al., 2020). 

Considerando a ausência de relevância estatística nas análises dos outros AGCC 

das fezes pode ser explicada pelo fato de terem sido coletadas amostras da porção final 

do cólon, onde a maior parte dos ácidos graxos de cadeia curta já foi utilizada pelas 

células do epitélio intestinal ou já foi absorvida (COSTA et al., 2015; KOH et al., 2016).  

Os AGCC decorrentes da fermentação de fibras dietéticas pela microbiota 

intestinal estão relacionados à redução do ganho de peso e da ingestão calórica, à 

melhora da homeostase da glicose e ao aumento da concentração plasmática de PYY e 

de GLP-1 (KOH et al., 2016). Dessa forma, é indispensável que sejam realizados novos 

estudos avaliando a concentração de AGCC em outros segmentos intestinais, na 

corrente sanguínea, assim como no fígado, para estabelecer correlações entre os 

benefícios observados com a suplementação de AR e a utilização de AGCC tanto a 

nível local como periférico. 
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Os diferentes AGCC parecem desempenhar funções distintas no organismo, visto 

que o acetato age a nível central controlando a ingestão alimentar, enquanto o 

propionato está envolvido na redução do acúmulo de triglicerídeos hepáticos e no 

aumento da sensibilidade à insulina, e o butirato está associado à prevenção da 

obesidade e do câncer de cólon, assim como à redução da inflamação intestinal por 

servir como fonte de combustível para enterócitos e colonócitos (KOH et al., 2016; 

WEITKUNAT et al., 2016). 

O butirato é responsável por limitar a expansão de patógenos através da regulação 

da disponibilidade de oxigênio. Este AGCC tem a capacidade de diminuir a 

disponibilidade de oxigênio no interior do intestino através da ativação da via PPAR-γ, 

com a disponibilidade limitada de oxigênio ocorre a beta-oxidação do butirato nos 

colonócitos, este processo utiliza oxigênio e é consumido em uma taxa maior, levando à 

diminuição da disponibilidade de concentração luminal de oxigênio. Isso afeta 

significativamente a replicação de patógenos, como acontece com a E. coli patogênica, 

que demanda muito oxigênio para manter sua replicação celular, e quando o oxigênio 

está em déficit, a replicação é prejudicada (MCNABNEY and HENAGAN, 2017). 

Níveis diminuídos de butirato em doenças inflamatórias intestinais (DIIs) têm sido 

associados com níveis aumentados de neutrófilos, bem como outras células imunes. 

Simeoli et al. (2015) mostraram que o butirato inibiu o recrutamento de neutrófilos em 

um modelo de colite. O butirato diminuiu as citocinas pró-inflamatórias e aumentou as 

citocinas anti-inflamatórias. O mecanismo poderia envolver a inibição direta de NF-κB 

e regulação aumentada de PPAR-γ. Em modelos de indução de DIIs foi evidenciado que 

a suplementação de AR foi capaz de reduzir os escores de dano na histologia intestinal, 

além disso, foi observado melhora na remissão clínica, e, assim como neste estudo, não 

foi associado a nenhum efeito adverso, no entanto, mais pesquisas são necessárias para 

avaliar o impacto do AR na melhoria da fisiopatologia subjacente da DII (MONTROY 

et al., 2020).  

A microbiota intestinal desempenha um papel fundamental nos resultados de 

infecções bacterianas patogênicas. Foi mostrado que o butirato pode controlar a 

proliferação de patógenos através do aumento da barreira mucosa, secreção de AMPs e 

disponibilidade de oxigênio. Inibindo as células imunes pró-inflamatórias e ativando as 

células imunes anti-inflamatórias e, portanto, reduz as citocinas pró-inflamatórias. Tais 
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descobertas sugerem que a suplementação de butirato ou de amido resistente que tem a 

capacidade de aumentar a produção de butirato, pode ser muito útil para o tratamento de 

infecção patogênica, diminuindo o risco de choque séptico até desordens metabólicas 

como EHNA, prevenindo assim consequências fatais. 

 Neste estudo foi possível demonstrar que a adição de amido resistente na dieta de 

camundongos alimentados com dieta hiperlipídica preveniu o ganho de peso corporal, 

melhorou marcadores plasmáticos e teciduais relativos à esteatose hepática não 

alcoólica, levando a uma condição metabólica semelhante aos camundongos 

alimentados com dieta controle. Os mecanismos relacionados aos efeitos benéficos do 

AR envolvem a redução do estresse oxidativo tanto hepático como intestinal, além do 

controle da lipogênese hepática e modulação dos níveis de proteínas hepáticas 

envolvidas no metabolismo lipídico, pelo aumento da produção de AGCC no intestino, 

principalmente o butirato. 
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CONCLUSÃO 

 

Os animais que consumiram a dieta hiperlipídica apresentaram excesso de peso, 

alteração da glicemia de jejum e alterações hepáticas, séricas e de estresse oxidativo, 

mostrando que ela foi efetiva em causar os problemas relacionados à obesidade e 

síndrome metabólica nestes grupos.  

A oferta de altas doses de AR apresentou benefícios significativos em modelos 

animais experimentais de obesidade e SM induzidas por dieta hiperlipídica, mas o 

mesmo não foi observado nos grupos que receberam dieta normolipídica com AR. 

Ademais, não foram encontrados sinais de toxicidade hepática ou piora dos parâmetros 

metabólicos decorrentes do uso de doses referentes a 15% de amido resistente, 

indicando que a quantidade utilizada em longo prazo não parece desencadear malefícios 

à saúde.  

A inclusão de amido resistente na dieta de camundongos C57BL alimentados com 

alto teor de gordura foi capaz de aumentar a produção de ácidos graxos de cadeia curta, 

em particular o butirato, diminuir o ganho de peso corporal, melhorar parâmetros de 

estresse oxidativo tanto hepático como intestinal, além de proporcionar a melhora da 

glicemia de jejum. Estes achados apoiam o fato de que o amido resistente tem uma 

potencial capacidade de melhorar a esteatose hepática relacionada à obesidade por 

consumo de dieta hiperlipídica e desta forma, pode ser utilizado como estratégia de 

controle de doenças relacionadas à obesidade.  
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