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RESUMO

A esteatose hepática não alcoólica (do inglês -Nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD) é
uma doença emergente com prevalência de 30% na população geral de países desenvolvidos e
pode progredir para danos mais graves (esteatohepatite, fibrose, cirrose e, esporadicamente,
carcinoma hepático), devido ao aumento do estresse oxidativo. Como ainda não há um
tratamento específico para a NAFLD, e sabendo que os compostos fitoquímicos presentes nos
alimentos atuam reforçando o sistema antioxidante endógeno, estes são propostos como uma
estratégia eficaz na prevenção das alterações induzidas pelos radicais livres. Estudos com as
folhas do araçazeiro já destacaram seu potencial antioxidante, antimicrobiano e
antiproliferativo, porém não há, ainda, nenhuma relação com a esteatose hepática. Sendo
assim, o objetivo do estudo foi avaliar o efeito das folhas de araçazeiro (Psidium cattleianum
Sabine) sobre aspectos metabólicos da NAFLD induzida por dieta hiperlipídica em ratas.
Foram utilizadas 32 ratas, divididas em 4 grupos (n=8): controle (C), recebendo dieta padrão
(AIN-93M); hiperlipídico (H), com dieta hiperlipídica (2% de colesterol e 25% de óleo de
soja); e grupos tratados com as folhas (CFo e HFo), recebendo dieta acrescida de 2% da
farinha das folhas. Todos os grupos receberam dieta e água ad libitum. O experimento teve
duração de 8 semanas, ocorrendo no último dia a eutanásia dos animais. O sangue e os órgãos
foram recolhidos para posteriores análises. As análises bioquímicas e de biologia molecular,
foram realizadas utilizando-se kits comerciais, seguindo as instruções do fabricante. As
dosagens dos marcadores do dano oxidativo e das enzimas antioxidantes foram determinadas
de acordo com protocolos específicos, adaptados no laboratório de bioquímica metabólica
(LBM). O tratamento com as folhas diminuiu a deposição lipídica e o infiltrado inflamatório
no fígado; diminuiu a atividade da alanina aminotransferase e aumentou a concentração de
albumina no soro; melhorou o perfil de HDL-c no grupo controle; diminuiu o peso do tecido
adiposo abdominal e a área dos adipócitos; aumentou a atividade das enzimas glutationa
peroxidase, glutationa redutase, glutationa S-transferase e

paraoxonase, e diminuiu a

atividade da superóxido dismutase aumentada pela dieta hiperlipídica; bem como melhorou os
biomarcadores do dano oxidativo, TBARS e proteína carbonilada. Sendo assim, é possível
sugerir que as folhas do araçazeiro possuem efeito hepatoprotetor, influenciando no status
oxidante/antioxidante e amenizando as alterações induzidas pela NAFLD; podendo, portanto,
serem utilizadas como uma potencial prevenção e/ou tratamento da doença.

ABSTRACT

Nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is an emerging disease with a prevalence of 30% in
the general population of developed countries and may progress to more severe damage
(steatohepatitis, fibrosis, cirrhosis and, occasionally, hepatic carcinoma), due to increased
oxidative stress. As there is no specific treatment for NAFLD, and knowing that the
phytochemical compounds present in foods act by enhancing the endogenous antioxidant
system, these are proposed as an effective strategy in the prevention of free radical induced
changes. Studies with the leaves of araçazeiro have already highlighted its antioxidant,
antimicrobial and antiproliferative potential, however, there is still no relation with hepatic
steatosis. Therefore, the objective of this study was to evaluate the effect of the leaves of
araçazeiro (Psidium cattleianum Sabine) on metabolic aspects of NAFLD induced by
hyperlipid diet in rats. Thirty-two rats were divided into four groups (n = 8): control (C),
receiving standard diet (AIN-93M); hyperlipidic (H), with hyperlipid diet (cholesterol 2% and
soybean oil 25%); and leaf treated groups (CFo and HFo), receiving a diet increased by 2% of
the leaf flour. All groups received diet and water ad libitum. The experiment lasted 8 weeks,
with the animals euthanizing on the last day. Blood and organs were collected for further
analysis. Biochemical and molecular biology analyzes were performed using commercial kits
following the manufacturer's instructions. Oxidative damage and antioxidant enzyme markers
were determined according to specific protocols, adapted in the laboratory of metabolic
biochemistry (LBM). Leaf treatment decreases lipid deposition and inflammatory infiltrate in
the liver; decreases the activity of alanine aminotransferase and increased serum albumin
concentration; improved the HDL-c profile in the control group; decreased abdominal adipose
tissue weight and adipocyte area; increased the activity of the glutathione peroxidase,
glutathione reductase, glutathione S-transferase and paraoxonase enzymes, and decreased the
activity of superoxide dismutase increased by the hyperlipid diet; as well as improved
biomarkers of oxidative damage, TBARS and carbonylated protein. Thus, it is possible to
suggest that the leaves of the araçazeiro have a hepatoprotective effect, influencing the
oxidant/antioxidant status and ameliorating the alterations induced by NAFLD; and may
therefore be used as a potential prevention and / or treatment of the disease.
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1 INTRODUÇÃO
A estetatose hepática não alcoólica (do inglês -Nonalcoholic fatty liver disease –
NAFLD) é caracterizada pelo acúmulo anormal de gordura (>5%) no tecido hepático e pode
progredir para danos mais graves (esteatohepatite, fibrose, cirrose e, esporadicamente,
carcinoma hepático) (CHHABRA et al., 2013). Possui prevalência estimada de 20-35% na
população geral dos países ocidentais, pode afetar qualquer faixa etária e acomete a maioria
das etnias (NALBANTOGLU; BRUNT, 2014). A NAFLD está fortemente associada a
doenças como obesidade, diabetes mellitus tipo 2, hipertensão e dislipidemia, podendo ser
considerada uma manifestação hepática da síndrome metabólica (MAKADIA et al., 2013;
PATELL, 2014).
A progressão da doença é desencadeada devido ao aumento do estresse oxidativo via
aumento da oxidação no fígado, consequente formação de espécies reativas de oxigênio
(EROs), elevação da peroxidação hepática, oxidação de proteínas e produção de citocinas próinflamatórias (BRAVO et al., 2011).
Os alimentos funcionais, ricos em compostos antioxidantes, atuam reforçando a ação
do sistema enzimático endógeno inibindo ou interrompendo a propagação das reações
oxidativas promovidas pelos radicais livres (HARIRI et al., 2013). E, até o momento, o
melhor tratamento estabelecido para a NAFLD implica na mudança do estilo de vida dos
pacientes bem como a adoção de uma alimentação saudável e equilibrada (NSEIR; HELLOU;
ASSY, 2014).
Nesse contexto, destaca-se o araçazeiro (Psidium cattleianum Sabine), nativo do
Cerrado, pertencente à família Myrtaceae e incluso no gênero Psidium. Estudos anteriores
identificaram, in vitro, que o seu fruto possui alta atividade antioxidante e alto conteúdo
fenólico, apresentando um grande potencial nutricional e funcional (MEDINA et al., 2011). E,
sabendo que os compostos fenólicos fazem parte do metabolismo secundário da planta, e,
portanto, estão presentes não só no fruto, mas também no caule e, principalmente, nas folhas,
seria possível que os efeitos modulados pelos componentes presentes nas folhas fossem ainda
mais potencializados do que os observados com o fruto. Sendo assim, o objetivo do presente
estudo foi investigar o efeito da farinha das folhas de araçá sobre aspectos moleculares e
metabólicos da esteatose hepática induzida por uma dieta rica em gordura em ratas.

14

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Esteatose hepática não alcoólica

A esteatose hepática não alcoólica é uma das lesões inclusas no espectro de doenças
hepáticas gordurosas não alcoólicas (do inglês -Nonalcoholic fatty liver disease -NAFLD) e é
a etiologia mais comum de doença hepática crônica nos Estados Unidos e em outros países
desenvolvidos. Nas décadas de 80 e 90 a prevalência da doença era de 18% e, atualmente,
esse índice já ultrapassa 30%, estimando-se números cada vez maiores com o passar dos anos
(RUHL; EVERHART, 2015; FOULDS et al., 2017).
A NAFLD se desenvolve a partir do acúmulo anormal de gordura, principalmente
triacilgliceróis, sendo este depósito maior que 55 mg/g de fígado ou afetando mais de 5% dos
hepatócitos sob a forma de vesículas. O quadro de esteatose, que torna os hepatócitos mais
suscetíveis a ataques, pode progredir para danos mais severos como esteatohepatite (definido
por inflamação e infiltração de macrófagos), fibrose avançada/cirrose e, esporadicamente,
carcinoma hepático (FIGURA 1) (NALBANTOGLU; BRUNT, 2014; FOULDS et al., 2017).

Figura 1. Fisiopatologia da progressão da doença hepática gordurosa não alcoólica. Da esquerda para a
direita: fígado saudável; a exposição a fatores de risco leva ao acúmulo de lipídios (representado por
pequenos pontos amarelos) no fígado (esteatose), que é o primeiro estágio (reversível) da NAFLD. A
ativação e/ou recrutamento de macrófagos para o fígado leva a esteatohepatite não alcoólica e eventual
fibrose. O desenvolvimento de lesões fibróticas e/ou cirróticas (não mostradas) representam estádios
irreversíveis de doença hepática e, se não tratado, culmina no desenvolvimento de eventos neoplásicos que
dão origem ao carcinoma hepatocelular, com ou sem cirrose, caracterizando o final da progressão da doença
hepática. As setas indicam progressão. Fonte: Adaptado de FOULDS, 2017.

Indivíduos de qualquer faixa etária podem desenvolver esteatose, sendo observada
também na maioria das raças, com maior prevalência na população hispânica, seguida por
brancos

não-hispânicos,

asiáticos

e

afro-americanos.

Esta

prevalência

ainda

é
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consideravelmente superior em adultos obesos (80% a 90%), em pacientes com
hiperlipidemia (60%) e em pacientes com diabetes (30% a 50%) (NALBANTOGLU;
BRUNT, 2014). Alguns trabalhos também relataram que o sexo masculino é mais predisposto
à doença do que o sexo feminino, como foi visto em um estudo com 26.527 pacientes
submetidos a exames médicos, onde a prevalência de NAFLD foi de 31% em homens e 16%
nas mulheres (CHALASANI et al., 2012).
Sabe-se que a esteatose hepática não alcoólica pode se desenvolver devido a fatores
genéticos e/ou ambientais, que alteram a modulação do metabolismo de lipídios (CLARK;
BRANCATI; DIEHL, 2002; DIEHL, 2010). Corroborando com tal fato, dados mostram que a
NALFD está fortemente associada a doenças como obesidade, diabetes mellitus tipo 2,
hipertensão e dislipidemia, podendo ser considerada uma manifestação hepática da síndrome
metabólica (MAKADIA et al., 2013; PATELL, 2014).
O acúmulo de gordura no fígado pode ocorrer por diferentes processos, como o
excesso de lipídios oriundos da dieta, aumento da distribuição de ácidos graxos extrahepáticos para o fígado, diminuição da secreção de VLDL, reduzida oxidação de ácidos
graxos e lipogênese de novo (BYRNE, 2012; ZHANG et al., 2014). Na esteatose hepática não
alcoólica, apesar dos mecanismos de acúmulo de lipídios ainda não estarem completamente
elucidados em relação à resistência à insulina, diversas evidências apontam a mesma como
principal e determinante fator para o desenvolvimento da doença (ALBA; LINDOR, 2003;
PAGE; HARRISON, 2009).
No estado alimentado, os carboidratos ingeridos em excesso são armazenados na
forma de lipídios via lipogênese de novo. Como intermediário metabólico, a acetil-coenzima
A (acetil-CoA) é utilizada na síntese de ácidos graxos de cadeia longa no citoplasma. Este
processo é mediado por fatores de transcrição, como a proteína de ligação de elemento
regulador de esterol 1 (SREBP1) e a proteína de ligação a elemento de resposta de carboidrato
(ChREBP). Tais fatores de transcrição são estimulados pela insulina e pela glicose,
respectivamente, ambos são controlados pelo receptor X do fígado (LXR) (que é ativado por
oxiesteróis) e estão diretamente relacionados com a expressão de genes lipogênicos, como a
acetil-coenzima A carboxilase (ACC) e a ácido graxo sintase (FAS). Os ácidos graxos
formados por meio da lipogênese de novo são esterificados, principalmente pela ação da
diacilglicerol aciltransferase (DGAT), resultando na formação de triacilgliceróis, que são
armazenados então na forma de gotículas lipídicas. Os triacilgliceróis formados também
podem ser empacotados em VLDLs, porém, nesse caso, a secreção de VLDL é inibida pela
SREBP-1c (HARDY et al., 2016; GLUCHOWSKI et al., 2017).
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A enzima microssomal estearoil-CoA dessaturase 1 (SCD1) tem seus níveis
aumentados a partir de uma alimentação rica em gordura saturada e também é regulada pelo
LXR. Sabe-se que o aumento da expressão SCD1 está relacionado ao aumento da maturação
e/ou translocação de SREBP1 e ChREBP e, consequentemente, a ativação de vias lipogênicas.
Estudos confirmam que a inibição de SCD1 proporciona: melhora da sensibilidade à insulina;
redução da lipogênese; aumento da oxidação de ácidos graxos hepáticos, pela atividade
aumentada de carnitina palmitoiltransferase 1 (CPT1); maior secreção de triacilgliceróis; e,
consequentemente, redução do depósito lipídico nos hepatócitos (MUSSO; GAMBINO;
CASSADER, 2009; FLOWERS; NTAMBI, 2014).
Assim como a SCD1, durante a lipogênse de novo, a ACC também pode influenciar a
oxidação de ácidos graxos, utilizando malonil-CoA como intermediário, que inibe
alostericamente a CPT1. A CPT1 regula a transferência de acil-CoAs de cadeia longa do
citosol para as mitocôndrias, onde são oxidadas. Esta oxidação é realizada pelo receptor
ativado por proliferador de peroxissomo alfa (PPAR-α). Alguns autores têm relatado a
importância do PPAR-α na NAFLD, uma vez que, além de evitar o acúmulo de lipídios no
fígado por meio do catabolismo de ácidos graxos, inibe também os efeitos da proteína Creativa, da IL-6 e da ciclooxigenase- 1 (COX-1), possuindo, portanto, ação anti-inflamatória e
anti-fibrótica (HARDY et al., 2016; GROSS et al., 2017). Em contrapartida, o PPAR-γ,
membro da mesma família de receptores, está envolvido no agravamento da NAFLD. Este
receptor estimula o armazenamento de triacilgliceróis no tecido adiposo, reduzindo a
distribuição de ácidos graxos e aumentando a lipotoxicidade em outros tecidos, como o
fígado. Tais eventos ocorrem pelo fato de o PPAR-γ ser responsável por aumentar a
sensibilidade à insulina, induzir a diferenciação de adipócitos e regular genes envolvidos na
lipogênese (MUSSO; GAMBINO; CASSADER, 2009; LEE et al., 2012).
A progressão de esteatose hepática não alcoólica à esteatohepatite não alcoólica
(NASH) pode ser ocasionada por uma sequência de eventos, mediante cofatores secundários,
como o aumento do estresse oxidativo e de citocinas, ou ainda com o uso de certas drogas
terapêuticas esteatogênicas (DAY; JAMES, 1998; AMIR; CZAJA, 2011). Nesse contexto, a
esteatose isolada, com apenas o acúmulo de gordura nos hepatócitos, pode ser denominada
como um primeiro hit e, agregada às reações necroinflamatórias, lesão hepatocelular e fibrose,
evolui para o segundo hit, que representa a esteatohepatite (WANG; WEI; PAGLIASSOTTI,
2006).
Entretanto, a teoria dos dois hits vem sendo contestada, uma vez que a esteatose
hepática se instala por meio de mecanismos patogênicos distintos. Podendo, por esta razão,
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ser melhor definida pela teoria dos múltiplos hits. Neste modelo, a resistência à insulina
conduz ao aumento da lipogênese e aumento da absorção de ácidos graxos livres no fígado. A
lipotoxicidade ocasiona sensibilidade do fígado que se torna passível à ação de vários hits,
como ativação de células estreladas hepáticas, expressão alterada de adipocinas, ativação de
vias fibrogênicas e dano oxidativo, que levam à NASH e fibrose (YILMAZ, 2012; ZHANG et
al., 2014) (FIGURA 2).

Figura 2. Progressão de esteatose hepática não alcoólica à esteatohepatite não alcoólica
(NASH) mediante cofatores secundários. AGNE: ácidos graxos não esterificados. TAG:
triacilgliceróis. AGs: ácidos graxos. DAG: diacilglicerol. Fonte: Adaptado de BYRNE,
2012.

As adipocinas (adiponectina, leptina e resistina), sintetizadas pelos adipócitos, e as
citocinas (como TNF, IL-6 e IL-1β), presentes em células inflamatórias de infiltração do
tecido adiposo, são secretadas em estados de resistência à insulina. Na NAFLD, os níveis
séricos de adiponectina estão diminuídos, correlacionando-se inversamente com o conteúdo
de gordura e a resistência insulina hepática, bem como com a extensão da fibrose. Por
conseguinte, níveis elevados de TNF e baixos níveis de adiponectina têm sido propostos como
preditores independentes de NAFLD em pacientes, uma vez que baixos níveis de adiponectina
no soro são associados à necroinflamação mais extensa. Quanto aos níveis séricos de resistina,
estes encontram-se aumentados em pacientes com NAFLD e uma diminuição pode ser
correspondente à melhora da sensibilidade à insulina hepática e diminuição do teor de gordura
no fígado. Em contrapartida, a leptina tem sido ligada positivamente com o conteúdo de
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gordura hepática, porém, não com a inflamação ou a fibrose em pacientes com NASH. As
células de Kupffer e células estreladas hepáticas são recrutadas por citocinas, que contribuem
para a progressão da NAFLD de esteatose para NASH, aumentando a inflamação e
fibrose. As citocinas podem afetar também a via de sinalização da insulina, desempenhando
um papel importante no desenvolvimento da resistência à insulina (LONDON; GEORGE,
2007; FERREIRA et al., 2014; RODRIGUES et al., 2014) .
Além das mudanças características que estão vinculadas ao quadro de esteatose
hepática, pode ocorrer também a elevação das transaminases séricas ALT, AST e γglutamiltransferase (GGT) (SASS; CHANG; CHOPRA, 2005). O aumento normalmente é
leve e pode ser restrito a uma ou às três enzimas. O quociente AST/ALT é geralmente inferior
a 1, sendo válido ressaltar que as concentrações dessas enzimas hepáticas não se
correlacionam com o grau de atividade e podem ser normais, mesmo na presença de doença
avançada (NARCISO-SCHIAVON et al., 2010; BYRNE, 2012).
A fim de investigar com maior precisão a esteatose hepática foram desenvolvidos
alguns sistemas de classificação patológica. Em 1999, Matteoni et al. desenvolveram um
método de classificação para a NAFLD, dividindo-a em quatro categorias: (1) esteatose, (2)
esteatose mais inflamação lobular, (3) esteatose mais balonização dos hepatócitos, e (4)
esteatose mais degeneração hialina dos corpúsculos de Mallory ou fibrose. No mesmo ano,
Brunt et al. criaram um sistema específico para a NASH com o intuito de classificar e definir
o estadiamento das alterações morfológicas ocasionadas, elaborando, desta forma, uma
descrição mais padronizada do grau das lesões.
Já em 2002, foi desenvolvido pela NASH Clinical Research Network (NASH CRN)
um sistema de pontuação baseado na construção de um banco de dados com observações de
pacientes com esteatose; coleta de amostras clínicas para estudos genéticos, metabólicos e
imunológicos da NAFLD, com foco na etiologia da doença; e avaliação de terapias
promissoras para NASH em pacientes adultos e pediátricos (KLEINER et al., 2005).
Além dos sistemas de classificação da doença, é possível realizar também a biópsia
hepática. Apesar de invasivo e possuir opiniões controversas de pesquisadores, tal método
possui indicações para a realização em pacientes com suspeita de esteatose hepática, para
confirmar ou excluir o diagnóstico, diagnosticar outras possíveis doenças hepáticas, e para
determinar o grau da lesão ao fígado para prognóstico e tratamento. Em parte, é apoiado
justamente por conseguir um diagnóstico preciso e em fases mais iniciais que possibilitam
uma intervenção precoce (NALBANTOGLU; BRUNT, 2014).
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Histologicamente há dois tipos de esteatose: macro e microvesicular (FIGURA 3). A
esteatose macrovesicular é descrita como um grande vacúolo (gotículas) de lipídio, que
desloca o núcleo do hepatócito para a periferia, e é mais comum na NAFLD. Já a esteatose
microvesicular, é caracteristicamente definida por pequenos vacúolos lipídicos no citoplasma
do hepatócito, não ocasionando o deslocamento periférico do núcleo (LEE et al., 2013) .
Clinicamente, a esteatose macrovesicular é considerada uma condição benigna e reversível,
enquanto que a microvesicular é mais severa e possui um prognóstico menos favorável (SHIN
et al., 2012).

Figura 3. Biópsias hepáticas pós-reperfusão, coradas com hematoxilina-eosina. (a) nenhuma esteatose,
(b) 5% esteatose macrovesicular, 95% esteatose microvesicular, e (c) 70% esteatose macrovesicular, 5%
esteatose microvesicular. Fonte: GRAAF et. al. (2012).

As gotículas lipídicas são formadas no fígado por um núcleo de lipídios neutros os
quais são circundados por uma monocamada fosfolipídica e proteínas características que se
ligam às suas superfícies. Gotículas de 300-800 nm de diâmetro, são denominadas de
gotículas lipídicas iniciais e, conforme vão aumentando de tamanho, passam a ser chamadas
de gotículas lipídicas em expansão, possuindo mais de 1 μm de diâmetro. Este processo de
expansão é mediado pela glicerol-3-fosfato aciltransferase 4 (GPAT4), que catalisa a primeira
etapa da síntese de triacilgliceróis, e se desloca do retículo endoplasmático para a superfície
das gotículas lipídicas. O contato entre o retículo endoplasmático e a gotícula lipídica se dá
por pontes de membrana, facilitadas pela maquinaria do fator 1 de ribosilação do ADP
(ARF1-COPI) (FIGURA 4). Quando essa maquinaria ARF1-COPI é esgotada, a GPAT4 e
outras proteínas não conseguem atingir as gotículas lipídicas em expansão e, dessa forma, o
tamanho das gotículas permanece uniforme. Nos hepatócitos as gotículas lipídicas formadas
podem ser maiores ainda e, nesse caso, são ditas gotículas gigantes. Tal processo pode se dar:
por coalescência (por não haver fosfatidilcolina suficiente para cobrir a superfície da gotícula
e diminuir a tensão superficial, por exemplo); ou por difusão de lipídios de uma gotícula
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lipídica a outra, facilitada por proteínas da família CIDE (FIGURA 4) (GLUCHOWSKI et al.,
2017).

Figura 4. Formação de gotículas lipídicas gigantes. Gotículas gigantes de lipídios se formam de duas
maneiras: a) Coalescência, que ocorre, por exemplo, durante a deficiência relativa de fosfatidilcolina,
resultando na fusão de duas gotículas. b) Em um processo chamado amadurecimento, os lipídios neutros são
transferidos das gotículas menores para as maiores por difusão. O amadurecimento é facilitado por proteínas
como a CIDEC (também conhecida como FSP27). Fonte:Adaptado de Gluchowski, 2017.

O estágio de esteatose é normalmente avaliado e relatado semi-quantitativamente. O
método mais reprodutível segue a arquitetura acinar, dividindo o parênquima hepático e
avaliando a porcentagem de hepatócitos envolvidos. Em 1999, Brunt et al. criaram um
sistema de pontuação dividindo os estágios de esteatose em graus: grau 0, sem esteatose; grau
1, < 33% de hepatócitos contendo gordura; grau 2, de 33-66%; e grau 3, > 66%. Desde então,
outros pesquisadores vêm seguindo a mesma linha, porém, com algumas modificações deste
sistema de classificação, como é o caso de Albano et al. (2005), que desconsideraram o grau 0
de esteatose iniciando a identificação a partir do grau 1 (<33%). Já em 2012, DE GRAAF et
al. (2012) categorizaram a presença de esteatose da seguinte maneira: ≤ 4%, sem esteatose;
5% - 29%, esteatose leve; 30% - 59% esteatose moderada ou ≥ 60%, esteatose severa.
Até o momento, não existe um tratamento completamente estabelecido para a
NAFLD. Alguns pesquisadores sugerem o bloqueio de vias que estejam relacionadas à síntese
de triacilgliceróis e/ou a indução de vias responsáveis pela lipólise e/ou a oxidação de ácidos
graxos. Porém, quaisquer dessas estratégias deve ser estudada a fundo, uma vez que pode
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haver o desencadeamento de outras vias indesejadas, levando ao estresse lipotóxico e outros
efeitos não esperados (GLUCHOWSKI et al., 2017). Sendo assim, a melhor alternativa para o
tratamento da NAFLD tem sido a mudança do estilo de vida dos pacientes por meio de uma
alimentação saudável e equilibrada e a prática regular de atividade física. O objetivo final é
principalmente a perda de peso, com consequente melhora da sensibilidade à insulina, do
controle glicêmico, da dislipidemia e das outras alterações comumente associadas à doença
(RYAN et al., 2013; NSEIR; HELLOU; ASSY, 2014).
Além disso, diversos estudos vêm apontando que os compostos fenólicos provenientes
dos alimentos exercem um papel importante na prevenção de doenças crônicas, como
diabetes, câncer e obesidade. Em relação à NAFLD, também já é comprovado que os
polifenóis podem exercer efeitos preventivos em estágios iniciais da doença, atuando como
agentes terapêuticos contra o dano hepático (LIU et al., 2011).
2.2 Esteatose hepática não alcoólica – Modelo animal

Dados com modelos animais de esteatose hepática e esteatohepatite têm fornecido
uma base primordial para a investigação clínica destas doenças. O continuo estudo em
animais

viabiliza

o

maior

esclarecimento

sobre

a

patogênese

das

mesmas

e,

consequentemente, pode proporcionar maior eficácia no diagnóstico e tratamento da NAFLD
em humanos (KOTEISH; DIEHL, 2002; TAKAHASHI; SOEJIMA; FUKUSATO, 2012).
Assim como ocorre em humanos, em animais experimentais a esteatose hepática é
contundentemente relacionada com obesidade, diabetes e dislipidemia. Existem alguns
modelos que são mais amplamente estudados como animais com alterações genéticas
(camundongos ob/ob e camundongos db/db) e dietas com deficiência de nutrientes
(deficiência de colina e metionina). Porém, estes não conseguem representar a situação
humana, uma vez que o modelo ideal de NAFLD/NASH deve refletir tanto a histopatologia
quanto a fisiopatologia da NAFLD (LONDON; GEORGE, 2007; BRAVO et al., 2011).
Diferentes ensaios já foram descritos por induzir esteatose hepática em ratos por alimentação
de uma dieta rica em gorduras, o que exibe um exemplo real e mais equivalente para os
fatores que se acredita desencadear a doença na população humana.
Svegliati-Baroni et al. (2006) utilizaram uma dieta com alto teor de gordura (58% das
calorias totais) em ratos não modificados geneticamente. Os autores verificaram que os ratos
alimentados com essa dieta desenvolveram resistência à insulina, obesidade, aumento do fator
de necrose tumoral alfa (TNF), diminuição de PPAR-α e adiponectina, bem como outras
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modificações características da doença em questão. Lieber et al. (2004) e Safwat et al. (2009)
obtiveram efeitos semelhantes quando alimentaram ratos com uma dieta com 71% e 57%,
respectivamente, de energia a partir de gordura, concluindo também que este experimento
pode proporcionar um bom modelo para as fases iniciais da esteatose hepática.
Kitamori et al. (2012) demonstraram o desenvolvimento de esteatohepatite e
progressão à fibrose severa em ratos espontaneamente hipertensos induzida por dieta rica em
gordura/colesterol. Outra experiência verificou ainda que uma dieta modificada com níveis
mais elevados de gordura aliada à uma dieta deficiente em colina e metionina é capaz de
induzir não só o desenvolvimento de obesidade e resistência à insulina, visto na esteatose
hepática, mas também de reproduzir a maioria das características histológicas de
esteatohepatite humana (CONG et al., 2008).
Trabalhos realizados na Universidade Federal de Ouro Preto, no Laboratório de
Nutrição Experimental (LABNEX) da Escola de Nutrição, por Turbino-Ribeiro et al. (2003) e
Matos et al. (2005) mostraram que uma dieta hipercolesterolêmica, com 25% de óleo de soja e
1% de colesterol, é eficaz em promover alteração no perfil lipídico e na atividade sérica das
transaminases, indicando possível lesão hepática. Oliveira de Souza et al. (2010) observaram
aumento do estresse oxidativo e dos níveis de colesterol, além de dano hepático caracterizado
por hepatomegalia e aumento da atividade de ALT, AST e FA. Em adição, Cristina et al.
(2014) verificaram que a mesma dieta é igualmente eficaz para o estudo da NAFLD, visto que
os ratos alimentados com a dieta hipercolesterolêmica apresentaram além de alterações no
perfil lipídico, estresse oxidativo e atividade das enzimas séricas, degeneração hepática
indicada por esteatose macro e microvesicular.
Conforme descrito acima, é possível afirmar que a dieta hiperlipídica (rica em gordura
e colesterol) em modelo animal é propícia para o desenvolvimento do conhecimento sobre a
esteatose hepática.

2.3 Tecido adiposo e esteatose hepática não alcoólica

O desenvolvimento da NAFLD e a sua progressão para NASH pode ter como fator
determinante a resistência à insulina, além de apresentar alta prevalência na população obesa.
O efluxo de lipídios, auxiliado pela albumina e por lipoproteínas, acontece continuamente
entre o tecido adiposo, fígado e músculo esquelético. Qualquer desequilíbrio desta
comunicação, principalmente fígado-tecido adiposo, pode afetar de maneira drástica a
homeostase metabólica sistêmica (STERN; RUTKOWSKI; SCHERER, 2016). O tecido
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adiposo é um tecido responsivo à insulina. Em circunstâncias normais, a insulina dificulta a
lipólise e a liberação excessiva de ácidos graxos do tecido adiposo para o fígado. Este
processo ocorre sob a inibição da ação da lipase hormônio sensível (HSL) e a diferenciação de
pré-adipócitos em adipócitos. Quando o adipócito excede a sua capacidade de armazenamento
e expansibilidade, o mesmo passa a apresentar um perfil inflamado, com a diminuição de
adiponectina e a elevação de citocinas pró-inflamatórias. Neste estado inflamado, os
macrófagos M1 passam a ser mais ativados que os M2, ambos presentes no tecido adiposo.
Macrófagos M2 produzem, por exemplo, IL-4 e IL-13 e exercem uma função considerável
quanto ao metabolismo oxidativo, estímulo de reparo tecidual e inibição de respostas
inflamatórias. Já macrófagos M1 desencadeiam uma resposta contrária, elevando a formação
e liberação de citocinas pró-inflamatórias, como TNF e IL-6, e desencadeando a resistência à
insulina, dentre outros fatores (FIGURA 5) (JUNG; CHOI, 2014; VACCA et al., 2015).
Dentre as adipocinas sintetizadas pelo tecido adiposo, a adiponectina e a leptina são
melhor descritas quanto ao seu envolvimento na NAFLD. A adiponectina, possui dois
receptores (R1 e R2) expressos no fígado, e baixos níveis séricos da mesma estão diretamente
relacionados com a aumento da obesidade, resistência à insulina e maior deposição lipídica no
fígado, acentuando o quadro de esteatose. De forma geral, a adiponectina diminui a
lipogênese hepática aumentando a ß-oxidação por meio da ativação da proteína quinase AMP
(AMPK), mediada por adipoR1, e do PPAR-α. Quando ativado, o AMPK impede a
lipogênese por fosforilação da ACC-1, havendo menor produção de malonil-CoA, maior
eficácia da atividade da CPT1 e, consequentemente, favorecendo a oxidação de ácidos graxos.
A adiponectina pode agir também sobre a diferenciação de monócitos, suprimindo a ativação
de macrófagos M1, ou seja, regulando negativamente marcadores pró-inflamatórios, e
promovendo a proliferação de M2, explicando suas propriedades anti-inflamatórias (LUO;
LIU, 2016; STERN; RUTKOWSKI; SCHERER, 2016).
No estado de obesidade associado à NAFLD os níveis séricos de leptina são
aumentados e desencadeiam uma série de eventos relacionados principalmente à inflamação e
às vias fibrogênicas. A leptina modula, principalmente, a ativação de células estreladas, a
supressão da apoptose e o aumento da produção de colágeno; além da ativação de NADPH
oxidase e produção desregulada de EROs (DING et al., 2005; HARDY et al., 2016). Alguns
autores descrevem que a ação pró-inflamatória da leptina é uma via de mão dupla, pois ao
mesmo tempo que sua expressão e ativação é aumentada na presença de TNF e IL-1, esta
induz a produção de outras citocinas-pró-inflamatórias, contribuindo para um estado
inflamado crônico (JUNG; CHOI, 2014; SAKURAI et al., 2017).
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Figura 5. Secreção de adipocinas inflamatórias a partir de tecido adiposo em estado de obesidade. Em
estado obeso, o tecido adiposo aumentado leva à secreção desregulada de adipocinas e liberação aumentada de
ácidos graxos livres. Os ácidos graxos livres e as adipocinas pró-inflamatórias modificam as respostas
inflamatórias, bem como o metabolismo de glicose e lipídios. Ainda, a obesidade induz uma mudança fenotípica
no tecido adiposo de macrófagos anti-inflamatórios (M2) a pró-inflamatórios (M1). Adipocinas sensibilizadoras
de insulina com propriedades anti-inflamatórias, como a adiponectina, é diminuída em estado de obesidade.
Fonte: Adaptada de Jung et al. (2014).

Estudos ainda são necessários para melhor compreender o papel e o mecanismo exato
pelo qual as adipocinas, pró e anti-inflamatórias, agem. Porém, é certo que o tecido adiposo
desempenha importante função nas desordens metabólicas, incluindo a NAFLD/NASH, e, por
isso, elucidar esta ligação e as condições clínicas associadas a este processo é de total
relevância.

2.4 Estresse oxidativo e esteatose hepática não alcoólica

Os radicais livres constituem espécies que possuem um ou mais elétrons
desemparelhados em seu orbital mais externo, sendo caracterizados pela sua instabilidade
química e alta reatividade. Podem ser produzidos nas células e tecidos do organismo por
inúmeros processos e reações. As espécies reativas do oxigênio (EROs) são consequência
natural do metabolismo aeróbico e fundamentais para manter a homeostase do oxigênio nos
tecidos (SLATER et al., 1985; NARANG; YADAV; VAIDYA, 2011)
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Essas espécies podem ser produzidas a partir de fontes endógenas, tal como
mitocôndrias, peroxissomos e por ativação de células inflamatórias, ou de fontes exógenas,
incluindo agentes ambientais, produtos farmacêuticos, e produtos químicos industriais. Em
face da redução univalente do O2 são gerados radicais superóxido (O2•-), íons hidroxila (OH•),
peróxido de hidrogênio (H2O2) e peróxidos lipídicos (LOOH) (AFANAS’EV, 2010;
KLAUNIG; KAMENDULIS; HOCEVAR, 2010). Esse processo se dá mediante reações
específicas, catalisadas por enzimas (lipoxigenases, peroxidases, NADPH oxidase e xantina
oxidase) e com a participação dos íons ferro e cobre (Reação de Haber-Weiss) (FIGURA 6)
(KAMATA; HIRATA, 1999; BLOKHINA; VIROLAINEN; FAGERSTEDT, 2003).

A)

Fe3+/ Cu2+

B)

H2O2 + O2•-

Fe3+/Cu2+

O2 + •OH + OH-

Figura 6. A) Oxidantes do metabolismo normal. Formação de radicais superóxido (O2•),
peróxido de hidrogênio (H2O2) e íons hidroxila (OH•) pela redução do O2. B) Reação de
Haber-Weiss com formação de íons hidroxila. Fonte: AMES; SHIGENAGA; HAGEN, 1993.
KLAUNIG; KAMENDULIS; HOCEVAR 2010; FERREIRA; FERREIRA; DUARTE, 2007.

Quando produzidas em concentrações que não podem ser adequadamente
neutralizadas por sistemas antioxidantes endógenos, as EROs podem levar à oxidação de
biomoléculas como lipídios, proteínas e ácidos nucleicos. A modificação oxidativa destas
moléculas leva a uma ruptura da sinalização e do controle redox, causando perda da
funcionalidade celular por meio de um estado denominado estresse oxidativo (CERUTTI,
1991; LIOCHEV, 2013). A cronicidade desse processo possui relevantes implicações sobre o
fator etiológico de várias patologias, dentre elas, a esteatose hepática.
A patogênese da NAFLD é multifatorial e inclui alterações no metabolismo lipídico,
disfunção mitocondrial, estresse do retículo endoplasmático, inflamação e estresse oxidativo,
por desequilíbrio do controle redox. Sabe-se que os radicais livres exercem determinante
função na ativação ou inibição de vias de sinalização que modulam o metabolismo dos
lipídios celulares. Além disso, dados da literatura sugerem que o aumento dos níveis das
EROs pode induzir também vias de sinalização específicas que desencadeiam a resistência à
precoce da esteatose hepática (SERVIDDIO; BELLANTI; VENDEMIALE, 2013).
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Com o objetivo de combater o excesso de lipídios, os hepatócitos aumentam a ßoxidação tentando neutralizar e evitar o acúmulo no fígado. Porém, este aumento envolve
maior produção de radicais livres, com consequente peroxidação lipídica e estresse oxidativo,
gerando também maior probabilidade de inflamação hepática e esteatose (CHANG et al.,
2011).
A β-oxidação permite a oxidação de ácidos graxos em acetil-CoA, que é utilizado
como substrato para fosforilação oxidativa, formação de corpos cetônicos, ou outras reações
como a gliconeogênese ou lipogênese de novo. O aumento das EROs acontece quando a
oxidação de ácidos graxos passa a fornecer substratos excessivamente na ausência de um
controle positivo concomitante. Em face ao acúmulo de ácidos graxos e superprodução de
EROs, tem-se a ativação de proteínas desacopladoras (UCPs) que diminuem o potencial
eletroquímico transmembranar e a tensão intracelular de oxigênio, aumentando a taxa de
respiração. Na NAFLD, este processo, denominado retransmissão, é superativado
influenciando a eficiência da fosforilação oxidativa o que leva à disfunção mitocondrial e
consequentemente à ativação de outras vias de oxidação, como a microssomal e peroxissomal
(VACCA et al., 2015).
A oxidação peroxissomal é o primeiro passo da produção de H2O2, acarretando no
aumento do estresse oxidativo. A oxidação microssomal também possui participação na
desordem do equilíbrio redox. Em particular, os citocromos P4502E1 e P4504A (enzimas
microssômicas hepáticas) são as principais fontes microssomais de estresse oxidativo na
NAFLD. Ambos estão relacionados com o aumento da peroxidação lipídica e geração de
substâncias pró-oxidantes como o peróxido de hidrogênio, radical hidroxil e ânions
superóxido, causando citotoxicidade. Ainda, a alta atividade destas enzimas está comumente
associada com obesidade, diabetes e hiperlipidemia (ROBERTSON; LECLERCQ;
FARRELL, 2001; GUSDON; SONG; QU, 2014).
Dentre outros fatores, a progressão da esteatose simples à NASH pode ser
consequência da lipotoxicidade hepática causada pelo excesso de ácidos graxos que
estimulam uma produção excessiva de EROs. De certa forma, os mesmos agem
desencadeando uma variedade de respostas intracelulares, dentre elas a formação de TNF que,
por sua vez, ativa o fator nuclear (NF)-κB, diminuindo a ação antioxidante e resultando em
uma maior produção de EROs. O estímulo da cascata inflamatória pode envolver também a
produção descontrolada de citocinas, pró e anti-inflamatórias, como a leptina e a adiponectina,
respectivamente (NANJI, 2004; FUCHS; SANYAL, 2012).
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Resumidamente, levando em consideração o que já foi anteriormente descrito, tem-se
então: a ativação de vias lipogênicas por fatores de transcrição como SREBP-1 e ChREBP; a
menor secreção de triacilgliceróis hepáticos, a partir da síntese inibida de VLDL pelo SREBP1c; a diminuição da capacidade de oxidação e aumento da produção de EROs; aumento de
células de Kupffer; ativação de vias pró-inflamatórias, como TNF; e, consequente, maior
produção de EROs. Devido a elevação contínua desse estado de estresse, pode ser conduzida
uma resposta de disfunção e morte celular por apoptose (FIGURA 7).

Figura 7. Patogênese da progressão da esteatose à esteatohepatite não alcoólica. Os ácidos graxos são
fornecidos ao fígado através da ingestão dietética e da lipólise nos adipócitos. A transcrição do SREBP-1c é
cronicamente regulada resultando em lipogênse de novo. A inibição simultânea da síntese de VLDL resulta
em ruptura da exportação de triacilgliceróis. O excesso de ácidos graxos é armazenado em triacilgliceróis ou
metabolizado através de oxidação peroxissomal e mitocondrial. A oxidação excessiva levará à produção de
EROs e ao estresse oxidativo. Isso irá desencadear a resposta inflamatória e a apoptose, bem como ativação
de células estreladas. Fonte: Adaptado de Schreuder et al., 2008.

A fim de impedir ou diminuir essas consequências causadas pela ação das EROs e do
estresse oxidativo, existe um sistema antioxidante endógeno composto por enzimas. Estas são
capazes de estabilizar ou desativar os radicais livres antes que se liguem às células. Os
antioxidantes enzimáticos envolvem a GPx (glutationa peroxidase), a CAT (catalase) e a SOD
(superóxido dismutase) (VALKO et al., 2007; NOORI, 2012).
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Existem três isoformas da SOD: SOD-Cu/Zn citosólica (SOD1), SOD-Mn (SOD2)
mitocondrial e SOD-extracelular (SOD3). Independentemente de sua isoforma, a SOD é
responsável por catalisar a dismutação do O2•- em H2O2. Proteínas GPx consomem glutationa
(GSH) para converter H2O2 em água e oxigênio molecular. Nesta redução, duas moléculas de
GSH são oxidadas formando a glutationa oxidada (GSSG). A enzima glutationa redutase
volta a reduzir uma molécula de GSSG para duas moléculas de GSH, permitindo, assim, a
ação contínua da enzima glutationa peroxidase. E a catalase, uma enzima intracelular que está
localizada principalmente nos peroxissomos celulares e em menor quantidade no citosol,
catalisa a reação de H2O2 em H2O e O2 (DAVIES, 2000; RAHAL et al., 2014).
Além disso, estudos já mostraram que a paraoxonase (PON), uma enzima que previne
a produção e acúmulo de lipoperóxidos em partículas de lipoproteínas de baixa densidade
(LDL), também desempenha um papel importante na proteção contra o estresse oxidativo no
fígado esteatótico induzido pela dieta (MACKNESS; ARROL; DURRINGTON, 1991;
PEREIRA et al., 2016).

2.5 As folhas do araçazeiro (Psidium cattleianum Sabine)

O Brasil apresenta um dos principais centros de diversidade genética do planeta, com
mais de 55.000 espécies distribuídas em cinco principais biomas: Amazônia, Cerrado, Mata
Atlântica, Pantanal e Planícies do Pampa. No Bioma Cerrado já foram registradas mais de 12
mil espécies de plantas vasculares, das quais possuem utilização regional e muitas se
enquadram em mais de um tipo (MEDINA et al., 2011). De maneira geral, as plantas nativas
do Cerrado possuem utilidades importantes para a propriedade rural e várias espécies
destacam-se pela importância alimentar, madeireira, tintorial, ornamental, corticeira, melífera
e outros usos (FRANZON et al., 2009).
Atualmente, são mais de 58 espécies de frutas nativas conhecidas e utilizadas pela
população tradicional que vive no Cerrado, com as quais é possível garantir a diversificação e
o enriquecimento da alimentação humana. Apesar da ampla distribuição e importância das
suas espécies, são escassos os estudos taxonômicos e que avaliam o potencial destes como
alimentos funcionais (ROCHA et al., 2008).
Segundo HAAS (2011), dentre as espécies frutíferas nativas, a família Myrtaceae é
uma das mais conhecidas devido ao grande potencial tecnológico que a ela é atribuído. Atinge
em torno de 100 gêneros e 3.500 espécies de árvores e arbustos disseminados por quase todos
os continentes. No Brasil, a família Myrtaceae é representada por cerca de 1000 espécies,
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sendo uma das mais importantes. Nessa família está incluído o gênero Psidium, ao qual
pertencem, além das goiabeiras, os araçazeiros, que apresentam ampla distribuição no
território brasileiro, ocorrendo desde o Rio Grande do Sul até a Amazônia, bem como em
outras partes do mundo.
O nome araçá vem do tupi ara’sa, ou do guarani ara (céu) e aza (olho), que significa
fruta com olhos ou olhos do céu. Apresenta pelo menos 3 diferentes tipos: araçá comum,
araçá boi e araçá pera, sendo ainda pouco conhecido e utilizado para o consumo humano.
Entretanto, as espécies que merecem destaque, atualmente, são Psidium cattleianum Sabine
(FIGURA 8) e Psidium guineense, principalmente pelas características de seus frutos, como o
sabor exótico e boa aceitação (GIACOBBO et al., 2008). A polpa é suculenta e possui sabor
doce-ácido, agradável, podendo ser consumida in natura ou na forma de doces, geleias, sucos
e sorvetes (SILVA; PEREZ; PAULA, 2011).

Figura 8:Psidium cattleianum Sabine (araçá amarelo). Fonte:
próprio autor.

O araçá comum é popularmente conhecido como araçá-do-mato, araçá-do-campo e
araçá-amarelo (ROSA FETTER et al., 2010). De forma geral, o arbusto varia de 1 a 10 m com
córtex amarelado ou castanho - avermelhado, com manchas claras; folhas glabras, pecioladas;
flores solitárias, axilares ou às vezes abaixo das folhas; botões florais piriformes ou obovados
e frutos plurisseminados, elíptico-globosos ou obovados, amarelos ou vermelhos quando
maduros (FIGURA 9) (PEDROSA-MACEDO; DALMOLIN; SMITH, 2007).

30

io

A

B

Figura 9: A) Araçazeiro B) Folhas jovens. Fonte: Próprio autor.

Análises prévias indicaram que ocorrem diferenças na anatomia do lenho e na
morfologia foliar dos dois grupos de Psidium cattleianum. Segundo alguns estudos já
realizados, há essa diferença nas denominações taxonômicas devido ao fato de não haver
consenso entre os especialistas, além de as categorizações não serem utilizadas no momento
das determinações (ROSA FETTER et al., 2010).
Ainda, são encontradas na literatura duas formas ortográficas em relação ao nome da
espécie, Psidium cattleianum ou Psidium cattleyanum. A segunda forma faz referência ao
nome do horticultor inglês que cultivou essas sementes, William Cattley. Porém, a primeira, é
a maneira correta de se escrever devido à latinização implícita do nome “Cattley” para
“Cattleius”, segundo o Código Internacional de Nomenclatura Botânica, onde as latinizações
intencionais devem ser mantidas (PEDROSA-MACEDO et al., 2007).
Sabe-se que as espécies de frutas nativas contêm, além dos nutrientes essenciais e de
micronutrientes, diversos compostos secundários, como os pigmentos naturais, que atuam
como antioxidantes. Essas substâncias bioativas ou metabólitos secundários são também
conhecidos como fitonutrientes ou fitoquímicos. Devido as suas importantes propriedades,
efeitos biológicos e seus atributos sensoriais, vêm ocupando uma área de grande investigação,
pela enorme variedade de alimentos que os contêm (PEREIRA et al., 2012).
Dados da literatura sugerem que o estresse oxidativo e a inflamação são importantes
desencadeadores dos efeitos deletérios do envelhecimento e do desenvolvimento de doenças
neurodegenerativas relacionadas à idade. E que, os fitoquímicos de plantas alimentares podem
exercer efeitos benéficos através de sua capacidade de atenuar esse estresse oxidativo gerado
e suas principais consequências (RAMIREZ et al., 2012). Trabalhos anteriores comprovaram
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que as plantas pertencentes ao gênero Psidium possuem propriedades anti-inflamatórias,
analgésicas e anti-mutagênicas. Mais especificamente experimentos com o araçá
identificaram alta atividade antioxidante e alto conteúdo fenólico, sugerindo que, apesar das
poucas investigações sobre o fruto, este possui grande potencial nutricional e funcional
(MEDINA et al., 2011). Diante dos resultados obtidos com o araçá e visando que os
compostos fenólicos fazem parte do metabolismo secundário da planta, e, portanto, estão
presentes não só no fruto, mas também no caule e, principalmente, nas folhas, é possível que
os efeitos modulados pelas folhas sejam ainda mais potencializados do que os observados
com o fruto.
Alvarenga et al. (2013) identificaram, in vivo, que a o extrato hidroalcoólico das folhas
de Psidium cattleianum Sabine possui atividade analgésica e, in vitro, foi visto considerável
atividade antioxidante, além de não apresentar efeito citotóxico. A análise fitoquímica do
extrato revelou a presença de flavonóides, saponinas, antraquinonas e taninos. Em 2016, o
mesmo grupo encontrou um efeito antimicrobiano do extrato das folhas de Psidium
cattleianum Sabine, sugerindo um possível uso da espécie como uma planta medicinal contra
micro-organismos orais.
Outro estudo realizado com o extrato das folhas do araçazeiro, mostrou que o mesmo é
capaz de induzir a apoptose em células SNU-16 (linhagem celular de carcinoma gástrico
humano), via ativação de caspase-3, destacando o seu efeito antiproliferativo (MOON et al.,
2011). Im et al. (2012), utilizando a fração butanólica do extrato das folhas de Psidium
cattleianum Sabine também encontraram uma ação antiproliferativa. Foi observado que o
extrato inibe a expressão de metaloproteínases MMP-9 e MMP-2 por supressão da via
ERK1/2, sendo eficaz contra migração de células tumorais e metástase. A composição
encontrada do óleo consistiu principalmente de ácido D-glucurônico, quercetina 3glicuronídeos, loganina e xantiletina.
Castro et al., (2015) demonstraram que o óleo essencial das folhas de araçá diminui os
níveis de malondialdeído no fígado, nos rins e no cérebro de camundongos e que a
administração de diferentes doses do extrato não é tóxica aos animais. Apesar de a atividade
da catalase, in vivo, não ter sido significativa, o extrato apresentou uma eficiente atividade
antioxidante in vitro, além da capacidade antifúngica contra algumas cepas. A análise por
espectrômetro de massa caracterizou 97,5% da composição do óleo essencial, sendo a maior
quantidade de sesquiterpenos oxigenados (88,13%) seguidos de sesquiterpenos não
oxigenados (9,09%) e isocarofileno (59,62%).
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Existem ainda alguns trabalhos que relatam o uso das folhas de araçá como planta
medicinal, reafirmando o uso de plantas como recurso terapêutico, o que, inclusive, vem se
acentuando como forma complementar à medicina tradicional. Na cultura popular, as folhas
do araçazeiro são utilizadas na forma de chá para o tratamento de diabetes, hipertensão
arterial, dor abdominal e diarreia. Em alguns casos, é realizado também o uso tópico
(RITTER et al., 2002; VENDRUSCOLO; MENTZ, 2006; BATTISTI et al., 2013).
Apesar de serem encontrados na literatura trabalhos com as folhas de araçá, estes se
concentram principalmente na avaliação da ação do extrato hidroalcoólico ou do óleo
essencial das folhas. Sendo assim, é importante definir a composição centesimal, bem como a
composição fitoquímica das folhas do araçazeiro. Além disso, considerando a quantidade de
compostos bioativos presentes nas folhas, principalmente os polifenóis, é relevante também
estudar o efeito metabólico e molecular das folhas de araçá sobre a esteatose hepática não
alcoólica.
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3 OBJETIVOS

3.1. Objetivo Geral

Investigar os potenciais efeitos da farinha das folhas de araçá (Psidium cattleianum
Sabine) e seu possível mecanismo metabólico e molecular de modulação antioxidante no
modelo de esteatose hepática induzida por dieta hiperlipídica em ratas.

3.2. Objetivos Específicos
I – Avaliar a composição e a citotoxicidade, in vitro, da farinha das folhas.
II – Investigar os efeitos da farinha das folhas em ratas alimentadas com dieta
hiperlipídica sobre:
 As características nutricionais (ingestão, excreção e massa corporal);
 A bioquímica nutricional, através de metabólitos e perfil lipídico sérico;
 Os marcadores do dano oxidativo e a atividade das enzimas antioxidantes;
 Propriedades antioxidantes das folhas, por meio da atividade e expressão
gênica de enzimas antioxidantes;
 A deposição de lipídios e inflamação no fígado e no tecido adiposo.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 Coleta das folhas e obtenção da farinha

As folhas analisadas foram provenientes de árvores presentes na Universidade Federal
de Ouro Preto, em Ouro Preto – MG, colhidas nos meses de maio e junho de 2015. Foram
utilizadas folhas jovens sendo descartadas aquelas que apresentavam qualquer tipo de lesão.
Para a obtenção da farinha, as folhas foram lavadas em água filtrada, secas em estufa a 40ºC
(durante três dias) e pulverizadas. A farinha foi armazenada em saco plástico específico em
geladeira a 4ºC.

4.2 Confecção das exsicatas, depósito de material testemunho e cadastro no
Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento Tradicional
Associado (SISGEN)

Para a confecção das exsicatas foram coletadas três amostras de material fértil (com
flores adultas) com tesoura de poda manual. Para o processamento (herborização das
amostras) foram utilizadas folhas de jornal, papelão e prensas de madeira. Em seguida, o
material foi colocado em estufa à 37ºC durante uma semana, até apresentar-se completamente
seco. As exsicatas prontas foram entregues à curadoria do Herbário Professor José Badini
(OUPR). Foi realizado o preenchimento de uma planilha com os dados da planta coletados em
campo, de acordo com as instruções recebidas, e enviada para o endereço de e-mail do
herbário. Após esses procedimentos, foram recebidos uma ficha e o registro de depósito da
planta para fins de arquivamento. O número de registro do araçá depositado foi: OUPR
28376. De acordo com o Decreto nº 8.772/2016 de 11 de maio de 2016, foi realizado o
cadastro do projeto no SISGEN sob o número AF65D90.

4.3 Composição centesimal

Uma amostra da farinha das folhas foi separada para a determinação de umidade,
proteínas, lipídios totais, cinzas, fibras e carboidratos. As análises foram realizadas no
Laboratório de Nutrição Experimental da Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP).
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A umidade foi determinada utilizando-se o método de secagem em estufa à 105ºC, até
peso constante. Para a determinação de proteínas, a partir da obtenção do teor de nitrogênio
total, foi usado o método de Kjeldahl. O teor de cinzas foi obtido por meio da calcinação da
amostra em mufla com temperatura entre 550 e 600º por 20 a 30 min (AOAC, 1998). Os
lipídios totais foram extraídos com éter de petróleo, onde o extrator utilizado foi do tipo
Soxhlet, conforme procedimento descrito nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz
(2008). Para as fibras utilizou-se o método de determinação de fibra em detergente neutro aparelho digestor para fibra Tecnal/TE-149. A fibra em detergente neutro (FDN) é constituída
por celulose, hemicelulose e lignina. Por fim, os teores de carboidratos foram determinados
por diferença em relação aos demais componentes.

4.4 Capacidade antioxidante da farinha das folhas

A capacidade antioxidante da farinha das folhas foi determinada através do método do
2,2-difenil-1picril-hidrazil (DPPH) (BRAND-WILLIAMS; CUVELIER; BERSET, 1995).
Esse método baseia-se na transferência de elétrons de um composto antioxidante para o
radical DPPH em solução de metanol.
Em tubos de ensaio, 3,9 mL de solução de DPPH 60 μM, dissolvidos em metanol
80%, e 100 μL de solução com a farinha em diferentes concentrações e de água destilada
(amostra controle). Utilizou-se Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico)
como antioxidante de referência. Do mesmo modo, foram adicionados em tubos de ensaio 3,9
mL de solução de DPPH e 100 μL de solução de Trolox em diferentes concentrações (100 a
1000 μM) em metanol 80%. Logo após, cada tubo foi homogeneizado e mantido na ausência
de luz por 30 minutos à temperatura ambiente. A atividade foi determinada através da redução
da absorbância do radical DPPH a 515nm. Os valores de absorbância versus a concentração
de Trolox foram usados para construir um gráfico. Foi realizada uma regressão linear, onde a
equação da reta e os valores de absorbância das amostras constituíram o cálculo da
capacidade antioxidante (Trolox equivalent antioxidant capacity - TEAC), expressos em μM
de equivalente de Trolox/g.

4.5 Conteúdo de polifenóis e flavonoides totais da farinha das folhas

O conteúdo de polifenóis totais foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteu
(GEORGÉ et al., 2005). Neste método o reagente de Folin-Ciocalteu, uma mistura dos ácidos
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fosfotungstico (H3PW12O40) e fosfomolíbdico (H3PMo12O40), se reduz ao oxidar os compostos
fenólicos, produzindo óxidos de tungstênio (W8O23) e molibidênio (Mo) de cor azul que
absorvem no comprimento de onda de 760nm. Inicialmente 100 µL do extrato da farinha foi
diluído em 9,9 mL de água destilada. Em tubos de ensaio, 2,5 mL do reagente de Folin
diluído em água destilada (1:10) e adicionado a 500 μL da amostra diluída ou solução padrão
de ácido gálico em diferentes concentrações (5, 10, 15, 20 e 25 mg/L) para obtenção da curva
de calibração. Para o branco foi utilizada água destilada. Após 2 minutos em temperatura
ambiente, foi adicionado 2 mL de solução de carbonato de sódio (7,5%) e misturado. Após
incubação por 15 minutos a 50 ºC colocou-se a mistura em banho de gelo. As absorbâncias
relativas ao branco foram determinadas a 760nm. Todas as análises foram realizadas em
triplicata. Os valores de absorbância versus a concentração de ácido gálico foram usados para
construir um gráfico. Após análise de regressão linear a obtenção da equação da reta e os
valores de absorbância da amostra constituíram o cálculo da concentração de polifenóis. O
conteúdo foi expresso em mg de equivalentes de ácido gálico (GAE) por 100g de amostra.
O conteúdo de flavonoides totais foi determinado por método colorimétrico, segundo
Hossain e Rahman (2011) . Este método se baseia no uso do cloreto de alumínio, onde o
cátion alumínio forma complexos estáveis com os flavonoides, ocorrendo na análise
espectrofotométrica um desvio para maiores comprimentos de onda e uma intensificação da
absorção. Dessa maneira, é possível determinar a quantidade de flavonoides, evitando-se a
interferência de outras substâncias fenólicas, principalmente os ácidos fenólicos. Uma
alíquota de 0,5 mL da farinha diluída em água foi adicionada a 0,1 mL de cloreto de alumínio
10%, 0,1 mL de acetato de potássio 1M e 4,3 mL de água destilada. As amostras foram
homogeneizadas a temperatura ambiente e após 30 minutos a absorbância foi determinada a
415 nm em espectrofotômetro. Quercetina (3,125 a 100 µg/mL) foi utilizada como flavonoide
padrão para a construção da curva de calibração. O branco foi preparado utilizando água
destilada no lugar da amostra. Todas as análises foram realizadas em triplicata. O conteúdo de
flavonoides totais foi expressos como equivalentes de quercetina (EQ) por 100g de amostra.

4.6 Identificação de flavonoides por cromatografia líquida de ultra eficiência

A identificação de flavonoides presentes na farinha das folhas foi realizada por
cromatografia líquida de ultra eficiência (do inglês - Ultra performance liquid
chromatography – UPLC). Inicialmente, foi preparado um extrato etanólico da farinha por
ultrassom (3 ciclos de 60 min). O extrato foi concentrado a 40ºC em rotavapor (Rotavapor
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Büchi- Modelo R-300) e colocado em estufa, também a 40 ºC, até completa secagem. Para a
análise, 5 mg do extrato seco foi ressuspendido em 1 mL de metanol grau HPLC (SigmaAldrich® - EUA) e filtrada em filtro difluoreto de polivinilideno 0,2 μm (Chromafil® - GER).
O perfil cromatográfico do extrato da farinha das folhas foi obtido através de HPLC acoplado
à detectores de arranjo de diodos (detecção UV 220 a 400 nm) e de espectrômetro de massas
com ionização por eletrospray (HPLC-DAD-ESI-MS). Foi utilizado o equipamento HPLC
ACQUITY (Waters Corporation® - EUA), coluna CSH130 C18 (1,7 μm; 50 x 3 mm) em
forno a 40 °C com fluxo de fase móvel de 0,3 mL/minuto e 4 μL de amostra foram injetados.
Foi empregado um gradiente de água (H2O) 0,1% ácido fórmico – acetonitrila (ACN) 0,1 %
ácido fórmico, com um período de eluição gradiente linear (5 – 95 % de ACN, em 10
minutos), mantendo-se, a seguir, eluição isocrática (95% de ACN, durante 1 minuto), para
retornar a condição inicial (95 % de ACN) foram necessários 2 minutos, totalizando 13
minutos de corrida. Os espectros de massas foram obtidos no modo positivo e negativo de
ionização, com voltagem do capilar de 3,5 kV. As análises foram realizadas no Laboratório de
Fitoquímica da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais.

4.7 Ensaio de citotoxicidade com MTT

A técnica de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)- 2,5-difeniltetrazólio) é um
ensaio quantitativo, colorimétrico. O método baseia-se na redução do tetrazólio à cristais de
formazana, através da ação de enzimas mitocondriais, como a succinato desidrogenase,
fornecendo então uma medida da função mitocondrial. A quantidade de cristais de formazana
formada é diretamente proporcional ao número de células viáveis (MOSMANN, 1983).
Células HEPG2, linhagem celular de câncer hepático humano, foram plaqueadas (1 x
105 células) em microplacas de 96 poços com meio de cultura DMEM suplementado com
10% de soro bovino fetal (SBF), totalizando volume final de 160 μL e incubadas por 24 horas
em estufa umidificada com CO2 5% a 37ºC, para adesão das células. Após 24 horas, o meio
de cultura foi retirado e adicionou-se meio DMEM e a farinha das folhas, sendo que os
controles receberam apenas meio. As células foram incubadas por 24 horas e, em seguida, o
sobrenadante foi retirado e os poços lavados com PBS. Posteriormente, foram adicionados
200 μL por poço de uma solução contendo 5 mg/mL de MTT em DMEM e incubadas por 1 h
a 37 °C. A solução de MTT foi então removida e 100 μL de DMSO foram adicionados a cada
poço. A absorbância foi lida em leitor de ELISA a 570 nm. Para avaliar a porcentagem de
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viabilidade celular foi utilizada a fórmula abaixo, no qual se atribuiu 100% de viabilidade ao
controle.

4.8 Animais

Foram utilizadas 32 ratas Fischer, com aproximadamente 40 dias de idade e peso
médio de 120g, adquiridos no Laboratório de Nutrição Experimental (LABNEX) da
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Ouro Preto – MG. Os animais foram mantidos
em gaiolas metabólicas individuais, dispostas em ambiente com controle de temperatura,
ventilação e umidade. As dietas e a água foram oferecidas ad libitum. Todos os
procedimentos como alimentação, contenção, protocolos experimentais, eutanásia, entre
outros, foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFOP
(Protocolo nº 2013/40) (ANEXO A).

4.9 Delineamento experimental

Os animais foram divididos em 4 grupos, de acordo com o tratamento recebido: grupo
controle (C), recebeu dieta AIN-93M padrão (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993);
hiperlipídico (H), dieta hiperlipídica com 25% de óleo de soja e 2% de colesterol (MATOS et
al., 2005); controle folha (CFo), dieta AIN-93M padrão acrescida de 2% da farinha das folhas;
hiperlipídico folha (HFo), dieta hiperlipídica acrescida de 2% da farinha das folhas. Todos os
animais dos grupos foram pesados semanalmente ao longo do experimento, sendo realizada
na 4ª e 5ª semana o controle da ingestão alimentar e da excreção de fezes. Após 8 semanas de
experimento os animais foram mantidos em um período de jejum de 12 horas, pesados e
eutanasiados. A eutanásia foi realizada a partir da anestesia com isoflurano e posterior
exsanguinação. O sangue, recolhido para a obtenção do soro e do plasma, e os órgãos (fígado
e gordura abdominal) foram armazenados a -80°C para análises posteriores. Fragmentos do
fígado, foram armazenados em formol 10%, para análises histológicas.
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4.10 Dietas

Como citado anteriormente, as dietas oferecidas corresponderam ao tipo de tratamento
de cada grupo: C, H, CFo e HFo. As composições estão descritas na tabela 1. As quantidades
dos componentes são descontadas em relação ao carboidrato para compor 1 Kg de dieta.
Todas as dietas foram produzidas no Laboratório de Nutrição Experimental da UFOP,
embaladas em sacos plásticos devidamente identificados e armazenadas a 4°C, sendo
utilizadas ao longo do experimento.

Tabela 1. Composição das dietas experimentais (g/1000g de dieta)
Componentes

Dietas
C

H

CFo

HFo

Colina

2,5

2,5

2,5

2,5

Metionina

3,2

3,2

3,2

3,2

Colesterol

0

20

0

20

Mis. Vitaminas 1

10

10

10

10

Farinha Folhas

0

0

20

20

Mist. Minerais 2

35

35

35

35

Celulose

50

50

50

50

Sacarose

100

100

100

100

Caseína

140

140

140

140

Óleo de Soja

40

250

40

250

619,3

389,3

599,3

369,3

Amido de Milho
1

- Mistura de Vitaminas (expresso em g/Kg da mistura): Niacina - 3/ Pantotenato de Cálcio - 1,6/Piridoxina
HCl - 0,7/Tiamina HCl - 0,6/Riboflavina - 0,6/Ácido Fólico - 0,2/Biotina - 0,02/Cianocobalamina - 2,5/Vitamina
E (500 IU/g) - 15/Vitamina A (500.000 IU/g) - 0,8/Vitamina D (400.000 IU/g) - 0,25/Vitamina K 0,075/Sacarose q.s.p. 1Kg. As vitaminas foram adquiridas da Merk, Darmstadt, Alemanha.
2
- Mistura de Minerais (expresso em g/Kg da mistura): NaCl - 74/KI - 0,01/Citrato Tripotássico - 28/CaCO3 357/MnCO3 - 0,63/Citrato de Ferro - 6,06/ MgO - 24/ K2SO4 - 46,6/ KH2PO4 - 250 / ZnCO3 - 1,65/CuCO3 0,3/Na2SeO4 0,01/(NH4)6MoO24. 4 H2O - 0,00795. Os sais foram adquiridos do Reagen, Rio de Janeiro,
Brasil.

4.11 Obtenção do soro e do plasma

O sangue foi coletado através do plexo braquial e posteriormente foi centrifugado a
10.000 rpm por 10 minutos para obtenção do soro. Para se obter o plasma foi adicionado
previamente aos tubos 15 μL de anticoagulante Glistab®, ambos foram armazenados a -80°C.
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4.12 Análises bioquímicas

As dosagens bioquímicas de colesterol-HDL, colesterol total, triacilgliceróis, proteínas
totais, albumina, glicose, aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase (ALT)
foram realizadas utilizando-se kits comerciais Labtest Diagnóstica S.A. de acordo com as
instruções do fabricante. A concentração de globulinas foi obtida por meio da diferença entre
proteínas totais e albumina:
Globulinas (g/dL) = proteínas totais (g/dL) – albumina ((g/dL)

Os níveis séricos de adiponectina foram determinados pelo método de imunoensaio do
tipo Elisa sanduíche. As dosagens dos marcadores do dano oxidativo e das enzimas
antioxidantes: paraoxonase (PON), peroxidação lipídica, proteína carbonilada, catalase,
glutationa, superóxido dismutase (SOD), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase
(GR) e glutationa S-transferase (GST) foram realizadas através de seus respectivos
protocolos.

4.13 Protocolos de análise das defesas antioxidantes e da concentração de
marcadores do estresse oxidativo

4.13.1 - Paraoxonase - Atividade paraoxonásica

A atividade paraoxonase da enzima paraoxonase, é determinada usando o paraoxon
como substrato, tendo como base a velocidade de hidrólise deste, com a liberação do
paranitrofenol, conforme descrito por Beltowski et al. (2002).

Procedimento da dosagem:

Primeiramente, foi preparada uma solução contendo 9 mL de tampão glicina/NaOH a
50mM; pH 10,5 contendo CaCl2 a 0,9mM e 2μL de paraoxon. Posteriormente, em um tubo de
polipropileno adicionou-se 780μL dessa solução e 20μL de soro. A solução foi
homogeneizada e as absorbâncias das amostras lidas no espectrofotômetro a 412nm, a cada
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minuto, por 3 vezes. O branco (tubo com 780μL da solução preparada inicialmente e 20μL de
água) foi utilizado para acertar o aparelho.

Cálculo:

Segundo Beltowski et al. (2002) 1U da enzima paraoxonase é equivalente à hidrólise
de 1mmol de paraoxon por minuto (usualmente a atividade dessa enzima é representada em
unidade por mL de soro). A formação do paranitrofenol foi calculada segunda a lei de
Lambert Beer, cujo coeficiente de extinção molar a 412 nm é 18290 L.mol-1.cm-1. A atividade
paraoxonase da enzima paraoxonase é calculada pela seguinte fórmula:

A absorbância utilizada nessa expressão é o delta obtido das três absorbâncias lidas
(absorbância final – absorbância inicial / 2).

4.13.2 Catalase

A atividade da catalase foi determinada de acordo com Aebi (1984). O método baseiase na decomposição do H2O2 pela enzima observada durante 3 min por espectrofotometria a
240 nm. Resumidamente, 100 mg de tecido hepático foi homogeneizado em 1 mL de tampão
fosfato 100 mM (pH 7,2) e em seguida centrifugado a 10.000 g por 10 minutos à 4 ºC. O
sobrenadante retirado foi usado como amostra biológica. Em um tubo de polipropileno foi
colocado 50 μL de tampão fosfato 100 mM, (pH 7,2) e 40 μL de água destilada. Em seguida,
foram adicionados 10 μL da amostra e a reação iniciada pela adição de 900 μL de H2O2 (10
mM). As absorbâncias foram determinadas exatamente a cada minuto, durante três minutos a
240 nm. Água destilada foi utilizada como branco.
A concentração de H2O2 foi calculada segundo a lei de Lambert Beer:
A=bxɛxc
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Onde:
A = absorbância,
ε = coeficiente de extinção molar em unidades de mol-1cm-1
b = caminho óptico,
c = concentração de H2O2 expressa em mol L-1
A absorbância utilizada corresponde ao delta de absorbância por minuto. Utilizou-se o
coeficiente de extinção molar do peróxido de hidrogênio (39,4 M-1cm-1). A atividade da
catalase foi determinada pela diminuição da absorbância a 240 nm causada pela hidrólise do
H2O2 (uma unidade de catalase é equivalente a hidrólise de 1 μmol de H2O2 por minuto). Os
resultados foram expressos em unidade por miligrama de proteína.

4.13.3 Peroxidação lipídica no fígado - Substâncias reativas ao ácido
tiobarbitúrico (TBARS)

A peroxidação lipídica no fígado foi determinada através do ensaio de substâncias
reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (BUEGE; AUST, 1978). O método baseia-se na
capacidade do ácido tiobarbitúrico (TBA) em se ligar a produtos de oxidação lipídica.
Inicialmente, 100mg de tecido foi homogeneizado em 1 mL de tampão Tris-HCl (20mM) e
centrifugado a 4 ºC por 10 minutos a 10.000g. Em seguida, 250 μL do sobrenadante foi
misturado com 125 μL de ácido tricloroacético (TCA) (28 % p/v em HCL 0,25 M), 125 μL de
ácido tiobarbitúrico (TBA) (1% em ácido acético) e 62,5 μL de butilhidroxitolueno (BHT)
(5mM em etanol). Esta mistura foi homogeneizada em vórtex, posteriormente aquecida por 15
minutos a 95 ºC e colocada no banho de gelo por 5 minutos. Para melhor separar as fases, foi
adicionado butanol (na mesma proporção da amostra final) e centrifugado a 10000g por 10
min. A absorbância foi determinada a 535 nm. Os níveis de TBARS foram determinados por
regressão linear, onde a equação da reta da curva de tetrametoxipropano (utilizado como
solução padrão) e os valores das absorbâncias das amostras constituíram o cálculo.

4.13.4 Proteína Carbonilada por Oxyblot

A quantidade de proteínas oxidadas foi avaliada usando o método Oxyblot, adaptado
de Bio-Rad e Millipore. As amostras de proteína foram derivatizadas em uma solução
contendo 2,4-dinitrofenil-hidrazina (DNPH) 10 mM e ácido trifluoracético 10%, segundo
Levine et al. (1990). A reação foi interrompida imediatamente após 20 min de incubação por
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neutralização com Tris base 2M e glicerol 30%, em seguida separados por SDS-PAGE 15%
com 5 μg de proteína por canaleta, obtendo dois géis idênticos. O primeiro gel foi corado com
Coomassie Brilliant Blue R250 (27816, Sigma); o segundo foi transferido eletroforeticamente
para uma membrana de nitrocelulose, e processado para western blotting usando um anticorpo
anti-2,4-dinitrofenol de coelho (1: 2000, D9656; Sigma) que havia sido incubado com IgGHRP anti-coelho (1: 5000). Os imunocomplexos foram visualizados por quimiluminescência
usando o reagente ECL, de acordo com as instruções do fabricante. A densidade de oxidação
proteica foi identificada pela intensidade das bandas, utilizando o software Quantity One
(4.6.6-Bio-Rad).

4.13.5 Glutationa Peroxidase

A atividade da glutationa peroxidase foi determinada de acordo com o método
proposto por Paglia & Valentine, com modificações (PAGLIA; VALENTINE, 1967). O
método baseia-se na oxidação da glutationa reduzida (GSH), catalisada pela glutationa
peroxidase, acoplada a reciclagem da GSSG através da reação catalisada pela enzima
glutationa redutase que utiliza o NADPH como cofator. Uma alíquota de 100 mg de tecido
hepático foi homogeneizada em 1 mL de tampão Tris HCL 50mM, pH 7,0, contendo 1 mM
de EDTA. Após centrifugação o sobrenadante foi recolhido. Em uma microplaca de 96 poços
foram adicionados 75 µL de tampão de ensaio, 5 µL de sobrenadante, 20 µL de GSH 42 mM
e 50 µL do mix composto por NADPH a 2 mM, glutationa redutase a 4 U/mL e azida sódica a
40 mM. A azida sódica é adicionada para inibir a atividade da catalase que também utiliza
peróxido de hidrogênio como substrato. A reação foi iniciada pela adição de 50 µL de
peróxido de hidrogênio (H2O2) a 1 mM, utilizado como substrato da reação. A decomposição
do NADPH foi monitorada em um leitor de placas a 340 nm. Foram realizadas seis leituras,
com intervalo de dez segundos entre elas. A atividade da GPx foi calculada utilizando a
fórmula:
Atividade da GR = ∆A340 x VR
3,73
Onde:
ΔA340 = delta de absorbância por minuto.

VA
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3,73 = coeficiente de extinção molar do NADPH em unidades de μmol-1 cm-1 ajustado para
microplaca de 0,6 cm.
VR = volume da reação em mL.
VA = volume da amostra em mL.
Uma unidade de enzima é definida como a quantidade de enzima que causa a oxidação de 1
μmol de NADPH por minuto a 25ºC e a atividade foi expressa em U/ mg de proteína.

4.13.6 Glutationa Redutase

A determinação da atividade enzimática da glutationa redutase (GR) é baseada na
redução da glutationa oxidada pelo NADPH na presença de glutationa redutase
(CARLBERG; MANNERVIK, 1985). Alíquotas de 100 mg de fígado foram homogeneizadas
em 1 mL de tampão fosfato de potássio 100 mM, pH 7,5, contendo 1 mM de EDTA. Após
centrifugação, o sobrenadante foi recolhido. Em uma microplaca de 96 poços foram
adicionados 35 μL de tampão, 100 μL de GSSG 2 mM e 15 μL de sobrenadante A reação foi
iniciada pela adição de 50 μL de NADPH 2 mM. A atividade de GR foi mensurada
espectrofotometricamente pela redução da absorbância causada pela oxidação do NADPH a
340 nm. Foram realizadas 11 leituras, com intervalo de 10 segundos, e a atividade foi
calculada de acordo com a equação:
Atividade da GR = ∆A340 x VR
3,73

VA

Onde:
ΔA340 = delta de absorbância por minuto.
3,73 = coeficiente de extinção molar do NADPH em unidades de μmol-1 cm-1 ajustado para
microplaca de 0,6 cm.
VR = volume da reação em mL.
VA = volume da amostra em mL.
Uma unidade de enzima é definida como a quantidade de enzima que causa a oxidação de 1
μmol de NADPH por minuto a 25ºC e a atividade específica foi expressa em U/ mg de
proteína.
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4.13.7 Glutationa S-transferase

O método de determinação da atividade da enzima glutationa s-transferase (GST) tem
como fundamento a medição da conjugação do 1-cloro-2,4-dinitrobenzeno (CDNB) com
glutationa reduzida (HABIG et al., 1974). Esta conjugação é acompanhada por um aumento
na absorbância a 340 nm. Sendo que a taxa de aumento é diretamente proporcional à
quantidade de GST na amostra. Para o preparo do homogenato foram adicionados em tubos
de polipropileno 100 mg de fígado e 1 mL de tampão fosfato 0,1 M, pH 7,0, com EDTA 2
mM. Após homogeneização, os tubos foram levados à centrífuga por 15 minutos, a 10000 g a
4ºC. O sobrenadante foi recolhido. Em um poço da microplaca foram adicionados 170 μL de
tampão fosfato 100 mM, pH 6,5, contendo Triton X- 100 0,1% e 20 μL de glutationa reduzida
(SIGMA) 20 mM em água destilada, sendo este considerado como branco. Nos poços testes,
foi adicionado 150 μL de tampão fosfato, 20 μL de sobrenadante diluído em tampão fosfato
com EDTA e 20 μL de glutationa reduzida 20 mM. Para dar início à reação, acrescentaram-se
em todos os poços 10 μL de CDNB (SIGMA) 20 mM em etanol 95%. As absorbâncias foram
determinadas a cada minuto a 340 nm, por 5 minutos. Para o cálculo da atividade da GST,
utilizou-se o delta de absorbância por minuto na equação que se segue:

Atividade de GST =

∆Abs/min
0,00503 µM-1

x

0,2 mL x

diluição da amostra

0,02 mL

Onde:
0,00503 µM-1 = coeficiente de extinção molar do CDNB.
O resultado foi expresso em U/mg de proteína, em que uma unidade equivale a conjugação de
1 nmol de CDNB com glutationa reduzida por minuto.

4.13.8 Superóxido Dismutase

A atividade da superóxido dismutase foi determinada baseada na formação de
hidroxibenzoquinona pela auto oxidação do pirogalol e a inibição da redução do MTT
(MARKLUND; MARKLUND, 1974). O superóxido é gerado por auto oxidação do pirogalol
em meio básico e a SOD compete por este radical inibindo a auto oxidação. A quantidade de
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enzima necessária para promover 50% de inibição da auto oxidação do pirogalol é
considerada como uma unidade de atividade enzimática.
Inicialmente, 100 mg de tecido foram homogeneizados em 1 ml de tampão fosfato 0,1
M, pH 7,2. Após centrifugação a 12000 g durante 10 minutos a 4 ° C, o sobrenadante foi
recolhido e utilizado como amostra. Em uma placa de 96 poços foram adicionados 30 μL da
amostra (1,5 μL de sobrenadante + 28,5 μL de tampão), 99 μL de tampão, 6 μL de MTT e 15
μL de pirogalol. A placa foi então incubada a 37 ° C durante 5 minutos. A reação foi
interrompida pela adição de 150 μl de DMSO. As absorbâncias foram determinadas
espectrofotometricamente a 570 nm. A absorbância da amostra foi dividida pela absorbância
do padrão e corrigida pela quantidade de proteínas encontrada na amostra.

4.14 Determinação de lipídios nas fezes

Inicialmente, 200 mg das amostras (fezes secas e maceradas de cada animal) foram
maceradas novamente com 1,9 mL de clorofórmio/metanol (2:1), utilizando-se um bastão de
vidro, e homogeneizadas no vórtex durante 3 minutos. À mistura foram adicionados 0,4 mL
de metanol puro e posteriormente realizada a centrifugação na posição 3 da centrífuga
Centribio Modelo 80-2B por 10 minutos. O sobrenadante foi transferido para tubo de ensaio
seco, pesado e identificado. A esta solução foi acrescentado mais 0,8 mL de clorofórmio puro
e 0,64mL de solução aquosa de NaCl a 0,73% e esta agitada em vórtex e novamente
centrifugada por 10 minutos.
O sobrenadante foi descartado e as paredes internas dos tubos lavadas com 0,3 mL de
solução de Folch - clorofórmio/metanol/água/ NaCl 0,2% (3: 48: 47: 2). Este procedimento
foi repetido por 3 vezes e após cada lavagem o sobrenadante foi descartado. Os extratos
lipídicos foram secos em estufa semi-aberta a 40º C (FOLCH; LEES; STANLEY, 1957). Os
lipídios secos foram ressuspendidos em isopropanol, e a concentração de colesterol total e
triacilgliceróis foi determinada utilizando-se kits comerciais Labtest Diagnóstica S.A.

4.15 Determinação de lipídios no fígado

A determinação da gordura no fígado também foi realizada segundo método descrito
por FOLCH et al. (1957). Inicialmente, 400 mg das amostras (fígado de cada animal) foram
homogeneizadas em tubos de polipropileno com 1mL de solução de clorofórmio/metanol
(2:1), utilizando-se o homogeneizador de mão. Foram 4 homogeneizações de 1 mL, sendo
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que a cada homogeneização o volume foi transferido para o tubo de vidro. Ao final, foram
adicionados mais 4 mL da solução de homogeneização ao tubo, totalizando 8 mL. Em seguida
as amostras foram passadas no vórtex por 3 minutos e os próximos passos foram realizados
como descrito anteriormente, para a extração nas fezes.

4.16 Ensaio de qRT-PCR quantitativa em tempo real

4.16.1. Extração do RNA total
O RNA total dos tecidos adiposo e hepático foi extraído utilizando o sistema SV Total
RNA Isolation System (Promega Corporation, Madison, EUA) de acordo com as instruções
do fabricante. Para o tecido adiposo foi realizada uma extração prévia com trizol. A
concentração e pureza do RNA total foi verificada pela razão 260/280 nm no
espectrofotômetro Nano Vue da GE Healthcare (Reino Unido).

4.16.2. Síntese do cDNA

O ácido desoxirribonucléico complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 2 µg de
RNA total utilizando o kit Hight-Capacity cDNA Reverse Transcription da Applied
Biosystems, (Foster City, CA, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. O meio de
reação continha 2 µL de tampão 10x (500 mM de KCl, 100 mM deTris-HCl, 25 mM de
MgCl2, pH 8,3), 0,8 µL da mistura de desoxiribonucleotídeos trifosfatados (dNTPs) 100 mM,
2 µL de primers randômicos e 1 µL da enzima transcriptase reversa MultiScribe (50 U/µL). A
reação foi realizada nas seguintes condições, 10 minutos a 25°C, seguido de 120 minutos a
37°C e 5 minutos a 85°C no termociclador Biocycler modelo MJ96+.

4.16.3. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores (primers)

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a amplificação dos transcritos de
interesse foram desenhados de acordo com sequências de mRNA de Rattus novergicus
depositadas no GenBank (National Center for Biotechnology Information) utilizando o
programa Primer-BLAST e estão descritos na tabela 2.
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Tabela 2- Sequência dos oligonucleotídeos inicadores utilizados para a análise de qRT-PCR.
Genes (tecido adiposo)
rRNA18S
PPAR-γ
ACC
HSL
CPT1-α
LPL
SCD1
ADIPOQ
Genes (fígado)
ADIPOR1
ADIPOR2
PON1
PON2
PON3
APOA1

Sequências
F: 5′-GTAAGTGCGGGTCATAAG-3′
R: 5′-CCATCCAATCGGTAGTAGC-3′
F: 5’-TGTCGGTTTCAGAAGTGCCTTG-3’
R: 5’-TTCAGCTGGTCGATATCACTGGAG-3’
F: 5’-AGGAAGATGGTGTCCGCTCTG-3’
R: 5’-GGGGAGATGTGCTGGGTCAT-3’
F: 5’-CTGGAGTTAAGTGGGCGCAAG-3’
R: 5’-CAGACACACTCCTGCGCATAGAC-3’
F: 5’-ATATTGGGCACAGTCCCCTG-3’
R: 5’-TGTGAAGAAACAACCCCCAGA-3’
F: 5’-GTTGCGTGCAAAGTGAGGAG-3’
R: 5’-AACAAAAGAGCGGCAACGAG-3’
F: 5’-TGCATCCAGCTTCGTTCCTT-3’
R: 5’-GAAAGGTTGCCTGGGCTTTG-3’
F: 5’-GCGAATGGGAACATTGGGGA-3’
R: 5’-CTGGAATGACAGGAGCGGAA-3’

Sequências
F: 5’-AGAGTCGACAGGCCTAAGTGT-3’
R: 5’-GCTTCAGCTTGAGGAGAGGTT-3’
F: 5’-TACACACAGAGACGGGCAAC-3’
R: 5’-AAAGGCAGAGAATGGCTCCC-3’
F: 5’-AAGCTGGCTACACCCACATC-3’
R: 5’-CAACATTCGTTGGTGAGCGG-3’
F: 5’-TTCTTCAGGCGACATCTGGG-3’
R: 5’-TCTGACGAGGGAGGATGGTT-3’
F: 5’-AAGCTTTGCACCAGACAAGC-3’
R: 5’-GTCCTGGTCGAACCCATCAC-3’
F: 5’-TTGGTCGCCTACAGGAACAG-3’
R: 5’-TGGAATTCATCCAGGTGGGG-3’

F: 5’-GCTCTAATCACGACCCACT-3’
R: 5’-CATTCTCCCAGTTGATTACATTC-3’
F:5’-GAGCAGAAGGCAAGCGGTGAA-3’
SOD-Zn
R: 5’-CCACATTGCCCAGGTCTC-3’
F: 5’-CAGTTCGGACATCAGGAGAAT-3’
GPx
R: 5’-AGAGCGGGTGAGCCTTCT-3’
ACC
F: 5’-AGGAAGATGGTGTCCGCTCTG-3’
R: 5’-GGGGAGATGTGCTGGGTCAT-3’
CPT1-α
F: 5’-ATATTGGGCACAGTCCCCTG-3’
R: 5’-TGTGAAGAAACAACCCCCAGA-3’
FAS
F: 5’-CTTGGGTGCCGATTACAACC -3’
R: 5’-CAGACACCTTCCCATCACACA -3’
F: 5’-TGCATCCAGCTTCGTTCCTT-3’
SCD1
R: 5’-GAAAGGTTGCCTGGGCTTTG-3’
F: CCCAGCACATCCAGACAGACA
NrF2
R: GGCTGGGAATATCCAGGGCAA
rRNA 18S: Ácido ribonucleico ribossomal 18S; PPAR-γ, Receptor gama ativado por proliferadores
peroxissomais; ACC: Acetil Co-A carboxilase; HSL: Lipase hormônio sensível; CPT1-α, Carnitina palmitoil
transferase 1 alfa; LPL: Lipase lipoproteica; SCD: estearoil-CoA desaturase; ADIPOQ: Adiponectina;
ADIPOR1: receptor 1 de adiponectina; ADIPOR2: receptor 2 de adiponectina; PON 1, 2 e 3: paraoxonase 1, 2 e
3; APOA1: Apolipoproteína A-1; SOD-Mn: Superóxido dismutase mitocondrial; SOD-Zn: Superóxido
dismutase citosólica; GPx: Glutationa peroxidase. FAS: Ácido graxo sintase. NrF2: Fator nuclear eritroide 2
relacionado ao fator 2.

SOD-Mn
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4.16.4. qRT-PCR quantitativa em tempo real

Para a análise da expressão dos genes em estudo foi utilizada a técnica da reação em
cadeia da polimerase quantitativa pós-transcrição reversa (qRT-PCR). A quantificação dos
produtos formados durante os ciclos de amplificação foi realizada com o reagente Power
SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). As reações foram realizadas em placas
de 96 poços, com um volume final de reação de 12 µL, foram pipetados 1 µL de cDNA (100
ng), 0,5 µL de cada primer (forward e reverse, 10 µM), 6 µL de SYBR® Green Master Mix, o
volume final foi ajustado com água livre de DNAse. As reações foram realizadas nas
seguintes condições, 50°C por 2min, 95° C por 10 min e então 40 ciclos de 95°C por 15s
(desnaturação) e 60°C por 1min (anelamento dos primers e extensão dos produtos) no
termociclador ABI 7500 (Applied Biosystems). O gerenciamento do termociclador e a coleta
dos dados gerados durante a amplificação foram realizados pelo programa 7500 Software
(Applied Biosystems). Todas as análises foram realizadas em triplicata técnica. A
especificidade dos produtos obtidos foi confirmada pela análise das curvas de dissociação do
produto amplificado ao final de cada reação.
Os dados obtidos foram analisados utilizando o método de quantificação relativa da
expressão gênica (Ct comparativo ou ∆∆Ct), que permite quantificar diferenças no nível de
expressão de um gene específico entre as diferentes amostras. A expressão dos genes alvo foi
determinada em função da expressão do gene de referência rRNA 18S e o grupo controle foi
utilizado como base para os resultados de expressão comparativa. De posse dos valores de Ct
(threshold cycle), que corresponde ao número de ciclos na fase exponencial do PCR em que a
fluorescência ultrapassa o valor basal, foi calculado o ∆Ct de cada amostra na qual o valor do
Ct do gene controle endógeno (18S) foi subtraído do Ct do gene alvo:

∆ Ct = Ct do gene alvo - Ct do gene de referência

Em seguida foram calculados os valores de ∆∆Ct na qual o valor do ∆Ct da amostra
controle (grupo C) foi subtraído do ∆Ct das amostras teste (demais grupos experimentais):

∆∆Ct = ∆Ct da amostra teste - ∆Ct da amostra controle
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Os valores do ∆∆Ct obtidos foram utilizados em uma fórmula aritmética para o cálculo
final da diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas, dada por 2-∆∆Ct. O
método do Ct comparativo só deve ser utilizado quando a eficiência de amplificação do gene
de referência e dos genes alvo são aproximadamente iguais. Este critério foi confirmado
através da curva de eficiência dos primers, descrito abaixo.

4.16.5. Cálculo da eficiência dos primers

Para determinar a eficiência da amplificação dos genes alvo e do gene controle
endógeno foram construídas curvas padrões para cada amplicon, a partir de diluições seriadas
do cDNA de uma mesma amostra. A análise de regressão linear dos valores de CTs em
função do logaritmo da respectiva diluição forneceu o coeficiente angular da reta (a, em y =
ax+b) que foi utilizado para o cálculo da eficiência de amplificação do produto pelos primers,
utilizando a equação:

Ef = (10-1/coeficiente angular -1) x 100

4.17 Análises histológicas

Para o fígado, o menor lobo do tecido foi removido ao fim do experimento e fixados
em formol a 10%. Quanto ao tecido adiposo, foi separado um pedaço pequeno
(aproximadamente 300 mg), tentando-se padronizar o mesmo tamanho e local da retirada para
todos os animais, e fixados em álcool 70% durante 24h, após esse período foram fixados em
formol a 10%.

Para efetuar a análise histológica, inicialmente, todos os tecidos foram

processados em série crescente de álcoois e, posteriormente, molhados em parafina. Secções
parafinadas de aproximadamente quatro micrômetros de espessura foram obtidas em
micrótomo, semi-automático, montados em lâminas de vidro previamente limpas e
desengorduradas. A técnicas de coloração utilizada foi Hematoxilina & Eosina (H&E).
As quantificações morfométricas foram realizadas no Laboratório Multiusuários do
NUPEB. As fotomicrografias foram obtidas em microscópio Leica DM5000 acoplado à
câmera digital. A análise semiquantitativa da esteatose hepática foi realizada baseiando-se no
percentual de hepatócitos que apresentavam acúmulo de gordura, sendo Grau 1: < 33% dos
hepatócitos afetados; Grau 2: entre 33% e 66% dos hepatócitos afetados; Grau 3 > 66% dos

51

hepatócitos afetados (ALBANO et al., 2005). Foram analisados dez campos aleatórios por
lâmina. A área do adipócitos foi quantificada usando o programa ImageJ (NIH, Maryland,
USA).

4.18 Análise estatística

A análise estatística foi realizada utilizando-se o software Prism® GraphPad versão 5.
Todos os dados foram submetidos inicialmente ao teste de normalidade de KolmogorovSmirnov. Para o ensaio de citotoxicidade foi realizado o teste One-way (ANOVA), seguido do
pós-teste de Bonferroni, onde todas as concentrações foram comparadas com o controle.
Todos os outros dados foram analisados pela análise de variância Two-way (ANOVA),
seguidos pelo pós-teste de Tukey. A análise de Correlação de Pearson foi usada para medir o
grau em que duas variáveis são relacionadas. As diferenças foram consideradas significativas
para p < 0,05. Todos os dados são expressos como média + erro padrão ou como mediana e
intervalo interquartil.
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5 RESULTADOS

5.1 Composição centesimal da farinha das folhas

Os resultados da análise da composição centesimal da farinha das folhas de araçazeiro
está descrita na Tabela 3.

Tabela 3. Composição centesimal da farinha das folhas.
Composição (g/100g)

Farinha

Umidade

5,50 ± 0,05

Cinzas

4,98 ± 0,03

Proteína

1,40 ± 0,09

Extrato Etéreo

7,61 ± 0,21

Fibras

54,05 ± 0,00

Carboidratos

26,46

Os valores são expressos como média ± desvio padrão. Carboidratos obtidos por diferença em relação aos
demais componentes.

5.2 Caracterização fitoquímica e capacidade antioxidante da farinha das folhas

A Tabela 4 mostra o conteúdo de polifenóis e flavonoides totais e a capacidade
antioxidante in vitro da farinha das folhas.

Tabela 4. Polifenóis e flavonoides totais e capacidade antioxidante da farinha das folhas
Folhas araçazeiro
Polifenóis (mg GAE/100 g)

7867,77 ± 89,25

Flavonoides (mg QE/100g)

481,03 ± 9,70

TEAC (μM/g)

114,78 ± 1,76

GAE: Equivalentes de Ácido Gálico.
QE: Equivalentes de Quercetina
TEAC: Capacidade antioxidante (μM de equivalents de Trolox/g) (Trolox equivalent antioxidant capacity).

O perfil cromatográfico (UPLC) do extrato alcoólico das folhas está apresentado na
Figura 10. Os picos detectados foram identificados a partir da relação massa/carga das
substâncias e dos espectros de absorção UV. Os espectros de massas e de UV foram
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comparados com resultados já descritos na literatura e essas substâncias foram identificadas
como flavonoides (quercetina) (TABELA 5). A estrutura molecular das respectivas
substâncias identificadas estão representadas na Figura 11.

Figura 10. Seção do cromatograma HPLC-DAD-ESI-MS a 220-400 nm do extrato
alcoólico das folhas de araçazeio. Números de 1 a 7 representam diferentes substâncias com
diferentes tempo de retenção. 1. Quercetina-3-O-glicosideo-6''-gallato; 2. Quercetina-3-Oglicuronídeo; 3. Quercetina-3-O-hexosideo; 4. Quercetina-3-O-pentosideo; 5. Quercetin-3-Opentosideo; 6. Quercetina-3-O-ramnosideo; 7. Quercetin-3-O-(2''-galoil)-pentosideo.

R= O-Glu-Ac gal; Quercetina-3-O-glicosideo-6''-galato
R= O- Ac Glu; Quercetina-3-O-glicoronideo
R= O- Glu; Quercetina-3-O-glicosideo
R= O- Ram; Quercetina-3-O-ramnosideo
R= O- Pen; Quercetina-3-O-pentosideo
R= O- Pen-Ac gal; Quercetina-3-O-(2''-galoil)-pentosideo
Figura 11. Estruturas químicas dos flavonoides encontrados nas folhas de araçazeiro.
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Tabela 5. Flavonoides identificados no extrato alcoólico das folhas de araçazeiro.
Picos

Substâncias

Rt (min) UV (nm)

[M+H]+

[M-H]-

(m/z)

(m/z)

Quercetin-3-O1

glucoside-6''-

2.75

269, 358

617.16

615.33

2.87

265, 354

479.11

477.15

2.87

265, 354

465.33

463.24

gallate
2

3

4

5

6

Quercetin-3-Oglucoronide
Quercetin-3-Ohexoside
Quercetin-3-Opentoside

Quercetin-3-Opentoside

Quercetin-3-Orhamnoside

MS MS

615.4, 463.2,
301.0, 252.8

301.0
463.4, 301.0,
151.0
433.0, 301.3,

3.03

269, 354

435.15

433.25

271.3, 179.0,
151.0
301.3, 271.0,

3.10

268, 354

435.08

433.19

243.2, 189.0,
151.0
447.1, 301.4,

3.18

268, 349

449.13

447.23

285.1, 255.2,
151.1

Quercetin-3-O7

(2''-galloyl)-

3.29

269, 351

587.21

585.15

301.1, 151.0

pentoside
TR: tempo de retenção; [M+H]+: relação massa/carga no modo positivo; [M-H]-: relação massa/carga no modo
negativo; MS/MS: massa segunda.

5.3 Citotoxicidade da farinha das folhas

Para avaliar a citotoxicidade das folhas, foi realizado o teste de viabilidade com MTT
no tempo de 24 horas (FIGURA 12), e os resultados foram expressos em % de células vivas.
As células incubadas com a solução das folhas nas concentrações de 600, 800 e 900 μg/mL,
apresentaram viabilidade celular diminuída em relação ao controle. Porém, segundo a
ISO2009-10993-5, um extrato é considerado citotóxico quando a viabilidade celular é menor
ou igual a 70%, que não foi o caso do resultado encontrado. Sendo assim, nenhuma das
concentrações avaliadas apresentou citotoxicidade.
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Figura 12. Viabilidade celular 24 horas. Células HepG2
foram incubadas por 24 horas com a solução da farinha das
folhas de araçá utilizando o teste de MTT. O ensaio foi realizado
em sextuplicata, sendo utilizado um controle, células não
tratadas, e para este atribuído 100% de viabilidade celular. Foi
utilizado o teste estatístico One-way ANOVA, seguido do pósteste de Bonferroni. Diferenças significativas foram observadas
para 600, 800 e 900 µg/mL, * p<0.05, ** p<0.01, ***p<0.001.

5.4 Parâmetros nutricionais e bioquímicos

Na Tabela 6 estão representados a massa corporal inicial, a massa corporal final, o
ganho de massa, a ingestão alimentar, a excreção fecal e a eficiência alimentar dos animais. A
dieta hiperlipídica aumentou a massa corporal final, o ganho de massa, a excreção fecal e a
eficiência alimentar dos animais, mas diminuiu a ingestão alimentar. Em contraste, os animais
alimentados com a dieta hiperlipídica com a adição das folhas (HFo) aumentaram a ingestão
alimentar e aumentaram ainda mais a excreção fecal. As folhas não tiveram efeito sobre a
massa corporal final, o ganho de peso e a eficiência alimentar.
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Tabela 6. Efeito da dieta hiperlipídica e das folhas de araçazeiro na massa inicial, massa final,
ganho de massa, ingestão alimentar, excreção fecal e eficiência alimentar dos ratos.
Grupos Experimentais
Variáveis

C

CFo

p Valor

H

HFo

Dieta

Fo

Interação

MI (g)

123,9 ± 3,9

122,3 ± 4,1

121,7 ± 4,5

122,4 ± 4,6

0,8120

0,9122

0,7874

MF (g)

177,7 ± 4,8

188,1 ± 5,2

201,8 ± 4,9

201,7 ± 8,7

0,0051

0,4167

0,4062

GM (g)

53,8 ± 3,8

65,8 ± 7,2

80,1 ± 2,9

79,3 ± 5,9

0,0010

0,3080

0,2449

IA (g)

132,3 ± 5,5

151,5 ± 5,2

115,9 ± 3,3

122,0 ± 4,6

<0,0001

0,0139

0,1910

EF (g)

5,0 ± 0,2

8,0 ± 0,3

7,0 ± 0,4

9,0 ± 0,4

0,0001

<0,0001

0,1370

EA*(%)

40,8 ± 2,5

42,8 ± 5

71,3 ± 3,2

62,2 ± 1,3

<0,0001

0,2160

0,0599

MI: Massa inicial. MF: Massa Final. GM: Ganho de massa. IA: Ingestão alimentar. EF: Excreção fecal. EA: Eficiência
Alimentar. C: Controle. CFo: Controle + Folhas. H: Hiperlipídico. HFo: Hiperlipídico + Folhas. * Eficiência alimentar
= (ganho de massa/ ingestão alimentar) x 100. Os dados são apresentados como média ± erro padrão. Diferenças
significativas foram consideradas para p<0,05 (Two-way ANOVA).

A dieta hiperlipídica reduziu os níveis de triacilgliceróis e HDL-c e aumentou as
concentrações de colesterol total no soro, ainda, aumentou as concentrações de triacilgliceróis e
colesterol total no fígado. Esses efeitos não foram alterados com a adição das folhas. Contudo, o
grupo HFo aumenta em 25 % o conteúdo de triacilgliceróis excretados nas fezes, quando
comparado ao grupo H (TABELA 7).
Quando adicionadas à dieta controle, as folhas aumentam os níveis de HDL-c
comparado ao grupo C (TABELA 7).
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Tabela 7. Efeito da dieta hiperlipídica e das folhas sobre o perfil lipídico sérico, hepático e fecal
dos ratos.
Grupos Experimentais
C

CFo

p Valor

H

HFo

Dieta

Fo

Interação

Lipídios séricos
CT (mg/dL)

79,5 ± 3,1

98,4 ± 3,4

139,2 ± 19,5

135,7 ± 20,3

0,0017

0,5841

0,4268

TG (mg/dL)

45,9 ± 3,6

45,2 ± 4,3

20,5 ± 1,2

20,0 ± 2,8

<0,0001

0,8013

0,9165

HDL-c
(mg/dL)

54,8 ± 2,7 b

65,6 ± 3,1 a

12,7 ± 2,8 c

9,8 ± 0,4 c

<0,0001

0,1340

0,0119

Lipídios hepáticos
CT (mg/g)

13,7 ± 1,5

16,2 ± 1,2

218,1 ± 10,3

223,3 ± 10,3

< 0,0001

0,6187

0,8587

TG (mg/g)

21,9 ± 4,2

19,8 ± 3,0

54,6 ± 2,3

55,9 ± 1,4

< 0,0001

0,8921

0,5565

CT (mg/g)

11,9 ± 0,6

14,8 ± 1,1

117,5 ± 35,4

105,5 ± 59,4

< 0,0001

0,0810

0,0681

TG (mg/g)

3,2 ±0,3 c

4,3 ± 0,5 c

60,3 ± 3,9 b

80,3 ± 1,7 a

< 0,0001

< 0,0001

0,0001

Lipídios fecais

CT: Colesterol total. TG: Triacilgliceróis. HDL-c: HDL cholesterol. C: Controle. CFo: Controle + Folhas. H:
Hiperlipídico. HFo: Hiperlipídico + Folhas. Os dados são apresentados como média ± erro padrão, pelo teste de twoway ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Letras diferentes indicam interação entre a dieta e as folhas
Diferenças significativas foram consideradas para p<0,05 (Two-way ANOVA).

5.5 Indicadores séricos de função hepática e análise morfológica do fígado
Os fígados dos ratos alimentados com a dieta hiperlipídica apresentaram maior peso
(hepatomegalia) e uma notável deposição lipídica pela análise histológica, caracterizado pela
presença de macro e microvesículas, acompanhada de infiltração de células inflamatórias
(FIGURA 13 A). O grau de esteatose hepática foi significativamente maior no grupo H,
quando comparado aos grupos C e CFo. A adição das folhas à dieta hiperlipídica (HFo)
diminuiu o grau de esteatose a valores similares aos grupos C e CFo (FIGURA 13 B), como
evidenciado pela redução das gotículas lipídicas na Figura 13 A - HFo. As folhas preveniram
ainda o aumento das células inflamatórias causado pela dieta hiperlipídica, e também
diminuíram a contagem de células inflamatórias quando adicionadas à dieta controle
(FIGURA 13 C). Os dados histológicos foram consistentes com a diminuição da atividade de
ALT e o aumento da concentração de albumina no soro, no grupo HFo (TABELA 8),
indicando que as folhas previnem o aumento da injúria hepática melhorando a função e a
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morfologia. Pela análise de correlação, ficou comprovado também que o número de células
inflamatórias e a maior atividade de ALT estão diretamente relacionadas ao agravamento da
esteatose hepática (FIGURA 13 D-E).

Tabela 8. Efeito da dieta hiperlipídica e das folhas sobre parâmetros relacionados à função
hepática
Grupos Experimentais

p Valor

C

CFo

H

HFo

Dieta

Fo

Interação

Peso
relativo
fígado (%)

2,6 ± 0,07

2,7 ± 0,06

4,9 ± 0,2

4,8 ± 0,2

<0,0001

0,9611

0,7521

ALT (U/L)

10,2 ± 1,6

6,5 ± 0,7

37,9 ± 6,6

29,3 ± 5,5

<0,0001

0,0362

0,2621

AST (U/L)

40,0 ± 1,6

41,3 ± 3,3

66,5 ± 5,6

59,5 ± 4,1

<0,0001

0,4527

0,2878

Proteínas
totais
(g/dL)

6,4 ± 0,3

6,67 ± 0,2

7,2 ± 0,4

7,0 ± 0,5

0,0002

0,6492

0,1386

Albumina
(g/dL)

2,8 ± 0,3

3,00 ± 0,3

2,5 ± 0,2

2,7 ± 0,2

0,0110

0,0345

0,7879

Globulinas
(g/dL)

3,6 ± 0,2

3,7 ± 0,2

4,6 ± 0,4

4,3 ± 0,5

<0,0001

0,2934

0,1730

Variáveis

ALT: Alanina aminotransferase. AST: Aspartato aminotransferase. C: Controle. CFo: Controle + Folhas. H:
Hiperlipídico. HFo: Hiperlipídico + Folhas. Os dados são apresentados como média ± erro padrão, pelo teste de twoway ANOVA seguido pelo pós-teste de Tukey. Letras diferentes indicam interação entre a dieta e as folhas
Diferenças significativas foram consideradas para p<0,05.
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5.6 Defesas antioxidantes e marcadores do estresse oxidativo no fígado

Uma vez que a adição das folhas diminuiu a deposição lipídica e a inflamação no
fígado, foram avaliadas as atividades de enzimas envolvidas no sistema de defesa
antioxidante. A dieta hiperlipídica aumentou a atividade da glutationa peroxidase e os grupos
que foram alimentados com as folhas apresentaram atividade ainda maior (FIGURA 14 A).
Da mesma forma, a dieta hiperlipídica aumentou a atividade da glutationa redutase e a adição
das folhas, em ambas as dietas, manteve a atividade elevada, demonstrando valores similares
ao grupo H (FIGURA 14 B). Por outro lado, a adição das folhas à dieta hiperlipídica (HFo)
promoveu maior atividade de glutationa S-transferase, não havendo diferença entre os demais
grupos (FIGURA 14 C). A atividade da SOD foi elevada pela dieta hiperlipídica em relação
aos grupos controles e, a adição das folhas (HFo) inibiu esse aumento (FIGURA 14 D). Não
foi observada diferença na atividade da catalase entre os grupos (FIGURA 14 E). Como ficou
evidenciada uma influência positiva das folhas do araçazeiro sobre a atividade das enzimas
antioxidantes no fígado, a expressão dos genes GPx e SOD-Zn/Mn também foram avaliadas.
Nenhum dos genes testados apresentaram diferença significativa (FIGURA 14 F).
A atividade da PON, também considerada uma enzima antioxidante, foi diminuída
com a dieta hiperlipídica. A adição das folhas à dieta hiperlipídica preveniu essa diminuição e
quando adicionadas à dieta controle, mostrou uma atividade maior ainda (FIGURA 15 A).
Quando analisadas a expressão dos genes PON1, PON2 e PON3, nenhum efeito foi
observado. Como a adição das folhas também influenciou os níveis de HDL-c, que possui
como principal componente proteico a APOA1, foi analisada a expressão dessa apoliproteína,
mas não foi detectada nenhuma diferença (FIGURA 15 B). Confirmando dados previamente
descritos, a análise de correlação demonstrou que o aumento do HDL-c (anteriormente
encontrado) está diretamente relacionado ao aumento da atividade da PON (FIGURA 15 C),
indicando mais uma vez um efeito benéfico das folhas do araçazeiro.
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Para avaliar se dano oxidativo diminuía em paralelo ao aumento da atividade
antioxidante, a concentração de TBARS (peroxidação lipídica) e a de carbonilação de
proteínas (Oxyblot) foram determinadas. Quanto à análise de TBARS, o grupo H apresentou
menores níveis em relação ao grupo C. Por outro lado, a adição das folhas à dieta
hiperlipídica (HFo) promoveu uma notável redução desses níveis, e também diminuiu o
conteúdo de TBARS quando adicionadas à dieta controle (CFo) (FIGURA 16 A). A
concentração de proteína oxidada foi elevada pela dieta hiperlipídica em relação aos grupos
controles, e a adição das folhas inibiu esse aumento, apresentando valores similares aos
grupos C e CFo (FIGURA 16 B). Considerando que o gene NrF2 é afetado pelo estresse
oxidativo, seus níveis de expressão também foram avaliados. Semelhante ao resultado
encontrado para a concentração de proteínas carboniladas, a expressão de NrF2 aumentou
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com a dieta hiperlipídica, e a adição das folhas (HFo) diminuiu essa expressão, apresentando
valores similares aos grupos C e CFo.
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5.7 Expressão do mRNA de genes envolvidos no metabolismo de lipídios no
fígado

Como a deposição de lipídios no fígado foi comprovada pela análise histológica, foi
realizada a avaliação dos níveis de expressão de genes relacionados à oxidação (CPT1) e à
síntese de lipídios (ACC, FAS, SCD1). A adição das folhas à dieta não altera a expressão de
nenhum dos genes testados, embora a dieta hiperlipídica tenha diminuído a expressão de FAS
e aumentado a de SCD1 (FIGURA 17).
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5.8 Análise morfológica e de parâmetros funcionais do tecido adiposo abdominal

Pelo fato de a gordura abdominal ter sido diminuída nos grupos alimentados com as
folhas de araçazeiro, foi realizada a histologia do tecido e posterior quantificação da área dos
adipócitos. A dieta hiperlipídica aumentou a massa do tecido adiposo e a área dos adipócitos.
Esse aumento não oi observado no grupo HFo, o qual apresentou valores similares aos grupos
C e CFo (FIGURA 18 B e C). Tais dados foram consistentes com o perfil histológico
mostrado pela Figura 18 A.
Considerando que a adiponectina é uma importante citocina produzida pelo tecido
adiposo, foram determinados a sua concentração sérica e os seus níveis de expressão no tecido
adiposo. Em relação à concentração sérica, a adição das folhas às dietas reduziu
significativamente a concentração de adiponectina (CFo e HFo) (FIGURA 19 A). Quando
analisada a expressão relativa do gene, foi encontrado que o grupo HFo possui menor
expressão de adiponectina em relação ao grupo H, e expressão similar aos grupos C e CFo
(FIGURA 19 B).
Foram avaliadas ainda a expressão dos receptores de adiponectina no fígado, AdipoR1
e AdipoR2. A expressão de AdipoR1 foi aumentada com a dieta hiperlipídica e a adição das
folhas (HFo) reduziu essa expressão, mostrando valores similares aos grupos controles
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(FIGURA 19 C). Nenhuma diferença foi encontrada na expressão de AdipoR2 (FIGURA 19
D).
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5 .9 Expressão do mRNA de genes envolvidos no metabolismo lipídico no tecido
adiposo abdominal

Considerando a diminuição da massa do tecido adiposo, a expressão relativa de genes
envolvidos na síntese e degradação de lipídios também foi avaliada. A dieta hiperlipídica
diminuiu a expressão de PPARγ, enquanto aumentou a expressão de ACC e CPT1 em relação
aos grupos controles. A adição das folhas à dieta hiperlipídica preveniu o aumento da
expressão de ACC e diminui a expressão de CPT1 (FIGURA 20 A). As folhas diminuíram
ainda a expressão de LPL nos ratos alimentados com ambas as dietas, controle e hiperlipídica.
A expressão do gene HSL não sofreu nenhuma influência (FIGURA 20 B).
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6 DISCUSSÃO

O presente estudo investigou o efeito da farinha das folhas do araçazeiro, com alto
conteúdo fenólico e capacidade antioxidante, em modelo animal com NAFLD induzida por
dieta hiperlipídica. A adição das folhas foi capaz de reverter mudanças patológicas induzidas
no fígado pela dieta hiperlipídica, diminuindo a atividade de ALT, o grau de esteatose e o
número de células inflamatórias. Além disso, as folhas demonstraram um importante efeito
sobre a atividade das enzimas antioxidantes e a redução do estresse oxidativo. As folhas,
ainda, promovem uma diminuição da massa do tecido adiposo abdominal e da área dos
adipócitos, possivelmente pela modulação da expressão dos genes ACC e LPL, relacionados
ao metabolismo de lipídios.
A associação entre a dieta hiperlipídica e o desenvolvimento de esteatose hepática já
está bem estabelecida, tornando essa dieta um bom modelo para o estudo das condições
clínicas da NAFLD (LIEBER et al., 2004; SVEGLIATI-BARONI et al., 2006; SAFWAT et
al., 2009). As folhas promoveram uma redução do grau de esteatose hepática e na infiltração
por células inflamatórias, conforme indicado pela análise histológica. O aumento crônico do
estresse oxidativo e da inflamação causados pela lipotoxicidade no fígado está diretamente
relacionado à progressão da esteatose (YILMAZ, 2012; NASSIR; IBDAH, 2014; ZHANG et
al., 2014), e as consequências dessa quebra homeostásica podem ser minimizado pela adição
concomitante de componentes antioxidantes à dieta hiperlipídica (GUERRA et al., 2015;
ZHANG; TSAO, 2016; ABENAVOLI et al., 2017). Tais componentes agem contra a ativação
de células estreladas e macrófagos, na redução da liberação de citocinas pró-inflamatórias e
na supressão de genes lipogênicos (SALOMONE; GODOS; ZELBER-SAGI, 2016).
O desenvolvimento da esteatose e o processo inflamatório deixam o fígado mais
suscetível à ação de vários hits que favorecem a progressão do dano hepático. As
transaminases (ALT e AST), presentes nos hepatócitos, são um dos indicadores de lesão
hepática quando suas respectivas atividades aumentam no soro. Embora essa alteração não
seja específica, tais parâmetros podem ser utilizados para auxiliar no diagnóstico da doença,
acompanhados por outros marcadores bioquímicos e clínicos (BAYARD; HOLT;
BOROUGHS, 2006; SATTAR; FORREST; PREISS, 2014). A diminuição nos níveis séricos
de ALT encontrados no grupo HFo pode ser explicada pela menor deposição lipídica no
fígado, uma vez que foi demonstrada uma associação positiva entre ambos (KIM; KANG;
LEE, 2010; YOSHITOMI et al., 2012). De fato, quando analisamos a correlação entre o grau
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de esteatose hepática e a concentração de ALT no soro dos ratos, observamos que esses
parâmetros estão diretamente correlacionados. Este dado evidencia que as folhas melhoram a
função e morfologia do fígado.
Associado à melhora do dano hepático causado pela NALFD induzida, nosso estudo
comprovou que a adição das folhas à dieta influencia diretamente a atividade das enzimas
antioxidantes. Essas enzimas podem ser usadas como indicadores da severidade do estresse
oxidativo, uma vez que reduzem as consequências da lipotoxicidade hepática e da
superprodução de espécies reativas de oxigênio (EROs) (VALKO et al., 2006; IGHODARO;
AKINLOYE, 2018). O efeito das folhas sobre a atividade GPx e GR é notável, mostrando que
há um efeito independente da dieta hiperlipídica, uma vez que aumentou a atividade da
enzima tanto no grupo HFo quanto no grupo CFo. A glutationa S-transferase (GST)
apresentou uma maior atividade apenas no grupo HFo. A GPx é responsável pela conversão
de H2O2 em água e oxigênio molecular. Nesse processo ocorre a formação de glutationa
oxidada (GSSG), que é reduzida pela enzima glutationa redutase em duas moléculas de
glutationa reduzida (GSH), permitindo assim a ação contínua da glutationa peroxidase
(DAVIES, 2000; RAHAL et al., 2014). Em relação à GST, estudos destacam seu papel
importante na detoxificação, catalisando a conjugação da GSH a substratos eletrofílicos, e
também ação anti-inflamatória e antiapoptótica, por possuírem atividade não catalítica ligandbinding (TEW, 1999; SHEEHAN et al., 2001). Com base nesses achados, nós propomos que
a melhora da inflamação hepática se deve ao efeito das folhas sobre o sistema glutationa, que
demonstrou alta eficiência antioxidante.
A catalase (CAT), que também catalisa a conversão de H2O2 em água e oxigênio
molecular, tem ação secundária à GPx e se torna mais importante em condições que ocorrem
altas concentrações de H2O2 ou quando a atividade ou quantidade de GPx é reduzida (BAUD
et al., 2004; MESSNER; MURRAY; KOWDLEY, 2012). Em nosso estudo, não encontramos
diferença significativa na atividade da CAT entre os grupos, o que foi consistente com o
aumento da atividade da GPx em ratos alimentados com a dieta hiperlipídica, que pode ter
atuado como uma primeira linha de defesa contra o estresse oxidativo. Quanto à SOD,
responsável por romper os ânions superóxido em H2O2 (DAVIES, 2000), nossos resultados
mostraram que sua atividade foi alta no grupo H, possivelmente em resposta ao aumento dos
níveis de superóxido induzidos por essa dieta. A adição das folhas à dieta hiperlipídica
preveniu o aumento da atividade da SOD, sugerindo menor quantidade de ânions superóxido
e, consequentemente, menor produção de peróxido de hidrogênio pela ação da SOD no
fígado, conferindo maior proteção ao dano oxidativo. Analisando ainda mais nossos dados da
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atividade de SOD, podemos inferir que a maior atividade da GPx nos grupos HFo e CFo
realmente ocorreu devido a um efeito benéfico das folhas, uma vez que a diminuição da SOD
leva a uma menor produção de H2O2 e, portanto, a atividade da GPx não seria obrigatória.
Para determinar se o aumento da atividade das enzimas estava associado às suas
respectivas expressões gênicas, avaliamos a expressão da SOD-Zn (localizada no citosol e no
núcleo) e da SOD-Mn (mitocondrial) e da GPx, mas nenhuma diferença foi encontrada,
confirmando que as folhas influenciam diretamente na atividade enzimática.
Como nas enzimas antioxidantes, as alterações na atividade da paraoxonase (PON)
também estão intimamente relacionadas ao aumento do estresse oxidativo. A PON1 sérica,
uma esterase dependente de cálcio associada à apolipoproteína A1 (ApoA-1) e à lipoproteína
de alta densidade (HDL-c), é sintetizada principalmente no fígado e é responsável pela
degradação dos peróxidos lipídicos. O aumento da expressão e da atividade da PON1 são
relatados por desempenhar um papel protetor contra o estresse oxidativo e a inflamação,
representando outro fator importante contra a progressão da NAFLD (CAMPS;
MARSILLACH; JOVEN, 2009; SAMY; HASSANIAN, 2011; PEREIRA et al., 2016). Nós
encontramos que os animais alimentados com a dieta hiperlipídica apresentaram atividade
sérica da PON1 reduzida, conforme relatado anteriormente (HUSSEIN et al., 2012; PEREIRA
et al., 2016). As folhas preveniram a diminuição da atividade da PON1 quando adicionadas à
dieta hiperlipídica e ainda aumentou a atividade quando adicionada à dieta controle. Não
foram encontradas diferenças na expressão gênica das isoformas de PON (1, 2 e 3) ou ApoA1. Mais uma vez, foi demonstrado que as folhas influenciam positivamente a atividade de
enzimas antioxidantes sem alterar sua expressão gênica.
A fim de comprovar que a adição das folhas à dieta melhora a atividade do sistema de
defesa antioxidante, decidimos avaliar os níveis de peroxidação lipídica e carbonilação de
proteínas no fígado. Ambos os parâmetros servem como marcadores do dano oxidativo,
considerando que são afetados pela maior produção de EROs presentes na NAFLD. Nossos
dados mostraram que as folhas reduziram significativamente a concentração de TBARS, não
somente quando adicionado à dieta hiperlipídica, mas também à dieta controle. Verificamos
também que a concentração de TBARS foi menor no grupo H quando comparado ao grupo C,
o que pode ser justificado pelo aumento da atividade das enzimas GPx e SOD nesse grupo,
considerando suas atividades no combate ao excesso de radicais livres. Quando analisamos os
níveis de proteína carbonilada, também encontramos um efeito positivo das folhas. O grupo
HFo apresentou redução nos níveis de proteína carbonilada em relação ao grupo H, atingindo
valores semelhantes aos grupos C e CFo. Esses resultados estão de acordo com a maior
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atividade das enzimas antioxidantes e o menor número de células inflamatórias no fígado,
identificados nos grupos alimentados com as folhas. Assim, o efeito benéfico das folhas e a
sua eficácia sobre o equilíbrio do estado oxidante/antioxidante fica comprovado.
O NrF2 é um importante fator nuclear que passa a ser mais ativado em condições de
altos níveis de estresse oxidativo. Sua maior expressão e ativação implica em maior
transcrição de genes citoprotetores, como as enzimas antioxidantes e de detoxificação
(CARDOZO et al., 2013). No presente estudo, verificamos que a dieta hiperlipídica aumenta a
expressão de NrF2 e a adição das folhas previne esse aumento, nos permitindo inferir que o
estresse oxidativo induzido pela dieta é menor e mais controlado. Considerando ainda que a
maior expressão de NrF2 induz o aumento da transcrição de enzimas antioxidantes, como
forma de combater o estresse, o dado encontrado para TBARS no grupo H mais uma vez se
justifica.
Associado ao resultado da PON1, constatamos que as folhas aumentam a concentração
de HDL-c quando adicionado à dieta controle. Considerando que o aumento do HDL-c está
associado à diminuição dos níveis séricos de VLDL e triacilgliceróis, e que a adição das
folhas à dieta hiperlipídica é capaz de aumentar a excreção de triacilgliceróis nas fezes,
podemos inferir que, a longo prazo, o efeito das folhas também seriam notáveis no perfil de
colesterol total e triacilgliceróis séricos, não encontrados aqui. Essa possível modulação
positiva do metabolismo lipídico pode estar relacionada à composição fitoquímica das folhas
de araçazeiro, que são caracterizadas pela alta concentração de flavonoides. Os benefícios dos
polifenóis no perfil lipídico sérico foram relatados em estudos anteriores. Ácido ferúlico,
hesperidina e catequina, por exemplo, estão relacionados à diminuição dos níveis séricos de
colesterol total e LDL-colesterol in vivo, via aumento de sua degradação e excreção fecal
(CHAN et al., 1999; PARK et al., 2014).
Estudos anteriores mostraram efeitos benéficos das antocianinas e outros polifenóis da
dieta, particularmente na redução da esteatose e danos no fígado, através da inibição da
lipogênese e promoção da lipólise (VALENTI et al., 2013; WU et al., 2013; SHI et al., 2014).
Além disso, o conteúdo lipídico hepático reduzido foi associado à regulação dos genes
envolvidos na expressão do metabolismo dos genes lipídicos, quando tratados com extratos
ricos em polifenóis (GUERRA et al., 2015; SALOMONE; GODOS; ZELBER-SAGI, 2016).
O conteúdo hepático de gordura pode ser modificado pelo equilíbrio entre as vias lipídicas,
por isso analisamos as expressões gênicas de ACC, FAS e SCD, enzimas-chave da síntese
lipídica, e CPT1, uma enzima limitante da velocidade de oxidação mitocondrial que
desempenha um importante papel. papel no transporte de ácidos graxos para a mitocôndria.
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Não encontramos diferenças na expressão dos genes ACC e CPT1 e diferença apenas da dieta
hiperlipídica na expressão de FAS e SCD1. As folhas não apresentaram efeito sobre esses
genes, em contraste com os efeitos relatados para extratos isolados de antocianina ou
polifenóis, apesar do alto conteúdo fenólico das folhas. Como as folhas foram inseridas na
dieta sob a forma de farinha, em vez de um extrato, é provável que outros componentes além
dos polifenóis possam explicar essa diferença de efeitos. Além disso, pode ser que o efeito das
folhas nesses genes ocorra em um nível pós-transcricional.
Estudos anteriores mostraram que o acúmulo de lipídios na região abdominal é um
fator de risco para doenças crônicas não transmissíveis, como doenças cardiovasculares,
distúrbios metabólicos e alguns tipos de câncer, enquanto ainda desempenha funções
endócrinas

(MITTENDORFER, 2011). Os nossos resultados mostraram que as folhas

diminuíram o armazenamento lipídico no tecido adiposo abdominal e, consequentemente, o
tamanho dos adipócitos, independentemente do peso adquirido pelos ratos durante o período
experimental. Parte deste efeito pode ser explicado pela diminuição da expressão de LPL,
uma enzima que hidrolisa triacilgliceróis e permite o armazenamento de ácidos graxos no
tecido adiposo, nos grupos alimentados com as folhas. Como esses ácidos graxos não
parecem ter sido armazenados no fígado e houve maior excreção de TG pelas fezes, parece
haver um mecanismo adicional que favorece a excreção desses ácidos graxos. Esse achado foi
semelhante ao estudo conduzido por Han et al. (2003) com polifenóis extraídos das folhas de
Salix matsudana. Neste trabalho, a diminuição do tecido adiposo foi atribuída à inibição da
absorção intestinal dos macronutrientes e aumento da lipólise no tecido adiposo, o que é
consistente com o aumento da excreção fecal de lipídios observado no presente estudo.
A adiponectina é uma citocina anti-inflamatória produzida no tecido adiposo e que
possui dois receptores, R1 e R2, expressos no fígado. Nossos resultados mostraram que as
folhas diminuem a concentração de adiponectina no soro, o que pode ser explicado, em parte,
pelo menor peso do tecido também encontrado no grupo HFo, ou seja, menos tecido implica
em menor produção dessa citocina em relação aos demais grupos. A expressão de AdipoQ
(adiponectina) no tecido adiposo, assim como a expressão de AdipoR1 no fígado, foram
coerentes com a concentração encontrada no soro. Diversos estudos têm demonstrado os
efeitos benéficos da adiponectina e como sua concentração e expressão podem ser
influenciados positivamente pelo consumo de polifenóis, por exemplo (WANG et al., 2014;
SCODITTI et al., 2015). Apesar de estar claro o processo de ação da adiponectina e sua
relação contra a ativação de vias inflamatórias, é válido destacar que, no presente estudo, não
foi encontrado, a nível histológico, qualquer foco inflamatório no tecido. Associado a este
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resultado, foi comprovado ainda que as folhas estimularam a diminuição do estresse
oxidativo, que pode tanto ser causa como consequência da inflamação, assim como diminuiu
o processo inflamatório desencadeado no fígado, demonstrando que a adição das folhas à
dieta possuem um papel protetor.
Ainda buscando elucidar a redução do tecido adiposo, analisamos a expressão do gene
PPARγ que é altamente expresso nesse tecido. Entre outras ações, esse gene está envolvido na
regulação de genes do metabolismo lipídico, incluindo a LPL. Normalmente, um aumento na
expressão de PPARγ é acompanhado por um aumento similar na expressão do gene LPL
(YIN; HA; KADIR, 2010). Entretanto, nossos dados não mostraram essa relação, uma vez
que a expressão de PPARγ foi modificada apenas pela dieta hiperlipídica, sendo menor no
grupo H e HFo em relação aos grupos controles, diferentemente do encontrado para a
expressão da LPL. Estes dados sugerem que a entrada de lipídios no tecido pode ser
negativamente controlada nos grupos H e HFo, como uma tentativa de evitar o acúmulo de
lipídios que estão sendo amplamente fornecidos pela dieta hiperlipídica. Além disso, é
possível que a indução da expressão de LPL seja secundária a alterações induzidas por
PPARγ.
Com relação à lipogênese de novo, encontramos no presente estudo uma redução
significativa da expressão de ACC no tecido adiposo dos grupos alimentados com as folhas,
mostrando valores semelhantes ao grupo controle. Associada à expressão da LPL, a redução
do tecido adiposo encontrada nesses grupos também pode ser explicada, em parte, por esse
resultado na expressão de ACC. Nossos achados indicam que as folhas inibem, de alguma
forma, esse componente da via de síntese lipídica, que havia sido aumentada pela dieta
hiperlipídica. Consistente com a alta concentração de lipídios provenientes da dieta
hiperlipídica e a expressão alterada de ACC, também encontramos uma maior expressão de
CPT1 no grupo H, indicando um aumento na oxidação de ácidos graxos como um primeiro
estímulo para combater o excesso de lipídios que estão sendo fornecidos e sintetizados.
Possivelmente, a expressão de CPT1 não está aumentada no grupo HFo porque a adição das
folhas favorece a degradação e excreção dos lipídios da dieta pela ativação de outras vias,
uma vez que ficou confirmado pela análise histológica de que estes não estão sendo
armazenados no fígado nem no tecido adiposo.
Por outro lado, não encontramos diferença na expressão da HSL entre os grupos
experimentais. A HSL é uma enzima responsável pela lipólise, cuja ativação é modulada pela
insulina e pela perilipina. Quando fosforilada, a perilipina permite a translocação de HSL para
o adipócito, facilitando a lipólise (VACCA et al., 2015; LUO; LIU, 2016). Assim, nossos
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resultados sugerem que a redução do conteúdo lipídico promovida pelas folhas não envolve
aumento na expressão de HSL.
Na cultura popular, as folhas do arçazeiro têm sido utilizadas há muito tempo na forma
de chá para o tratamento de diabetes, hipertensão, dor abdominal e diarreia (RITTER et al.,
2002; VENDRUSCOLO; MENTZ, 2006; BATTISTI et al., 2013). Devido às suas
propriedades, as folhas também despertaram o interesse de alguns estudiosos quanto à ação do
seu extrato e do óleo essencial em alguns modelos experimentais in vivo. Apesar dos vários
efeitos benéficos encontrados com esses modelos, é válido ressaltar que ainda não há a
avaliação das folhas na forma de farinha e muito menos da sua ação sobre os efeitos causados
pela esteatose hepática. Nesse sentido, nosso trabalho contribui para um melhor conhecimento
das propriedades bioativas da farinha das folhas de araçazeiro e sua relevância no estudo da
NAFLD. Trabalhos adicionais são necessários a fim de encontrar outras possíveis vias
relacionadas aos efeitos encontrados. No entanto, nossos resultados demonstram que a farinha
das folhas de araçazeiro podem ser usadas como uma potencial prevenção e/ou tratamento da
NAFLD.
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7 CONCLUSÃO

Em conclusão, os dados obtidos nos permitem inferir que a melhora da esteatose
hepática induzida pela adição da farinha das folhas ocorre: pela redução do efluxo de lipídios
tecido adiposo-fígado, via modulação de genes envolvidos no metabolismo de lipídios no
tecido adiposo; intensificação da resposta antioxidante endógena, promovendo significativa
redução do estresse oxidativo no fígado; e aumento da excreção fecal de lipídios, conforme
proposto na Figura 21.
Além disso, o presente estudo demonstrou que a farinha das folhas pode ser uma fonte
viável de polifenóis dietéticos e que o seu consumo representa um importante fator contra as
alterações envolvidas no desenvolvimento da NAFLD.

Figura 21. Possíveis vias envolvidas no efeito protetor das folhas de araçazeiro. GPx: Glutationa
peroxidase. GR: Glutationa redutase. GST: Glutationa S-transferase. PON: Enzima paraoxonase.
LPL: Lipase lipoproteica. ACC: Acetil Co-A carboxilase. EROS: Espécies reativas de oxigênio.
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