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RESUMO 

 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) abrange um largo espectro de alterações 

no fígado, que inclui desde esteatose até esteato-hepatite (NASH), a qual pode evoluir para 

cirrose e carcinoma hepatocelular. A NAFLD é considerada a doença hepática mais comum na 

atualidade, com prevalência mundial alarmante. Embora sua patogênese exata permaneça 

desconhecida, a hipótese mais aceita aponta o estresse oxidativo como um dos principais 

mecanismos responsáveis pela progressão da esteatose para NASH. Compostos bioativos 

presentes em alimentos, principalmente os polifenóis, têm sido considerados promissores na 

prevenção de distúrbios metabólicos. Açaí (Euterpe oleracea Mart.) ganhou reconhecimento 

internacional devido ao seu alto conteúdo de polifenóis e capacidade antioxidante. Assim, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar os efeitos do tratamento com açaí sobre o estresse 

oxidativo e inflamação na NAFLD, induzida pelo consumo de dieta hiperlipídica em ratos. 

Trinta e dois ratos Fischer, fêmeas, foram divididos inicialmente em dois grupos experimentais, 

um grupo (C) recebeu dieta padrão AIN-93M, e o outro grupo (H) recebeu dieta hiperlipídica 

por duas semanas. Após este período, os grupos C e H foram subdivididos, no total de quatro 

grupos, (C), (CA) e (H), (HA). Os grupos C e CA receberam dieta padrão e os grupos H e HA 

receberam dieta hiperlipídica. Os grupos CA e HA receberam tratamento com polpa filtrada de 

açaí (2g/dia), administrada por gavagem por seis semanas. Ratos do grupo H apresentaram 

alterações no perfil lipídico sérico e hepático, hepatomegalia, aumento de dano hepático, 

alterações no perfil de adiponectina, TNF e IL-6, aumento do estresse oxidativo e esteatose 

hepática. O tratamento com a polpa filtrada de açaí promoveu uma melhora no balanço 

oxidante/antioxidante, com aumento da atividade sérica e hepática de PON1, aumento da 

expressão gênica de PON1 e ApoA-I e aumento na expressão proteica de PON1 no fígado, 

impedindo a oxidação da LDL. Também promoveu uma melhora na inflamação hepática com 

redução nos níveis de TNF e diminuição na expressão de CD36, um importante receptor 

envolvido com a formação de células espumosas no fígado. Concomitante a esses efeitos, o açaí 

promoveu uma redução da infiltração de gordura e conteúdo de triacilgliceróis no fígado. Estes 

resultados sugerem que o açaí pode representar uma estratégia dietética viável, associada a 

prevenção e/ou tratamento de injúrias hepáticas.  

 

Palavras-chave: Açaí, polifenóis, esteatose hepática, estresse oxidativo, inflamação, 

Paraoxonase-1 (PON1). 
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ABSTRACT 

 

Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) covers a wide spectrum of liver alterations, 

including since steatosis to nonalcoholic steatohepatitis (NASH), which can progress to 

fibrosis, cirrhosis, and hepatocellular carcinoma. NAFLD is currently the most common liver 

disease, with an alarming prevalence worldwide. Although its exact pathogenesis is still 

unknown, the most accept hypothesis points to oxidative stress as one of the major mechanisms 

responsible for the progression of steatosis to NASH. Phytochemicals in foods, especially 

polyphenols, have been considered promising in preventing metabolic disorders. Açai (Euterpe 

oleracea Mart.) has gained international popularity due to its high polyphenol content and 

antioxidant properties. Thus, this study was designed to investigate the effects of açai treatment 

on oxidative stress and inflammation in NAFLD induced by the consumption of high-fat diet 

in rats. Thirty-two female Fischer rats were divided into two experimental groups, one group 

(C) received standard diet AIN-93M, and the other group (H) received high-fat diet (25% 

soybean oil and 1% cholesterol) for two weeks. After this period, the C and H groups were 

subdivided into four groups, (C), (CA) e (H), (HA). The C and CA groups received the same 

standard diet, and H and HA groups received the same high-fat diet. The CA and HA were 

treated with filtered açai, administered as a single dose (2g/day) by gavage for six weeks. Rats 

fed with high-fat diet presented alterations in serum and hepatic lipid profile, hepatomegaly, 

increased liver damage, changes in adiponectin, TNF and IL-6 profile, increased oxidative 

stress and hepatic steatosis. The treatment with the filtered açaí pulp promoted an improvement 

in the oxidative / antioxidant balance, with increased serum and hepatic PON1 activity, 

upregulated the expression of PON1 and ApoA-I, and increased PON1 protein in the liver, 

preventing LDL oxidation.  It also promoted an improvement in liver inflammation with a 

reduction in TNF levels and a downregulation in expression of CD36, a major receptor involved 

in the formation of liver foam cells. Concomitant to these effects, açai promoted a reduction of 

fat infiltration trygliceride content. These results suggest that açai may represent a viable dietary 

strategy associated with prevention and/or treatment of liver injury.  

 

Key words: Acai, polyphenols, hepatic steatosis, oxidative stress, inflammation, paraoxonase-
1 (PON1). 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD, do inglês “Non-alcoholic Fatty Liver 

Disease”) tem sido reconhecida como a forma mais prevalente de doença hepática crônica do 

mundo moderno, a qual está diretamente relacionada ao aumento progressivo da obesidade 

(ARAB et al., 2014). A NAFLD refere-se a um amplo conjunto de alterações hepáticas, sendo 

inicialmente caracterizada pelo acúmulo de lipídios na forma de triacilgliceróis no fígado que 

excede 5 a 10% do peso do órgão, em pacientes que não possuem histórico de consumo de 

álcool. Esta forma pode evoluir para estágios mais graves da doença, como a esteato-hepatite 

não alcoólica (NASH), associada com inflamação e fibrose, cirrose e até carcinoma 

hepatocelular (ADAMS; ANGULO, 2005; WHITE; KANWAL; EL–SERAG, 2012; ARAB et 

al., 2014).  

Estima-se atualmente que a prevalência da NAFLD seja de 15 a 30% da população em 

geral, podendo alcançar até 70 a 90% dos pacientes obesos e com diabetes tipo 2, os quais tem 

maior risco de desenvolverem fibrose e cirrose (AHMED; WONG; HARRISON, 2015). O 

sedentarismo e os maus hábitos alimentares contribuem para o aparecimento de diversas 

doenças crônicas, entre elas a NAFLD. Além da obesidade e diabetes, outros fatores de risco 

contribuem diretamente na patogênese desta doença, tais como dislipidemia, hipertensão 

arterial, resistência à insulina e hiperglicemia, os quais caracterizam a síndrome metabólica 

(MARCHESINI et al., 2003).   

Diferentes vias metabólicas estão envolvidas com o desenvolvimento da esteatose hepática 

incluindo o aumento da liberação de ácidos graxos não esterificados do tecido adiposo, aumento 

da síntese de novo de ácidos graxos e redução na β-oxidação (CHITTURI et al., 2002; POSTIC; 

GIRARD, 2008). Estas alterações tornam o fígado vulnerável a diversos eventos, como o 

estresse oxidativo, caracterizado pelo aumento da peroxidação de lipídios e redução das defesas 

antioxidantes, que potencialmente podem contribuir para a progressão para estágios mais graves 

de dano hepático, como a esteato-hepatite, fibrose e cirrose  (BROWNING; HORTON, 2004; 

VIDELA et al., 2004a).  

As espécies reativas de oxigênio (ERO) são formadas durante o metabolismo celular e das 

atividades funcionais e têm um importante papel em vias de sinalização vitais (ROESLER et 

al., 2007). No entanto, o acúmulo dessas espécies pode provocar extenso dano oxidativo em 

biomoléculas (proteínas, lipídios e DNA), com perda de função e integridade das membranas 

biológicas, inibição de enzimas e mutações no DNA (BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; 

PAMPLONA; COSTANTINI, 2011). Na NAFLD, a oxidação do excesso de ácidos graxos 
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geram ERO, as quais provocam danos em organelas e estimulam vias que levam à inflamação 

e fibrogênese (DAY, C., 2002; CHALASANI; DEEG; CRABB, 2004; VIDELA et al., 2004b).  

Neste contexto, evidências crescentes sugerem que as lipoproteínas de baixa densidade 

oxidadas (LDLox) também constituem um importante fator responsável por gerar uma resposta 

inflamatória hepática e, com isso, contribuir para o desenvolvimento de NASH (BIEGHS, 

VEERLE et al., 2012; HOUBEN et al., 2017).  

Com o objetivo de prevenir ou reduzir o dano oxidativo causado pelas ERO, o organismo 

humano e outros seres vivos desenvolveram um sistema de defesa antioxidante cuja ação 

envolve mecanismos enzimáticos. As defesas antioxidantes enzimáticas incluem a superóxido 

dismutase (SOD), a catalase (CAT), a glutationa peroxidase (GPx) e a glutationa redutase (GR) 

(NOORI, 2012). Além dessas enzimas, é notável o papel antioxidante da enzima paraoxonase 

(PON) na proteção da LDL e também da lipoproteína de alta densidade (HDL) contra 

modificações oxidativas (BHATTACHARYYA et al., 2008).  

A família PON é composta por três isoformas,  PON1, PON2 e PON3 (LA DU, 1996; 

PRÉCOURT et al., 2011) sendo a PON1 a isoforma mais estudada. No entanto, as três 

isoformas de PON apresentam atividade antioxidante (REDDY et al., 2001).  Os níveis de 

PON1 encontram-se diminuídos em diferentes doenças que envolvem o estresse oxidativo 

(CAMPS; MARSILLACH; JOVEN, 2009), incluindo as doenças crônicas do fígado, como a 

NAFLD, hepatite e cirrose (FERRÉ et al., 2002; KILIC et al., 2005; FERRÉ et al., 2006). 

Diversos estudos têm sugerido que a ingestão de vegetais com potencial antioxidante, 

principalmente aqueles ricos em polifenóis, como uma forma de combater o estresse oxidativo 

(CAO et al., 1998; COSTA, A. G. V. et al., 2013). A melhora das defesas antioxidantes através 

da escolha dietética adequada pode ser uma estratégia viável para reduzir os níveis de estresse 

oxidativo na NAFLD, uma vez que os antioxidantes naturais podem exercer seus efeitos de 

maneira direta ou indireta (DINKOVA‐KOSTOVA; TALALAY, 2008). Antioxidantes diretos, 

tais como vitaminas E e C, atuam na neutralização de moléculas de ERO, já os antioxidantes 

indiretos, induzem ou ativam vias de sinalização envolvidas na resposta ao estresse, como as 

enzimas de detoxificação de fase I. Os polifenóis podem atuar sobre a transcrição de genes que 

codificam para enzimas de detoxificação de fase I (responsáveis por oxidar xenobióticos), como 

a PON1, por meio da ativação de receptores nucleares, tais como o receptor aril hidrocarboneto 

(AhR), um “xenosensor” de hidrocarbonetos aromáticos  (GOUÉDARD; BAROUKI; MOREL, 

2004; LITVINOV; MAHINI; GARELNABI, 2012), podendo, desta forma, apresentar efeitos 

benéficos.   
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Açaí (Euterpe oleracea Mart.), um fruto nativo da região amazônica tem ganhado atenção 

internacional como alimento funcional devido ao seu alto conteúdo de polifenóis e potencial 

benefício à saúde. A maioria dos efeitos benéficos do açaí são atribuídos aos seus compostos 

secundários, como os flavonoides e diversos outros polifenóis, incluindo antocianinas e 

proantocianidinas, que possuem propriedades antioxidantes (SCHAUSS, A G et al., 2006b; 

MARCASON, 2009). Estudos prévios in vitro, em modelos animais e em humanos mostraram 

que o consumo de açaí diminui o estresse oxidativo (DE SOUZA et al., 2010; GUERRA et al., 

2011; BARBOSA et al., 2015) e induz efeitos hipocolesterolêmico (DE SOUZA et al., 2012), 

anti-aterogênico, anti-inflamatório (XIE et al., 2011) e hepatoprotetor (GUERRA et al., 2015). 

Além disso, a suplementação com açaí na dieta aumentou a atividade sérica da enzima PON1 

em ratos (DE SOUZA et al., 2010). Contudo, ainda não foi investigado o efeito do açaí sobre a 

atividade hepática dessa enzima, bem como sobre a expressão gênica e proteica de PON1 e 

expressão das isoformas PON2 e PON3 no fígado. 

Assim, considerando sua composição fitoquímica e seus potenciais efeitos benéficos in 

vivo, a hipótese deste trabalho é que o açaí pode atuar sobre a paraoxonase e a inflamação 

hepática e, desta forma, retardar a progressão da NAFLD induzida por dieta hiperlipídica em 

ratos.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA  
 

2.1. Doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) 

2.1.1. Definição  
 

A doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) é considerada um dos grandes 

problemas de saúde pública do novo milênio, impulsionada sobretudo pela epidemia da 

obesidade e sem tratamento oficialmente aprovado (POLYZOS; MANTZOROS, 2016). 

(MARCHESINI et al., 2005). Em 1980, Ludwig et al. descreveram pela primeira vez o termo 

esteato-hepatite não alcoólica (NASH) e o utilizaram para designar a condição do fígado 

gorduroso em mulheres obesas, diabéticas e sem histórico de abuso de álcool, mas que 

apresentavam alterações histológicas muito semelhantes à da hepatite alcoólica. Desde então, 

o termo NAFLD tem sido utilizado para descrever um amplo espectro de condições hepáticas, 

que incluem a esteatose hepática, esteato-hepatite não alcoólica (NASH), a qual pode progredir 

para cirrose ou até mesmo para o carcinoma hepatocelular (Figura 1) (COHEN; HORTON; 

HOBBS, 2011; CHALASANI et al., 2012; LOOMBA; SANYAL, 2013).  

A esteatose hepática é caracterizada pela presença ectópica de triacilgliceróis (TAG) 

sob a forma de “gotículas lipídicas” em mais de 5% dos hepatócitos, na ausência de outras 

causas etiopatogênicas e com consumo alcoólico menor que 20g/dia em homens e 10g/dia em 

mulheres, e está presente em 100% dos casos de NAFLD (DURAZZO et al., 2012). 

Histologicamente, é possível distinguir dois padrões de esteatose: a microvesicular, 

caracterizada pela presença de múltiplas “gotículas lipídicas”, que dispersam pelo citoplasma 

dos hepatócitos, não interferindo com a localização central do núcleo celular e a 

macrovesicular, na qual a existência de um único vacúolo bem desenvolvido empurra o núcleo 

dos hepatócitos para a periferia do citoplasma (BURT; MUTTON; DAY, 1998; BRUNT, 

ELIZABETH M; TINIAKOS, 2010).  

Devido à atividade inflamatória progressiva, a esteatose pode evoluir para NASH, que 

é caracterizada pela presença de esteatose hepática, inflamação intralobular (infiltração de 

células mononucleares) com lesão hepatocelular (balonização hepatocelular), podendo também 

apresentar corpúsculos de Mallory e fibrose pericelular (BRUNT, E. M., 2005). NASH pode 

evoluir para cirrose, na qual os hepatócitos são substituídos por tecido de cicatrização composto 

principalmente de colágeno tipo 1. Esta condição, caracterizada pela perda da arquitetura 

hepática, formação de nódulos e alterações na vascularização hepática é responsável por cerca 
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de 4 a 27% dos casos de carcinoma hepatocelular (REDDY, J. K.; RAO, 2006; ARGO; 

CALDWELL, 2009; COHEN; HORTON; HOBBS, 2011). 

 

 

 

Figura 1. Espectro da doença hepática gordurosa não alcoólica. Esquema da progressão da NAFLD (A). O 

acúmulo de triacilgliceróis no interior do hepatócitos causa esteatose.  A esteatose associada à inflamação, morte 

celular e fibrose caracteriza a esteato-hepatite não alcoólica (NASH), que pode progredir para cirrose e carcinoma 

hepatocelular. Secções histológicas ilustrando o fígado normal, a esteatose, NASH e cirrose (B). Fibras de 

colágeno são apresentadas na imagem coradas de azul com tricrômico de Masson. (CV) veia central; (PT) tríade 

portal que consiste da artéria hepática, veia portal e ducto biliar. 

Fonte: Adaptado de COHEN; HORTON; HOBBS (2011). 
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2.1.2. Epidemiologia 

 

A NAFLD é a causa mais comum de elevação dos níveis das aminotransferases séricas 

tanto nos países desenvolvidos como nos países em desenvolvimento (AHMED; WONG; 

HARRISON, 2015). A globalização da dieta ocidental e o sedentarismo, decorrente de 

mudanças no estilo de vida e industrialização da sociedade é um fator importante no aumento 

de doenças crônicas, entre elas a NAFLD. Nas últimas décadas, esta doença tem sido 

reconhecida como a forma mais prevalente de doença hepática crônica do mundo moderno, a 

qual está diretamente relacionada ao aumento progressivo da obesidade (LOOMBA; SANYAL, 

2013; ARAB et al., 2014). Além da obesidade, outros fatores de risco contribuem diretamente 

na patogênese desta doença, tais como, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, hipertensão 

arterial, resistência à insulina e hiperglicemia, os quais caracterizam a síndrome metabólica 

(MARCHESINI et al., 2003; BOGDANOVA et al., 2006).  

A real prevalência e incidência da NAFLD é difícil de ser estimada, pois os estudos se 

baseiam em grupos selecionados e os indivíduos com estágios iniciais da doença apresentam-

se assintomáticos. Mesmo assim, estima-se atualmente que a sua prevalência seja de 15 a 30% 

da população em geral e pode alcançar até 70 a 90% dos pacientes obesos e com diabetes tipo 

2, os quais tem um maior risco de desenvolverem fibrose e cirrose (AHMED; WONG; 

HARRISON, 2015). A prevalência da NAFLD dobrou durante os últimos 20 anos, enquanto 

que a prevalência de outras doenças hepáticas crônicas têm se mantido estável ou até mesmo 

diminuído (LABRECQUE et al., 2014). 

Nos Estados Unidos, estima-se que a prevalência da NAFLD seja de 10 a 46%, 

principalmente devido aos altos índices de obesidade e sobrepeso nesta população (WILLIAMS 

et al., 2011; GLASSNER; MALATY; ABRAHAM, 2017).  Em países europeus, a prevalência 

da NAFLD varia de 20 a 30%  (BLACHIER et al., 2013) e no Japão e na China, a sua 

prevalência é semelhante à da Europa (20-30% no Japão e 15-30% na China, respectivamente). 

No Brasil, não há dados oficiais sobre a prevalência dessa doença na população em geral, no 

entanto, alguns estudos determinaram a frequência da esteatose por ultrassonografia abdominal. 

Em estudo realizado na cidade de São Paulo, a prevalência da esteatose hepática foi de 19,2% 

em 1804 pacientes (PARISE et al., 2003). Um estudo multicêntrico brasileiro realizado a partir 

da biópsia hepática de pacientes que apresentavam os níveis de aminotransferases alterados e 

esteatose hepática no ultrassom, mostrou que dos 437 casos, 42% foram diagnosticados com 
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esteatose isolada, 58% com esteato-hepatite, dos quais 27% também apresentavam fibrose, 

15,4% com cirrose e 0,7% com carcinoma hepatocelular (COTRIM et al., 2011).  

Recentemente, foi realizado um levantamento que incluía 110 pacientes com diagnóstico 

de carcinoma hepatocelular e hepatopatia não alcoólica de nove unidades de hepatologia em 

seis estados brasileiros. O estudo mostrou a presença de esteato-hepatite sem fibrose em 3,8% 

dos casos, esteato-hepatite com fibrose em 27% e cirrose em 61,5%.  O diagnóstico histológico 

foi realizado em 47,2% dos pacientes com carcinoma hepatocelular sem cirrose, representando 

7,7% dos casos (COTRIM et al., 2016).  

 

2.1.3. Patogênese  

 

A patogênese da NAFLD e os mecanismos que levam a NASH, fibrose e dano do 

hepatócito não estão completamente esclarecidos, mas pode-se afirmar que há uma combinação 

de fatores ambientais, genéticos e metabólicos que resultam na progressão da doença 

(TORRES; WILLIAMS; HARRISON, 2012).  

A hipótese dos dois hits proposta por Day & James (1998)  é amplamente aceita para 

explicar a patogênese da NAFLD/NASH. O primeiro hit está associado a eventos que causam 

acúmulo de gordura nos hepatócitos e o segundo hit está relacionado com a maior produção ou 

incapacidade na inativação das ERO produzidas na β-oxidação, que desencadeia os processos 

de inflamação e fibrose, estimulando a progressão da esteatose para NASH.  

O acúmulo de lipídios (primeiro hit) está associado com transtornos metabólicos e 

resistência à insulina e pode ser causado por 4 mecanismos: (1) aumento da oferta e absorção 

de ácidos graxos devido ao excesso de ingestão dietética ou maior lipólise no tecido adiposo; 

(2) aumento da síntese hepática de novo de ácidos graxos e TAG; (3) diminuição da síntese ou 

secreção hepática de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL) e da exportação de TAG e 

(4) falha na eliminação de ácidos graxos devido ao comprometimento da β-oxidação 

mitocondrial hepática (TILG; MOSCHEN, 2010; TAKAMURA et al., 2012). O 

desenvolvimento da esteatose provoca uma série de consequências nocivas relacionadas aos 

hepatócitos, tais como a peroxidação lipídica descontrolada e o estresse oxidativo, que 

sensibiliza o fígado, aumentando a susceptibilidade e vulnerabilidade ao segundo hit, 

caracterizado pela ativação das vias inflamatórias (Figura 2) (XU et al., 2015). 

A ativação das vias inflamatórias pode ser desencadeada por vários estímulos (segundo hit) 

tais como:  estresse oxidativo, citocinas pró-inflamatórias, lipólise alterada, lipotoxicidade, 
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colesterol intra-hepático anormal, hiperinsulinemia, desregulação da sinalização das adipocinas 

(hiperleptinemia e hipoadiponectinemia) e morte celular (apoptose e necrose) 

(SCHATTENBERG; GALLE, 2010; TAKAHASHI; SOEJIMA; FUKUSATO, 2012). 

 

 
Figura 2. Patogênese da doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD). A ingestão excessiva de gordura leva 

a alterações metabólicas, que contribuem para a resistência à insulina no tecido adiposo e no fígado. O excesso de 

ingestão dietética de gordura e a resistência à insulina induzem aumento da lipólise no tecido adiposo, aumento da 

síntese de novo de ácidos graxos (AG) no fígado, diminuição na síntese e secreção de lipoproteína de muito baixa 

densidade (VLDL), falha na eliminação de AG devido ao comprometimento da β-oxidação. Esses eventos 

contribuem para o aumento do tráfego de ácidos graxos livres no fígado, o que leva ao acúmulo de triacilgliceróis 

(TAG) nos hepatócitos. A esteatose hepática atua como um “primeiro hit”, seguido por um “segundo hit”, no qual 

os mediadores inflamatórios podem causar NASH e até mesmo cirrose. O acúmulo de TAG provoca uma série de 

consequências nocivas relacionadas aos hepatócitos, tais como a peroxidação lipídica descontrolada e o estresse 

oxidativo, que podem ativar as vias inflamatórias hepáticas.   

Fonte: Adaptado de XU et al. (2015).   

 

A teoria dos dois hits têm sido modificada devido a novos achados sobre as interações entre 

resistência à insulina, estresse oxidativo, adipocinas, inflamação do tecido adiposo, dentre 

outros fatores. Mais recentemente surgiu a hipótese dos múltiplos hits, na qual os hits são 

caracterizados por eventos paralelos que envolvem uma interação complexa entre fatores 

ambientais, fatores nutricionais, microbiota intestinal e fatores genéticos e epigenéticos (TILG; 
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MOSCHEN, 2010; BUZZETTI; PINZANI; TSOCHATZIS, 2016). Essa interação pode 

promover esteatose isolada, ativação imune inata, inflamação, morte celular ou lesão hepática 

progressiva. O primeiro hit consiste na resistência à insulina em combinação com muitas 

disfunções metabólicas associadas, gerando esteatose e expondo o fígado ao risco de outros 

hits, tais como ativação de vias do estresse oxidativo, ativação de citocinas, estresse do retículo 

endoplasmático e ativação das vias de sinalização da apoptose e fibrogênese, que resultarão em 

NASH e fibrose hepática  (MCCULLOUGH, 2006; RINELLA, 2015). Ambas as hipóteses têm 

em comum que a esteatose simples é a base para o desenvolvimento de NASH (WREE et al., 

2013; BETTERMANN; HOHENSEE; HAYBAECK, 2014).    

O colesterol tem sido apontado como um fator de risco e gravidade da NAFLD (MUSSO 

et al., 2003; YASUTAKE et al., 2009; ENJOJI; NAKAMUTA, 2010; MUSSO; GAMBINO; 

CASSADER, 2013). Savard et al. (2013) demonstraram que uma dieta hiperlipídica que 

continha 15% de gordura saturada e 1% de colesterol causou o desenvolvimento de um grau de 

esteatose hepática pronunciado, inflamação substancial e fibrose perisinusoidal (esteato-

hepatite), associada com inflamação do tecido adiposo. Além disso, os autores demonstraram 

que os efeitos hepáticos e metabólicos induzidos pela gordura e colesterol da dieta em conjunto 

foram bem maiores do que os efeitos encontrados para cada um dos componentes da dieta 

avaliados isoladamente, demonstrando uma interação positiva significativa. O estudo de 

Ichimura et al. (2015) também mostrou a indução da NASH caracterizada pela esteatose com 

maior acúmulo de TAG, inflamação, balonização dos hepatócitos, fibrose e progressão à cirrose 

com a adição de colesterol à dieta hiperlipídica.  

As adipocinas e citocinas inflamatórias também têm sido bem caracterizadas por estarem 

envolvidas nos mecanismos patogênicos da NAFLD (PAGANO et al., 2005; JARRAR et al., 

2008). O tecido adiposo é considerado um órgão endócrino, possuindo papel central na 

homeostase energética do organismo. Esse tecido, através de um adipócito funcional produz 

citocinas, chamadas adipocinas, que tem efeito local, periférico e central (STOJSAVLJEVIC 

et al., 2014). No entanto, devido ao influxo aumentado de lipídios, essa gordura passa a ser 

acumulada em adipócitos ectópicos (viscerais). Esses adipócitos são caracterizados pelo 

aumento em seu diâmetro, pela secreção de citocinas pró-inflamatórias [interleucina 1 (IL-1), 

interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose tumoral (TNF)] e pela redução na produção de citocinas 

anti-inflamatórias e sensibilizadores de insulina (MORELLI et al., 2013). Essa alteração de 

função pelo tecido adiposo está relacionada a um estado inflamatório crônico sistêmico, 
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associada não somente à progressão da NAFLD, mas também ao risco cardiovascular 

aumentado (GAGGINI et al., 2013).  

Dentre as adipocinas, a adiponectina é a molécula que possui o mais potente papel como 

sensibilizador da insulina, além de possuir atividade anti-inflamatória, anti-apoptótica e pró-

angiogênica (RAJALA; SCHERER, 2003). Conforme Pagano et al. (2005), os níveis séricos de 

adiponectina foram encontrados em uma concentração entre 20 e 60% abaixo do normal em 

pacientes portadores de NAFLD, quando comparados a controles saudáveis. Existem 

evidências de que a adiponectina está associada ao catabolismo de ácidos graxos e melhora na 

resistência insulínica (SPRANGER et al., 2003; BODEN, 2011), além de apresentar efeitos 

hepatoprotetor e anti-fibrogênico em condições de lesão hepática (BERTOLANI; MARRA, 

2010).   

A leptina também possui múltiplos efeitos sobre o metabolismo energético do organismo, 

está relacionada à gênese da NAFLD e na sua progressão para fibrose hepática, contribuindo 

inicialmente para o desenvolvimento da resistência à insulina e esteatose hepática e, 

posteriormente, para injúria hepática através de seu efeito pró-inflamatório, promovendo a 

fibrose hepática (TSOCHATZIS; PAPATHEODORIDIS; ARCHIMANDRITIS, 2006). A 

ativação das células estreladas hepáticas é fundamental para o desenvolvimento da fibrose, pois 

estas se tornam responsivas a inúmeras citocinas, produzindo componentes da matriz 

extracelular que no seu último estágio levam à fibrose. Essas células, quando ativadas, 

expressam leptina, que se comporta como uma citocina pró-fibrogênica. Além disso, a leptina 

está associada ao aumento do fator de transformação do crescimento beta (TGF-β), uma citocina 

relacionada à fibrose, e também ao aumento da produção de TNF, o qual também contribui para 

a progressão à fibrose (MARRA, 2002; BERTOLANI; MARRA, 2010).    

 

2.2. Estresse oxidativo e inflamação na NAFLD 
 

O estresse oxidativo é uma característica proeminente no desenvolvimento e progressão 

da NAFLD (BROWNING; HORTON, 2004; ROLO; TEODORO; PALMEIRA, 2012).  

O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio entre a formação excessiva de 

espécies reativas de oxigênio (ERO) e a capacidade dos sistemas de defesa antioxidante em 

neutralizá-las e prevenir seus efeitos deletérios (SIES, 1986; ROBERTSON; LECLERCQ; 

FARRELL, 2001).  
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Em baixos níveis fisiológicos,  as ERO têm sido apontadas como mediadores em vários 

processos celulares e em vias de sinalização vitais, como por exemplo, na defesa contra 

microrganismos e na regulação da expressão gênica baseada na óxido-redução (RIBEIRO, S. 

M. R. et al., 2006; D'AUTRÉAUX; TOLEDANO, 2007). Entretanto, possuem a meia vida 

extremamente curta e devido à sua alta reatividade, quando não neutralizadas, podem causar 

danos celulares, que incluem a depleção de ATP, dano ao DNA, alterações na estabilidade de 

proteínas, ruptura de membranas via peroxidação lipídica e a liberação de citocinas 

inflamatórias (BROWNING; HORTON, 2004; HALLIWELL, B., 2007). 

As ERO compreendem um grupo de oxidantes, que podem ser radicais livres ou espécies 

moleculares capazes de gerar radicais livres (como os peróxidos) e são continuamente formadas 

como produto do metabolismo aeróbico (CERQUEIRA; DE MEDEIROS; AUGUSTO, 2007; 

NARANG; YADAV; VAIDYA, 2011). Dentre as espécies reativas mais importantes no 

contexto biológico estão os íons superóxido (O2
•-), íons hidroxil (OH•) e óxido nítrico (NO•). 

As espécies não radicalares principais são peróxido de hidrogênio (H2O2), ácido hipocloroso 

(HOCl) e oxigênio singlet (1O2)2 (FRIDOVICH, 1998; BERRA; MENCK; DI MASCIO, 2006; 

BUONOCORE; PERRONE; TATARANNO, 2010). 

Alterações na morfologia da mitocôndria são comuns em indivíduos com NAFLD e 

podem levar diretamente a formação de ERO devido ao maior vazamento de elétrons da cadeia 

respiratória (ROLO; TEODORO; PALMEIRA, 2012). 

A maior disponibilidade de ácidos graxos nos hepatócitos na NAFLD contribui para o 

estresse oxidativo e disfunção mitocondrial  (BROWNING; HORTON, 2004). O mecanismo 

está ilustrado na figura 3. No fígado, os ácidos graxos são metabolizados principalmente 

através da via de β-oxidação que ocorre na mitocôndria e em menor grau nos peroxissomos e 

também através da ω-oxidação nos microssomos, por membros da família do citocromo P450.  

O aumento do influxo de ácidos graxos promove a ativação destas vias alternativas. No primeiro 

passo da β-oxidação peroxissomal é formado peróxido de hidrogênio (H2O2), através da ação 

da Acil-CoA oxidase que doa elétrons diretamente ao oxigênio molecular. Flavoproteínas do 

citocromo P450 envolvidas na ω-oxidação microssomal também promovem a formação de 

ERO por mecanismo semelhante. Além disso, ácidos dicarboxílicos provenientes da ω-

oxidação podem circular entre as membranas interna e externa da mitocôndria, desacoplando a 

fosforilação oxidativa e, portanto, promovendo a depleção de ATP (GAMBINO; MUSSO; 

CASSADER, 2011). 
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O aumento da peroxidação lipídica também tem sido descrito como um importante 

mecanismo patogênico na NAFLD (DIEHL, 2005). Os intermediários reativos produzidos pelo 

estresse oxidativo, principalmente os radicais hidroxil (OH•), podem atacar os ácidos graxos 

poliinsaturados das membranas biológicas e iniciar a peroxidação no interior da célula, gerando 

compostos secundários de maior reatividade e toxidade como os aldeídos, 4-hidroxi-2-nonenal 

(HNE) e malondialdeído (MDA). Estes aldeídos apresentam meia-vida maior que as ERO e 

têm potencial para se difundirem do seu local de origem para outros locais na célula, ampliando 

os efeitos do estresse oxidativo (LIMA; ABDALLA, 2001; BROWNING; HORTON, 2004).  

A peroxidação lipídica está intimamente relacionada ao processo inflamatório. O MDA 

ativa o fator nuclear kappa B (NF-kb), um fator de transcrição regulador da expressão de 

citocinas pró-inflamatórias no fígado e de moléculas de adesão, promovendo a produção do 

fator de necrose tumoral (TNF), interleucina-8  (IL-8) e interleucina-6 (IL-6). O HNE ativa as 

células estreladas hepáticas, promovendo a síntese de colágeno e consequentemente fibrose e 

também está implicado na formação dos corpúsculos hialinos de Mallory e quimiotaxia dos 

neutrófilos (LEE et al., 1995; BROWNING; HORTON, 2004). 
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Figura 3. Papel do estresse oxidativo nos mecanismos envolvidos na progressão da doença hepática gordurosa 

não alcoólica (NAFLD). O aumento no influxo de ácidos graxos livres (AGL) contribui para a produção de 

espécies reativas de oxigênio (ERO) nas mitocôndrias, peroxissomos e microssomos. As ERO promovem danos 

oxidativos a membranas celulares causando disfunção mitocondrial, depleção de ATP e morte celular. Produtos 

da peroxidação de lipídios são tóxicos e podem se difundir para outros locais afetando não só os hepatócitos como 

também outras células. O desenvolvimento de NASH está associado com a ativação das células estreladas 

hepáticas e uma resposta pró-inflamatória das células de Kupffer, contribuindo para o processo inflamatório e 

desenvolvimento da fibrose.  

Fonte: Adaptado de ROLO et al. (2012) 

 

Uma das consequências do estresse oxidativo é a oxidação de lipídios das lipoproteínas 

de baixa densidade (LDL), sendo este evento bastante conhecido no desenvolvimento da 

aterosclerose (PARTHASARATHY; STEINBERG; WITZTUM, 1992; KATO et al., 2009). 

Vêm crescendo evidências sugerindo que as LDL oxidadas (LDLox) são um novo fator de risco 

para a inflamação hepática e que podem ter um envolvimento direto no desenvolvimento de 

NASH (HOUBEN et al., 2017). Em ambos, artérias e fígado, a captação de LDLox por 

macrófagos constitui um importante fator responsável por gerar uma resposta inflamatória 

prejudicial (BIEGHS, V. et al., 2012).  

A oxidação da LDL ocorre nas paredes das artérias e no plasma, mas ao funcionar como 

um órgão de eliminação da LDLox da circulação, o fígado reduz os efeitos nocivos da LDLox 
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em outros tecidos. Por esse motivo, existem evidências de que os níveis elevados de LDLox 

circulantes podem prejudicar a função do próprio fígado (BIEGHS et al., 2013).  

Furumaki et al. (2012) estabeleceram um modelo murino de NASH pela combinação de 

uma dieta hiperlipídica e administração intravenosa de LDLox. Nesse estudo, os camundongos 

que receberam dieta hiperlipídica por 23 semanas desenvolveram esteatose hepática, fibrose 

discreta e aumento nos níveis de peroxidação lipídica quando comparados aos camundongos 

que receberam a dieta padrão. A administração de LDLox aos camundongos alimentados com 

a dieta hiperlipídica nas duas últimas semanas experimentais, não só agravou a esteatose 

hepática, a fibrose e o metabolismo lipídico, mas também resultou em inflamação intensa, 

incluindo lesão hepática grave e infiltração de células inflamatórias, que são características de 

NASH. Os autores sugeriram que o aumento da estado oxidativo, incluindo a peroxidação 

lipídica intracelular induzida pelo consumo de dieta hiperlipídica e a fonte extracelular de 

LDLox, desencadearam a inflamação hepática.  

Diante disso, estudos recentes apontam para o papel central das células de Kupffer, os 

macrófagos residentes do fígado, no mecanismo de patogênese de NASH (BIEGHS et al., 2013; 

WALENBERGH et al., 2013). Comparável à formação de células espumosas na aterosclerose, 

camundongos hiperlipidêmicos apresentaram hipertrofia das células de Kupffer, que foram 

correlacionadas com a inflamação hepática (WOUTERS et al., 2008). Além disso, verificou-se 

que o aumento da inflamação hepática está associada com o acúmulo de LDLox nos lisossomos 

das células de Kupffer no fígado de camundongos LDLr -/-,  que receberam injeção intravenosa 

de LDLox (BIEGHS et al., 2013). 

As células de Kupffer expressam receptores scavengers (SRs, scavenger receptors), que 

se ligam às LDLox e as fagocitam levando à formação de células espumosas (BIEGHS et al., 

2013). A resposta inflamatória hepática ocorre devido ao aprisionamento da LDLox nos 

lisossomos das células de Kupffer mediado pelos receptores CD36 e SR-A (também conhecido 

como receptor scavenger de macrófago 1, MSR1) (BIEGHS et al., 2010; LIU, L. et al., 2015). 

Em condições normais, a LDL circulante é endocitada pelas células de Kupffer e inicialmente 

direcionada para os lisossomos. Após ação das enzimas lisossômicas, o colesterol livre é 

transferido para o citoplasma, onde pode ser convertido em ésteres de colesterol. As LDLox 

podem ser captadas pelos receptores scavengers CD36 e SR-A nas células de Kupffer, e como 

a LDL, também são direcionadas para os lisossomos, mas por mecanismos ainda pouco 

conhecidos, se acumulam e desencadeiam uma resposta inflamatória hepática (Figura 4) 

(BIEGHS et al., 2013).  
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Figura 4. Captação de lipoproteínas oxidadas pelas células de Kupffer (KCs). Em condições normais as 

lipoproteínas da baixa densidade (LDL) circulantes são captadas pelas KCs e se direcionam para os lisossomos, 

onde seu conteúdo é degradado por enzimas lisossômicas. Lipoproteínas de baixa densidade oxidadas (LDLox) 

podem ser captadas pelos receptores scavengers CD36 e SR-A nas KCs e direcionadas para os lisossomos, onde 

se acumulam. LDLox ficam aprisionadas no interior dos lisossomos provocando uma resposta inflamatória.  

Fonte: Adaptado de BIEGHS et al. (2013). 

 

2.3. Sistema antioxidante  
 

O organismo contém antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos que atuam como uma 

unidade complexa de regulação da homeostase de ERO nas células (POWERS; JACKSON, 

2008; TRACHOOTHAM et al., 2008; RUPÉREZ; GIL; AGUILERA, 2014).  

O sistema enzimático é constituído pelas enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase 

(CAT), glutationa peroxidase (GPx), glutationa redutase (GR), paraoxonases (PONs), entre 

outras (VALKO et al., 2006; NOORI, 2012; RUPÉREZ; GIL; AGUILERA, 2014). 

A enzima superóxido dismutase (SOD) constitui a primeira linha de defesa contra os 

radicais superóxido (O2
•-) transformando-os em peróxido de hidrogênio (H2O2) e oxigênio (O2). 

Existem três isoformas nos mamíferos que catalisam a reação de dismutação dos íons O2
•-, 

sendo todas ligadas a um metal de transição no sítio ativo para realizar sua ação: a SOD-Cu/Zn 

(SOD1), localizada no citoplasma, SOD-Mn (SOD2) localizada na mitocôndria e SOD-

extracelular (SOD3) (ZELKO; MARIANI; FOLZ, 2002; POWERS; JACKSON, 2008).   

A catalase é uma enzima antioxidante intracelular (hemeproteína) localizada 

principalmente em peroxissomos celular, e em menor extensão, no citosol, que catalisa a reação 

de decomposição do H2O2, formando água e O2. Ao remover o H2O2, a CAT age indiretamente 

contra os radicais superóxido, que são convertidos em H2O2 pela SOD. A enzima torna-se 
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especialmente importante quando há quantidade limitada de glutationa ou atividade reduzida 

da GPx e desempenha um papel significativo no desenvolvimento de tolerância ao estresse 

oxidativo na resposta adaptativa das células (POWERS; JACKSON, 2008). 

A glutationa peroxidase (GPx) catalisa a redução do H2O2 ou hidroperóxidos orgânicos 

para água, na mitocôndria. A redução do H2O2, ocorre pela conversão da glutationa reduzida 

(GSH) a glutationa oxidada (GSSG), que é catalisada pela GPx. Para que o sistema continue 

operante é necessário que a GSSG seja reduzida novamente, a enzima que promove esta 

redução é a glutationa redutase (GR) (HALLIWELL, BARRY, 1999; POWERS; JACKSON, 

2008).  

Além dessas enzimas, outras proteínas que possuem um papel antioxidante significativo 

são as paraoxonases (PONs) (MACKNESS, M. I.; ARROL; DURRINGTON, 1991; AVIRAM, 

MICHAEL; ROSENBLAT, 2004).  

 

2.3.1. Paraoxonases 

  

A paraoxonase (PON) é uma família multigene de enzimas composta de três diferentes 

membros, PON1, PON2 e PON3, que compartilham considerável homologia estrutural e estão 

localizados no braço longo do cromossomo 7 em humanos e no cromossomo 6 de ratos 

(PRIMO-PARMO et al., 1996). As isoformas PON1 e PON3 são expressas basicamente no 

fígado e rins e são encontradas no plasma associadas à lipoproteína de alta densidade (HDL) 

(JAOUAD et al., 2006; MARSILLACH et al., 2008). A PON2 não é encontrada no plasma, 

mas é expressa em uma variedade de órgãos e células que incluem o cérebro, coração, fígado, 

pâncreas, pulmão, rins, testículos, monócitos e macrógafos (NG et al., 2001; COSTA, L. G. et 

al., 2003; ROSENBLAT et al., 2003; NG et al., 2005).  

Inicialmente, a PON1 foi caracterizada como uma organosfosfato-hidrolase, sendo 

considerada uma enzima de proteção do sistema nervoso, pois pode desintoxicar os derivados 

oxon e diazoxon de alguns pesticidas organofosforados. Seu nome deriva de um dos seus 

substratos mais comumente usados in vitro, o paraoxon, metabólito tóxico do inseticida 

parathion (DRAGANOV, D. I.; LA DU, 2004).  Tanto a PON2 quanto a PON3 possuem apenas 

a atividade de lactonase (CAMPS; MARSILLACH; JOVEN, 2009), entretanto, somente a 

PON1 possui a capacidade de metabolizar organofosforados, toxinas nervosas (sarin, soman), 

ésteres aromáticos (fenilacetato, tiofenilacetato e 2-naftilacetato) e lactonas aromáticas e 

alifáticas (dihidrocumarina, homocisteína tiolactona), exibindo assim atividade paraoxonásica, 



17 
   

arilesterásica (ARE) e lactonásica  (DRAGANOV, D. I.; LA DU, 2004; COSTA, L. G. et al., 

2005; PONCE-RUIZ et al., 2017). 

O interesse pela PON1 surgiu a partir de evidências que demostraram que esta enzima 

possuía capacidade de proteger a LDL contra modificações oxidativas, bem como poderia 

reduzir a formação de células espumosas pelos macrófagos e prevenir o desenvolvimento da 

aterosclerose (AVIRAM, MICHAEL; ROSENBLAT, 2004; FUHRMAN; VOLKOVA; 

AVIRAM, 2005). É o membro mais estudado da família e grande parte da compreensão das 

enzimas PON é derivada principalmente de estudos com esta isoforma (SORENSON et al., 

1995; PRIMO-PARMO et al., 1996).  

A PON1 está presente no soro, fortemente associada à apolipoproteína A-I (ApoA-I), 

indicando uma interação específica com a HDL (AVIRAM, MICHAEL et al., 1998; AVIRAM, 

MICHAEL et al., 1999; COSTA, L. G. et al., 2005) (Figura 5). É uma glicoproteína com 

atividade de esterase e completamente dependente de cálcio para sua ação hidrolítica contra 

substratos organofosforados (AVIRAM, M et al., 2005; MARSILLACH et al., 2008). 

Constitui-se de 355 aminoácidos, com peso molecular de 43 a 45 kDa e possui três cadeias de 

carboidratos que correspondem a 15,8% do seu peso (LA DU, 1996; MACKNESS, B.; 

DURRINGTON; MACKNESS, 1998; MARSILLACH et al., 2008). A atividade da PON1 está 

presente no soro, em eritrócitos e em outras células. O fígado, além de concentrar parte desta 

atividade, representa a fonte primária da enzima encontrada no plasma (COSTA, L. G. et al., 

2003; DRAGANOV, D. I. et al., 2005). 

 

Figura 5. Estrutura da lipoproteína de alta densidade (HDL). PON1: Paraoxonase 1; ApoA-I:   Apoliproteína A-

I; LCAT: Lecitina colesterol acil transferase.  

Fonte: http://www.disva,univpm.it/content/biochemistry-food-nutrition-and-oxidaive-stress-uv-induced. 
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A atividade antioxidante promovida pela PON1 só é possível a partir da interação 

específica entre a PON1 e os lipídios oxidados. Duas hipóteses prováveis foram formuladas 

para explicar sua atuação: na primeira, a ação protetora seria difundida durante a interação entre 

HDL/LDL e a PON; na segunda hipótese, considerada a mais provável, os lipídios oxidados da 

LDL devem ser primeiramente capturados pela HDL (JAMES; DEAKIN, 2004). Já foram 

relatadas várias funções da PON ligada à HDL as quais incluem a inibição da geração de 

peróxidos lipídicos na LDL induzida por cobre e atividade fosfolipase A2-like que hidrolisa 

fosfolipídios oxidados biologicamente ativos (WATSON et al., 1995; ASSMANN; NOFER, 

2003; LI; LIU; LIANG, 2003). Também já foi reportado um papel similar ao da peroxidase 

(peroxidase-like) para a PON, dado a sua capacidade de inibir a oxidação também da HDL, 

preservando assim suas funções antiaterogênicas e a habilidade de eliminar oxidantes potentes 

(como os hidroperóxidos e o H2O2) (AVIRAM, MICHAEL et al., 1998; COSTA, L. G. et al., 

2003; VAN HIMBERGEN et al., 2005).  

A PON1 têm recebido destaque nas pesquisas, uma vez que a sua atividade no plasma 

foi encontrada reduzida em muitas doenças, tais como aterosclerose, diabetes mellitus, doença 

renal crônica e hipercolesterolemia (SHIH et al., 1998; BOEMI et al., 2001; DE SOUZA et al., 

2010; GUGLIUCCI; KOTANI; KIMURA, 2012). A atividade deficiente de PON1 no soro 

também foi associada a um risco aumentado para o desenvolvimento da doença de Alzheimer 

(ERLICH et al., 2012). 

Corroborando a esses achados, têm-se demonstrado um papel importante da PON1 na 

regulação do estresse oxidativo, fibrose e apoptose celular em doenças crônicas do fígado 

(FERRÉ et al., 2006; KEDAGE et al., 2010; ABDEL-WAHHAB; FAWZIB; MANNAA, 

2015). Os níveis de PON1 foram significativamente diminuídos no soro de pacientes portadores 

de doenças crônicas do fígado, como a NAFLD, hepatite e cirrose (FERRÉ et al., 2002; KILIC 

et al., 2005).  

García-Heredia et al. (2013) também demonstraram que camundongos deficientes em 

PON1 e alimentados com dieta hiperlipídica (20% de gordura e 1% de colesterol) por 22 

semanas mostraram aumento da esteatose hepática com presença de gotículas lipídicas em 

83,3% dos hepatócitos, enquanto foram encontradas 14,5% de gotículas lipídicas nos 

hepatócitos de camundongos selvagens. Esse estudo também mostrou aumento de marcadores 

de estresse oxidativo e inflamação no fígado de camundongos deficientes em PON1, além de 

apresentarem aumento das vias metabólicas envolvidas com a síntese de lipídios quando 

comparados aos camundongos selvagens. Os autores sugeriram que a PON1 possui um 
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importante papel na proteção do fígado contra o estresse oxidativo e o acúmulo de lipídios 

induzidos por dieta.  

A PON2 possui propriedades semelhantes à PON1, mesmo que ausente no plasma 

(PRIMO-PARMO et al., 1996). Já foi relatado que a PON2 é capaz de diminuir o estresse 

oxidativo intracelular e de prevenir a oxidação da LDL. Células com elevada expressão de 

PON2 quando foram expostas a fosfolipídios oxidados ou H2O2 apresentaram uma redução no 

estresse oxidativo e na oxidação de LDL, sugerindo uma ação de PON2 no estresse oxidativo 

intracelular (NG et al., 2001). 

A PON3, similar à PON1, é uma esterase cálcio dependente, que se encontra associada 

a frações de HDL no plasma (GUPTA; GILL; SINGH, 2009). Ensaios in vitro mostraram que 

essa enzima, assim como a PON1, inibiu a oxidação de lipídios na LDL (REDDY, S. T. et al., 

2001). No estudo de Draganov et al. (2000) foi demonstrado que a atividade sérica da PON3 

no coelho foi mais eficaz que a PON1 na proteção da LDL contra a oxidação induzida por 

cobre. Shih et al. (2007) demonstraram que o aumento da expressão de PON3 diminuiu 

significativamente a formação de lesões ateroscleróticas e a adiposidade em camundongos, 

sugerindo um papel importante desta enzima na proteção contra a aterosclerose e a obesidade.  

Como se viu, a enzima PON1 é encontrada no soro fortemente associada à ApoA-I na 

HDL. A ApoA-I é sintetizada no fígado e, em menor quantidade, no intestino (BOLANOS-

GARCIA; MIGUEL, 2003) e, assim como para a PON1, o seu papel na inibição da 

aterosclerose também foi reportado (RADER, 2002). O estudo de  Moore et al. (2005)  mostrou 

que a falta de ApoA-I causou redução na atividade de PON1 e não alterou os níveis da HDL 

em camundongos C57BL/6 ApoA-I-/-. Além disso, também foi demonstrado que camundongos 

C57BL/6 ApoA-I-/- desenvolveram NAFLD, sugerindo que a ApoA-I pode ser também um 

importante modulador de processos associados com a deposição de lipídios hepáticos e 

desenvolvimento da NAFLD induzida por dieta (KARAVIA et al., 2012).  

 

2.4. Sistema de defesa antioxidante não enzimático 
 

Além das enzimas antioxidantes descritas, há diversos antioxidantes não enzimáticos 

nas células, como a glutationa, ácido úrico, bilirrubina, vitaminas C e E (POWERS; JACKSON, 

2008), como também compostos exógenos, como os compostos fenólicos e os carotenoides 

(BARREIROS; DAVID; DAVID, 2006; STEPHENS; KHANOLKAR; BAIN, 2009).  



20 
   

Os polifenóis são os antioxidantes mais abundantes da dieta (CERQUEIRA; DE 

MEDEIROS; AUGUSTO, 2007) e são encontrados em uma ampla variedade de alimentos 

vegetais consumidos, tais como frutas, legumes, cereais, leguminosas, e em bebidas de origem 

vegetal, como o vinho, chá e café. Estes estão relacionados com a atividade antioxidante, 

atuando na captura de radicais livres e na inibição da peroxidação de lipídios (COUTINHO et 

al., 2008). A ingestão de alimentos ricos em polifenóis está associada em modelos 

experimentais humanos e animais com diminuição em: i) dislipidemias e aterosclerose; ii) 

disfunção endotelial e hipertensão; iii) ativação de placa aterosclerótica e trombose ; iv) 

processos inflamatórios associados com doenças cardiovasculares (BERTELLI; DAS, 2009) e 

v) efeitos antihiperlipidêmico e hepatoprotetor na NAFLD, que os tornam benéficos para a 

saúde humana (FEILLET-COUDRAY et al., 2009; LUO et al., 2012; YOSHIMURA et al., 

2013).  

Diversos estudos têm demonstrado que os polifenóis podem modular a expressão gênica 

de enzimas antioxidantes via interação com receptores nucleares (GOUÉDARD; BAROUKI; 

MOREL, 2004; GONG et al., 2009; PALSAMY; SUBRAMANIAN, 2011).  

Considerando a PON1, alguns fatores de transcrição têm sido implicados na regulação 

de sua expressão. Diversos estudos têm mostrado que a região promotora de PON1 contém pelo 

menos um sítio de ligação para a proteína de especificidade 1 (Sp1) na posição -108. Também 

na posição -162, um potencial sítio de ligação para o fator nuclear 1 (NF-1) tem sido reportado 

e ambos os sítios têm um importante papel na regulação transcricional de PON1. 

Particularmente, o receptor celular aril hidrocarboneto (AhR), receptor ativado por 

proliferadores peroxissomais (PPAR) e receptor X farsenóide (FXR) têm sido estudados como 

possíveis mediadores da indução de PON1 por xenobióticos. Recentemente, fatores de 

transcrição adicionais também foram encontrados na região promotora de PON1 como sítios de 

ligação potenciais, como o receptor pregnano X (PRX), receptor retinóide X (RXR), receptor 

de glicocorticoides (GR), receptor alfa ativado por proliferadores peroxissomais (PPAR-α) e 

receptor de vitamina D (VDR) (Figura 6) (PONCE-RUIZ et al., 2017).   
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Figura 6. Possíveis mecanismos que podem estar envolvidos na regulação gênica de PON1 por receptores 

nucleares. Modulação de PON1 durante a biotransformação de xenobióticos (estresse oxidativo); modulação por 

polifenóis através do receptor Aril hidrocarboneto (AhR) e receptor gama ativado por proliferadores peroxissomais 

(PPARγ); modulação através de GR, PXR, RXR e VDR.  

Fonte: Adaptado de PONCE-RUIZ et al. (2017). 

 

Conforme exposto, os polifenóis podem induzir a expressão de PON1 pelo mecanismo 

de ativação da via do AhR (GOUÉDARD; BAROUKI; MOREL, 2004; LITVINOV; MAHINI; 

GARELNABI, 2012). O AhR é uma proteína citoplasmática que está complexada com duas 

proteínas “Heat shock”, (HSP) de 90 kDa e uma proteína de interação (XAP2). Ligantes 

endógenos e exógenos, como os polifenóis, funcionam como um potente agonista: atravessam 

a membrana plasmática e difundem-se pelo citoplasma, ligando-se ao AhR. O complexo 

ligante-AhR é transportado para o núcleo, onde se dissocia e o AhR se dimeriza com o 

translocador nuclear de AhR (ARNT). O heterodímero AhR/ARNT então se liga ao elementos 

de resposta a xenobióticos (XRE) na região promotora e ativa a transcrição de genes alvos de 

AhR, que incluem enzimas de metabolização de xenobióticos, tais como a PON1 e o complexo 

citocromo P4501A1 (CYP1A1) (Figura 7) (GOUÉDARD; BAROUKI; MOREL, 2004; XUE 

et al., 2017). 
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Figura 7. Via de sinalização do AhR. O receptor aril hidrocarboneto (AhR) é ativado por vários ligantes, como 

alguns polifenóis. O AHR é uma proteína citoplasmática que está complexada com hsp90 e XAP2. Após se ligar 

ao ligante, o AhR se transloca para o núcleo e forma um heterodímero AhR/ARNT, o qual se liga a elementos de 

respostas a xenobióticos (XRE) e ativa a transcrição de genes que codificam para enzimas de detoxificação de fase 

I e II, como a enzima paraoxonase. 

Fonte: Adaptado de ZHANG (2011). 

 

Outro mecanismo proposto pelo qual os polifenóis podem induzir a expressão de PON1 

é por meio da ativação da proteína ligadora aos elementos de resposta a esterol-2 (SREBP-2) 

(GARIGE et al., 2010). Este fator nuclear de transcrição se liga a sequencias de DNA com 

homologia com o SER (elementos responsivos a esteróis) na região promotora de PON1. O 

SREBP-2 é capaz de se ligar à região promotora de PON1 de uma maneira aparentemente 

interativa com Sp1 (DEAKIN, S. P.; JAMES, 2004).  Neste contexto, GARIGE et al. (2010) 

relataram que a quercetina aumentou a expressão gênica de PON1 in vitro por induzir a 

translocação da proteína SREBP-2 do retículo endoplasmático para o núcleo, onde a proteína 

se liga à sequência SER aumentando a regulação e a transcrição do gene PON1. 
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2.5. Diagnóstico e tratamento da NAFLD 
 

Em qualquer estágio, a NAFLD é comumente assintomática. A suspeita da doença 

geralmente inicia-se através da hepatomegalia detectada por exame clínico, aumento dos níveis 

séricos das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e aspartato aminotransferase (AST) ou 

alterações sugestivas em exames de imagem como ultrassonografia. A partir daí é necessário 

excluir a presença de outras doenças hepáticas como doenças alcoólicas, hepatites virais 

crônicas, doenças hepáticas autoimunes, entre outras (HASHIMOTO; TANIAI; TOKUSHIGE, 

2013).  A biópsia hepática é considerada o padrão ouro no diagnóstico da NAFLD, que permite 

identificar o grau de infiltração de lipídios e a presença de inflamação e fibrose, porém por se 

tratar de um procedimento invasivo não é sempre requerido (CAVE et al., 2007; BHATIA et 

al., 2012). 

O tratamento atual para a NAFLD visa reduzir a resistência à insulina e o estresse oxidativo, 

controlar as condições associadas (obesidade, diabetes mellitus, dislipidemia) e também reduzir 

a inflamação e a fibrose do fígado. Modificações de estilo de vida, incluindo uma mudança de 

hábitos alimentares e a prática regular de atividade física, cirurgia bariátrica, terapia 

medicamentosa para melhorar a resistência à insulina e o uso de antioxidantes são algumas das 

terapias propostas. Outras abordagens de tratamento têm como objetivo inibir as vias pró-

inflamatórias ou pró-fibróticas (LISBOA et al., 2016). Dentre as terapias farmacológicas 

sugeridas estão as drogas sensibilizadoras de insulina como a metformina e os derivados 

tiazolidinedionas (NAIR; DIEHL; PERRILLO, 2002; NEUSCHWANDER-TETRI et al., 

2002), os inibidores da dipeptidil peptidase -IV (DPP-IV), como a vildagliptina e linagliptina,  

inibidores de caspases e inflamação, agonistas de PPAR, como bezafibrato e roziglitazona, 

inibidores do cotransportador sódio-glicose tipo 2 (SGLT-2), agonistas do receptor FXR e 

probióticos (SCHUPPAN; SCHATTENBERG, 2013).  

Considerando a crescente prevalência da NAFLD é importante o desenvolvimento de 

modelos de estudo e investigações com intuito de esclarecer os mecanismos envolvidos e 

estabelecimento de estratégias farmacológicas e não farmacológicas para atenuar sua 

progressão. 

 

2.6. O fruto do Açaí e seu papel como alimento funcional  
 

A espécie Euterpe oleracea Martius é uma palmeira da família Arecaceae, amplamente 

encontrada na região amazônica, principalmente nos estados do Pará, Amazonas, Tocantins, 
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Maranhão, Mato Grosso e Amapá e estende-se para a Venezuela, Colômbia, Equador, Suriname 

e Guiana (CALZAVARA, 1972; VAN ROOSMALEN, 1985; CAVALCANTE, 1991; 

NOGUEIRA, L., 2006).  

O epíteto genérico é uma homenagem a Euterpe, deusa da mitologia grega e traduzido 

significa “elegância da floresta” em alusão à beleza da planta. Já o nome específico “oleracea” 

significa que parece ou exala odor semelhante ao do vinho, devido à cor e ao aroma da polpa, 

principalmente quando em inicio de fermentação. Açaí é uma palavra de origem tupi –yá-çai- 

e significa fruto que chora, provavelmente relacionado ao fato de que durante o processo de 

extração da polpa, esta flui lentamente, em forma de grandes gotas (DE OLIVEIRA, M. D. S.; 

DE CARVALHO; DO NASCIMENTO, 2000). 

Os frutos são popularmente conhecidos como açaí,  são esféricos, na cor preto púrpura,  

com cerca de 1 a 2 cm de diâmetro, com um peso médio de 0,8 a 2,3 g e contém uma única 

semente grande (Figura 8). O açaízeiro se destaca, entre os diversos recursos vegetais, pela sua 

abundância e por produzir importante alimento para as populações na região do estuário do Rio 

Amazonas, além de ser a principal fonte de matéria-prima para a agroindústria de palmito no 

Brasil (NOGUEIRA, O. L.; FIGUEIREDO; MULLER, 2005). O principal produto extraído do 

fruto do açaí é a polpa, também chamada “vinho de açaí”, ou simplesmente açaí, consumida 

em uma variedade de bebidas e preparações alimentares, como cremes, licores, geleia, mingau, 

sorvetes e doces (SOUZA et al., 1996). 

A partir de meados da década de 90, o açaí foi gradativamente conquistando novas 

fronteiras, sendo apreciado em todo o Brasil e no mercado internacional em países como 

Estados Unidos, membros da Comunidade Européia, Japão e América do Sul (DA SILVA; DE 

SANTANA; DA SILVA REIS, 2010; DE SANTANA; CARVALHO; MENDES, 2010).    

A produção nacional de açaí em 2011 foi de 215,4 mil toneladas, sendo o estado do Pará 

o principal contribuinte, com 50,8% da produção, seguido pelo estado do Amazonas com 

41,5%, o que gerou um movimento monetário estimado de US$ 700.000. O gênero Euterpe tem 

um alto potencial econômico, em razão do uso dos seus frutos na preparação de bebidas de açaí, 

que são exportadas para todo o mundo como bebida energética (DE LIMA YAMAGUCHI et 

al., 2015). 
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Figura 8. Fotos do Açaí (Euterpe oleracea Martius). Fotos mostrando A: Palmeira do açaí; B: Cachos do açaí; C: 

Fruto do açaí, D: Caroço de açaí beneficiado e E: Açaí in natura e suco da fruta.  

Fonte: www.embrapa.org  

 

2.6.1. Composição química e compostos bioativos da polpa do açaí 

 

O açaí apresenta um considerável valor nutritivo e muitos efeitos benéficos à saúde são 

associados ao seu consumo (BOBBIO; DRUZIAN; ABRAO, 2000).  

Schauss et al. (2006a) determinaram a composição nutricional da polpa de açaí e 

encontraram 32,5% de lipídios, 52,2% de carboidratos (dos quais 44,2% são de fibras e 1,3% 

são de açúcares) e 8,1% de proteínas. Além disso, o estudo mostrou que este fruto apresenta 

quantidades bastante expressivas de ácidos graxos insaturados e fitosteróis. Os ácidos graxos 

poliinsaturados, monoinsaturados e saturados representam, 11,1%, 60,2% e 28,7% do total de 

ácidos graxos, respectivamente. O ácido graxo predominante é o ácido oleico (56,2%), seguido 

pelo ácido palmítico (24,1%) e linoléico (12,5%). Dentre os fitosteróis presentes no açaí 

destacam-se β-sitosterol, campesterol e sigmasterol.  

A polpa de açaí também contém uma quantidade de fibras bastante expressiva (DA 

SILVA MENEZES; TORRES; SRUR, 2008), possuindo valores superiores aos relatados para 

outros frutos como morango, figo e goiaba (RAMULU; RAO, 2003). 

Devido à sua composição fitoquímica, o açaí tem sido utilizado com um ingrediente 

alimentar com contribuições funcionais para a dieta, além de sua composição nutricional básica 

(XIE et al., 2011). Não existe uma definição aceita universalmente para alimentos funcionais, 
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este conceito varia de acordo com a legislação vigente em cada país e seus hábitos alimentares. 

No Brasil, alimento funcional é definido pela secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 

da Saúde como “alimento ou ingrediente que além de suas funções nutricionais básicas, quando 

se tratar de nutriente pode produzir efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos benéficos 

à saúde, devendo ser seguro para o consumo sem supervisão médica” (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 1999).  

Entre os constituintes fitoquímicos do açaí, predominam os compostos fenólicos, 

destacando-se os flavonoides, principalmente a classe das antocianinas, pigmentos 

hidrossolúveis responsáveis pela cor avermelhada do fruto. Entre as antocianinas destacam-se 

a cianidina-3-glucosídeo e cianidina-3-rutenosídeo (SCHAUSS, A. G. et al., 2006a; 

PACHECO-PALENCIA; HAWKEN; TALCOTT, 2007). Outras antocianinas são encontradas 

em menores quantidades como a cianidina-3-sambiosídeo, peonidina-3-glicosídeo e peonidina-

3-rutenosídeo (SCHAUSS, A. G. et al., 2006a). As antocianinas tornaram-se conhecidas por 

suas diversas propriedades farmacológicas e propriedades medicinais, incluindo 

anticarcinogênica, anti-inflamatória e antimicrobiana, prevenindo a oxidação de LDL, 

enfermidades cadiovasculares e doenças neurológicas (DA SILVA MENEZES; TORRES; 

SRUR, 2008).  

Outros flavonoides também foram identificados no açaí, incluindo epicatequina, 

catequina, pró-antocianidinas, homoorientina, orientina, isovitexina, taxifolina deoxihexose 

(SCHAUSS, A. G. et al., 2006a; PACHECO-PALENCIA; DUNCAN; TALCOTT, 2009) e 

ácidos fenólicos, como ácido ferúlico e ácido vanílico (PACHECO-PALENCIA; DUNCAN; 

TALCOTT, 2009). Na última década, houve um crescente interesse da comunidade científica 

em investigar as propriedades destes compostos, com atenção particular dada às propriedades 

antioxidantes e potenciais benefícios à saúde humana associados ao seu consumo.  

 

2.6.2. Estudos com o fruto do açaí conduzidos in vitro  

 

Diversos estudos conduzidos in vitro mostraram propriedades funcionais do açaí. Dentre 

eles, Matheus et al. (2006) avaliaram os efeitos de extratos obtidos de diferentes partes da 

palmeira Euterpe oleracea Mart. sobre a produção de óxido nítrico (NO), capacidade de 

neutralização do NO e expressão da enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS) em cultura 

de macrófagos. Os resultados mostraram um efeito direto dos extratos na inibição da produção 

de NO, correlacionada à redução na expressão de iNOS.  
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Destaca-se o potencial do açaí como antioxidante, evidenciado por Schauss et al. 

(2006b) que mostraram uma alta capacidade antioxidante do açaí in vitro, especialmente contra 

o radical peroxil e ânions superóxido. Spada et al. (2009) também mostraram que o pré-

tratamento com a polpa de açaí em tecidos isolados do córtex cerebral, hipocampo e cerebelo 

de ratos, reduziu o dano oxidativo induzido por H2O2 em lipídios e proteínas e a atividade das 

enzimas SOD e CAT a níveis basais nestes tecidos.  

A propriedade anti-inflamatória do açaí foi demonstrada pela sua capacidade de inibir 

as atividades das ciclooxigenases COX-1 e COX-2 em cultura de células (SCHAUSS, A. G. et 

al., 2006a). Recentemente, foi demonstrado que os polifenóis do açaí reduziram e preveniram 

a geração de ERO induzida por lipopolissacarídeo (LPS), em células CCD-18Co 

(miofibroblastos do cólon). Os dados mostraram ainda redução da expressão de genes e 

proteínas pró-inflamatórias que estão envolvidos com a inflamação do trato gastrointestinal, em 

células CCD-18Co estimuladas por LPS (DOS SANTOS DIAS et al., 2015).   

Além de efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios, vários estudos apontam que o açaí 

possui efeitos pró-apoptótico e antiproliferativo. Frações de polifenóis, extraídos da polpa de 

açaí, foram reportados como agentes supressores do câncer, uma vez que inibiram ou 

retardaram a proliferação de células de adenocarcinoma humano HT-29 (PACHECO-

PALENCIA et al., 2008) e exerceram atividade antiproliferativa e efeito pró-apoptótico em 

células leucêmicas HL-60, através de mecanismo mediado pela caspase-3 (DEL POZO-

INSFRAN; PERCIVAL; TALCOTT, 2006).   

Em outro estudo, Hogan et al. (2010) demonstraram que um extrato enriquecido com 

antocianinas, obtido a partir da polpa de açaí, possui forte capacidade antiproliferativa em 

células C6 (glioma cerebral), sendo que nenhum outro extrato, obtido de outros frutos (Berries, 

do inglês) rico em antocianinas, como mirtilo, morando, framboesa e amora apresentou 

atividade similar nas mesmas condições. Dias et al. (2014) mostraram que o extrato de açaí 

inibiu a proliferação de células de adenocarcinoma SW-480, sendo este efeito acompanhado 

pela redução na geração de ERO. Os mecanismos envolvidos neste efeito incluíram a 

diminuição do fator de transcrição pró-inflamatório NF-kB e alvos de NF-kB, a molécula-1 de 

adesão intracelular (ICAM-1) e a molécula-1 de adesão vascular (VCAM-1).  
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2.6.3. Estudos com o fruto do açaí conduzidos in vivo 

 

Estudos conduzidos in vivo também evidenciaram potenciais benefícios do açaí à saúde. 

Dentre eles, um estudo clínico realizado com humanos saudáveis, demonstrou que o consumo 

de uma única dose de açaí (7mL/Kg de peso) foi capaz de aumentar a capacidade antioxidante 

do plasma em até 2,3 vezes para o suco de açaí e em até 3 vezes para o polpa de açaí 

(MERTENS-TALCOTT et al., 2008). 

 Jensen et al. (2008) realizaram um ensaio randomizado, duplo-cego, com doze humanos 

saudáveis, com idade entre 19-52 anos, no qual o consumo de 120 mL da bebida contendo açaí 

em sua composição aumentou a capacidade antioxidante e inibiu a peroxidação lipídica nos 

plasma dos indivíduos testados, após intervalo de duas horas de consumo.  

Um estudo piloto realizado com mulheres e homens adultos com sobrepeso mostrou que 

a ingestão da polpa de açaí (200g por dia) durante 4 semanas reduziu a glicemia de jejum e 

níveis de insulina após trinta dias de tratamento. Foi verificado também uma redução dos níveis 

de colesterol total, colesterol LDL e da razão de colesterol total/colesterol HDL (UDANI et al., 

2011). 

Um estudo realizado com mulheres saudáveis, com idade entre 18-35 anos, mostrou que 

a ingestão de polpa de açaí (200g por dia) durante 4 semanas melhorou o status antioxidante, 

sendo este efeito observado pelo aumento na atividade da CAT e da capacidade antioxidante 

total em células polimorfonucleares (PMNs) e redução significativa na produção de ERO 

(BARBOSA et al., 2015).      

Guerra et al. (2011) demonstraram que a suplementação com 2% de açaí na dieta 

aumentou a expressão das enzimas antioxidantes gama-glutamilcisteína sintetase (γ-GCS) e 

GPx em ratos controle, e ainda reduziu a peroxidação lipídica e aumentou o conteúdo de 

glutationa total no fígado de ratos diabéticos. Neste mesmo estudo, foi observado que 

neutrófilos de ratos que receberam uma suplementação com 2% de açaí na dieta apresentaram 

redução da produção de ERO em relação a neutrófilos de animais controle.  

Parte dos mecanismos de ação envolvidos na atividade antioxidante do açaí foram 

elucidadas em estudo que utilizou o Caenorhabditis elegans como modelo experimental. Neste 

estudo, foi demonstrado que o açaí aumentou a resistência ao estresse oxidativo por métodos 

diretos, através da redução da formação de ERO e indiretos, devido a ativação e translocação 

nuclear de transcrição DAF16, envolvido na resposta ao estresse, regulado pela via de 

sinalização da insulina (BONOMO et al., 2014).  
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O tratamento com açaí também exerce efeitos benéficos contra o estresse oxidativo 

induzido por dietas hiperlipídicas. Sun et al. (2010) avaliaram o efeito da suplementação com 

2% de açaí na dieta sobre a longevidade e transcrição gênica no organismo modelo Drosophila 

melanogaster. A suplementação com a polpa de açaí aumentou em 22% a longevidade das 

moscas alimentadas com dieta hiperlipídica, e em 18% a longevidade de moscas submetidas ao 

estresse oxidativo causado pelo silenciamento do gene que codifica para superóxido dismutase 

1, através da ativação transcricional de genes envolvidos na resposta ao estresse oxidativo e 

supressão da expressão do gene que codifica para a fosfoenolpiruvato carboxicinase, uma 

enzima chave envolvida na gliconeogênese.  

De Souza et al. (2010)  evidenciaram que a suplementação com 2% de polpa de açaí na 

dieta de ratos alimentados com dietas padrão e hipercolesterolêmica reduziu os níveis de 

colesterol total e da fração não-HDL e melhorou o perfil dos biomarcadores de estresse 

oxidativo no soro, após 6 semanas de suplementação com a polpa de açaí. Neste estudo, foi 

também demonstrado que a suplementação com açaí aumentou a atividade da enzima PON no 

soro de ratos alimentados com ambas as dietas e reduziu significativamente a atividade da 

enzima SOD nos ratos hipercolesterolêmicos. Efeito semelhante sobre o colesterol sérico, 

também foi observado em outro estudo realizado em coelhos hipercolesterolêmicos, onde o 

açaí, além do efeito hipolipidêmico também atenuou a aterosclerose (FEIO et al., 2012). Esse 

efeito parece ser mediado pelo aumento da expressão de genes que codificam para os 

transportadores ABCG5 e ABCG8, que estão envolvidos com a liberação do colesterol na bile 

e aumento na excreção fecal de colesterol (DE SOUZA et al., 2012). 

Além desses efeitos, estudos tem demonstrado que o açaí possui efeito protetor  sobre 

danos hepáticos.  Qu et al. (2014) mostraram que o tratamento com açaí, em modelo de esteatose 

alcoólica induzida em ratos, reduziu os níveis de ALT, AST, MDA e TAG, bem como os níveis 

de TNF e IL-6 e aumentou os níveis de glutationa total (GSH). O tratamento com açaí mostrou 

um efeito protetor específico nos danos hepáticos, o que foi correlacionado com a inibição dos 

fatores inflamatórios TNF e IL-6.  

Guerra et al. (2015) demonstraram que o extrato aquoso de açaí apresentou efeito 

protetor sobre a resistência à insulina e a NAFLD induzida por dieta hiperlipídica em 

camundongos. O tratamento com o extrato de açaí foi associado com aumento na expressão de 

adiponectina, redução de TNF, melhora na sensibilidade à insulina e redução no acúmulo de 

triacilgliceróis no fígado. Os autores sugeriram que a melhora no balanço das adipocinas, 

adiponectina e TNF, mediada pelo açaí, aumentou a sensibilidade à insulina e promoveu uma 
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maior oxidação de ácidos graxos, através da ativação de PPAR-α e modulação de vias 

envolvidas no metabolismo de lipídios no fígado.  

O conjunto de propriedades do açaí abordadas aqui apontam para vários possíveis 

efeitos benéficos desse fruto para o tratamento de doenças crônicas e suas complicações. Assim, 

considerando que o estresse oxidativo desempenha um papel central na patogênese da NAFLD 

e que a enzima PON1 exerce um efeito protetor sobre a oxidação da LDL e que sua expressão 

pode ser regulada por polifenóis, nós formulamos a hipótese de que a ingestão de açaí, uma 

fonte de polifenóis, poderia influenciar a expressão de PON1, impedindo a oxidação da LDL, 

atenuando a progressão da NAFLD. 
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3. OBJETIVOS  
 

3.1. Objetivo geral  
 

Avaliar os efeitos do tratamento com açaí sobre o estresse oxidativo e inflamação na 

NAFLD, induzida pelo consumo de dieta hiperlipídica em ratos.   

 

3.2. Objetivos específicos  
 

I. Determinar a composição centesimal, fitoquímica e a capacidade antioxidante da 

amostra de polpa de açaí utilizada nesse trabalho;  

 

II. Em ratos com NAFLD e submetidos ou não ao tratamento com polpa de açaí, avaliar: 

 
 A evolução ponderal e o comportamento alimentar; 

 O perfil lipídico sérico, hepático e fecal; 

 A função hepática e as alterações histopatológicas; 

  Alterações na produção sérica de adipocinas e em variáveis inflamatórias no fígado 

(IL-6, TNF e níveis de RNAm de receptores scavengers); 

 A concentração sérica de LDL oxidada e os níveis dos marcadores de dano oxidativo 

no fígado (TBARS e proteína carbonilada);  

 A concentração hepática de glutationa total, glutationa reduzida (GSH), glutationa 

oxidada (GSSG) e a razão GSH/GSSG; 

 A atividade das enzimas superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e paraoxonase -

1 (PON1); 

 Os níveis de RNAm das isoformas da Paraoxonase (PON1, PON2 e PON3) e de 

receptores nucleares envolvidos com a regulação transcricional de PON1 (AhR e 

SREBP-2) no fígado; 

 A expressão proteica de PON1. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS  
 

4.1. Obtenção da polpa filtrada de açaí 
 

A polpa de açaí médio pasteurizada (Euterpe oleracea Mart.), de um único lote, livre de 

corantes e conservantes, foi obtida da Icefruit Comércio de Alimentos Ltda. (Tatuí, São Paulo, 

Brasil). A polpa foi mantida a - 20ºC até o momento do uso, na qual foi descongelada e tamisada 

(tamis: 22 Mesh) com objetivo de filtrar a maior quantidade de fibras para facilitar a 

administração da mesma via gavagem nos experimentos in vivo. Para as análises fitoquímicas 

e determinação da capacidade antioxidante, a polpa filtrada de açaí foi centrifugada a 2.000 × 

g por 15 minutos, a 4ºC. O sobrenadante foi utilizado nas análises.  

 

4.2. Caracterização in vitro da polpa filtrada de açaí 
 
4.2.1. Composição centesimal  

 

Foram determinados os teores de umidade, proteínas, lipídios, cinzas, fibra detergente 

neutro e carboidratos. As análises foram realizadas no Laboratório de Bromatologia do 

Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto.  

A umidade foi determinada gravimetricamente com o emprego de calor, o qual se baseia 

na perda de peso do material quando submetido a aquecimento de 105ºC em estufa até atingir 

peso constante, de acordo com as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (LUTZ, 2008). 

O teor de proteínas foi determinado pelo método de Kjeldahl, descrito pela AOAC 

(1984) . Após a digestão da amostra com a mistura digestora (sulfato de cobre e sulfato de 

potássio) e ácido sulfúrico, foi realizada destilação e posterior titulação com solução de ácido 

clorídrico. Os resultados foram expressos em g/100 g de polpa filtrada de açaí, empregando-se 

6,25 como fator de conversão de nitrogênio em proteína.  

Os lipídios totais foram determinados pelo método de Soxhlet, que se baseia na extração 

da fração lipídica por meio de um solvente orgânico adequado. Após extração com éter de 

petróleo e remoção do solvente determinou-se gravimetricamente a quantidade de lipídios 

presente na amostra, conforme procedimento descrito nas Normas Analíticas do Instituto 

Adolfo Lutz (LUTZ, 2008). 
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O teor de cinzas foi determinado por meio da calcinação da amostra em mufla entre 550 

a 600ºC por seis horas, de acordo com as Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (LUTZ, 

2008). 

A determinação de fibras detergente neutro foi realizada de acordo com a metodologia 

proposta por Van Soest & Wine (1967).  Este método consiste em separar os componentes da 

amostra analisada em conteúdo celular (carboidratos não fibrosos) e parede celular 

(carboidratos fibrosos) através do aquecimento da amostra em solução de detergente neutro. O 

conteúdo celular se solubiliza no detergente, enquanto a parede celular não, podendo ser 

separada por filtragem. As frações resultantes são denominadas de solúveis em detergente 

neutro, e fibra em detergente neutro, constituída por celulose, hemicelulose e lignina.   

Os carboidratos foram determinados pela diferença dos valores encontrados para 

umidade, proteínas, lipídios, cinzas e fibras em 100 g de amostra. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

4.2.2. Conteúdo de polifenóis totais 

 

O conteúdo de polifenóis totais foi determinado pelo método de Folin-Ciocalteu descrito 

por Georgé et al. (2005). Neste método, o reagente de Folin-Ciocalteu, que é uma mistura dos 

ácidos fosfotungstico (H3PW12O40) e fosfomolíbdico (H3PMo12O40), se reduz ao oxidar os 

compostos fenólicos, produzindo óxidos de tungstico (W8O23) e molibdênio (Mo) de cor azul 

que absorvem no comprimento de onda de 760 nm. Inicialmente, 0,1 mL da polpa filtrada de 

açaí foram diluídos em 9,9 mL de água destilada. Em tubos de ensaio, 2,5 mL do reagente de 

Folin diluído em água destilada (1:10) foi adicionado a 0,5 mL da amostra diluída ou solução 

padrão de ácido gálico em diferentes concentrações (5, 10, 15, 20, 25 mg/L) para obtenção da 

curva de calibração. Para o branco utilizou-se água destilada. Após 2 minutos, à temperatura 

ambiente, foram adicionados 2 mL de solução carbonato de sódio (7,5%) e misturou-se 

vigorosamente. Após incubação de 15 minutos a 50°C, colocou-se a mistura em banho de gelo. 

As absorbâncias relativas ao branco foram determinadas a 760nm. Foi construído um gráfico 

utilizando os valores de absorbância versus a concentração do ácido gálico. Após análise de 

regressão linear e obtenção da equação da reta, os valores de absorbância da amostra foram 

utilizados para o cálculo da concentração de polifenóis. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata. O conteúdo de polifenóis totais foi expresso em miligramas de equivalentes de ácido 

gálico (GAE) por 100 g de polpa filtrada.  
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4.2.3. Antocianinas totais 

 

As antocianinas totais foram determinadas pelo método do pH diferencial, tal como 

descrito por Giusti & Wrolstad (2001). Esta metodologia permite a quantificação das 

antocianinas monoméricas totais em função do comportamento espectral diferenciado das 

monoméricas em relação às poliméricas em condições de pH distintas. Em função dos 

comprimentos de onda empregados é possível eliminar a interferência de compostos de 

degradação. A amostra é submetida a dois tampões aquosos distintos, pH 1,0 e 4,5, e as soluções 

obtidas têm a absorbância medida em espectrofotômetro em dois comprimentos de onda, 

700nm e comprimento de máxima absorção (λmáx.). Para a dosagem, 10 mL da polpa filtrada 

de açaí foram diluídos em 30 mL de água destilada. Em dois balões volumétricos de 10 mL 

foram adicionados 0,5 mL da amostra diluída e então, o volume final do primeiro balão foi 

ajustado com solução tampão pH 1,0 (HCl/ KCl 0,025 M) e o segundo balão com solução 

tampão pH 4,5 (HCl/CH3COONa 0,4 M). As absorbâncias das soluções foram determinadas 

simultaneamente, em máximos de absorção na região visível e a 700 nm, após incubação no 

escuro por 30 minutos a temperatura ambiente. Para o branco utilizou-se água destilada. O 

conteúdo de antocianinas monoméricas totais foi expresso em miligramas de equivalentes de 

cianidina-3-glicosídio por 100 g de polpa filtrada de açaí. Foi utilizado o coeficiente de extinção 

molar de 26.900 M-1cm-1 e massa molecular de 449,2 g/mol que correspondem à cianidina-3-

glicosídio.  

Para a quantificação das antocianinas totais (AT) foram consideradas as absorbâncias a 

510 nm e 700nm das amostras diluídas nas soluções tampão pH 1,0 e 4,5 e os cálculos de acordo 

com a seguinte fórmula: 

 
		(1)	

AT =
	 . 	 	 pH 1,0   . 	 	 	pH4,5 × PM × FD

(ε -1)
 × 100 

	
 

Onde:  

AT são as antocianinas monoméricas totais expressas em mg de cianidina-3-glucosídeo, antocianina 

majoritária, presentes em 100 g de amostra;  

(Amax.vis e A700nm) pH 1,0 são as absorbâncias lidas da solução em pH 1,0 nos comprimentos de onda 510 

e 700 nm, respectivamente; 
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(Amax.vis e A700nm) pH 4.5 são as absorbâncias lidas da solução em pH 4,5 nos comprimentos de onda 510 

e 700 nm, respectivamente; 

PM é o peso molecular da cianidina-3-glucosídeo;  

FD é o fator de diluição da amostra;  

ε é o coeficiente de extinção molar da cianidina 3-glucosídeo em solução tampão pH 1,0 à 510 nm, cujo 

valor é de 26.900 L.cm -1mol -1;  

100 é utilizado para expressar o valor por 100 g de amostra. 

 

4.2.4. Capacidade antioxidante da polpa filtrada de açaí 

 

A capacidade antioxidante foi determinada de acordo com o método previamente 

descrito por Brand-Willians, Cuvelier e Berset (1995) . Este método baseia-se na transferência 

de elétrons do composto antioxidante para o radical DPPH• (2,2-difenil-1- picril-hidrazil) em 

solução de metanol. A redução do DPPH por antioxidantes presentes na amostra é seguida pela 

redução da absorbância a 515 nm.  

Resumidamente, as determinações foram realizadas adicionando-se, em tubos de ensaio, 

3,9 mL da solução de DPPH 60 μM dissolvidos em metanol a 80% e 100 µL da polpa filtrada 

de açaí, ou o mesmo volume para as soluções padrões e água destilada (controle). A mistura foi 

homogeneizada e mantida na ausência de luz por 30 minutos à temperatura ambiente. A 

absorbância da solução foi determinada a 515nm. O metanol a 80% foi utilizado como branco. 

Utilizou-se Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico) em diferentes 

concentrações (100 a 700 µM) em metanol a 80% como antioxidante de referência. A atividade 

antioxidante foi determinada por meio da redução da absorbância do radical a 515 nm e o 

percentual de inibição foi determinado de acordo com a seguinte fórmula:  

 
		 2 	

% Inibição do radical DPPH = 		515	 	 	515
	515

× 100 

 

 
Onde:  

Acontrole 515 = absorbância da solução de DPPH sem a presença de antioxidantes obtida a 515 nm 

(controle); 

Aamostra 515 = absorbância da amostra obtida a 515 nm.  
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4.3. Ensaios in vivo 
 
4.3.1 Animais  

 

Foram utilizados ratos, fêmeas, albinas da linhagem Fischer, com oito semanas de 

idade, pesando aproximadamente 138 g, provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental 

do Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. 

Os ratos foram alojados em gaiolas individuais, localizadas em ambiente arejado, com controle 

de temperatura, umidade, luminosidade e ventilação. Durante o experimento, as dietas e a água 

foram oferecidas ad libitum. Os procedimentos com animais foram aprovados pelo Comitê de 

Ética no Uso de Animais (CEUA) da UFOP, sob o certificado CEUA-UFOP (Protocolo 

2012/17, que consta no Anexo I deste trabalho). 

 

4.3.2. Delineamento Experimental 

 

Inicialmente, trinta e dois ratos foram divididos em dois grupos experimentais (n = 16): 

grupo Controle (C) e grupo Hiperlipídico (H), que receberam dieta padrão AIN-93M 

(REEVES; NIELSEN; FAHEY JR, 1993), e dieta hiperlipídica (25% de óleo de soja e 1% de 

colesterol) (MATOS et al., 2005; DE SOUZA et al., 2010), respectivamente. As dietas foram 

preparadas no Laboratório de Nutrição Experimental da Escola de Nutrição da Universidade 

Federal de Ouro Preto. A composição das dietas experimentais está descrita na tabela 1.  

Após duas semanas, os grupos C e H foram subdivididos de acordo com o tratamento 

recebido. Os grupos C e CA receberam dieta padrão e os grupos H e HA receberam dieta 

hiperlipídica. Os grupos CA e HA receberam tratamento com a polpa filtrada de açaí, 

administrada como uma dose (2g/dia) por gavagem no período claro dos animais por 6 semanas. 

A dose de açaí utilizada foi definida a partir de trabalhos prévios do nosso laboratório, nos quais 

foram adicionados 2% de polpa de açaí à dieta, considerando a média de ingestão alimentar do 

animal (DE SOUZA et al., 2010; DE SOUZA et al., 2012). Os animais dos grupos C e H 

receberam um volume igual de água destilada. A pesagem dos animais foi realizada 

semanalmente para avaliar a evolução da massa corporal durante o experimento. Na 5ª semana 

de experimento, foi realizado o controle de ingestão alimentar e da excreção fecal. A eficiência 

alimentar foi calculada pela razão entre o ganho de massa (g) e a ingestão alimentar (g).  

Ao final de oito semanas experimentais, os animais foram submetidos a doze horas de 

jejum, anestesiados com isoflurano e eutanasiados por exsanguinação. O delineamento 
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experimental está apresentado na figura 9. O sangue dos animais foi coletado por meio de 

incisão dos vasos sanguíneos adjacentes ao plexo braquial, recolhido em tubos de polipropileno 

e centrifugado a 3.000 × g, por 15 minutos, para obtenção do soro. Alíquotas de soro foram 

armazenadas a - 80ºC. Os fígados dos animais foram coletados, lavados em solução salina, 

pesados, imersos em nitrogênio líquido e imediatamente armazenados a -80ºC para análises 

posteriores. O menor lobo do fígado foi separado para análise histopatológica, sendo 

conservado em formalina tamponada a 10%.  

 

 

 

Figura 9. Representação esquemática do delineamento experimental. Ratos fêmeas, da linhagem Fischer foram 

inicialmente divididos em 2 grupos experimentais, sendo C: controle; H: hiperlipídico. Após 2 semanas, os ratos 

foram subdivididos em 4 grupos experimentais, sendo: C: controle; CA: controle + açaí; H: hiperlipídico e HA: 

hiperlipídico + açaí. 
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Tabela 1. Composição das dietas experimentais (g/Kg de dieta). 

Nutrientes 
Dietas 

Padrão (AIN93-M) Hiperlipídica 

Colina 2,5 2,5 

Mix Vitaminas1 10,0 10,0 

Mix Minerais2 35,0 35,0 

Celulose 50,0 50,0 

Sacarose 100,0 100,0 

Óleo de Soja 40,0 250,0 

Caseína 140,0 140,0 

Amido de milho 622,5 402,5 

Colesterol 0,0 10,0 

Valor calórico (Kcal /kg) 3810,0 4820,0 

¹ - Mistura de Minerais (expresso em g/kg da mistura): CaCO3: 357; KH2PO4: 250; NaCl: 74; K2SO4: 46,6; 

Citrato Tripotássico: 28; MgO: 24; Citrato de Ferro: 6,06; ZnCO3: 1,65; MnCO3: 0,63; CuCO3: 0,3; KI: 0,01; 

Na2SeO4: 0,01; /(NH4)6MoO24 . 4 H2O: 0,00795 (REEVES; NIELSEN; FAHEY JR, 1993). Os sais foram 

adquiridos da Reagen (Rio de Janeiro, Brasil). 

² - Mistura de Vitaminas (expresso em g/kg da mistura): Niacina: 3,0; 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: 

quantidade suficiente para 1Kg (REEVES; NIELSEN; FAHEY JR, 1993). As vitaminas foram adquiridas da 

Merck (Darmstadt, Alemanha). 

 

4.4. Análises bioquímicas séricas 
 

As dosagens bioquímicas séricas foram determinadas por método colorimétrico 

utilizando-se kits da Labtest Diagnóstica S.A. (Lagoa Santa, MG, Brasil), sendo elas: Colesterol 

Total (Ref.: 76-2/100), Colesterol HDL (Ref.: 13), Alanina Aminotransferase (ALT) (Ref.: 

52/200), Aspartato Aminotransferase (AST) (Ref.: 53/200). Todas as dosagens foram realizadas 

seguindo as orientações do fabricante. A concentração do colesterol não HDL (colesterol VLDL 

e LDL) foi calculada a partir da diferença da concentração do colesterol total pela concentração 

do colesterol HDL e expressa em mmol/L. 
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4.5. Análise das concentrações séricas de adiponectina e leptina 
 

Os níveis séricos de adiponectina foram determinados pelo método de imunoensaio do 

tipo ELISA, utilizando-se o kit Adiponectin rat ELISA kit, Cat. # KRP0041 (Novex®, Carlsbad, 

CA, EUA). Inicialmente o soro foi diluído (1:2000) em solução diluente fornecida pelo próprio 

kit. Adicionou-se 100 µL das amostras ou padrões de adiponectina em uma placa de 96 poços, 

previamente sensibilizada com anticorpo policlonal anti-adiponectina, a qual foi incubada por 

1 hora, a 37ºC. Após este período, os poços foram lavados 3 vezes com tampão de lavagem e 

então foram adicionados 100 µL de anticorpo secundário em cada poço e a placa foi novamente 

incubada por 1 hora, a 37ºC. Ao término deste tempo, os poços foram lavados novamente como 

descrito anteriormente. Posteriormente, a placa foi incubada por 1 hora, a 37ºC, com a solução 

de detecção (anticorpo IgG conjugado com HRP) (100 µL por poço). A placa foi novamente 

lavada (5 vezes) e uma nova incubação com a solução substrato (a qual possui agentes 

cromogênicos) foi realizada por 20 minutos, à temperatura ambiente, no escuro. A reação foi 

interrompida através da adição de 100 µL da solução de parada em cada poço. A leitura foi 

realizada em leitor de ELISA a 450 nm. A concentração sérica de adiponectina foi expressa 

µg/mL. 

Os níveis séricos de leptina também foram determinados pelo método de imunoensaio 

do tipo ELISA, utilizando-se o kit Leptin ELISA kit, Cat. # EZML – 82K (Millipore 

Corporation, Darmstadt, Alemanha). Brevemente, foram adicionados 10 µL de soro ou dos 

padrões em cada poço da placa de 96 poços. Em seguida, 50 µL do anticorpo anti-leptina foram 

adicionados e a placa foi incubada por 2 horas, à temperatura ambiente, em agitador de placas 

na velocidade moderada. Após este período, os poços foram lavados por 3 vezes com o tampão 

de lavagem e, em seguida, uma nova incubação com anticorpo secundário de detecção 

biotinilado foi realizada por 1 hora. A placa foi novamente lavada (3 vezes) e incubada com 

100 µL de avidina-HRP conjugado por 30 minutos, à temperatura ambiente. Uma outra lavagem 

(6 vezes) foi realizada e uma nova incubação com 3,3’,5,5’ tetrametilbenzidina (TMB) foi feita 

por 15 minutos, à temperatura ambiente. A reação foi interrompida através da adição de 100 

µL da solução de parada em cada poço. A leitura foi realizada em leitor de ELISA a 450 nm. A 

concentração sérica de leptina foi expressa ng/mL. 
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4.6. Análise das concentrações de citocinas no fígado 
 

Os níveis de IL-6 e TNF foram determinados pelo método ELISA sanduíche. Para tanto, 

foram utilizados os kits comerciais Rat IL-6 e Rat TNF-α da Peprotech (Rocky Hill, NJ, EUA). 

Inicialmente, 40 mg do fígado foram homogeneizados em 0,5 mL de tampão PBS 1X. O 

homogenato foi centrifugado a 1.200 × g, por 10 minutos, a 4ºC. Os sobrenadantes foram 

coletados e utilizados na dosagem. Brevemente, microplacas de 96 poços foram sensibilizadas 

com 100 µL de anticorpo de captura, para cada citocina, diluídos em PBS na concentração de 

1µg/mL para posterior incubação overnight em temperatura ambiente. Após a incubação, as 

placas foram lavadas com solução PBS-T a 0,05% e bloqueadas com 300 µL de solução de 

bloqueio (1% BSA) por pelo menos 1 hora à temperatura ambiente. Em seguida, as placas foram 

lavadas e incubada por 2 horas à temperatura ambiente com 100 µL das amostras testes e 

citocinas padrões (a concentração inicial da curva foi de 5ng/mL e 3ng/mL para IL-6 e TNF, 

respectivamente). As placas foram lavadas novamente e 100 µL de anticorpo de detecção 

diluído em diluente (0,05% Tween, 0,1% BSA em PBS) na concentração de 0,25 µg/mL foram 

adicionados a cada poço para incubação à temperatura ambiente por 2 horas. Posteriormente, 

as placas foram novamente lavadas e 100 µL de avidina-HRP conjugado foram adicionados por 

poço para incubação por 30 minutos à temperatura ambiente. Após nova lavagem das placas, 

100 µL de substrato enzimático foi adicionado a cada poço e então as placas foram incubadas 

para o desenvolvimento da coloração. As leituras foram efetuadas em leitor de ELISA a 405 

nm, com correção de comprimento de onda estabelecido em 630 nm. A concentração de cada 

citocina foi determinada de acordo com a curva padrão obtida pelas respectivas citocinas 

padrões e os resultados foram expressos em ng/mg de proteína. 

 

4.7. Extração e dosagem de lipídios hepáticos 
 

Os lipídios totais foram extraídos de uma alíquota de fígado de acordo com o método 

proposto por Folch, Lees e Sloane-Stanley (1957) . Para isso, 400 mg de fígado foram 

homogeneizados em politron com 8 mL de solução de clorofórmio-metanol (2:1, vol/vol). 

Posteriormente, foram adicionados 0,8 mL de metanol ao homogenato, que foi então 

centrifugado a 3.000 × g, durante dez minutos. O sobrenadante foi transferido para outro tubo 

previamente pesado, ao qual foi adicionado 1,6 mL de clorofórmio e 0,64 mL de solução de 

NaCl a 0,73%. Após este procedimento, houve nova centrifugação a 3.000 × g, durante 10 
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minutos. O sobrenadante foi descartado e o precipitado foi lavado três vezes com 0,3 mL de 

solução de Folch (3% de clorofórmio, 48% metanol, 47% água e 2% de NaCl a 0,2%). Os 

extratos lipídicos foram secos em estufa semi-aberta à 40ºC para total evaporação do solvente. 

Após a evaporação, os tubos foram transferidos para o dessecador e pesados novamente. A 

quantidade de lipídios na amostra foi determinada pela diferença entre o peso final do tubo e o 

peso inicial do tubo, de acordo com a seguinte fórmula:  

 
(3)   

Quantidade de lipídios na amostra (mg) = 	 	  × 100 
 

 
Onde:  

Pt = Peso do tubo 

 
Os lipídios extraídos do fígado foram solubilizados em 1 mL de isopropanol. Em 

seguida, determinou-se a concentração de triacilgliceróis e colesterol total hepático, utilizando-

se Kits Labtest Diagnóstica S.A. (Lagoa Santa, MG, Brasil), de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 

4.8. Extração e dosagem de lipídios fecais 
 

Os lipídios totais fecais foram extraídos conforme descrito por Folch, Lees e Sloane-

Stanley (1957). Inicialmente, 200 mg de fezes foram homogeneizadas com 1,9 mL de solução 

clorofórmio-metanol (2:1, vol/vol). Ao homogenato foram adicionados 0,4 mL de metanol e 

posteriormente foi realizada a centrifugação a 3.000 × g por 10 minutos. A fase superior foi 

transferida para um tubo previamente pesado e foram acrescentados 0,8 mL de clorofórmio e 

0,64 mL de solução de NaCl a 0,73%. Em seguida, foram misturados no vórtex e nova 

centrifugação foi realizada a 3.000 × g por 10 minutos. O sobrenadante foi descartado e o 

precipitado foi lavado três vezes com 0,3 mL de solução de Folch (3% de clorofórmio, 48% 

metanol, 47% água e 2% de NaCl a 0,2%). Os extratos lipídicos foram secos em estufa semi-

aberta à 40ºC para total evaporação do solvente. Após a evaporação, os tubos foram transferidos 

para o dessecador e pesados novamente. A quantidade de lipídios na amostra foi determinada 

pela diferença entre o peso final do tubo e o peso inicial do tubo, conforme o mesmo cálculo 

realizado para quantificação dos lipídios hepáticos descrito anteriormente.  
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Os lipídios extraídos das fezes foram solubilizados em 0,2 mL de isopropanol. Em 

seguida, determinou-se a concentração de triacilgliceróis e colesterol nas fezes, utilizando-se 

Kits Labtest Diagnóstica S.A. (Lagoa Santa, MG, Brasil), de acordo com as instruções do 

fabricante. 

 

4.9. Análises histológicas do fígado 
 

Fragmentos do fígado foram fixados em formalina tamponada a 10%. Em seguida, os 

fragmentos foram cortados transversalmente, processados em série decrescentes de álcoois e 

incluídos em parafina. Secções parafinadas (4 μm) foram cortadas em micrótomo rotativo 

(Leica, Alemanha) e montadas em lâminas de microscópio, coradas com hematoxilina e eosina 

(H&E). As análises histológicas no fígado foram realizadas por meio de imagens obtidas, 

aleatoriamente, em microscópio Leica DM5000B e fotografadas na ampliação de 440x (Leica 

Application Suite, Versão 2.40R1, Alemanha). 

Para avaliação do grau de esteatose, foi adotado um sistema semi-quantitativo de escore, 

analisado em 10 campos microscópicos examinados em cada uma das imagens. A graduação 

da esteatose hepática foi baseada em trabalho de Brunt et al., (1999) , considerando a presença 

de esteatose macrovesicular (esteatose simples), sendo esteatose macrovesicular – grau 0: sem 

esteatose; grau 1 (leve):  <33% de acúmulo de gordura nos hepatócitos; grau 2 (moderada): 

entre 33% e 66% dos hepatócitos afetados; grau 3 (grave) >66% dos hepatócitos afetados.  

Para quantificação de células inflamatórias, foi realizada contagem automática total de 

núcleos de células inflamatórias presentes em 15 campos microscópicos, por meio do Software 

Leica QWin Plus (Leica Mycrosystems, Welzlar, Alemanha).  

 

4.10. Análise dos biomarcadores do estresse oxidativo 
 
4.10.1. LDL oxidada 

 

Os níveis de LDL oxidada nas amostras de soro foram determinados em microplaca de 

96 poços pelo método de imunoensaio do tipo ELISA sanduíche utilizando-se o kit Rat OxLDL, 

(Oxidized Lowdensity Lipoprotein, Cat. E-EL-R0710) (Elabscience Biotechnology Co. Ltd., 

Wuhan, China). Para o ensaio, 100 µL do padrão ou do soro diluído foram adicionados aos 

poços da placa de 96 poços previamente sensibilizada com anticorpo anti-LDLox de rato. 
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Incubou-se a 37ºC, por 90 minutos e o líquido dos poços foi removido. Imediatamente, 

adicionou-se aos poços 100 µL do anticorpo secundário de detecção biotinilado, misturou-se 

suavemente e incubou-se por 1 hora, a 37°C. Ao término deste tempo, o fluido de cada poço 

foi aspirado e lavado, repetindo-se este processo por 3 vezes. Em seguida, 100 µL de avidina-

HRP conjugado foi adicionado em cada poço e incubou-se por 30 minutos, a 37ºC. A placa foi 

novamente lavada (5 vezes) e uma nova incubação com TMB (90 µL por poço) foi feita por 15 

minutos, a 37ºC, no escuro. Nesta técnica, apenas os poços que continham LDLox de rato, 

anticorpo de detecção biotinilado e avidina ligada à enzima apresentaram uma coloração 

azulada. A reação enzima-substrato (TMB) foi terminada com a adição de 50 µL de solução de 

parada e a cor tornou-se amarela. A leitura foi realizada em leitor de ELISA a 450 nm. Foi 

calculada a concentração de LDLox nas amostras pela comparação da densidade óptica das 

amostras com a curva padrão e os resultados foram expressos em ng/mL. 

 

4.10.2. Peroxidação lipídica no fígado por TBARS 

 

O ácido tiobarbitúrico (TBA) é capaz de se ligar a lipídios oxidados, permitindo a 

quantificação de TBARS por método espectrofotométrico (BUEGE; AUST, 1978). 

Resumidamente, 100 mg do fígado foi homogeneizado em 1 mL de tampão Tris-HCl (20 mM) 

e o homogenato foi centrifugado a 10.000 × g por 10 minutos, a 4ºC. Em seguida, 0,5 mL do 

sobrenadante foram misturados com 0,25 mL de ácido tricloroacético (TCA) (28% p/v em HCl 

0,25 N), 0,25 mL de ácido tiobarbitúrico (TBA) (1% de ácido acético 0,25 N) e 12,5 mL de 

butilhidroxitolueno (BHT) (125 mM em etanol), aquecido por 15 min a 95ºC e colocado em 

banho de gelo. Foram transferidos 0,6 mL da mistura para um tubo de polipropileno e 

adicionados 0,6 mL de butanol. Os tubos foram agitados e, após uma centrifugação de 10.000 

× g por 10 min, a 4ºC, 200 µL do sobrenadante foram recolhidos e colocados em microplaca de 

96 poços. A leitura foi realizada em leitor de ELISA a 535 nm. A concentração de TBARS foi 

determinada baseada na equação da reta, segundo a lei de Lambert Beer, onde foi utilizado 

1,3,3-tetrametoxipropano (TMP) como padrão. Os resultados foram expressos em nmol/mg de 

proteína.  
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4.10.3. Proteína carbonilada 

 

Proteína carbonilada é um método que permite detectar os derivados carbonílicos 

formados em decorrência da oxidação de proteínas por ERO. No ensaio, emprega-se o 2,4-

dinitrofenilhidrazina (DNPH), que reage com os grupos carbonílicos gerando a hidrazona 

correspondente, a qual pode ser detectada espectrofotometricamente (LEVINE et al., 1994). 

Na dosagem, 400 mg do fígado foram homogeneizados com 2 mL de tampão fosfato 50 

mM (pH 6,7) e o homogenato foi centrifugado a 10.000 × g por 15 minutos, a 4ºC. Em seguida, 

0,5 mL do sobrenadante foram transferidos para tubos de polipropileno identificados para as 

amostras e um branco para cada amostra. A cada tubo, foi adicionado igual volume de ácido 

tricloroácetico (TCA 10%) e após centrifugação a 5.000 × g por 10 minutos a 4ºC, o 

sobrenadante foi descartado. Depois, foram adicionados 0,5 mL de DNPH 10 mM aos tubos 

com as amostras e 0,5 mL de ácido clorídrico (HCl 2M) aos brancos. Todos os tubos foram 

mantidos no escuro à temperatura ambiente por um período de 30 minutos e a cada 15 minutos 

foram agitados vigorosamente. No passo seguinte, foram adicionados 0,5 mL de TCA 10% em 

cada tubo. Esses foram centrifugados a 5.000 × g por 10 minutos, a 4°C e os sobrenadantes 

foram descartados. Os precipitados em ambos os tubos foram lavados com 1 ml da mistura 

etanol/acetato de etila na proporção de 1:1, agitados vigorosamente em vórtex e novamente 

centrifugados conforme descrito na etapa anterior, e o sobrenadante foi descartado. Este último 

passo foi repetido por duas vezes. Ao final do processo de lavagem, foi adicionado em ambos 

os tubos 1 ml de SDS 6%, misturados no vórtex e centrifugados a 10.000 × g por 10 minutos, 

a 4ºC. Por fim, as absorbâncias dos sobrenadantes foram determinadas a 370 nm. O conteúdo 

de DNPH incorporado foi calculado utilizando-se o coeficiente de extinção molar do DNPH 

(22000 M-1cm-1) segundo a lei de Lambert Beer. Os resultados foram expressos em nmol de 

DNPH incorporado/mg de proteína. 

 

4.11. Análise das defesas antioxidantes 
 

4.11.1. Obtenção da fração microssomal hepática para dosagem da PON1  

 

A fração microssomal do fígado foi preparada de acordo com o método de Bayrak et al. 

(2010) com modificações. Uma alíquota de 300 mg de fígado foi homogeneizada em tampão 

Tris/HCl  9 mM, pH 7,4; contendo 0,9 mM de Cloreto de cálcio (CaCL2), 1 mM de ditiotreitol 
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(DTT), 10% de glicerol, 10 mM de Cloreto de sódio (NaCl) e 5 µL/mL de coquetel inibidor de 

protease (Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, MO). O fracionamento da amostra foi realizado de 

acordo com Cox & Emili (2006) com modificações. O homogenato foi centrifugado a 800 × g 

por 15 minutos a 4ºC para remoção dos núcleos. Em seguida, o sobrenadante foi centrifugado 

a 6.000 × g por 20 minutos, a 4ºC, para separação do sedimento mitocondrial. O sobrenadante 

resultante desta etapa foi ultracentrifugado a 80.000 × g durante 1h, a 4ºC. O sedimento 

microssomal resultante foi ressuspendido em 0,5 mL de tampão Tris/HCl 9mM (pH 8,0); 

contendo CaCl2 a 2mM.  A solubilização das membranas microssomais foi realizada com a 

adição de Triton X-100 a uma concentração final de 0,1%, seguida de uma agitação suave da 

amostra por 40 minutos. Depois, a amostra foi mantida em banho de gelo durante 30 minutos e 

procedeu-se uma nova etapa de ultracentrifugação a 80.000 × g durante 1h, a 4ºC. Após essa 

etapa, o sobrenadante foi coletado e realizou-se a dosagem da atividade enzimática.  

 

4.11.2. Atividade arilesterásica sérica e hepática da PON1 

 

A atividade arilesterásica da PON1 foi realizada conforme método descrito por 

Beltowski, Wojcicka e Jamroz (2002) . Esse método utiliza o fenilacetato como substrato, tendo 

como base a velocidade de hidrólise enzimática do fenilacetato com formação de fenol, cuja 

taxa de formação é determinada espectrofotometricamente. Uma alíquota de 5 µL do soro 

(diluído 1:3) ou da suspensão microssomal hepática foi adicionada a 2,5 mL de Tris-HCl a 9 

mM; pH 8,0 contendo 0,9 mM de Cloreto de cálcio (CaCL2) e 1 mM de fenilacetato em um 

tubo. Após exatamente 3 minutos a absorbância foi lida a 270 nm. Para a correção da hidrólise 

espontânea do fenilacetato incluiu-se um branco constituído pelo tampão Tris/HCl/CaCl2 e 

fenilacetato sem a amostra. O resultado foi calculado utilizando-se o coeficiente de extinção 

molar do fenilacetato (ɛ = 1310 L mol-1 cm-1), segundo a lei de Lambert Beer. Os valores foram 

expressos em unidades por mililitro de soro (U/mL) ou unidades por miligrama de proteína de 

microssomas hepáticos (U/mg de proteína), onde uma unidade (U) de paraoxonase é 

equivalente à hidrólise de 1mmol de fenilacetado por minuto.  

 

4.11.3. Atividade da Superóxido dismutase  

 

A atividade da superóxido dismutase total foi determinada utilizando o Superoxide 

Dismutase assay Kit (Cayman Chemical, MI, EUA) de acordo com as instruções do fabricante. 
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O método colorimétrico se baseia na utilização de um sal de tetrazólio para a detecção de 

radicais superóxido gerados pela xantina oxidase e hipoxantina, conforme o esquema 

apresentado na figura 10. Uma unidade de SOD é definida como a quantidade de enzima 

necessária para exibir dismutação de 50% do radical superóxido. O ensaio determina os três 

tipos de SOD (Cu/Zn, Mn, e FeSOD). A atividade de SOD foi calculada utilizando a equação 

obtida a partir de uma curva padrão. 

 

 

Figura 10.  Princípio do ensaio de determinação da atividade da Superóxido dismutase.  

 

4.11.4. Atividade da Catalase 

 

A atividade da catalase foi determinada de acordo com Aebi (1984) . O método baseia-

se na capacidade da catalase converter o peróxido de hidrogênio (H2O2) em água e oxigênio 

molecular, fornecendo, assim, a atividade enzimática. No ensaio, 100 mg do fígado foram 

homogeneizados em 1 mL de tampão fosfato 100 mM (pH 7,2). Em seguida, o homogenato foi 

centrifugado a 10.000 × g por 10 minutos, a 4ºC e o sobrenadante foi coletado. Em um tubo de 

polipropileno foi colocado 50 μL de tampão fosfato 100 mM (pH 7,2), 40 μL de água destilada 

e 10 μL do sobrenadante. A reação foi iniciada pela adição de 0,9 mL de H2O2 (10 mM). As 

absorbâncias foram determinadas exatamente a cada minuto, durante três minutos a 240nm. 

Água destilada foi utilizada como branco. A atividade da catalase foi calculada utilizando-se o 

coeficiente de extinção molar do H2O2 (39,4 M-1cm-1), segundo a lei de Lambert Beer. A 

absorbância utilizada para o cálculo foi o delta das absorbâncias por minuto. Os resultados 

foram expressos em unidade por miligrama de proteína (U/mg), onde uma unidade (U) de 

catalase é equivalente à hidrólise de 1 μmol de H2O2 por minuto. 
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4.11.5. Glutationa total, reduzida, oxidada e razão GSH/GSSG 

 

O conteúdo intracelular de glutationa total (GSH) e dissulfeto de glutationa (forma 

“oxidada”, GSSG) foi determinado em homogenato do fígado utilizando o método de 

reciclagem com o ácido 5,5´ditio-bis (2-nitrobenzóico) (DTNB) e GSSG redutase proposto por 

Griffith (1980). A concentração de glutationa reduzida foi determinada pela diferença entre 

glutationa total e glutationa oxidada. O ensaio utiliza um método cinético baseado na redução 

do DTNB a TNB (ácido 5-tio-2-nitrobenzóico) que pode ser detectado 

espectrofotometricamente a 412 nm, conforme descrito nas seguintes reações: 

 
1) 2 GSH + DTNB → GSSG + 2 TNB 

 
 

2) GSSG + NADPH + H+                            2 GSH + NADP+ 
 
 
 A combinação das duas reações: 

 
 
DTNB + H+ + NADPH                                         2 TNB + NADP+ 
                                              

 

Inicialmente, 100 mg do fígado foram homogeneizados com 1mL de ácido de 

sulfosalicílico (SSA) 5% (m/v).  O homogenato foi centrifugado a 10.000 × g por 10 minutos, 

a 4ºC. O sobrenadante foi utilizado na dosagem.  

Para dosagem da GSH, 10 μL do sobrenadante foram colocados em uma microplaca de 

96 poços. Em seguida, foram adicionados 150 μL da mistura de trabalho [95 mM de tampão 

fosfato (pH 7,0), 0,95 mM de EDTA, 48 μM de NADPH, 0,031 mg/mL de DTNB, 0,115 

unidades/mL de glutationa redutase e 0.24% de ácido de sulfosalicílico]. As amostras foram 

então incubadas durante 5 minutos à temperatura ambiente.  Em seguida, 50 μL de NADPH 

(0,16 mg/mL) foram adicionados às mesmas e o cronômetro disparado. As leituras das 

absorbâncias foram realizadas a cada minuto, durante 5 minutos, a 412 nm, em leitor de ELISA.  

A concentração de GSSG foi determinada através da derivatização da glutationa 

reduzida (GSH) presente na amostra com 2-vinilpiridina. Nesse processo, 100 μL do homogenato 

hepático foi adicionado de 2 μL de 2-vinilpiridina. O pH da solução foi ajustado para valores 

entre 6 e 7 utilizando trietanolamina (TEA). Após incubação por 60 minutos, as amostras 

derivatizadas foram utilizadas no ensaio de acordo com o mesmo procedimento descrito acima.  

GSSH/GSH 

Glutationa redutase 

Glutationa redutase 
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As absorbâncias de diluições seriadas de soluções padrão de glutationa reduzida e 

oxidada foram determinadas separadamente para obtenção das curvas de calibração. Após 

análise de regressão linear, foi determinada a equação da reta. Esta equação foi utilizada para 

determinar as concentrações em nmoles de glutationa total e oxidada por mL de amostra.  

 

4.12. Ensaio de RT-PCR quantitativa em tempo real 
 

4.12.1. Extração de RNA 

 

O RNA total do fígado de ratos foi isolado utilizando o sistema SV Total RNA Isolation 

System (Promega Corporation, Madison, USA) de acordo com as instruções do fabricante. Uma 

alíquota do fígado (60 mg) foi homogeneizada em 350 µL do tampão de lise (RNA Lysis 

Buffer). Em seguida, 175 µL do homogenato foi transferido para um novo tubo, onde foram 

adicionados 350 µL do tampão de diluição (RNA Dilution Buffer). A mistura foi colocada em 

banho-maria por exatamente 3 minutos e centrifugada a 14.000 × g, por 10 minutos, a 4ºC.  Ao 

sobrenadante, foram adicionadas 200 µL de etanol a 95% que posteriormente foram transferidos 

para a membrana da coluna do Spin Basket Assembly e centrifugados a 14.000 × g por 1 minuto, 

a 4ºC. À membrana dessa coluna foram adicionados 600 µL de RNA Wash Solution, seguida 

por centrifugação à 12.000 × g por 1 minuto, a 4ºC. Posteriormente foram adicionados 50 µL 

do mix de incubação de DNAse e incubou-se à temperatura ambiente por 15 minutos. Após 

este período, 200 µL de DNAseStop Solution foram adicionados à coluna e centrifugados a 

14.000 × g por 1 minuto, a 4ºC. Foram realizadas duas lavagens com RNA Wash Solution (600 

µL a 14.000 × g por 1 minuto e 250 µL a 14.000 × g por 2 minutos, respectivamente). A coluna 

foi transferida para o tubo de eluição e sobre sua membrana foram adicionados 100 µL de 

Nuclease Free Water, que foram posteriormente centrifugados a 14.000 × g por 1 minuto. A 

concentração e pureza do RNA total foram verificadas a 260 e 280 nm no espectrofotômetro 

Nano Vue (GE Healthcare, Reino Unido).  
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4.12.2. 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 de Tris-HCl, 25 mM de MgCl2, pH 8,3), 0,8 

μL da mistura de desoxirribonucleotídeos trifosfato (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+.  

 

4.12.3. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores  

 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para 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. O gene de referência endógeno utilizado foi o 18S. As sequências 

dos oligonucleotídeos iniciadores estão apresentadas na tabela 2. 

  



50 
   

Tabela 2. Sequência dos aligonucleotídeos iniciadores utilizados para a análise de qRT-PCR. 

rRNA  18 S, Ácido ribonucleico ribossomal 18 S; PON1, Paraoxonase-1; PON2, Paraoxonase-2; PON3, 

Paraoxonase-3; APOA-1, Apolipoproteína A-1; AHR; receptor aril hidrocarboneto; SREBP-2; proteína de ligação 

ao elemento de resposta a esterol-2, CD36, receptor scavenger classe B- CD36 ; SR-A, receptor scavenger classe 

A.  

 

4.12.4. RT-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). As reações foram 

realizadas em placas de 96 poços, com um volume final de reação de 12 μL, foram pipetados 2 

μL de cDNA (50 ng), 0,5 μL de cada primer (forward e reverse, 10 μM), 6 μL de SYBR® 

Green Master Mix (Applied Biosystems), o volume final foi ajustado com água livre de DNAse. 

As reações foram realizadas nas seguintes condições, 50 °C por 2 min, 95 °C por 10 min e então 

40 ciclos de 95 °C por 15 s (desnaturação) e 60 °C por 1 min (anelamento dos primers e extensão 

dos produtos) no termociclador ABI 7300 (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.  

Gene Sequências  

rRNA 18S 
F: 5′-GTAAGTGCGGGTCATAAG-3′ 
R: 5′-CCATCCAATCGGTAGTAGC-3′ 

PON1 
F: 5ˈ-AAGCTGGCTACACCCACATC-3ˈ 
R: 5’-AAGCTGGCTACACCCACATC-3ˈ 

PON2 
F: 5′-TTCTTCAGGCGACATCTGGG-3′ 
R: 5′-TCTGACGAGGGAGGATGGTT-3′ 

PON3 
F: 5′-AAGCTTTGCACCAGACAAGC-3′ 
R: 5′-GTCCTGGTCGAACCCATCAC-3′ 

APOA-1 
F: 5′-TTGGTCGCCTACAGGAACAG-3’ 
R: 5′-TGGAATTCATCCAGGTGGGG-3′ 

AHR 
F: 5′-GCCAATACGCACCAAAAGCA-3’ 
R: 5′-TCGTCCTGTTGGATCAAGGC-3′ 

SREBP-2 
F: 5′-AGCTGGCAAATCAGAAAAACAAG-3’ 
R: 5′-GATTAAAGTCTTCAATCTTCAAGTCCAC-3′ 

CD36 
F: 5’-CTCGGATGGCTAGCTGATTACT-3’ 
R: 5’-ATGCTTTCTATGTGGCCTGG-3’ 

SR-A 
F: 5’-ACTGGTTGATGGTAGCGGAC-3’ 
R: 5’-TGGTATCCTAGACTCCGGCA-3’ 
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Os dados obtidos foram analisados utilizando o método de quantificação relativa da 

expressão gênica (Cq comparativo ou ΔΔCq), 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 Cq 

(quantification cycle), que corresponde ao número de ciclos na fase exponencial do PCR em 

que a fluorescência ultrapassa o valor basal, foi calculado o ΔCq de cada amostra, de acordo 

com a equação 4, na qual o valor do Cq do gene controle endógeno (18S) foi subtraído do Cq 

do gene alvo.  

 
(4) 

∆C C 	do	gene	alvo	 	C 	do	gene	de	referência 
 

 

Em seguida foram calculados os valores de ΔΔCq, de acordo com a equação 5, na qual 

o valor do ΔCq da amostra controle (grupo C) foi subtraído do ΔCq das amostras teste (demais 

grupos experimentais). 

 
(5) 

∆∆C 	 	 ∆C 	da	amostra	teste	 	∆C 	da	amostra	controle 
 
 

Os valores do ΔΔCq obtidos foram utilizados em uma fórmula aritmética para o cálculo 

final da diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas, dada por 2 -ΔΔCT.  

 

4.12.5. Cálculo da eficiência dos oligonucleotídeos iniciadores 

 

Para determinar as eficiências 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 da regressão linear dos valores de CTs em função 

do logaritmo da respectiva diluição determinou o coeficiente angular da reta ( , em 	 	

) que foi utilizado para o cálculo da eficiência de amplicação do produto pelos primers, 

utilizando a equação 6. 

(6) 
	 10 / 	 	1 	 	100 
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4.13. Determinação de proteínas totais pelo método de Lowry 
 

A concentração de proteínas totais nos homogenatos do fígado utilizados para 

determinação da peroxidação lipídica por TBARS, proteína carbonilada, atividade das enzimas 

catalase, superóxido dismutase e PON1 na fração microssomal hepática foram mensuradas pela 

técnica de Lowry et al. (1951). O princípio do método baseia-se na redução do reagente de 

Folin-Ciocalteau, ao reagir com aminoácidos aromáticos, catalisada por íons cobre, em meio 

alcalino. Inicialmente foram preparadas as soluções de trabalho conforme descrito abaixo: 

- Reagente A: Foram dissolvidos 0,25 g de sulfato de cobre e 0,5 g de citrato de sódio 

em 100 mL de água destilada. A solução foi armazenada protegida de luz a temperatura 

ambiente.  

- Reagente B: Foram dissolvidos 5 g de carbonato de sódio e 1 g de hidróxido de sódio 

em 250 mL de água destilada. A solução foi armazenada a temperatura ambiente. 

- Reagente C: Em 50 mL do reagente B, adicionou-se 1 mL do reagente A. Este reagente 

foi preparado na hora do teste. 

- Reagente D: Dissolveu-se 1 mL de Folin-Ciocalteau em 1 mL de água destilada. Este 

reagente foi preparado na hora do teste.  

Para a realização do ensaio, 10 µL do sobrenadante do homogenato do fígado foram 

diluídos em 90 µL de água destilada.  

Em tubos de polipropileno foram adicionados 100 µL da amostra diluída ou soluções 

padrão de albumina e água destilada (branco). Em seguida, foram adicionados 1 mL do reagente 

C. Os tubos foram agitados no vórtex e incubados a temperatura ambiente por 15 minutos. 

Posteriormente, foram adicionados 100 µL do reagente D em todos os tubos, misturou-se 

vigorosamente e após 30 minutos de incubação no escuro as absorbâncias das amostras relativas 

ao branco foram determinadas a 660 nm. Diluições seriadas de uma solução de concentração 

conhecida de BSA foram utilizadas para a construção da curva de calibração. Após análise de 

regressão linear, foi determinada a equação da reta, esta foi utilizada para determinar a 

concentração de proteínas totais no homogenato hepático.  

 

4.14. Determinação de proteínas totais pelo método BCA 
  

A concentração de proteínas totais para análise da expressão proteica de PON1 foi 

determinada pelo método do ácido bicinconínico (BCA), utilizando o kit Pierce BCA Protein 
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Assay Kit (Thermo Fisher Scientific Inc., Waltham, MA, EUA) e albumina sérica bovina (BSA) 

como padrão. Para isso, 30 mg de fígado foram homogeneizados em 1,0 mL de tampão de lise 

(100 mM Tris-HCl, pH 8,0, EDTA 0,5M, 20% Glicerol, 1% Triton X-100, 10 µL/mL de 

coquetel inibidor de protease, 2 µL/mL de DTT, e 80 µL/mL de NaCl 5M) utilizando-se um 

homogeneizador mecânico de tecidos. Os homogenatos foram centrifugados a 10.000 × g por 

15 minutos, a 4ºC, e o sobrenadante foi coletado e utilizado como amostra biológica. Para o 

ensaio, foi utilizada microplaca de 96 poços, onde em cada poço foi colocado 10 µL de amostra 

e 200 µL do mix de reação [196 µL de BCA (reagente A) e 4 µL de sulfato de cobre (reagente 

B)]. A microplaca foi incubada a 37ºC, durante 30 minutos e, em seguida, a absorbância foi 

determinada em leitor de placa de ELISA a 562 nm. Para os cálculos, foi utilizada a curva de 

calibração, obtida a partir de uma solução estoque de BSA (2 mg/mL), com sucessivas 

diluições.  

 

4.15. Análise da expressão proteica de PON1 por Western Blotting 
 

Um total de 30 µg de proteína foi aplicado por canaleta no gel junto com tampão de 

amostra LB (Loading buffer) (20% Glicerol, 4% SDS, 0,004% Azul de bromofenol, 10% β-

mercaptoetanol, 0,125 M Tris-HCl, pH 6,8). As amostras foram desnaturadas a 95ºC, por 5 

minutos e aplicadas em gel de poliacrilamida na presença de SDS (SDS-PAGE 12%) para 

separação por eletroforese. Como padrão de peso molecular utilizou-se o Precision Plus Protein 

TM Dual Color Standards (10-250 kDa) (Bio-rad Laboratories, Hercules, CA, USA).  

A eletroforese foi realizada utilizando-se o sistema Mini-Protean ® Tetra Cell (Bio-rad 

Laboratories, Hercules, CA, USA), com solução tampão de eletroforese (Trizma-Base 25 mM, 

pH 8,3, glicina 192 mM e SDS 0,1%). Inicialmente, o SDS-PAGE foi submetido a 60 V, até a 

passagem demarcada da linha de empilhamento, quando então foi submetido a 80 V até o final 

do gel de separação. A duração da corrida de eletroforese foi de aproximadamente 130 minutos. 

A seguir, as proteínas foram transferidas para a membrana de nitrocelulose (Bio-rad), utilizando 

o sistema de eletrotranferência Mini Trans-Blot® Cell Module (Bio-rad) e a solução tampão de 

transferência (Trizma-Base 25 mM, pH 8,3, glicina 192 mM e metanol a 20%) mantidos em 

corrente constante de 220 mA, por 80 minutos, sob refrigeração contínua por gelo. As 

membranas de nitrocelulose contendo as proteínas transferidas foram lavadas com água Milli-

Q e bloqueadas com tampão salina Tris e Tween 20 [TBS-T contendo 5% de leite desnatado 

(Molico®)], durante 1 hora, à temperatura ambiente, sob agitação contínua. Após o bloqueio, 
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as membranas foram lavadas 3 vezes com TBS-T por 5 minutos e incubadas “overnight”, a 

4ºC, com o anticorpo primário, devidamente diluído em solução TBS-T contendo 0,05 % de 

albumina sérica bovina (BSA). Após a incubação com anticorpo primário, as membranas foram 

lavadas três vezes com TBS-T por 5 minutos e, posteriormente, incubadas por 1 hora, à 

temperatura ambiente, com anticorpo secundário devidamente diluído em TBS-T contendo 0,05 

% BSA. Após esta incubação, as membranas foram novamente lavadas 3 vezes com TBS-T por 

5 minutos. A detecção das proteínas marcadas com anticorpos foi realizada usando o sistema 

de quimioluminescência “Westar Supernova” (Cyanagen, Bolonha, Itália), como descrito no 

manual de instruções. Então, as membranas foram expostas ao filme de RX (Kodak) em cassete. 

Em seguida, os filmes foram revelados na forma convencional.  Os filmes foram escaneados e 

as bandas quantificadas com o auxílio do software Quantity One (Bio-rad).      

Neste procedimento foram usados os seguintes anticorpos: anticorpo monoclonal anti-

PON1 (diluição 1:500, Abcam, Cambrigde), anticorpo monoclonal anti- β-actina, utilizado 

como controle de carregamento (diluição 1:2000, Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, MO), 

anticorpo anti-IgG de camundongo HRP conjugado produzido em cabra (diluição 1:2500 para 

a membrana incubada com o anticorpo anti-PON1 e diluição 1:5000 para a membrana incubada 

com o anticorpo anti-β-actina, Sigma-Aldrich Inc., St. Louis, MO).  

 

4.16. Estatística 
 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando o GraphPad Prism versão 6.00 para 

Windows (GraphPad Software, San Diego, CA). A normalidade dos dados foi testada utilizando 

o teste de Kolmogorov-Smirnov. Para análise dos dados paramétricos foi utilizada a análise de 

variância univariada ANOVA one-way seguida pelo teste de Tukey para comparação das 

médias e foram expressos como a média ± erro padrão da média (EPM). Para análise dos dados 

não-paramétricos foi utilizado o teste de Kruskal-Wallis seguido do teste de Dunn para 

comparação das médias e os resultados foram expressos como a mediana ± intervalo 

interquartil. O grau de correlação linear entre duas variáveis foi determinada através da análise 

de Correlação de Pearson e de Spearman. Diferenças foram consideradas estatisticamente 

significantes para p ˂ 0,05.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Composição centesimal e conteúdo de polifenóis totais e antocianinas monoméricas 
da polpa filtrada de açaí 
 

Os resultados referentes à composição centesimal e o conteúdo de polifenóis totais e 

antocianinas monoméricas totais da polpa filtrada de açaí estão apresentados na tabela 3. Os 

resultados mostraram que a polpa filtrada de açaí apresentou um conteúdo significativo de 

polifenóis totais e antocianinas monoméricas totais. 

 

Tabela 3. Composição centesimal e fitoquímica da polpa filtrada de açaí. 

Constituintes Concentração (g/100g) Concentração (mg/100g) 

Umidade  96,00 ± 0,30 --- 

Lipídios 1,20 ± 0,03 --- 

Carboidratos* 0,06 ± 0,02 --- 

Proteínas** 0,42 ± 0,00 --- 

Fibras (FDN)*** 2,20 ± 0,14 --- 

Cinzas 0,13 ± 0,00 --- 

Valor calórico (Kcal) 12,7 --- 

Polifenóis totais (EAG)                       --- 458,60 ± 4,20 

Antocianinas monoméricas totais  ---  13,59 ± 0,19 

Os dados estão apresentados como a média ± EPM. Todas as análises foram realizadas em triplicata. As análises 
da composição centesimal foram determinadas na base seca da polpa filtrada de açaí.      
* Carboidratos = 100 - (umidade + proteína + lipídios + cinzas + fibras). 
** Fator de conversão do nitrogênio em proteína: 6,25.  
*** FDN = fibra detergente neutro. 
EAG, equivalentes de ácido gálico 

 

5.2. Avaliação da capacidade antioxidante in vitro da polpa filtrada de açaí 
 

A capacidade antioxidante da polpa filtrada de açaí e também do antioxidante de 

referência Trolox foi determinada em diferentes concentrações e expressa em percentual de 

inibição de oxidação, que corresponde à quantidade do radical DPPH• consumida pelo 

antioxidante. Os resultados apresentados na figura 11 mostram que a polpa filtrada de açaí 

exibiu um aumento da capacidade antioxidante in vitro de maneira dose-dependente. Todas as 

concentrações testadas (20, 40 e 100 mg/mL) apresentaram capacidade de neutralização do 
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radical DPPH•, especialmente nas amostras menos diluídas, semelhante ao antioxidante padrão 

Trolox na faixa de 100 a 700 μM/L. 

 

 

 

Figura 11. Percentual de atividade antioxidante da polpa filtrada de açaí e do antioxidante de referência Trolox 

em diferentes concentrações (tempo de reação com o DPPH: 30 minutos). Os dados para a polpa filtrada de açaí 

estão expressos como a média ± EPM de determinações em triplicata. Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas entre as concentrações de polpa de açaí, determinada por análise de variância univariada e pós teste de 

Tukey. 

 

5.3. Evolução ponderal, massa do fígado e comportamento alimentar 
 

Os dados apresentados na tabela 4 mostram que, ao final do experimento, não houve 

diferença significativa na massa corporal entre os grupos experimentais. Os grupos alimentados 

com dieta hiperlipídica tiveram um aumento de aproximadamente 41% na massa relativa do 

fígado quando comparados aos grupos que se alimentaram com a dieta padrão.  

Os grupos H e HA apresentaram uma menor ingestão de alimentos em relação aos 

grupos controles. Entretanto, quando avaliada a eficiência alimentar, não se observou diferença 

significativa entre os grupos experimentais. Em relação à excreção fecal, não houve diferença 

significativa entre os grupos estudados. O tratamento com a polpa de açaí por 6 semanas não 

alterou o ganho de massa corporal, a massa do fígado, a ingestão de alimentos e a excreção 

fecal. 
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Tabela 4. Massa corpórea, massa relativa do fígado e indicadores da ingestão alimentar e 

excreção fecal de ratos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados com açaí. 

Variáveis 
Grupos experimentais 

C CA H HÁ 

Massa corporal inicial (g) 138,20 ± 5,78 139,00 ± 3,39 138,90 ± 4,52 139,80 ± 4,95 

Massa corporal final (g) 199,00 ± 5,61 198,10 ± 2,81 209,30 ± 4,76 211,80 ± 3,23 

Massa relativa do fígado 
(g/100 g) 

2,64 ± 0,05b 2,75 ± 0,04b 3,82 ± 0,09a 3,77 ± 0,14a 

Ingestão alimentar (g/dia) 11,65 ± 0,54a 11,24 ± 0,24a 9,07 ± 0,26b 8,91 ± 0,31b 

Eficiência alimentar 0,06 ± 0,01 0,07 ± 0,01 0,10 ± 0,16 0,10 ± 0,02 

Excreção fecal (g/dia) * 0,59 (0,53/0,63) 0,65 (0,63/0,68) 0,61 (0,54/0,70) 0,47(0,13/ 0,66) 

Os dados estão apresentados como a média ± EPM. * Dados apresentados como mediana e intervalo interquatil. 

C, grupo controle; CA, grupo controle + açaí; H, grupo hiperlipídico e HA, grupo hiperlipídico + açaí. (n = 8). 

Letras sobrescritas diferentes em uma mesma linha indicam diferenças estatísticas. 

 

5.4. Lipídios séricos  
 

Com o objetivo de avaliar alterações no metabolismo de lipídios foram determinadas as 

concentrações de colesterol total, colesterol HDL, colesterol não HDL (colesterol total – 

colesterol HDL) no soro. Conforme apresentado na figura 12, os grupos H e HA tiveram um 

aumento significativo nas concentrações de colesterol total (painel A) e colesterol não HDL 

(painel C), seguida de uma redução de aproximadamente 80% na concentração de colesterol 

HDL (painel B) quando comparados ao grupo controle. Observou-se uma tendência do 

tratamento com açaí em reduzir as concentração de colesterol total e colesterol não-HDL no 

grupo HA em relação ao grupo H, apesar de não ser significativa.  
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Figura 12. Lipídios séricos de ratos que receberam dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. 

Concentrações de colesterol total (A), colesterol HDL (B) e colesterol não HDL (C). C, grupo controle; CA, grupo 

controle + açaí; H, grupo hiperlipídico e HA, grupo hiperlipídico + açaí. (n = 8). Os dados estão expressos como 

a média ± EPM, (n = 8). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

5.5. Perfil lipídico hepático e fecal 
 

Para avaliar o perfil lipídico hepático e fecal foram determinados o percentual de 

lipídios, o conteúdo de colesterol total e triacilgliceróis presentes em amostras de fígado e fezes. 

É possível observar na tabela 5, que os grupos H e HA apresentaram um aumento significativo 

no percentual de lipídios e nas concentrações de colesterol total e de triacilgliceróis no fígado 

quando comparados aos grupos controles. O grupo que recebeu tratamento com a polpa de açaí 

associada a dieta hiperlipídica apresentou uma redução de aproximadamente 14% e 25% no 

percentual de lipídios e na concentração de triacilgliceróis hepático, respectivamente, quando 

comparados aos grupos que receberam somente a dieta hiperlipídica. Não houve diferença 

significativa na concentração de colesterol total hepático no grupo HA quando comparado ao 

grupo H. 

No perfil lipídico fecal, os grupos H e HA apresentaram um aumento significativo no 

percentual de lipídios e nas concentrações de colesterol total e de triacilgliceróis quando 

comparados aos grupos que receberam a dieta padrão. O tratamento com a polpa de açaí não 

alterou o perfil lipídico fecal.  
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Tabela 5. Lipídios totais, concentração de colesterol e triacilgliceróis hepático e excretado nas 

fezes de ratos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados com açaí. 

Variáveis 
Grupos experimentais 

C CA H HÁ 

Fígado     

Lipídios (%) 10,48 ± 0,56c 9,3 ± 0,50c 34,63 ± 1,31a 29,82 ± 1,72b 

Colesterol total (mg/g) 2,09 ± 0,07b 1,87 ± 0,13b 56,63 ± 3,20a 51,69 ± 3,74a 

Triacilgliceróis (mg/g) 16,23 ± 2,49c 13,67 ± 2,16c 99,95 ± 8,03a 75,51 ± 7,67b 

Fezes     

Lipídios (mg/g) 2,82 ± 0,16c 2,90 ± 0,12c 14,14 ± 0,35a 13,23 ± 0,28a 

Colesterol total (mg/g) 4,96 ± 0,49b 5,03 ± 0,34b 91,83 ± 4,70a 87,53 ± 4,69a 

Triacilgliceróis (mg/g) 3,23 ± 0,25b 3,68 ± 0,17b 11,40 ± 0,53a 10,22 ± 0,27a 

Os dados estão apresentados como a média ± EPM. * Dados apresentados como mediana e intervalo interquartil. 

C, grupo controle; CA, grupo controle + açaí; H, grupo hiperlipídico e HA, grupo hiperlipídico + açaí. (n = 8). 

Letras sobrescritas diferentes em uma mesma linha indicam diferenças estatísticas.  

 

5.6. Indicadores séricos da função hepática 
 

Para avaliar a função hepática, foram determinadas as atividades séricas da alanina 

aminotransferase (ALT) e da aspartato aminotransferase (AST). Os resultados estão 

apresentados na figura 13. Os animais do grupo H exibiram um aumento de 3,4 vezes na 

atividade de ALT e 1,4 vezes na atividade de AST quando comparados com o grupo controle, 

evidenciando um aumento de dano hepático. O tratamento com a polpa de açaí reduziu em 0,3 

vezes a atividade da ALT no grupo HA quando comparado ao grupo H. Já com relação a AST, 

o grupo HA apresentou atividade intermediária dessa enzima entre os grupos C e H.  
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Figura 13. Atividade sérica da alanina aminotransferase (ALT) (A) e aspartato aminotransferase (AST) (B) de 

ratos que receberam dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. C, grupo controle; CA, grupo controle + 

açaí; H, grupo hiperlipídico e HA, grupo hiperlipídico + açaí. (n = 8). Os dados estão expressos como média ± 

EPM. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

5.7.  Histologia hepática 
 

Como foram encontradas alterações na massa e no perfil lipídico do fígado e, devido a 

uma possível alteração a nível hepático, foram avaliadas as características histológicas em 

secções de fígado. Como observado na figura 14, os grupos que receberam dieta hiperlipídica 

apresentaram evidências histológicas de esteatose hepática (macro e microvesicular), sendo que 

o grupo H atingiu os maiores scores (graus 2 e 3) de esteatose macrovesicular (painéis C e E, 

respectivamente). Além do acúmulo de lipídios no fígado, observou-se a presença de infiltrado 

inflamatório no grupo H, sendo confirmada pelo aumento significativo no número de células 

inflamatórias nesse grupo quando comparado ao grupo controle (painéis C e F, 

respectivamente).  

 O tratamento com a polpa de açaí foi capaz de atenuar a esteatose hepática, evidenciado 

pela ocorrência de esteatose moderada (graus 0 e 1) no grupo HA (painel E). Observou-se 

também uma tendência do tratamento com açaí em reduzir o número de células inflamatórias 

no fígado no grupo HA quando comparado ao grupo H, apesar de não haver uma diferença 

significativa.  
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Figura 14.  Fotomicrografias representativas de secções do fígado de ratos que receberam dieta padrão (A), dieta 

padrão e tratamento com açaí (B), dieta hiperlipídica (C) e dieta hiperlipídica e tratamento com açaí (D) coradas 

com H&E em aumento de 400 ×. A seta preta indica hepatócitos com esteatose macrovesicular, as setas brancas 

indicam hepatócitos com esteatose microvesicular e a ponta de seta preta indica presença de infiltrado inflamatório. 

Barra de escala = 50 µm. Graduação histológica da esteatose hepática (E). (n=8); * p ≤ 0,05. Número de células 

inflamatórias no tecido do fígado, representadas como média ± EPM (F). (n=8). Letras diferentes indicam 

diferenças estatísticas. 
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5.8. Produção de adipocinas e citocinas inflamatórias 
 

Considerando que as adipocinas e as citocinas inflamatórias têm um papel importante 

na patogênese da NAFLD, foi avaliado o efeito do açaí sobre as concentrações séricas de 

adiponectina e leptina e sobre as concentrações hepáticas das citocinas pró-inflamatórias TNF 

e IL-6 em nosso modelo de estudo. Conforme pode ser observado na figura 15, o grupo H 

apresentou uma redução significativa na concentração sérica de adiponectina quando 

comparado ao grupo controle. Observou-se uma tendência do tratamento com a polpa de açaí 

em aumentar os níveis séricos dessa adipocina no grupo HA em relação ao grupo H, apesar de 

não ser significativa (painel A). Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

experimentais para os níveis séricos de leptina (painel B).  

Em relação à concentração hepática de citocinas, foi observado um aumento 

significativo nas concentrações de TNF e IL-6 nos grupos H e HA quando comparados ao grupo 

controle (painéis C e D). O tratamento com açaí associado à dieta hiperlipídica não alterou a 

concentração hepática de IL-6, mas foi eficaz em reduzir significativamente a concentração 

hepática de TNF no grupo HA quando comparado ao grupo H (painel C).  
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Figura 15. Concentração sérica de adiponectina (A) e leptina (B) e concentração hepática do Fator de necrose 

tumoral (TNF) (C) e Interleucina-6 (IL-6) (D) de ratos que receberam dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados 

com açaí. C, grupo controle; CA, grupo controle + açaí; H, grupo hiperlipídico e HA, grupo hiperlipídico + açaí. 

(n = 8). Os dados estão expressos como média ± EPM. Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

5.9.  Expressão gênica dos receptores scavengers  
 

As células de Kupffer têm sido consideradas como mediadoras de respostas 

inflamatórias no mecanismo de patogênese da NAFLD. Estas células expressam o receptor 

scavenger classe A  (SR-A) e o receptor scavenger classe B (CD36), os quais possuem a 

habilidade de se ligar e interiorizar lipoproteínas modificadas, sugerindo um importante papel 

na formação de células espumosas no fígado (BIEGHS et al., 2013). Como foi observado um 

aumento de células inflamatórias e da concentração de TNF no fígado,  investigamos a 

expressão hepática desses receptores. Conforme apresentado na figura 16, o grupo H teve um 

aumento de aproximadamente 1,5 vezes na expressão de RNAm de CD36 em relação ao grupo 
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C. O tratamento com a polpa de açaí foi eficaz em reverter esta alteração. Não foram 

encontradas diferenças significativas na expressão de SR-A entre os grupos experimentais. 

 

 

Figura 16. Expressão de RNAm de genes que codificam para CD36 e SR-A no fígado de ratos que receberam 

dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. 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. Os dados estão expressos como média ± EPM. (n = 6). Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas. CD36, receptor scavenger classe B; SR-A, receptor scavenger classe A.  

 

5.10. Efeito da polpa de açaí sobre o estresse oxidativo 
 

5.10.1. Biomarcadores do estresse oxidativo 

 

Para investigar se as alterações hepáticas após 8 semanas de experimento estariam 

associadas com o aumento do estresse oxidativo e, considerando que a polpa de açaí exibiu uma 

capacidade antioxidante in vitro, foi avaliado se o açaí poderia ter efeito sobre o balanço 

oxidante/antioxidante. Possíveis alterações no balanço redox foram determinadas por meio de 

biomarcadores do estresse oxidativo.  

A figura 17 apresenta os dados do marcador da oxidação das lipoproteínas de baixa 

densidade (LDLox) no soro. A análise dos dados mostra que o grupo H apresentou um aumento 

significativo na concentração de LDLox em relação ao controle. O tratamento com a polpa de 

açaí promoveu uma redução de 39% na concentração de LDLox no grupo HA em relação ao 
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grupo H, sugerindo que o tratamento com açaí ameniza os danos oxidativos nas LDL causados 

pela ingestão de dieta hiperlipídica.  

 

 

Figura 17. Concentração sérica de lipoproteínas de baixa densidade oxidadas (LDLox) de ratos que receberam 

dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. Os dados estão expressos como média ± EPM. (n = 8). Letras 

diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

A concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) e o conteúdo 

de proteínas carboniladas são amplamente usados como indicadores da peroxidação de lipídios 

e da oxidação em proteínas, respectivamente. Como pode ser observado na figura 18, o grupo 

H apresentou um aumento significativo na concentração de TBARS quando comparado ao 

grupo controle. Observou-se uma tendência do tratamento em reduzir os níveis hepáticos de 

TBARS no grupo HA em relação ao grupo H, apesar de não ser significativa. Não foram 

encontradas diferenças significativas na concentração hepática de proteínas carboniladas entre 

os grupos experimentais. 
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Figura 18. Concentração de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) (A) e de proteína carbonilada 

(B) em homogenato do fígado de ratos que receberam dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. Os 

dados referentes a TBARS estão expressos como a média ± EPM e os dados referentes à concentração de proteína 

carbonilada estão expressos como a mediana e intervalo interquartil. (n = 8). Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas. 

 

5.10.2. Concentração de glutationa total, glutationa reduzida, glutationa oxidada e a razão 

GSH/GSSG 

 

A Glutationa (γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina) existe no organismo em suas formas 

reduzida (GSH) e oxidada (GSSG), sendo considerada um dos agentes mais importantes do 

sistema de defesa antioxidante.  No presente estudo foi avaliado o metabolismo da glutationa 

no fígado por meio da determinação das concentrações de glutationa total, glutationa oxidada 

(GSSG) e a razão (GSH/GSSG). Os resultados da figura 19 mostram que não houve alteração 

nos níveis de glutationa total e GSH entre os grupos experimentais. Por outro lado, ocorreu um 

aumento significativo nos níveis de GSSG e uma redução de 30% na razão GSH/GSSG no 

grupo H em relação ao grupo controle. Quando comparado ao grupo H, observou-se uma 

tendência do tratamento com açaí em reduzir a concentração de GSSG, que resultou numa 

melhora na razão GSH/GSSG no grupo HA. 
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Figura 19. Conteúdo hepático de glutationa total (A), glutationa reduzida (B), glutationa oxidada (C), e a razão 

GSH/GSSG (D) no fígado de ratos que receberam dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. Os dados 

estão expressos como média ± EPM. (n = 8). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

5.10.3. Enzimas antioxidantes 

 

A atividade sérica e hepática da enzima paraoxonase-1 (PON1), e a atividade hepática 

das enzimas superóxido dismutase (SOD) e catalase (CAT) foram determinadas. Conforme 

apresentado na figura 20, a atividade arilesterásica da PON1, tanto no soro quanto no fígado, 

teve uma redução acentuada no grupo H quando comparado ao grupo controle. O tratamento 

com a polpa de açaí associada a dieta hiperlipídica restaurou a atividade da PON1 sérica e 

hepática (painéis A e B, respectivamente). A análise da correlação de Pearson mostrou uma 

correlação negativa significativa entre a atividade arilesterásica sérica da PON1 e os níveis 

séricos de ALT (r = - 0,61, p ˂ 0,0001) (painel C). Além disso, uma correlação negativa 

significativa entre a atividade sérica de PON1 e o grau de esteatose foi encontrada (r = - 0,60, 

p ˂ 0,0001) (painel D).  
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Figura 20. Atividade arilesterásica da enzima PON1 no soro (A) e no fígado (B) de ratos que receberam dieta 

padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. Coeficiente de correlação de Pearson entre a atividade de PON1 

sérica e os níveis séricos da alanina aminotransferase (C) e Coeficiente de correlação de Sperman entre a atividade 

atividade de PON1 sérica e o grau de esteatose (D). Os dados referentes à atividade da PON1 estão expressos como 

média ± EPM. (n = 8). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

Quando avaliada a atividade das enzimas CAT e SOD (figura 21), foi observado que o 

tratamento com a polpa de açaí promoveu um aumento significativo na atividade da catalase no 

grupo HA quando comparado ao grupo controle. Os grupos que receberam dieta hiperlipídica 

tiveram uma redução significativa na atividade da SOD, no entanto, o tratamento com açaí não 

restaurou a atividade desta enzima.  
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Figura 21. Atividade da catalase (A) e atividade da superóxido dismutase (Cu/Zn SOD) (B) no fígado de ratos 

que receberam dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. Os dados referentes à atividade da catalase 

estão expressos como a mediana e intervalo interquartil e os dados referentes superóxido dismutase estão expressos 

como média ± EPM. (n = 8). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 

 

5.11.  Expressão gênica das isoformas da paraoxonase e de genes envolvidos com a 
regulação da expressão de PON1 
 

Como o tratamento com a polpa de açaí teve efeito sobre a atividade sérica e hepática 

de PON1, foi investigado se o tratamento poderia atuar sobre os níveis de expressão dos genes 

correspondentes às isoformas de PON (PON1, PON2 e PON3) no fígado. Conforme pode ser 

observado na figura 22 (painel A), o tratamento com a polpa de açaí promoveu um aumento de 

aproximadamente 1,5 vezes na expressão do RNAm de PON1 no grupo HA quando comparado 

ao grupo H. Não foram observadas diferenças na expressão de PON2 entre os grupos 

experimentais. Observou-se também uma tendência do tratamento com açaí em aumentar os 

níveis de expressão do RNAm de PON3 grupo HA em relação ao grupo H, apesar de não ser 

significativa. 

Alguns estudos mostraram que a atividade da PON1 está positivamente relacionada com 

algumas proteínas. Entre essas proteínas, foi observado que a ausência do gene que codifica  

para a apolipoproteína A-I (ApoA-I) causa uma redução na atividade de PON1 (MOORE et al., 

2005) e pode contribuir com a deposição de lipídios hepáticos induzido por dieta e o 

desenvolvimento da NAFLD em camundongos (KARAVIA et al., 2012). Além disso, 

evidências sugerem que os polifenóis podem induzir a transcrição de PON1 mediado por 

proteínas que se ligam a sequências específicas na região promotora desse gene, tais como o 

receptor aril hidrocarboneto (AhR) (GOUÉDARD; BAROUKI; MOREL, 2004) e o SREBP-2 



70 
   

(GARIGE et al., 2010). Por isso, foi investigada a expressão hepática de APOA-I, AHR e 

SREPB-2.  

 Conforme resultados apresentados na figura 22 (painel B), o tratamento com açaí 

associado a dieta hiperlipídica promoveu um aumento de aproximadamente 1,7 vezes nos níveis 

de expressão de ApoA-I, correspondendo ao mesmo efeito do tratamento sobre os níveis de 

expressão gênica de PON1.  Não foram encontradas diferenças significativas na expressão de 

AHR entre os grupos experimentais. A dieta hiperlipídica reduziu a expressão de SREBP-2 

aproximadamente três vezes quando comparado a dieta controle, no entanto, o tratamento com 

a polpa de açaí não restaurou os níveis de expressão desse gene.  
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Figura 22. Expressão de RNAm de genes que codificam para as isoformas da paraoxonase (PON1, PON2 e PON3) 

(A) e para proteínas envolvidas com a regulação da sua expressão (B) no fígado de ratos que receberam dieta 

padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. 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. Os dados estão apresentados como a média ± EPM. (n = 6). Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas. PON1, Paraoxonase-1; PON2, Paraoxonase-2; PON3, Paraoxonase-3; APOA-1, Apolipoproteína A-

1; AHR, Receptor aril hidrocarboneto e SREPB-2, proteína de ligação ao elemento de resposta a esterol-2 
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5.12. Análise da expressão proteica de PON1 

Nós investigamos se o aumento nos níveis de RNAm de PON1 promovidas pelo 

tratamento com polpa de açaí correlacionavam com os níveis de proteína. A intensidade 

proteica de PON1 no tecido hepático está apresentada na figura 23. Do mesmo modo que a 

expressão gênica, foi verificado um aumento de quase 1,5 vezes na expressão proteica hepática 

da PON1 no grupo HA quando comparado ao grupo H.  

Figura 23. Avaliação semiquantitativa da expressão proteica da paraoxonase-1 (PON1) no fígado de ratos que 

receberam dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí. Densidometria das bandas de PON1 no tecido 

hepático (A). Os dados estão expressos como média ± EPM (n = 6). Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas; Imagem digitalizada representativa de Western Blotting para a detecção de PON1 e β-actina no fígado 

de ratos que receberam dieta padrão e dieta hiperlipídica tratados com açaí (B).  

A

B
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6. DISCUSSÃO

O presente estudo apresenta benefícios do tratamento com a polpa de açaí na gênese e 

progressão da NAFLD induzida por dieta hiperlipídica em ratos. O tratamento com açaí, uma 

fonte de polifenóis, promoveu uma melhora no status antioxidante, pois protegeu a LDL contra 

oxidação, aumentou a atividade sérica e hepática de PON1 e modulou os níveis de expressão 

de PON1 e ApoA-I. Em adição, reduziu os níveis de TNF e a expressão de CD36 no fígado. 

Paralelamente a esses efeitos, o tratamento com açaí atenuou a esteatose hepática.  

Estudos nos últimos anos mostraram que o açaí apresenta uma ampla gama de 

benefícios terapêuticos e na promoção da saúde devido ao seu valor nutricional e à sua 

composição fitoquímica. O açaí contém vários metabólitos secundários bioativos, 

principalmente os polifenóis, os quais têm sido identificados como antioxidantes potenciais 

(SCHAUSS, A. G. et al., 2006a; ODENDAAL et al., 2014). As antocianinas são os principais 

compostos fenólicos presentes com predominância da cianidina-3-glicosídeo e cianidina-3-

rutenosídeo (SCHAUSS, A. G. et al., 2006a; PACHECO-PALENCIA; DUNCAN; TALCOTT, 

2009). Neste estudo, o teor de fenólicos totais da polpa filtrada de açaí foi de 458,60 mg 

EAG/100g. Este resultado é semelhante ao relatado por Ribeiro et al. (2010) que observaram 

teor de 424,9 mg/100g de fenólicos totais na polpa de açaí.   

A média de antocianinas monoméricas totais encontrada na polpa filtrada de açaí foi de 

13,59 mg/100g. Este resultado é inferior ao relatado por Kuskoski et al. (2006), que 

encontraram uma concentração de antocianinas totais na polpa comercial de açaí de 22,8 

mg/100g, mas foi superior ao relatado por Guerra et al. (2015) que encontraram uma 

concentração destes compostos no extrato aquoso de açaí de 6,45 mg/100g. É possível verificar 

uma grande variação no conteúdo de antocianinas encontradas em polpas de açaí, conforme 

demonstrado por Lichtenthaler et al. (2005), onde a concentração destes compostos variou de 

1,3 a 46,3 mg/100g em 10 polpas comerciais e não comerciais avaliadas.  

Alguns fatores podem contribuir para a variação quantitativa destes compostos nas 

frutas, uma vez que as antocianinas são considerados flavonoides relativamente instáveis e os 

seus teores podem ser influenciados por questões ambientais, como temperatura e clima, 

questões agronômicas, processamento e condições de armazenamento. Variações no teor de 

antocianinas do açaí também se devem ao estágio de maturidade dos frutos (não maduro, 

intermediário e maduro). Além disso, podem ocorrer diferenças em relação ao método de 

extração e de quantificação utilizado (ODENDAAL et al., 2014). 
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Como esperado, os nossos resultados mostraram que a polpa filtrada de açaí exibiu uma 

considerável capacidade antioxidante “in vitro”, semelhante ao antioxidante padrão Trolox, 

conforme reportado anteriormente em outros estudos (KUSKOSKI et al., 2006; GUERRA et 

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

O consumo de frutas ricas em compostos bioativos, especialmente os polifenóis, tem 

sido relacionado à manutenção do bem-estar e à prevenção de várias doenças crônicas 

(GIAMPIERI et al., 2017). A NAFLD é reconhecida como a manifestação hepática da síndrome 

metabólica e, frequentemente, coexiste com a obesidade, dislipidemia e resistência à insulina 

(LOOMBA; SANYAL, 2013). Embora em indivíduos com obesidade o risco de 

desenvolvimento da NAFLD seja aumentado (LEUNG et al., 2015), a presença da doença 

também é observada em indivíduos eutróficos (LOOMBA; SANYAL, 2013). A incidência da 

NAFLD aumentou significativamente no mundo devido às mudanças no estilo de vida, 

industrialização da sociedade e consumo de dietas ricas em lipídios, sendo recentemente 

considerada um dos principais fatores relacionados a doenças hepáticas crônicas (GERHARD; 

DISTEFANO, 2015). Os resultados obtidos neste estudo mostram que a dieta hiperlipídica 

causou alterações no perfil lipídico sérico e hepático, aumento de dano hepático, esteatose 

hepática, alteração na produção de adiponectina e inflamação hepática.  

Na presença de NAFLD o fígado apresenta acúmulo de diversos tipos de lipídios que 

causam esteatose (MICHELOTTI; MACHADO; DIEHL, 2013) Dentre estes, os níveis 

elevados de colesterol merecem destaque uma vez que parecem estar relacionados com a 

resposta inflamatória no fígado (WALENBERGH et al., 2013). Estudos, em humanos e 

modelos animais, mostraram que o consumo de açaí promoveu uma melhora significante nos 

níveis séricos de colesterol (DE OLIVEIRA, P. R. B. et al., 2010; DE SOUZA et al., 2010; 

UDANI et al., 2011). A atividade hipocolesterolêmica do açaí tem sido atribuída à modulação 

da expressão gênica envolvida na homeostase do colesterol no fígado e via aumento da excreção 

fecal do colesterol (DE SOUZA et al., 2012).  

No presente estudo, verificamos que os ratos alimentados com a dieta hiperlipídica 

apresentaram alterações no perfil lipídico sérico, hepático e fecal. Entretanto, o tratamento com 

a polpa de açaí não alterou a concentração sérica de colesterol, apesar de observamos uma 

tendência do tratamento em reduzir as concentrações de colesterol total e colesterol não HDL. 

Já com relação ao perfil lipídico hepático, o tratamento com açaí promoveu uma redução 

significativa nos lipídios totais e na concentração de triacilgliceróis. A quantidade de lipídios 

excretados nas fezes também não foi alterada após o tratamento com a polpa filtrada de açaí.  
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Entre os constituintes da polpa de açaí estão altas quantidades de fibras (SCHAUSS, A 

G et al., 2006b), as quais podem exercer efeitos biológicos. É amplamente aceito que as fibras 

solúveis agem diretamente no lúmen intestinal, promovendo respostas secundárias no fígado e 

na circulação periférica (FERNANDEZ, M. L., 1995) e também podem promover uma redução 

na absorção intestinal do colesterol dietético e consequente menor liberação deste esterol via 

quilomícrom (FERNANDEZ, M.-L., 2001). Além desses efeitos, muitos dos benefícios para a 

saúde atribuídos às fibras são uma consequência de sua fermentação pela microbiota colônica 

intestinal e dos metabólitos secundários que são produzidos. Existem crescentes evidências de 

que estes metabólitos podem desempenhar um papel fundamental na prevenção de doenças 

(WONG et al., 2006).   

Muito provavelmente, o efeito hipolipidêmico sérico do açaí não encontrado em nossos 

resultados pode estar relacionado à quantidade de fibras presentes em nossa polpa de açaí 

comparada à de outros estudos que encontraram alterações séricas do colesterol após o 

tratamento com açaí. A quantidade de fibras foi menor em nossa polpa de açaí (2,2 g/100g) 

quando comparada à quantidade de fibras presentes na polpa de açaí utilizada por De Souza et 

al. (2012), que encontraram um teor de fibras de 43g/100g. Essa diferença se explica pela 

filtração utilizada em nosso trabalho, ao contrário de De Souza et al. (2012) que embora tenham 

usado a polpa de açaí médio, a mesma foi adicionada à dieta sem filtração. 

A NAFLD se inicia com o acúmulo de lipídios no fígado, seguido de mudanças iniciais 

que induzem a sensibilidade do fígado ao estresse oxidativo e citocinas pró-inflamatórias. O 

estresse oxidativo é um fator etiológico em muitas doenças hepáticas agudas e crônicas e 

desempenha um papel crítico na progressão da NAFLD para NASH (LIU, Y. et al., 2014). 

Nossos resultados mostraram que os ratos alimentados com a dieta hiperlipídica tiveram 

alteração da função hepática e desenvolveram esteatose, evidenciados pelo aumento nos níveis 

séricos de ALT e AST, acúmulo de triacilgliceróis e presença de macro e microvesículas de 

lipídios no fígado. Além disso, em relação ao balanço redox, os nossos resultados indicam um 

aumento no estresse oxidativo em ratos alimentados com dieta a hiperlipídica, evidenciado pelo 

aumento na concentração sérica de LDLox e na concentração de TBARS no fígado, importantes 

marcadores da peroxidação lipídica.  

Diversos estudos demonstraram que os produtos da peroxidação de lipídios são 

encontrados em maiores concentrações no fígado de pacientes com NAFLD do que em 

pacientes normais (MADAN et al., 2006). Os produtos da peroxidação lipídica, como o MDA, 

levam ao aumento da produção de citocinas e recrutamento de células inflamatórias para o 
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fígado (BROWNING; HORTON, 2004). Ao lado dos produtos de peroxidação lipídica, a 

LDLox apresenta um papel na fisiopatogênese da NAFLD como sugerido por Bieghs et al. 

(2013). A oxidação da LDL é um mecanismo bem conhecido no desenvolvimento da 

aterosclerose (KATO et al., 2009) e a NAFLD possui muitas características em comum com as 

doenças cardiovasculares, incluindo acúmulo de lipídios, ativação e infiltração de macrófagos 

e inflamação. Na NAFLD, uma teoria proposta é que ocorra um mecanismo defeituoso 

intrínseco do tráfego de lipídios nas células de Kupffer, mediado pelos receptores CD36 e SR-

A, levando à liberação de vários mediadores inflamatórios e moléculas de sinalização como 

citocinas e proteases que contribuem para a inflamação hepática (WALENBERGH et al., 

2013). Nossos resultados mostraram um aumento significativo no número de células 

inflamatórias, bem como um aumento significativo na concentração de TNF e IL-6 e na 

expressão de CD36 no fígado de ratos alimentados com a dieta hiperlipídica. Estes resultados 

sugerem que o aumento da resposta inflamatória hepática pode estar associada com o aumento 

da captação hepática de LDLox, mediada pelo receptor CD36. 

Neste estudo, nós demonstramos que o tratamento com açaí diminuiu a concentração 

sérica de LDLox, os níveis de TNF e a expressão do RNAm de CD36 no fígado de ratos 

alimentados com a dieta hiperlipídica. Esses resultados sugerem que o açaí atua protegendo a 

LDL contra oxidação, o que provavelmente, contribuiu para reduzir a inflamação hepática.  

Além disso, as adipocinas também parecem estar envolvidas com a progressão da 

NAFLD. A leptina, que participa da regulação da ingestão e gasto energético, do sistema 

imunológico e desenvolvimento da inflamação e fibrogênese, está aumentada em pacientes 

obesos e naqueles com NAFLD, parecendo plausível seu papel na patogênese da doença 

(HUANG et al., 2008). Em contraste à leptina, a adiponectina apresenta uma correlação inversa 

com os níveis de TNF e está reduzida em pacientes com NAFLD (MAEDA et al., 2002). Neste 

estudo, não encontramos alterações nos níveis de leptina, mas a dieta hiperlipídica causou uma 

redução significativa na concentração sérica de adiponectina. Apesar do tratamento com açaí 

não ter alterado a concentração de adiponectina de forma significativa, observamos uma 

tendência do tratamento em aumentar os níveis séricos desta adipocina. Estudos recentes têm 

demonstrado um efeito do açaí na regulação da produção de leptina e adiponectina. Guerra et 

al. (2015) demonstraram que o tratamento com extrato aquoso de açaí aumentou a expressão 

no tecido adiposo e a concentração sérica de adiponectina em camundongos alimentados com 

dieta hiperlipídica. Em outro estudo, foi demonstrado que o tratamento com extrato de açaí 

promoveu aumento da expressão proteica de leptina e redução na expressão proteica de 
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adiponectina em células de pré-adipócitos (3T3-L1) de camundongos após 7 dias de 

diferenciação (MARTINO et al., 2016). Em conjunto, esses dados sugerem que os efeitos do 

açaí pode, em parte, se dar por ação de seus componentes no tecido adiposo. 

Entre os diversos atores envolvidos na manutenção do estado oxidante/antioxidante 

adequado, a literatura mostra uma importante correlação entre os níveis de glutationa e os 

mecanismos enzimáticos de defesa. A principal via de detoxificação para produtos de 

peroxidação lipídica envolve a conjugação com a glutationa (GSH), um tripeptídeo (γ-L-

glutamil-L-cisteinil-glicina), considerada um dos agentes mais importantes na defesa 

antioxidante celular, destacando-se sua função como cofator da família de enzimas glutationa 

peroxidases (GPx), em que desempenha papel na eliminação de ERO, com sua oxidação a 

glutationa dissulfeto (GSSG). A regeneração da GSH é feita pela enzima glutationa redutase 

(GR), uma etapa essencial para a manutenção da integridade do sistema de proteção celular, 

uma vez que impede a paralisação do ciclo metabólico da glutationa (JÚNIOR et al., 2001).  

Neste estudo, verificamos um aumento do estado pró-oxidante, evidenciado pelo aumento da 

concentração de GSSG, que resultou em um desequilíbrio na relação GSH/GSSG em ratos 

alimentados com a dieta hiperlipídica.  

A depleção de enzimas do sistema de defesa antioxidante é uma consequência do 

aumento crônico de ERO na NAFLD e contribui para o estresse oxidativo (VIDELA et al., 

2004a). No presente trabalho nós investigamos possíveis alterações na atividade das enzimas 

superóxido dismutase (SOD), catalase (CAT) e Paraoxonase-1 (PON1). Nossos resultados 

mostram que a dieta hiperlipídica causou alterações significativas na atividade da SOD no 

fígado e da PON1 no soro e no fígado de ratos.  

 O tratamento com a polpa de açaí promoveu uma melhora no estado redox sérico e 

hepático. Apesar de não ser significativa, observamos uma tendência à redução na peroxidação 

de lipídios e na concentração de glutationa oxidada (GSSG) e uma melhora da relação 

GSH/GSSG no fígado de ratos que foram tratados com açaí associado com dieta hiperlipídica.  

O tratamento não reverteu a alteração da SOD, mas observamos uma tendência do tratamento 

em aumentar a atividade da CAT em ratos alimentados com dieta hiperlipídica. O principal 

efeito do açaí neste estudo com relação à melhora do sistema de defesa antioxidante foi a 

reversão na alteração sérica e hepática da PON1. Corroborando com os nossos resultados, 

diversos estudos demonstraram um papel antioxidante do açaí na modulação da atividade e 

expressão de enzimas antioxidantes (DE SOUZA et al., 2010; GUERRA et al., 2011; XIE et 

al., 2011).  
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De Souza et al. (2010) demonstraram o efeito do açaí em aumentar a atividade sérica de 

PON1 em modelo de hipercolesterolemia em ratos, no entanto, não foram avaliadas a expressão 

das isoformas de PON. Assim como esse estudo, o tratamento com açaí associado à dieta 

hiperlipídica promoveu aumento da atividade sérica de PON1, mas também verificamos 

aumento da atividade hepática de PON1, bem como aumento da expressão do RNAm do gene 

que codifica para esta enzima. Esses efeitos do tratamento com açaí foram confirmados com o 

aumento da expressão proteica de PON1 nos ratos alimentados com a dieta hiperlipídica. 

Entretanto, não observamos um efeito significativo do tratamento sobre a expressão gênica das 

isoformas PON2 e PON3. Concomitante a esses efeitos, observamos que o tratamento com açaí 

protegeu o fígado contra os danos induzidos pela dieta hiperlipídica, evidenciado pela redução 

na atividade sérica de ALT, redução no conteúdo de triacilgliceróis e no grau de esteatose no 

fígado.  

Vários estudos têm associado a diminuição da atividade de PON1 com aumento de 

injúrias hepáticas, incluindo a NAFLD (KILIC et al., 2005; USTUNDAG et al., 2007; SAMY; 

HASSANIAN, 2011). Nossos dados são consistentes com estas observações pois a atividade 

sérica de PON1 apresentou um correlação inversa com a atividade de ALT e com o grau de 

esteatose hepática.  Também corroboram com Guerra et al. (2015), que reportaram um efeito 

protetor do açaí sobre a NAFLD induzida por dieta hiperlipídica em camundongos e, portanto, 

contribuem para reforçar a hipótese de que o açaí atenua os danos hepáticos associados ao 

aumento do estresse oxidativo, induzidos por dieta hiperlipídica.  

Alguns fatores são conhecidos por influenciar a atividade e/ou concentração de PON1. 

Um dos mecanismos propostos é a interação de PON1 com lipídios oxidados ou outros 

oxidantes (AVIRAM, MICHAEL et al., 1998; JAOUAD; MILOCHEVITCH; KHALIL, 2003), 

mas outros mecanismos, mediado pelos polifenóis, podem regular a atividade de PON1. Entre 

estes, estudos têm reportado uma indução da atividade e expressão do RNAm nos hepatócitos, 

mediado pelos polifenóis, via ativação do receptor aril hidrocarboneto (AhR), o qual se liga a 

elementos de resposta a xenobióticos na região promotora de PON, ativando sua transcrição 

(GOUÉDARD; BAROUKI; MOREL, 2004; XUE et al., 2017). Além disso, a região promotora 

de PON1 contém um sítio de ligação para a proteína ligadora aos elementos de resposta a 

esterol-2  (SREBP-2), que também mostrou ser um alvo para a regulação positiva de PON1 

(DEAKIN, S. et al., 2003). No presente estudo, avaliamos os níveis de expressão do receptor 

AhR e do fator de transcrição SREBP-2, a fim de verificar se o aumento da atividade e 

expressão de PON1 poderiam estar relacionados com a indução, mediado pelo açaí, na 
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expressão destes genes. Os nossos resultados mostraram que o tratamento com açaí não alterou 

os níveis de expressão do AHR e não restaurou os níveis de expressão do SREBP-2, os quais 

foram reduzidos pelo consumo de dieta hiperlipídica. Entretanto, estes resultados não são 

conclusivos, uma vez que os componentes do açaí podem atuar induzindo a translocação dessas 

proteínas para o núcleo, onde se ligam ao DNA na região promotora de PON1 e ativam a sua 

transcrição. Portanto, maiores investigações relacionadas à expressão proteica nuclear desses 

fatores de transcrição e também de outros, como o receptor gama ativado por proliferadores 

peroxissomais (PPARγ), que demonstrou atuar sobre a transcrição de PON1 em hepatócitos 

estimulado por polifenóis (KHATEEB et al., 2010), podem contribuir para elucidar os 

mecanismos pelos quais o açaí regula a expressão e atividade de PON1.  

 Sabe-se que os níveis séricos da enzima PON1 são fortemente associados à 

apolipoproteína A-I (ApoA-I) na HDL. A ApoA-I é sintetizada no fígado e, em menor grau no 

intestino (BOLANOS-GARCIA; MIGUEL, 2003) e o seu papel na inibição da aterosclerose 

tem sido reportado (RADER, 2002). Além disso, também foi demonstrado que camundongos 

C57BL/6 ApoA-I-/- desenvolveram NAFLD, sugerindo que a ApoA-I pode ser também um 

importante modulador de processos associados com a deposição de lipídios hepáticos e 

desenvolvimento da NAFLD induzida por dieta (KARAVIA et al., 2012). No presente estudo, 

avaliamos os níveis de expressão gênica de ApoA-I no fígado. Nossos resultados mostraram 

que o tratamento com açaí associado à dieta hiperlipídica promoveu um aumento significativo 

nos níveis de expressão do RNAm de ApoA-I. Este resultado contribui para reforçar o papel 

antioxidante do açaí e sugere um papel antiaterogênico para esse fruto, conforme evidenciado 

em outros estudos (FEIO et al., 2012; PALA et al., 2017). Ao encontro de nossos resultados, 

Pala et al. (2017) mostraram que a ingestão de polpa de açaí (200 g por dia) por mulheres 

saudáveis, com idade entre 18-35 anos, durante 4 semanas, promoveu aumento da concentração 

sérica de ApoA-I, diminuição na concentrações séricas de ERO e LDLox e aumento na 

atividade sérica de PON1. Os autores também observaram um aumento da capacidade 

antioxidante total (TAC) sérica após a ingestão da polpa de açaí.   

Embora compostos isolados tenham sido investigados como uma terapia nutricional 

para um grande número de doenças, nossos achados demonstram que a polpa de açaí possui 

importantes efeitos biológicos: melhora o status antioxidante, a inflamação hepática e atenua a 

NAFLD. Ressalta-se que além das antocianinas o açaí possui outros fitoquímicos, tais como 

pró-antocianinas, catequinas, epicatequinas, orientina, luteolina, lignanas, ou mesmo ácidos 

fenólicos como ácido ferúlico e resveratrol em baixas concentrações (SCHAUSS, A. G. et al., 
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2006a; PACHECO-PALENCIA; DUNCAN; TALCOTT, 2009). Assim, a polpa de açaí pode 

produzir efeitos mais pronunciados do que compostos isolados, uma vez que extratos brutos 

podem exercer efeitos aditivos ou sinérgicos devido à mistura complexa de fitoquímicos 

(CHANDRA et al., 2012). No contexto do crescente interesse e demanda do açaí nos últimos 

anos, atribuída a evidências que seu uso está associado com diversos efeitos benéficos à saúde, 

este estudo contribui para o conhecimento atual sobre os efeitos biológicos do açaí na NAFLD.  
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7. CONCLUSÃO 
 

Em conclusão, o presente estudo demonstrou que o tratamento com açaí modula 

positivamente a atividade e expressão de PON1 e diminui a oxidação da LDL, melhorando a 

resposta ao estresse oxidativo e atenuando a NAFLD induzida por dieta hiperlipídica em ratos.  

Os dados obtidos neste estudo nos permitiu sugerir que o aumento da atividade sérica e 

hepática de PON1, bem como aumento nos níveis de expressão gênica e proteica de PON1, 

mediado pelo açaí, impediu a oxidação da LDL. Além disso, o tratamento com açaí aumentou 

a expressão de ApoA-I, reduziu a expressão de CD36 e diminuiu o acúmulo de triacilgliceróis 

no fígado. Estes fatores em conjunto contribuíram para melhorar a resposta ao estresse 

oxidativo, diminuir a esteatose e o processo inflamatório no fígado. Portanto, o tratamento com 

açaí foi importante para evitar ou, pelo menos diminuir, os danos hepáticos e a progressão da 

NAFLD em ratos, conforme proposto na figura 24.  

Esses achados indicam que o açaí é adequado como uma potencial terapia nutricional e 

pode ser benéfico na prevenção de doenças como a NAFLD. Este estudo fornece novas 

perspectivas para a compreensão dos efeitos antioxidantes desse fruto. 

 

 

Figura 24. Resumo dos efeitos do tratamento com açaí sobre o estresse oxidativo, inflamação e esteatose hepática 

induzidos pelo consumo de dieta hiperlipídica em ratos. LDL, lipoproteína de baixa densidade, LDLox, 

lipoproteína de baixa densidade oxidada, PON1, Paraoxonase-1, ApoA-I, Apolipoproteína A-I, CD36, receptor 

scavenger de classe B CD36, SR-A, receptor scavenger classe A, TNF, fator de necrose tumoral. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. Certificado do protocolo aprovado pela Comissão de Ética no uso de animais da 
UFOP. 
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ANEXO 2. Trabalho publicado na Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 
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