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RESUMO 

 

Magdalon J. Efeitos dos tratamentos com os ácidos oleico ou linoleico in vitro e in 

vivo sobre a produção de mediadores inflamatórios por macrófagos. [dissertação]. 

São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Macrófagos são essenciais para o início e resolução da inflamação. Para que esses 

processos sejam ordenados, a síntese de mediadores inflamatórios é estritamente 

regulada. Os ácidos graxos mais consumidos são os ácidos oleico e linoleico. Ácidos 

graxos alteram a função imune, porém os efeitos dos ácidos oleico e linoleico sobre 

a produção de mediadores inflamatórios por macrófagos são desconhecidos. Assim, 

este estudo teve como objetivo investigar esses efeitos comparando o tratamento in 

vivo com o in vitro. Foram utilizados macrófagos residentes coletados a partir de 

lavagem peritoneal de ratos. Para os experimentos com tratamento in vitro, as 

células foram tratadas com 25 μM, 50 μM e 100 μM dos ácidos graxos. Para aqueles 

com tratamento in vivo, os animais foram suplementados por 10 dias com 0,15 g/kg 

de peso corporal de água (controle), ácidos oleico ou linoleico puros. Inicialmente, 

foram analisadas fragmentação de DNA (citometria de fluxo) e atividade da 

succinato desidrogenase mitocondrial (ensaio de MTT) com o intuito de determinar a 

toxicidade dos ácidos oleico ou linoleico administrados in vitro ou in vivo. Ambos os 

testes sugeriram que os ácidos graxos não foram tóxicos nas doses utilizadas. 

Posteriormente, foram realizados os seguintes experimentos: ensaio de 

quimiluminescência amplificada por lucigenina e ensaio de fluorescência utilizando 

Amplex® Ultrared para quantificar ROS; ensaio utilizando reagente de Griess e 

ELISA para quantificar nitrito e citocinas, respectivamente, do sobrenadante de 

culturas celulares. Somente o tratamento in vitro com os ácidos oleico ou linoleico na 

ausência de PMA reduziu a produção de ROS, de acordo com o ensaio utilizando 

Amplex® Ultrared. O tratamento in vitro com ácidos oleico ou linoleico, na ausência 

ou presença de LPS, inibiu a produção de nitrito, enquanto que o tratamento in vivo 

com os mesmos ácidos graxos não alterou esta produção. A produção de TNF-α foi 

reduzida pelo tratamento in vitro com os ácidos oleico ou linoleico na presença de 

LPS, enquanto que foi reduzida pelo tratamento in vivo com os mesmos ácidos 

graxos na ausência de LPS. A secreção de IL-1β não foi alterada pelo tratamento in 



vitro, porém foi reduzida pelo tratamento in vivo com ácidos oleico ou linoleico na 

ausência de LPS. A síntese de IL-6 foi aumentada somente pelas células tratadas in 

vitro com ácido oleico, na ausência ou presença de LPS, e foi inibida pelos 

macrófagos dos animais tratados com ácidos oleico ou linoleico, na ausência de 

LPS. A produção de CINC-2αβ foi aumentada pelo tratamento in vitro com ácidos 

oleico ou linoleico na ausência de LPS, mas foi reduzida pelo tratamento in vivo com 

os mesmos ácidos graxos também na ausência de LPS. Já a produção de VEGF foi 

maior nas células tratadas in vitro com ácidos oleico ou linoleico, porém menor 

naquelas dos animais tratados com ácido linoleico. No geral, o tratamento in vitro 

com ácidos oleico ou linoleico apresentou efeitos pró-inflamatórios, enquanto que o 

tratamento in vivo com os mesmos ácidos graxos provocou efeitos anti-inflamatórios, 

sugerindo que os ácidos oleico e linoleico podem ser usados como agentes 

terapêuticos. 

 

Palavras-chaves: Macrófagos. Ácidos graxos. Espécies reativas de oxigênio. 

Inflamação. Citocinas. VEGF. 



ABSTRACT 

 

Magdalon J. Effects of treatment with oleic or linoleic acids in vitro or in vivo on the 

production of inflammatory mediators by macrophages [Masters thesis]. São Paulo: 

Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo; 2011. 

 

Macrophages play a central role in the beginning and resolution of inflammation. In 

order for these processes to be organized, the synthesis of inflammatory mediators is 

strictly regulated. The most consumed fatty acids are oleic and linoleic acids. Fatty 

acids alter immune function, but the effects of oleic and linoleic acids on the 

production of inflammatory mediators by macrophages are unknown. Therefore, this 

study aimed to investigate these effects comparing in vivo and in vitro treatments. 

Resident macrophages were used and harvested by rat peritoneal lavage. For 

experiments using in vitro treatment, cells were treated with 25 μM, 50 μM and 100 

μM of fatty acids. For those using in vivo treatment, animals were supplemented for 

10 days with 0.15 g/kg body weight of water (control), pure oleic or linoleic acids. 

Initially, DNA fragmentation (flow citometry) and mitochondrial succinate 

dehydrogenase activity were measured in order to evaluate the citotoxicity of oleic 

and linoleic acid when administered in vitro or in vivo. Both tests suggested that the 

fatty acids were not toxic at the doses used. Subsequently, the following assays were 

performed: lucigenin-amplified chemiluminescence and Amplex® Ultrared 

fuorescence for measuring ROS; Griess reagent and ELISA for measuring nitrite and 

cytokines, respectively, from cell culture supernatants. In vitro treatment with oleic or 

linoleic acids without PMA was the only one to decrease ROS production, according 

to Amplex® Ultrared assay. In vitro treatment with oleic or linoleic acids with or 

without LPS inhibited nitrite production, whereas in vivo treatment with the same fatty 

acids has not altered this production. TNF-α production was decreased by in vitro 

treatment with oleic or linoleic acids in the presence of LPS, whereas it was 

decreased by in vivo treatment with the same fatty acids in the absence of LPS. IL-1β 

release was not altered by in vitro treatment, however, it was decreased by in vivo 

treatment with oleic or linoleic acids without LPS. IL-6 synthesis was augmented in 

cells treated in vitro with oleic acid, with or without LPS, and it was inhibited in 

macrophages from animals treated with oleic or linoleic acids, in the absence of LPS. 



CINC-2αβ production was increased by in vitro treatment with oleic or linoleic acids 

without LPS, but it was decreased by in vivo treatment with the same fatty acids also 

without LPS. VEGF production was greater in cells treated in vitro with oleic or 

linoleic acids, but lower in those from animals treated with linoleic acid. Overall, in 

vitro treatment with oleic or linoleic acids presented pro-inflammatory effects, 

whereas in vivo treatment with the same fatty acids caused anti-inflammatory effects, 

suggesting that oleic and linoleic acids may be used as therapeutic agents. 

 

Keywords: Macrophages. Fatty acids. Reactive oxygen species. Inflammation. 

Cytokines. VEGF. 

 

 

  



1 Introdução 

 

1.1 MACRÓFAGOS 

 

 O sistema imunológico compreende interações complexas entre órgãos, 

tecidos, células e moléculas e pode ser dividido nos seguintes mecanismos de 

defesa: barreiras físicas (pele, membranas das mucosas, epitélio ciliado), barreiras 

químicas (enzimas presentes em secreções e ácidos estomacais) e leucócitos, que 

são as células de defesa do organismo. O sistema imunológico também pode ser 

dividido em resposta imune inata e adaptativa. A resposta imune inata é a primeira 

linha de defesa do organismo e é caracterizada pela sua rápida cinética e 

identificação limitada de patógenos. Dentre as células participantes desta resposta, 

temos: monócitos, macrófagos, DCs e neutrófilos, que reconhecem estruturas 

moleculares expressas por diferentes classes de patógenos (PAMPs) e 

posteriormente fagocitam e destroem tais micro-organismos. Já a resposta imune 

adaptativa é mais sofisticada, já que inclui os receptores de linfócitos T e os 

anticorpos produzidos por linfócitos B, os quais apresentam ampla diversidade e 

assim conseguem reconhecer e eliminar um número quase infinito de antígenos. 

Após a destruição do patógeno, o sistema imune adaptativo estabelece um estado 

de “memória”, possibilitando uma resposta mais rápida e mais vigorosa no caso de 

um segundo contato com o mesmo agente (1).  

 A demonstração da presença de fagócitos como parte de uma resposta de 

defesa do organismo contra “corpos estranhos” foi feita por Metchnikoff em larvas de 

estrela-do-mar. Este pesquisador, junto com Paul Ehrlich, ganhou o prêmio Nobel de 

1908 pelo progresso feito na área de imunidade (2). A função de clearance dos 

macrófagos foi bastante estudada durante a primeira metade do século 20 e foi 

seguida por um avanço considerável no estudo sobre a biologia destas células, 

favorecido pelo desenvolvimento das microscopias de luz e eletrônica (3). 

Descobertas importantes incluem a identificação do IFN-γ como citocina ativadora 

de macrófagos (4), a função da forma induzível da iNOS nas ações citotóxicas dos 

macrófagos (5), caracterização de receptores da membrana plasmática que atuam 

na fagocitose/endocitose (6-8) e PRRs (9). 



 Macrófagos são fagócitos mononucleares não proliferativos originados de 

monócitos do sangue, os quais, após migração para os tecidos, se diferenciam em 

macrófagos. Na ausência de processos infecciosos e inflamatórios, esta migração 

ocorre aleatoriamente em uma taxa baixa (10) enquanto que, na resposta 

inflamatória, tanto o número de monócitos presentes no sangue quanto o de células 

que deixam a circulação em direção ao foco inflamatório tecidual é aumentado (11). 

Os monócitos, além de darem origem a macrófagos e DCs inflamatórias, também 

atuam como células imunes efetoras em infecções, secretando citocinas e fatores 

microbicidas (12). A origem destas células se dá na medula óssea, tecido no qual as 

células tronco hematopoiéticas geram progenitores mieloides que, posteriormente, 

formam os precursores dos macrófagos e DC. Apesar de já ser bem identificada sua 

diferenciação em DCs, ainda não está muito claro como esses precursores se 

diferenciam em monócitos e macrófagos. Diferentes tipos de monócitos são então 

formados e deixam a medula óssea para entrar na circulação sanguínea. 

Posteriormente, se diferenciam em macrófagos ao entrar nos tecidos (13). 

 Além dos monócitos e macrófagos, outras células do sistema imune inato 

também têm grande participação na resposta inflamatória aguda. Esta é induzida por 

micro-organismos ou danos teciduais e é classicamente caracterizada por cinco 

sinais e sintomas: edema, rubor, calor, dor e perda de função tecidual. A resposta 

inflamatória é mais bem caracterizada para casos de infecção. A presença de micro-

oganismos é identificada por macrófagos e mastócitos residentes do tecido, os quais 

passam a secretar citocinas (TNF-α, IL-1β, IL-6), quimiocinas (IL-8, MCP-1, CINC-

2αβ), aminas vasoativas (histamina), eicosanoides (prostaglandinas e leucotrienos) e 

produtos da cascata proteolítica que amplificam a resposta inflamatória. Inicialmente, 

os vasos sanguíneos locais dilatam, aumentando o fluxo sanguíneo e diminuindo 

sua velocidade. Além disso, há aumento da permeabilidade vascular e consequente 

extravasamento de líquido e proteínas plasmáticas para o interstício. Células 

endoteliais e neutrófilos dos vasos sanguíneos locais passam a expressar moléculas 

de adesão, possibilitando o rolamento, adesão e diapedese destes leucócitos para o 

foco inflamatório (14, 15). 

 Os leucócitos que migram e os residentes reconhecem os PAMPs dos 

agentes infecciosos pelos seus PRRs. São quatro as famílias de PRRs: TLRs, CLRs, 

RLRs e NLRs. Por exemplo, o LPS, componente derivado da parede celular de 



bactérias gram-negativas, é um PAMP reconhecido pelo TLR4. Os PRRs também 

são responsáveis por reconhecer moléculas endógenas liberadas durante processo 

de morte celular (DAMPs). Com exceção de alguns NLRs, a via de sinalização dos 

PRRs acarreta na ativação e deslocamento de determinados fatores de transcrição 

para o núcleo, dentre os quais pode-se citar: NF-κB, AP-1, IRFs e C/EBPβ. Assim, 

esses fatores acabam por ativar a transcrição de genes relacionados à resposta 

inflamatória, como aqueles que codificam citocinas pró-inflamatórias, quimiocinas, 

IFNs do tipo I e proteínas microbicidas (16).  

 Durante a passagem dos neutrófilos pelo endotélio e sua migração para o 

tecido, há liberação de grânulos intracelulares contendo proteínas microbicidas e 

capazes de degradar a matriz extracelular. Estas proteínas liberadas são essenciais 

para o recrutamento de monócitos com fenótipo mais inflamatório, já que, além de 

induzirem a expressão de quimioatraentes nas células das proximidades, modificam 

a estrutura de quimiocinas secretadas no tecido, potencializando suas ações. 

Embora o recrutamento de neutrófilos e monócitos seja similar, há diferenças nas 

moléculas de adesão expressas pelo endotélio e nas quimiocinas que atraem estas 

células. A IL-6, secretada por macrófagos residentes e células endoteliais, e seu 

receptor solúvel sIL-6Rα têm importante função na transição para o recrutamento de 

monócitos. O IL-6Rα, liberado por neutrófilos ativados por quimioatraentes, se liga à 

IL-6 e juntos ativam células endoteliais a expressar as quimiocinas IL-8 e MCP-1 e a 

VCAM1, que desencadeiam a migração e adesão dos monócitos (15, 17). 

 Os neutrófilos e os macrófagos agem então em conjunto para eliminar os 

patógenos. Assim que o micro-organismo é fagocitado, os lisossomos e outros 

grânulos citoplasmáticos entram em contato com o fagossomo, liberando vários 

agentes microbicidas como lisozimas, proteínas antimicrobianas, ROS e RNS.  ROS 

e RNS têm outras funções na resposta inflamatória além de efeitos microbicidas. Em 

baixas concentrações, são importantes na sinalização de uma variedade de 

processos celulares, incluindo transdução de sinal, proliferação, diferenciação, 

migração, senescência e apoptose. Porém, em altas concentrações, superam o 

sistema de defesa antioxidante do organismo, resultando em danos celulares nos 

próprios tecidos do organismo (18-20).  

 A produção de ROS é catalisada pelo complexo NADPH oxidase, localizado 

na membrana plasmática ou nas membranas de fagossomos. No estado inativo, o 



complexo possui dois elementos transmembrânicos (gp91PHOX, p22PHOX) e três 

componentes citossólicos (p67PHOX, p47PHOX, p40PHOX).  Sob ação de alguns 

estímulos ativadores do sistema NADPH oxidase, há fosforilação de proteínas 

citoplasmáticas, como a proteína p47PHOX, e translocação das mesmas para a 

membrana citoplasmática, onde juntamente com os componentes da membrana, 

formam o complexo NADPH oxidase ativo. Este então transfere elétrons do NADPH, 

localizado no citossol, para o oxigênio, no espaço extracelular ou no lúmen de 

alguma vesícula, formando o ânion superóxido. Em seguida, este pode desmutar 

espontaneamente em peróxido de hidrogênio e ambos podem ser posteriormente 

convertidos a metabólitos mais reativos como radical hidroxila ou ácido hipocloroso 

(HOCl). A produção de HOCl é catalisada pela mieloperoxidase, enzima presente 

principalmente em neutrófilos (21, 22). A sinalização celular desencadeada por ROS 

é promovida principalmente pelo superóxido e o peróxido de hidrogênio. O 

superóxido age como oxidante apenas em sua forma protonada, mas como somente 

uma pequena fração do superóxido é protonada em pH fisiológico, sua principal 

ação é de redutor: ele reduz ferro e reage com centros de sulfeto de ferro. Já o 

peróxido de hidrogênio reage com domínios tióis de resíduos de cisteína, gerando 

diversos estados de oxidação do enxofre, como dissulfetos e produtos dos ácidos 

sulfênico, sulfínico e sulfônico (23). 

 As RNS são derivadas da reação de NO com outros compostos. A produção 

de NO em macrófagos é catalisada principalmente pela iNOS, após ativação por 

citocinas ou produtos bacterianos (20). A baixa concentração de NO inicial é seguida 

por um aumento em sua produção devido à ativação do NF-κB, que promove a 

síntese de novo de iNOS. Quando a concentração de NO se eleva, a expressão de 

iNOS é reduzida, evitando uma superprodução de NO (24, 25). A via bioquímica tem 

como precursor o aminoácido L-arginina que, após duas reações mono-oxigenases 

(inserção de um átomo de oxigênio em substrato orgânico), forma uma molécula de 

NO e uma de L-citrulina. Assim, um dos fatores que determina a atividade da iNOS é 

justamente a disponibilidade extracelular de arginina, a qual é modulada pela 

arginase. Esta enzima degrada arginina a ureia e ornitina e sua síntese é aumentada 

em macrófagos após exposição a IL-4, TGF-β, LPS ou dexametasona (20). A ação 

do NO não é restrita ao local de produção, visto que, por ser um gás, se difunde 

facilmente pelo organismo.  Além disso, ele pode reagir com o oxigênio ou ROS 



presentes na água, gerando RNS, incluindo compostos estáveis como nitrito  e 

nitrato, e instáveis como peroxinitrito, sendo este um potente oxidante. Os efeitos 

das RNS no organismo são diversos, visto que elas reagem com DNA (bases 

pirimidinas), grupos prostéticos (como o grupo heme) e proteínas (levando à S-

nitrosilação de grupos tióis, nitração de resíduos de tirosina e ruptura de grupos de 

sulfetos metálicos) (5, 20).   

 Assim que o patógeno é eliminado, a resposta inflamatória precisa ser inibida 

para evitar danos teciduais excessivos e assim começar a fase de reparo. A 

sinalização desencadeada pelas células locais inibe a infiltração de mais neutrófilos 

e estimula a infiltração de monócitos não-inflamatórios e a fagocitose de células 

apoptóticas por macrófagos, re-estabelecendo a homeostase do tecido (15). Células 

apoptóticas apresentam modificações na composição da membrana plasmática e 

são assim reconhecidas por macrófagos. Dentre essas modificações, a mais bem 

caracterizada é a perda da assimetria dos fosfolipídeos e a translocação de 

fosfatidilserina para o lado externo da membrana plasmática. Esses novos padrões 

na superfície das células apoptóticas podem então se ligar diretamente aos 

receptores de membrana dos macrófagos ou a proteínas séricas, que servem como 

“ponte” entre o macrófago e a célula em apoptose. Após o reconhecimento, essas 

células são fagocitadas (26). 

 Mediadores lipídicos têm uma função essencial neste processo. Aqueles que 

eram inicialmente sintetizados na resposta inflamatória (prostaglandinas e 

leucotrienos) são agora substituídos por mediadores que possuem ações anti-

inflamatórias e que estimulam a resolução da inflamação (lipoxinas, resolvinas e 

protectinas), ou seja, desencadeiam uma série de sinalizações celulares que 

acabam por inibir a infiltração de neutrófilos e induzir a fagocitose de células 

apoptóticas. Para isso, a PGE2 e a PGD2, que possuem atividades pró-inflamatórias, 

promovem a expressão de enzimas chaves para a síntese dos mediadores da 

resolução da inflamação. As lipoxinas são derivadas do ácido araquidônico e sua 

produção é catalisada por lipo-oxigenases. Já as resolvinas são sintetizadas a partir 

do EPA e do DHA, enquanto que as protectinas são originadas somente a partir do 

DHA (27). 

 Além de remover células potencialmente tóxicas ao tecido, a fagocitose de 

células apoptóticas estimula os macrófagos a liberarem citocinas e fatores de 



crescimento importantes para a resolução da inflamação, tais como o TGF-β e a IL-

10 (28, 29). Ao mesmo tempo, o TGF-β e a IL-10, junto com os hormônios 

glicocorticoides produzidos pelo organismo e IL-4 secretada por mastócitos, 

basófilos e linfócitos Th2, promovem a conversão de macrófagos de um fenótipo 

pró-inflamatório (M1) para anti-inflamatório (M2). A distinção entre esses dois 

fenótipos é feita pelos diferentes marcadores da superfície celular, porém ainda não 

se sabe ao certo se isso reflete vias de diferenciação alternativas dos macrófagos no 

próprio tecido ou o recrutamento de monócitos com fenótipos já diferentes. Além da 

secreção de TGF-β, os macrófagos também contribuem para a resolução da 

inflamação secretando o VEGF e o EGF, importantes para o remodelamento do 

tecido e angiogênese (formação de novos vasos sanguíneos). Se o 

restabelecimento da vasculatura não for apropriado, a quantidade de oxigênio no 

tecido permanece insuficiente, o que impede o reparo tecidual (30, 31). 

 A não resolução da inflamação, devido à falha em eliminar os patógenos ou 

produção prolongada de fatores pró-inflamatórios, por exemplo, contribui para o 

desenvolvimento de diversas patologias, como aterosclerose, obesidade, câncer, 

asma, doenças inflamatórias intestinais, doenças neurodegenerativas, esclerose 

múltipla e artrite reumatoide. Nesses casos, a resposta inflamatória deixa de ser 

aguda e se torna crônica (30). A inflamação crônica pode durar de semanas a anos 

e apresenta simultaneamente resposta inflamatória, injúria tecidual e cicatrização. 

Ela é caracterizada pela infiltração de células mononucleares, como macrófagos e 

linfócitos, que, por produzirem fatores inflamatórios, levam à destruição tecidual. Em 

alguns casos, entretanto, há também migração contínua de neutrófilos. O reparo do 

tecido resulta em formação de novos vasos sanguíneos e fibrose (32).  

 Assim, os macrófagos têm uma função importante tanto para o início quanto 

para o fim da resposta inflamatória, indicando que sua disfunção pode acarretar em 

graves complicações no organismo. No momento em que a infecção é estabelecida, 

os macrófagos residentes do tecido são responsáveis por sinalizar ao organismo e 

atrair neutrófilos para o foco inflamatório. Ali, ambos os leucócitos conduzem a 

resposta para a destruição dos micro-organismos invasores através da fagocitose e 

produção de moléculas microbicidas. Além disso, mais macrófagos são recrutados 

através da diferenciação de monócitos circulantes que são atraídos para o local e 

são essenciais para a fagocitose de debris celulares. Diferentes dos neutrófilos, 



macrófagos são células apresentadoras de antígenos e assim também participam na 

transição entre resposta imune inata e adaptativa. E por fim, os macrófagos passam 

a secretar fatores anti-inflamatórios, os quais desencadeiam a resolução da 

inflamação, impedindo danos teciduais e evitando uma inflamação crônica.  

 

 

1.2 ÁCIDOS GRAXOS 

  

 Ácidos graxos são compostos formados por cadeias hidrocarbonadas de 

diversos tamanhos e graus de insaturações que terminam em um grupamento 

carboxila. Ácidos graxos são sistematicamente nomeados de acordo com o número 

de átomos de carbono e de insaturações. Tradicionalmente, a posição de uma dupla 

ligação é indicada contando-se os átomos de carbono a partir do grupo carboxila, 

sendo que o átomo de carbono deste grupamento é denominado carbono 1. O 

átomo de carbono na região distal do grupamento carboxila (metil terminal) é 

chamado de carbono ω1 e a classificação de um ácido graxo insaturado pode 

também ser feita baseando-se na posição da sua primeira dupla ligação em relação 

a este átomo. Dessa forma, ácidos graxos ômega-6 (n-6) possuem sua primeira 

ligação no carbono ω6, enquanto que ácidos graxos ômega-9 (n-9) possuem sua 

primeira ligação no carbono ω9, contados a partir do ω1. As propriedades dos 

ácidos graxos dependem do número de carbonos e duplas ligações, sendo que 

quanto mais insaturada e menor o tamanho da cadeia hidrocarbonada, menor será o 

ponto de fusão e, portanto, maior será a fluidez do ácido graxo (33).   

 As células podem obter ácidos graxos a partir da dieta, da mobilização de 

gordura armazenada no tecido adiposo ou sintetizados a partir de carboidratos no 

fígado. A maior parte da gordura da dieta está sob a forma de triacilglicerol, o qual é 

formado por três moléculas de ácidos graxos em ligação éster com uma molécula de 

glicerol. Antes de serem absorvidos, os triacilgliceróis são emulsificados por ácidos 

biliares no intestino delgado, formando micelas.  Isso faz com que uma maior fração 

de lipídios entre em contato com as lipases no intestino, sendo então convertidos a 

monoacilgliceróis, diacilgliceróis e ácidos graxos livres. Esses produtos da lipólise 

difundem então para dentro das células epiteliais do intestino, onde são novamente 



convertidos a triacilgliceróis e posteriormente associadas a colesteróis da dieta e 

proteínas específicas (apolipoproteínas), formando agregados de lipoproteínas 

chamados de quilomícrons. Em seguida, os quilomícrons entram nos vasos do 

sistema linfático e destes vão para a circulação sanguínea. À medida que os 

quilomícrons passam pelos capilares do tecido adiposo ou muscular, a LPL presente 

no endotélio hidrolisa os triacilgliceróis, disponibilizando ácidos graxos para os 

adipócitos e células musculares. Uma vez dentro dos adipócitos, eles são 

novamente armazenados na forma de triaciglicerol até serem hidrolisados em 

situações como jejum e exercício físico. Os ácidos graxos provenientes da hidrólise 

dos triacilgliceróis são então transportados no sangue ligados a albumina. Nas 

células musculares, os ácidos graxos são oxidados gerando energia (34). 

  Quase todo o conteúdo de triacilglicerol é depletado dos quilomícrons, mas o 

colesterol e as proteínas permanecem até que os quilomícrons sejam endocitados 

pelas células do fígado. O excesso de ácidos graxos ou de carboidratos na dieta 

pode ser convertido a triacilgliceróis no fígado, os quais são posteriormente 

transportados na circulação em moléculas de VLDL para os tecidos adiposo e 

muscular, onde sofrem novamente a ação da LPL. A retirada de triacilgliceróis das 

partículas de VLDL faz com que essas sejam convertidas a IDL e em seguida a LDL, 

que são ricas em colesterol e ésteres de colesteril e assim transportam esses 

compostos para tecidos extra-hepáticos. As partículas de HDL são sintetizadas no 

fígado e intestino e contém a enzima lecitina-colesterol aciltransferase, que converte 

o colesterol e a fosfatidilcolina dos quilomícrons e VLDL remanescentes em ésteres 

de colesteril. Além disso, ela retira moléculas de colesterol de tecidos extra-

hepáticos e as transporta para o fígado. A densidade das lipoproteínas reflete a 

proporção entre lipídios e proteínas, sendo que um conteúdo maior de lipídios 

acarreta em uma menor densidade (35). 

  Os ácidos graxos possuem três funções principais: são elementos de 

construção de fosfolipídios e glicosídeos, que são componentes das membranas 

biológicas; podem ser armazenados na forma de triacilgliceróis, sendo importantes 

moléculas fornecedoras de energia; e apresentam-se como mensageiros 

intracelulares, modulando várias respostas celulares, incluindo a resposta imune. 

Dessa forma, podem estimular e/ou inibir a produção de citocinas, quimiocinas, 

fatores de crescimento, ROS, RNS e mediadores lipídicos (36, 37). Mudanças na 



composição dos ácidos graxos nos fosfolipídios da membrana plasmática 

influenciam a função da célula de várias formas. Primeiramente, a fluidez da 

membrana é alterada, o que afeta a atividade de proteínas da membrana. Os 

fosfolipídios são também fontes de segundos mensageiros como diacilglicerol, ácido 

fosfatídico, inositol 1,4,5-trisfosfato, ceramida e ácido araquidônico, envolvidos na 

ativação de diversas vias de sinalização (38). Além disso, os ácidos graxos também 

modulam respostas diretamente ligando-se a TLRs, PPARs e enzimas como lipo e 

ciclo-oxigenases, alterando assim a síntese de mediadores inflamatórios (36). 

 O primeiro estudo demonstrando efeitos de ácidos graxos no sistema imune 

foi feito em 1970, quando Pipette e Saugier realizaram uma infusão lipídica em 

coelhos e verificaram alterações nas funções de leucócitos (39). Desde então, 

muitos estudos foram feitos para avaliar os efeitos da ingestão de ácidos graxos na 

resposta imunológica. De forma geral, grande parte destes estudos demonstra um 

efeito anti-inflamatório dos ácidos graxos n-3 e pró-inflamatório dos n-6, enquanto 

que há poucos estudos sobre ácidos graxos n-9 e seus efeitos ainda são 

controversos. Os ácidos graxos n-3 e n-6 são as principais famílias de PUFAs, ou 

seja, que possuem mais de uma dupla-ligação. Já o ácido oleico, o ácido graxo n-9 

mais conhecido, é um MUFA (40). 

 O primeiro ácido graxo da família dos n-6 é o ácido linoleico, encontrado em 

óleos vegetais de soja, girassol e milho, enquanto que o dos n-3 é o ácido α-

linolênico que, por sua vez, é encontrado em óleo de soja, linhaça e alguns tipos de 

castanhas. Ambos são ácidos graxos essenciais e juntos constituem mais de 95% 

dos PUFAs ingeridos diariamente nas dietas ocidentais (41). Como já citado acima, 

os PUFAs podem alterar a resposta inflamatória por serem precursores de 

substratos da síntese de eicosanoides. O ácido linoleico pode sofrer diversas 

alterações e por fim gerar ácido araquidônico, o qual é substrato das lipo e ciclo-

oxigenases, e assim é convertido principalmente em mediadores lipídicos com 

atividades pró-inflamatórias, embora também possa gerar as lipoxinas. Já o ácido α-

linolênico pode gerar EPA e DHA, apesar desta reação ser um tanto ineficiente, que 

por fim são convertidos a resolvinas e protectinas, mediadores lipídicos com 

atividades anti-inflamatórias e de pró-resolução da inflamação (40). O ácido oleico 

não é essencial e, portanto, pode ser sintetizado de novo. Ainda assim, ele é um dos 

ácidos graxos mais consumidos no mundo, podendo corresponder a um terço da 



ingestão diária total de ácidos graxos. Embora seus efeitos no sistema imune ainda 

sejam controversos, há evidências de um efeito anti-inflamatório deste ácido graxo 

(42) (Figura 1).    

 

 

 

 

Figura 1. Metabolismo de ácidos graxos. Eles estão indicados pelos nomes e em 

parênteses   encontram-se o número de átomos de carbono e duplas ligações e sua 

classificação como n-3, n-6 ou n-9. As linhas pontilhadas indicam mais de uma 

reação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 Conclusão 

 

 Os ácidos oleico e linoleico modulam a função de macrófagos e efeitos 

diferentes são observados se o tratamento é realizado por suplementação oral de 

animais ou por adição in vitro. Nas condições estudadas, os ácidos oleico e linoleico, 

em geral, apresentaram efeitos pró-inflamatórios in vitro e anti-inflamatórios in vivo. 

Essas diferenças observadas podem ser explicadas por duas hipóteses, não 

excludentes, que exigem estudos futuros para serem confirmadas. Primeiramente, o 

ambiente em que os macrófagos estão inseridos nos animais pode ser determinante 

para sua resposta. Assim, os efeitos que os ácidos graxos podem ter em outras 

células do organismo influenciam na biologia dos macrófagos ali presentes. Em 

segundo lugar, os ácidos graxos podem ser convertidas em outras moléculas e, 

dessa forma, a resposta das células é diferente. Os resultados são sugestivos de 

que não se pode inferir que observações in vitro podem ser extrapoladas para 

efeitos biológicos in vivo. Além disso, nosso estudo traz importantes contribuições 

para o conhecimento dos efeitos dos ácidos oleico e linoleico em diversas funções 

de macrófagos, como produção de ROS, RNS, citocinas e VEGF, sugerindo que 

podem ser utilizados como agentes terapêuticos em patologias nas quais essas 

células estão envolvidas.  
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