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Resumo   
 

A semente de linhaça tem despertado o interesse da comunidade científica por apresentar 

inúmeros benefícios á saúde. Objetivou-se analisar a influência da semente de linhaça em ratas 

castradas nos indicadores hormonais e nos receptores de estrógeno presentes nos tecidos do 

útero e fígado. Foram utilizadas 21 ratas Wistar e submetidas à ooforectomia bilateral para 

indução da menopausa e após sorteadas aleatoriamente em três grupos: Grupo Controle (GC) 

ração de caseína, Grupo Linhaça (GL) ração de caseína, adicionada 25% de semente de linhaça 

e Grupo Controle Modificado (GCM) ração de caseína, adicionada de fibras e lipídios. Todas 

as rações foram elaboradas segundo as recomendações da AIN 93 e os animais foram cuidados 

seguindo os preceitos éticos. Observou-se a cada dois dias o peso(g) e o consumo alimentar(g) 

dos animais. As ratas foram anestesiadas com Thiopentax®, realizou-se a coleta do sangue por 

punção cardíaca, para determinação dos níveis hormonais (17β–Estradiol, progesterona, FSH, 

LH e PTH) por radioimunoensaios. Para determinação dos receptores de estrógeno, os tecidos 

do útero e fígado foram coletados, pesados e armazenados em criogenia. Após foram 

processados em blocos parafinados e realizada análise por imunohistoquímica. Para realizar a 

quantificação do secoisolaciresional diglicosídio(SDG), este foi isolado da semente de linhaça 

e utilizada a técnica de cromatografia líquida de alta resolução (HPLC). Foi utilizado para 

análise estatística o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis e aplicado teste post hoc U de 

Mann-Whitney para comparação dois a dois através do Software S-Plus versão 8.0, com o 

nível de p< 0.05, para as diferenças significativas. Ao final dos 180 dias de experimento os 

resultados observados sugerem que o SDG está presente na semente de linhaça em 13,5 ± 0,4 

mg/g e que o consumo de ração no GL(1641,1±0,9mg/g), GC(1478,4±0,19mg/g), 

GCM(1605,8±1,89mg/g) não apresentaram diferenças significantes entre os grupos, já a massa 

relativa corporal dos animais observamos que o GL(275,5±33,99mg/g), GC(294,0±33,19mg/g) 

e GCM (339,5±24,69mg/g) sugerem diferenças estatísticas entre os grupos (p< 0,002). Os 

níveis séricos de 17β-estradiol apresentaram valores superiores no GL(48,7 ± 12,31 pg/dl), 

GC(29,0 ± 5,4 pg/dl), GCM(36,0 ± 5,60 pg/dl),  com diferenças estatísticas (p=0,0012) e os 

níveis séricos de paratohormônio apresentou valor superior no GL(107,5±5,50 pg/dl), 

GCM(81,05±2,88 pg/dl) e GC(2,8±0,21pg/dl), sugerem diferenças significantes entre os 

grupos (valor p=0,0001), as concentrações séricas de LH nos grupos GC (0,56± 0,12 pg/dl), 

GCM(0,32±0,04 pg/dl) e GL (0.13±0.05pg/dl) apresentaram diferenças estatísticas nos grupos 

GC e GL (valor p= 0,0168).  Já os níveis séricos de FSH no GL(0,1± 0,01pg/dl), GC(0,2±0,002 

pg/dl) e GCM(0,1±0,01pg/dl), sugere diferença estatística no GC (p= 0,2431), quanto a 

concentração sérica de progesterona no GL(1,59± 0,23), GC (7,62± 1,0l) e GCM (7,06± 

1,01pg/dl) apresentou diferença significativa entre os grupos (valor p≤0,0001). As análises por 

imunohistoquímica dos receptores de estrógeno apresentaram-se negativos nos tecidos do útero 

e fígado nos grupos GL, GC e GCM. Considera-se que, o secoisolaciresional diglicosídio 

presente na semente de linhaça a 25% influenciou no consumo alimentar, na massa relativa 

corporal dos animais e nos níveis de estradiol e paratohormônio e não foi suficiente para causar 

modificação nos níveis hormonais de LH, FSH e progesterona e nos receptores hormonais dos 

tecidos do útero e fígado das ratas ooforectomizadas. 

 

Palavras-chave: semente de linhaça, secoisolaciresinol diglicosídeo, ratas, ooforectomizadas, níveis 

hormonais, receptores de estrógeno 
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Summary  

 

The flaxseed has attracted the interest of the scientific community by presenting numerous 

health benefits. The objective was to analyze the influence of flaxseed in rats castrated on 

hormone levels and estrogen receptors in the tissues of the uterus and liver. We used 21 Wistar 

rats  bilateral oophorectomy and to induce menopause and after randomly divided three groups: 

control group (CG) ration of casein,  Flaxseed Group (GF) diet of casein, 25% of added 

flaxseed and Control Group modified (CCM) casein diet, with added fiber and lipids. All diets 

were prepared according to the recommendations of the AIN 93 and ethics animals. There was 

every other day weight (g) and food intake (g) of animals. The rats were anesthetized with 

Thiopentax ®, there was blood collection by cardiac puncture for determination of hormone 

levels (17β-estradiol, progesterone, FSH, LH and PTH) by radioimmunoassay. For 

determination of the estrogen receptors of the uterus and liver tissues were collected, weighed 

and stored in cryogenic after were processed in paraffin blocks and performed 

immunohistochemical analysis. To perform the quantification of secoisolaciresional 

diglicosídio, this was isolated from flaxseed and used the technique of high performance liquid 

chromatography (HPLC). Was used for statistical analysis the nonparametric Kruskal-Wallis 

test and applied post hoc Mann-Whitney U for comparison two by two through the S-Plus 

software version 8.0, with the level of p <0.05 for significant differences. At 180 days of 

experiment the observed results suggest that SDG is present in flaxseed at 13.5 ± 0.4 mg/g and 

the feed intake in FG (1641.1 ± 0.9), GC ( 1478.4 ± 0.1) and GCM (1605.8 ± 1.8) showed no 

significant difference between the groups, since the animals body mass relative observed that 

the FG (275.5 ± 33.9), GC ( 294.0 ± 33.1) and GCM (339.5 ± 24.6), suggesting that there was 

statistical difference between the groups GL and GC (P <0.0013), because the GCM was no 

significant difference with other groups (p <0.002). Although 17β-estradiol have higher value 

from the GL (48.7 ± 12.31 pg/dl), GC (29.0 ± 5.4 pg/dl), GCM (36.0 ± 5.60 pg/dl), statistical 

difference (p= 0.0012) and PTH in FG (107.5 ± 5.50pg/dl), GCM (81.05 ± 2.88 pg/dl) and GC 

(2.8 ± 0.21 pg/dl ), suggesting a significant difference between groups (p=0.0001), serum 

concentrations of LH in CG (0.56 ± 0.12 pg/dl), GCM (0.32 ± 0.04 pg/dl) and FG (0.13 ± 

0.05pg/dl) showed a statistical difference in CG and FG (p=0.0168), as serum levels of FSH on 

GL (0.1 ± 0.01pg/dl), the CG (0.2 ± 0002 pg/dl) and the GCM (0.1 ± 0.01pg/dl) suggest a 

statistical difference in CG (p=0.2431), and the serum concentration of progesterone in GL 

(1.59 ± 0.23), GC (7.62 ± 1.0L) and GCM (7.06 ± 1.01pg/dl) significant difference between 

groups (p≤0.0001). Analyzing the estrogen receptors in the uterus and liver tissues revealed 

negativity. We believe that secoisolaciresional diglicosídio present in flaxseed to 25% 

influence on food intake relative to body mass in animals and that despite its influence on 

levels of estradiol and PTH was not enough to cause changes in hormone levels LH, FSH and 

progesterone, and presented to the estrogen receptor antagonist in tissues of the uterus and liver 

of ovariectomized rats.  

 

Keywords: flaxseed, secoisolaciresinol diglicosídeo, rats, oophorectomy, hormone levels, 

estrogen receptor. 
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1.0 INTRODUÇÃO 

 

O crescente consumo dos alimentos com propriedades funcionais vem despertando o 

interesse da comunidade científica e da população feminina no período de menopausa e pós-

menopausa (De Vries et al., 2005). Dentre eles, destaca-se Linum usitatissimum L., 

popularmente conhecida como linhaça ou linho, planta pertencente à família das Lináceas 

originária da Ásia (Marques et al., 2011). 

 A semente de linhaça conhecida como potente alimento funcional, pelo fato de ser 

fonte natural de fitoquímicos (Almeida et al, 2009), por apresentar diversas substâncias com 

alegados efeitos benéficos que favorecem a diminuição da adiposidade, glicemia e melhoram o 

perfil lipidêmico e o sistema cardiovascular (Figueiredo et al., 2011) e minimizam os sintomas 

da menopausa (Prassad et al., 2005), previnem certos tipos de câncer (Lichtenthaler, 2009), 

que se desenvolvem sob influência de hormônios esteróides (Wang et al., 2005) e nos órgãos 

relacionados com o aparelho reprodutor (Tou & Thompson, 1999, Tou Et Al., 1999; Ward Et 

Al., 2001).  

Esta semente é fonte vegetal de lignanos (Begum et al, 2003), especificamente o 

secoisolaricirecinol diglicosídio (SDG), que é um composto com estrutura química similar do 

estrogênio (Lucas et al., 2002). Sendo também conhecidos como fitoestrógenos (Rickets et al, 

2005). O SDG após absorvido e distribuído pelos tecidos tem a capacidade de se ligar aos 

receptores de estrogênio e age de forma semelhante ao hormônio estrógeno (Rickard & 

Thompson, 1997).   

O estrógeno é importante esteróide considerado na evolução de produtos 

farmacológicos e está associado como fator de risco de hiperplasia endometrial e precursor do 

câncer (Lucas et al, 2002). A cada cem prescrições de medicação, seis são componentes 

contendo marcadores de estrógeno (Ruggiero, 2002). A população feminina mundial por ter a 

síntese de estrógenos diminuída no período da menopausa vem utilizando os fitoestrógenos 

(WHO, 2000), em substituição de estrogênios e progestógenos sintéticos isolados e 

combinações de outros hormônios (SOBRAC, 1997). 

A utilização da terapia de reposição hormonal clássica e o risco aumentado para 

desenvolvimento de câncer de mama e câncer de ovário (Lucas et al., 2002) tem despertado a 

procura por uma terapia de reposição hormonal alternativa (Hulley et al., 1998), sendo os 

alimentos com atividade fitoestrógena como a semente de linhaça uma das alternativas à sua 
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utilização (Lichtenthaler, 2009). 

A utilização da semente de linhaça, especificamente o SDG, á nível nacional e por 

longo período de tempo, é relativamente pouco estudado e com resultados contraditórios. Desta 

forma, o objetivo deste trabalho foi elucidar questões relacionadas à sua utilização por um 

longo período de tempo e sua influência nos indicadores hormonais e nos receptores de 

estrógenos dos tecidos do útero e fígado de ratas castradas. 
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2.1 Sistema Hormonal Feminino 

 

O sistema hormonal feminino, à semelhança do masculino, é constituído por três 

hierarquias de hormônios: 

1- Um hormônio de liberação hipotalâmico, o hormônio de liberação das gonadotropinas 

(GnRH). 

2-   Os hormônios sexuais da hipófise anterior, o hormônio folículo-estimulante (FSH) e o 

hormônio luteinizantes (LH), ambos secretados em resposta ao hormônio de liberação 

GnRH do hipotálamo. 

3- Os hormônios ovarianos, o estrogênio e progesterona, que são secretados pelos ovários 

em resposta aos dois hormônios sexuais da hipófise anterior (Guyton, 2011). 

Esses vários hormônios não são secretados em quantidades constantes durante todo 

ciclo sexual mensal feminino, mas em intensidades diferentes durante as etapas do ciclo 

(Bittar et al, 1998). 

 

Função dos Hormônios Gonadotrópicos: FSH e LH 

  

As alterações ovarianas que ocorrem durante o ciclo sexual dependem totalmente dos 

hormônios gonadotrópicos, FSH e LH, secretados pela hipófise anterior, que estimulam as 

células alvos ao ligarem-se aos receptores altamente específicos de FSH e LH nas 

membranas das células alvo-ovarianas (Chard et al,1998).  

O FSH e LH são pequenas glicoproteínas, contendo peso molecular de cerca de 30.000, 

com funções de crescimento folicular e ovulação (Guyton&Hall, 2002).  

 

Funções dos Hormônios ovarianos: Estradiol e Progesterona 

 

Os dois tipos de hormônios sexuais ovarianos são os estrogênios e as progestinas. 

Sendo, o mais importante dos estrogênios o hormônio estradiol, enquanto a progestina mais 

importante é a progesterona (Carr et.al,1998). Os estrogênios promovem, principalmente, a 

proliferação e o crescimento de células específicas no corpo, que são responsáveis pelo 

desenvolvimento da maioria das características sexuais secundárias femininas. As progestinas 
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estão relacionadas, quase inteiramente, com a preparação final do útero para a gravidez e das 

mamas para lactação (Guyton&Hall, 2002). 

Os hormônios ovarianos são conhecidos como hormônios esteróides, sintetizados a 

partir do colesterol derivados do sangue e não são armazenados (Guyton,2011) com atividades 

sobre os receptores (Torres et al., 2011, Ruggiero et al., 2002), sendo secretado tanto em 

homens como em mulheres. 

 

Mecanismo de regulação hormonal- Interação entre hormônios ovarianos e 

gonadotrópicos 

O hipotálamo secreta o GnRH, que induz a secreção de LH e de FSH pela hipófise 

anterior. Experimentos demonstram que o hipotálamo não secreta continuamente GnRH, o 

secreta em pulsos de 5 a 25 minutos de duração, que ocorrem a cada 2 horas (Griffin et al., 

1996). 

Os efeitos de feedback negativo do estrogênio, mesmo em pequena quantidade, exerce 

forte efeito ao inibir a produção de  LH e FSH. Além disso, quando a progesterona este 

disponível, o efeito inibitório do estrogênio é multiplicado, embora a progesterona por si só 

tenha pouco efeito. Esses efeitos de feedback  parecem operar, sobretudo, diretamente sobre a 

hipófise anterior e em menor grau sobre o hipotalámo, diminuindo a secreção de GnRH, 

especialmente em alterar a frequência dos pulsos desse hormônio (Pavlik et al, 1997).  

 

2.2-Funções do estrogênio 

 

2.2.1-Efeitos sobre o esqueleto, metabolismo e menopausa 

 

O estrogênio produz aumento da atividade osteoblástica do osso e aumenta ligeiramente 

o metabolismo de todo corpo (Mobbs et. al, 1998). Tem importante ação nos sintomas da 

menopausa, como atenuação dos sintomas vasomotores, reversão da atrofia genital, inibição da 

perda da massa óssea e conseqüente diminuição do risco de fraturas (Medeiros et al., 2007). 

 

 

 

2.2.2-Biossíntese do estrogênio 
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Três estrógenos são naturalmente produzidos nos organismo, divididos em 17-β 

estradiol (o de maior potência, devido sua afinidade aos receptores), estrona e estriol (Figura 

1). Estes hormônios são secretados por estruturas do folículo ovariano e adrenais (Soares et al., 

2002, Thiboutout et al., 1999). 

 

Figura 1- Estrogênios 

  

   

Fonte: Ghisneli et al., 2007 

 

 O folículo é a unidade funcional dos ovários. Durante a embriogênese são formados de 

a seis a oito milhões de folículos, localizados na região cortical dos ovários. Cada folículo 

contém gameta feminino (ovócito). Morfologicamente, os folículos primordiais caracterizam-

se pelo ovócito rodeado por uma camada de células foliculares granulosas, uma lâmina basal 

sem suprimento sanguíneo. Durante o crescimento os folículos passam por várias fases: 

folículo primário, folículo secundário, folículo terciário, folículo de Graaf e folículo atrésico 

(FEBRASGO, 2005). 

 Os estrogênios são formados a partir dos androgênios, hormônios secretados nos sexo 

feminino e masculino. Os androgênios são secretados pelo córtex adrenal e convertidos em 

estrogênio no tecido adiposo e outros tecidos (Lissin & Cooke, 2000). A formação dos 

estrogênios é feita a partir da aromatização da androstenediona (no fígado são oxidados ou 
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      Aromatase 
(CYP450 arom)                       aromatase 

 

            17 –β HSD   17-β estradiol 

   Estrona 

 

 

   Estriol                                                      Outros metabólitos 

convertidos em conjugados glicorunídeos e sulfatos, sendo secretado na bile e reabsorvido para 

corrente sanguínea) (Ceshin et al., 2004). A androstenediona é um tipo de androgênio 

originado de uma série de substâncias derivadas do colesterol. Esta é transformada em 

testosterona pela enzima 17β-hidroxiesteróide desidrogenase (17β-HSD), convertida em 17β-

estradiol pela ação da aromatase (CYP450 arom) (Figura 2). A estrona pode ser interconvertida 

em 17β-estradiol pela enzima 17β-HSD (Lissin & Cooke, 2000). Cerca de 5% de 17-β-

estradiol circulante são derivados da estrona. A interconversão 17β-estradiol em estrona é em 

torno de 20 a 25% (Aires et al., 1991). Apenas 2% de estradiol circulantes são livres, os 

restantes são fixados à albumina, 38% á globulina fixadora de esteróides gonádicos (GBG) 

(Ceshin et al., 2004), apresentando na pré-menopausa variação de 40 para 200-400 pg/ml, 

conforme ciclo menstrual, já na menopausa e pós-menopausa apresenta 20 pg/ml (Ruggiero et 

al., 2002). Há pelo menos 10 metabólitos do estradiol na urina (Ceshin et al., 2004).  

 

Figura 2: Biossíntese do estrogênio 

 

 

 

                               Fonte: Soares, 2006 

 

 

 

2.2.3 Estrogênios e similaridade química com secoisolaciresinol diglicosídeo 

 



 20 

 Os estrogênios exercem ações sobre a maioria dos tecidos, desempenham papel 

importante no crescimento, na diferenciação e função dos tecidos do aparelho reprodutor, 

sendo mediado pela interação dos receptores específicos (Kuiper et al., 1996; Clark et al., 

1992, Sharpe et al., 1998).  Os receptores estão presentes nos tecidos alvos de humanos e ratos, 

em ambos os sexos (Byers et al., 1997; Saunders et al., 1998; Sar & Welsch, 1999),  e ao 

ligarem-se aos estrogênios e aos compostos difenólicos, presentes nos fitoestrógenos, exercem 

atividade estrogênica (Rickets et al., 2005, Thompson et al., 1997). (Figura 3). 

 

Figura 3- Similaridade química estrutural entre o Estradiol e  

Secoisolariciresinol Diglicosídeo 

 

Fonte: Pimenta et al., 2007. 

 

 

2.2.4-Estrogênios e receptores de estrogênios (RE) 

 

Os receptores de estrogênios têm sido identificados em humanos e animais, porém estes 

receptores têm diferentes distribuições nos tecidos (Figura 4). Os principais receptores são 

encontrados na mama, fígado, no útero, bexiga, tecidos de reprodução, ossos, cérebro, sistema 

cardiovascular, gastrointestinal e urinário (Claupach et al., 2002). A complexidade desta 

distribuição é importante, porque a síntese do receptor de estrógeno modulador (SERMs) 

atuará conforme suas propriedades agonista e antagonista dos sítios receptores (Ruggiero et al., 

2002). 

FIGURA 4- Receptores de estrogênios nos órgãos alvos 
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Fonte: Ruggiero et al., 2002. 

 

Um receptor hormonal possui elevada sensibilidade e afinidade por um hormônio 

específico, produzido no organismo. Por isso, concentrações extremamente baixas de um 

determinado hormônio geram um efeito, produzindo uma resposta natural (Esquema 1). 

Entretanto, estes receptores hormonais ligam-se as outras substâncias, explicando o porquê da 

ação dos fitoéstrogenos, que mesmo em baixíssimas concentrações, é capaz de gerar efeito 

provocando conseqüentemente uma resposta agonista ou antagonista (Ghiselli et al., 2007) 

(Esquema 2). 

 

Esquema 1: Ação natural do estrógeno sobre os receptores hormonais 

 

 

Fonte: Diel et al., 2002 
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Esquema 2: Ação dos fitoestrógenos sobre os receptores hormonais 

 

 

                               a) resposta natural            b) efeito agonista      c) efeito antagonista 

 Fonte: Ghiselli et al., 2007. 

 

Estudos relatam que, o RE está presente nas células do epitélio luminal e glandular, 

bem como, nas células do estroma e muscular (Petellier et al., 2000, Fitzpatrick et al, 1999, Sar 

& Welsch, 1999). Em estudo realizado com ratos, foi observada uma fraca marcação nesses 

locais, sugerindo que ele não é essencial para uma função normal do sistema reprodutor 

(Petellier et al., 2000). Em camundongos que não apresentam RE, o desenvolvimento do útero 

parece normal e estes apesar de terem fertilidade reduzida, têm gravidez e parto normais 

(Krege et al, 1998). Já, em camundongos deficientes de RE foi observado atrofia do útero 

(Lubahn et al, 1993). No entanto, o papel fisiológico do receptor de estrógeno precisa ser 

elucidado, porque ainda não está totalmente compreendido (Petellier et al., 2000, Ruggiero, et 

al, 2002). 

 

 2.2.5-Estrogênio e menopausa 

Os estrogênios são secretados pela célula teca interna de células granulosas dos ovários. 

Em torno dos 50 anos a mulher inicia o decréscimo da produção dos hormônios esteróides, 

evoluindo para finalização do ciclo menstrual mensal (Guyton &Hall, 2002). Sua causa se dá 

porque após 30 anos de maturação dos folículos e de secretar hormônios ovarianos, quase todos 

os folículos primários cresceram até folículos maduros que se romperam ou degeneraram. Isso 

faz com que o ciclo mensal cesse, pois os ovários não mais possuem células foliculares em 

número suficiente para secretar as quantidades mínimas de estrogênio e progesterona 
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necessárias, embora a hipófise anterior continue produzir grandes quantidades de FSH e LH 

resto da vida da mulher (Guyton, 2011).  

A deficiência estrogênica na menopausa frequentemente provoca vários efeitos adversos 

na mulher, como alterações urogenitais, esqueléticas, vasomotoras, emocionais e sexuais 

(Torres et al., 2011). Com o início da terapia de reposição hormonal, utilização de estrógenos e 

progestógenos estas alterações melhoraram acentuadamente (Kloosterboer et al., 2004). Na fase 

pós-menopausa os sintomas clássicos que são apresentados pelas mulheres é caracterizada pela 

“Síndrome climatérica”, que pode ser classificada em: Vegativos, metabólicos e psíquicos: 

onde as mulheres apresentam fogachos, sudorese, palpitação, calafrio, vertigem, depressão, 

zumbidos e hipertensão, osteoporose, obesidade, mialgias, irritabilidade, diminuição de libido 

(Palácios et al.,1993). 

Em animais, ratas Wistar o metabolismo hipofisário é distinto do humano, pois na fase 

da menopausa há um envelhecimento reprodutivo que se deve a uma falha no sistema 

neuroendócrino, onde a hipófise anterior não secreta mais hormônio LH e FSH 

(Russo&Russo,1996). Porém, sabe-se que, assim como na mulher os ovários não mais possuem 

células foliculares em número suficiente para secretar quantidades mínimas de estrógeno e 

progesterona para o processo de ovulação (Stefaneanu & Kovacs, 1994). 

  2.2.6-Funções do Hormônio Paratireóideo (PTH): relação estrogênio e menopausa 

 O PTH exerce efeitos sobre os ossos, determina a absorção de cálcio e fosfato e aumenta 

a reabsorção de cálcio, evitando a perda contínua de cálcio na urina o que acabaria causando 

depleção desse íon, tanto no líquido extracelular quanto nos ossos (Brown et al,1991).  

A relação do estrogênio com PTH se deve pelo estímulo que o estrogênio exerce sobre 

atividade de osteoblastos nos ossos, na matriz óssea e deposição de cálcio e fosfato, o que 

depois da menopausa com a diminuição da produção estrogênica ocorre o enfraquecimento 

acentuado dos ossos e osteoporose (Bröll et al , 1994.) 
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2.3 Propriedades Funcionais da semente da linhaça 

 

2.3.1- Aspectos gerais da semente de linhaça 

 

A semente de linhaça cujo nome botânico é Linum usitatissinum (família Linaceae) é uma 

semente oleaginosa, ovalada, pontiaguda e achatada, que mede aproximadamente 2,5x 5,0x 

1,5mm. Pode ser encontrada na natureza nas cores marrom-avermelhada e dourada, 

dependendo da quantidade de pigmento presente, quanto mais pigmentação, mais escura será 

(Soares et al., 2009, Freeman et a.l, 1995). Não há diferenças nutricionais no que se refere ao 

teor nutricional entre as diferentes colorações das sementes (Marcel et al.,2008). No Brasil, o 

tipo mais encontrado é de coloração marrom e na Europa a mais comum é a dourada 

(Canadian Grain Commission, 2001).  

A produção mundial se encontra entre 2.300,000 e 2.500,000 toneladas anuais, sendo o 

maior produtor o Canadá, na América do Sul o maior produtor é a Argentina, produzindo 

(80ton/ano), no Brasil a produção é baixa (21 ton/ano) quando comparado aos demais países 

(Aceites & Grasas, 2000). 

A planta de semente de linhaça é aproveitada em quase toda sua totalidade. O caule é 

usado para produção de linho, tecido utilizado para confecção de roupas. De sua semente 

extrai-se o óleo, através da compressão á frio (preservando suas propriedades), também usado 

na fabricação de tintas, resinas e na indústria alimentícia (Batello et al., 2005). Além disso, 

existe o uso medicinal da semente de linhaça em distúrbios gástricos, úlceras duodenais e 

constipação intestinal. Na área de cosméticos, o óleo desta semente é empregado em 

tratamentos dermatológicos, além de ser usado na formulação de cosméticos Sendo muito 

consumida, desde a antiguidade pelos gregos e romanos, como complemento alimentar, devido 

as suas propriedades benéficas á saúde (Turatti, et al.,2002). 

 

2.3.2-Composição nutricional da semente de linhaça  

 

A semente é muito utilizada como complemento alimentar, é fonte de fibras solúveis e 

insolúveis, aproximadamente 28% do peso total da semente e apresenta em sua composição 26 

a 28% de proteína, 30 a 45% de gordura (Cardozo et al, 2010, Morris, 2001; Mazza & Oomah, 

1995). É uma semente rica em micronutrientes, potássio e vitamina E (gama-tocoferol), 
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funcionando como antioxidante biológico (Branca & Lorenzetti, 2005).   

Esta semente contém gorduras saturadas em 9% de ácidos totais, monoinsaturadas em 18% 

e 73% de mistura de ácidos graxos poliinsaturados (PUFA) (Cucanne, et al., 1993), 

particularmente, ácido alfa-linolênico (ômega 3) e ácido linoléico (ômega 6), sendo 57% de 

ômega 3 que constitui metabólitos de ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido 

docosahexaenoico (DHA) e o ômega 6, convertem-se em ácido aracdônico (AA), ácidos 

fenólicos e ligninas (Canadian Grain Commission, 2001). Estes três metabólitos finais (EPA, 

DHA, AA) que conferem a semente de linhaça as propriedades funcionais atribuídas á ela 

(Salem, 1999). 

O seu alto conteúdo de ácido graxo ômega 3 e fitoestrógenos conferem à esta oleaginosa 

uma atividade preventiva a aterosclerose, redução do colesterol total e redução  da absorção de 

glicose pós-prandial e diminuição dos muitos marcadores de inflamação (Bloedon & Szapary, 

2004) 

O atual consumo de linhaça leva a necessidade de mais estudos científicos, pois altas 

concentrações desta semente vêm sendo suplementadas na alimentação não só da população 

feminina como dos vegetarianos e também de pessoas interessadas em manter um estilo de 

vida saudável (Collins et al., 2003). 

 

2.3.3 Propriedades da semente de linhaça na menopausa 

 

  O consumo da semente de linhaça vem sendo interpretado por mulheres menopausadas 

como fonte de fitoestrógeno e por melhorar os sintomas da síndrome climatérica como 

fogachos, sudorese noturna, alterações de humor (Torres et al, 2011, Claupach et al, 2002). 

Além, de diminuir os riscos de desenvolvimento de doenças cardiovasculares e osteoporose 

quadro clínico que desenvolve progressivamente na menopausa (Lucas et al, 2002). 

Um estudo realizado objetivou-se verificar o efeito do consumo da semente de linhaça e 

soja no metabolismo estrogênico e marcadores bioquímicos ósseos em mulheres menopausadas 

que foram randomizadas em três grupos para receber 25g de farinha de soja, 25g de linhaça e 

placebo consumidos através de muffins durante 16 semanas de tratamento. Foram avaliadas 

amostras urinárias para análise de fitoestrógeno, de metabólitos de estrógeno e de hormônios 

séricos. O grupo suplementado com linhaça obteve um aumento significativo (p<0,05) nas 

concentrações urinárias de metabólitos de estrogênio e excreção urinária de lignano houve 
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correlação positiva. Nos grupos de soja e placebo, nenhuma correlação significante foi 

observada nos hormônios séricos e marcadores bioquímicos do metabolismo ósseo (Lucas et 

al., 2002). 

 

2.3.4- Propriedades dos lignanos: Terapia de reposição hormonal alternativa 

 

O lignano é dividido em: secoisolariciresinol diglicosideo ou SDG (que é a de maior 

importância, devido alta concentração na linhaça), os demais lignanos são encontrados em 

menores quantidades, sendo conhecido como matairesinol, pinoiresinol e isolariciresionol 

(Begum et al., 2003). O SDG é convertido em enterodiol, enquanto o matairesinol é 

transformado em enterolactona (Axselson & Setchel, 1981). O isolariciresinol é o único de 

lignano que não sofre esta transformação (Thompson et al., 2003).  O SDG está na semente de 

linhaça em uma quantidade 180 vezes maior que o matairesinol (Figura 5). 

 

Figura 5: Estrutura química dos lignanos presente na semente de linhaça 

 

 

     

Fonte: PONS-BONDIA et al., 2009 

 

Entre os fitoestrógenos presentes em maiores concentrações nos alimentos estão as 

isoflavonas e os lignanos (Liggins et al., 2000), sendo a semente de linhaça a maior fonte 

conhecida, conforme tabela abaixo: 
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Tabela 1 - Conteúdo de lignanos encontrados em alguns alimentos. 

Alimentos Lignanos (mg/100g) 

Semente de linhaça triturada 

Trigo 

Aveia 

Arroz integral 

Milho 

Centeio 

52,7 

0,5 

0,3 

0,3 

0,2 

0,2 

Fonte: CLAPAUCH et al., 2002 

 Sabendo-se, que o lignano da semente de linhaça se encontra na natureza na forma 

diglicosídica, precursor dos lignanos mamários enterodiol e enterolactona (Carreau et al., 

2008), sofre ação de enzimas bacterianas, que por hidrólise os tornam livres das moléculas de 

açúcar, passam primeiramente, a forma de agliconas (é desidroxilado e desmetilado para 

originar o enterodiol, que se oxida à enterolactona) (Figura 6) (Hu et al., 2007). No trato 

intestinal dos mamíferos os lignanos são convertidos por ação de bactérias aeróbias colônicas 

(Clostridia sp.) em enterodiol e enterolactona, conhecidas como lignanos dos mamíferos, pois 

se formam apenas em humanos e outras espécies de mamíferos (Richard & Thompsom, 1996).  

 

Figura 6- Metabolismo colônico da conversão do Secoisolariciresinol Diglicosídio à 

Enterodiol e Enterolactona  

SECOISOLARICIRESINOL

DIGLICOSÍDEO

HIDRÓLISE

(TGI)

SECOISOLARICIRESINOL

(AGLICONA)

DESIDROXILAÇÃO

DESMETILAÇÃO

(TGI)

ENTERODIOL

ENTEROLACTONA

OXIDAÇÃO 

(TGI)

 

Fonte: Hu et al., 2007. 
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   Após serem absorvidos, o enterodiol e a enterolactona entram no sistema circulatório e 

são distribuídos pelos tecidos, onde se ligam aos receptores de estrogênio (RE) (Marques et al, 

2011). No fígado sofrem conjugação com ácido glucorônico, processo chamado de 

glicoronidação e são excretadas pelas fezes, urina (em sua maior parte) (Karkola et al., 2009) 

na forma de glucoronídeos conjugados (Axselson et al, 1981 apud Thompson et. al,1997). 

A propriedade estrogênica do SDG depende da concentração e dos tecidos envolvidos na 

interação com os receptores de estrogênios. A presença destes compostos na alimentação e em 

suplementos alimentares pode exceder a concentração endógena de estradiol, o que leva aos 

compostos exercer capacidade com efeitos biológicos in vivo (Pimenta et al., 2007). 

O SDG é capaz de agir beneficamente em diversas condições como diminuição dos 

sintomas da menopausa (Dalais et al., 1998) na síndrome climatérica (Velentzis et al., 2008), 

principalmente os fogachos (este efeito pode ser explicado pela hipótese dos agonistas 

estrogênicos atuarem no centro hipotalâmico termoregulador) (Murkies et al., 1995), na 

prevenção de osteoporose (Arjmandi et al., 2001), de certos tipos de câncer (Carreau, et al., 

2008) como mama e útero, que se desenvolvem sob influência dos hormônios esteróides 

(Wang et al., 2005) e na prevenção de doenças crônico-degenerativas, devido à sua ação 

antioxidante, uma vez que grande parte dessas doenças é caracterizada por processos 

oxidativos (Hallund et al, 2006).  

Desta forma, esta semente como maior fonte de SDG vem sendo recomendada como 

tratamento à terapia de reposição hormonal alternativa (Lucas et al, 2002). Baseado no 

consumo deste fitoestrógeno que vem recebendo grande atenção por parte da comunidade 

científica, devido à incerteza dos riscos da utilização da terapia de reposição hormonal 

clássica e por estar associada ao aparecimento de câncer hormônio-dependente (Duncan et al, 

1999, Pita et al, 2008). Na década de 1970, quando terapia de reposição hormonal clássica foi 

altamente associada ao aumento de risco de câncer em mulheres expostas (Wannmacher & 

Reinehr, 1998), sendo modificada sua fundamentação a partir de novos ensaios clínicos, que 

passou a ser prescrita de maneira mais racional (Manson & Martin, 2002), há controvérsias 

em relação associação do câncer de mama e endometrial com o uso TRH (Fonseca et 

al,1999).  

Segundo Lucas et al (2002), descreveram a associação da TRH com risco aumentado de 

desenvolvimento de câncer endometrial, câncer de mama e câncer de ovário, elevando a 

procura de terapias alternativas, como exemplo, o aumento do consumo na dieta de 
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fitoestrógenos (Velentzis, et al., 2008).  

Portanto, a utilização da semente de linhaça no período na menopausa ainda é objeto de 

muita discussão. Neste trabalho, buscou-se evitar viés que comprometesse o metabolismo 

hormonal, para tal foram ooforectomizadas as ratas bilateralmente, garantindo uma indução da 

menopausa e permitindo assim, elucidar questões relacionadas à utilização da semente de 

linhaça por um longo período de tempo nos indicadores hormonais e nos marcadores de 

receptores de estrógeno.  
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3.0- Objetivos 

  

 

3.1-Objetivo Geral 

 

  O objetivo geral deste projeto é analisar a influência da semente de linhaça em ratas 

castradas nos indicadores hormonais e nos receptores de estrógenos do tecido do fígado e 

útero. 

  

 3.2-Objetivos Específicos 

 

 Para alcançar o objetivo geral, faz-se necessário: 

a)Identificar o seicosolariciresinol diglicosídeo (SDG) presente na semente de linhaça. 

b)Identificar o consumo alimentar. 

c)Identificar a massa relativa corporal e os níveis hormonais (17β-estradiol, 

paratohormônio, progesterona e LH e FSH)  dos animais. 

 e) Identificar o receptor de estrogênio no tecido útero e fígado.  
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4.0 Material e Métodos 

  

4.1- Material 

 

4.1.1 Delineamento experimental 

 

4.1.1.1 Aspectos éticos e bioéticos envolvidos em pesquisa experimental 

 

Para o desenvolvimento do ensaio biológico, este projeto foi aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa Animal/UFF, sob protocolo Nº 00103-09 (ANEXO) e seguindo o protocolo 

de normas estabelecidas no Guide for Care and Use of. Laboratory Animals publicada por US 

Nacional Institutes of. Walt (NIH Publication n° 85-23, revisada em 1985). Este projeto foi 

conduzido dentro dos preceitos éticos das Boas Práticas do Colégio Brasileiro de 

Experimentação Animal (COBEA).  

 

 4.1.1.2 Animais e grupos experimentais 

 

 No ensaio biológico de 180 dias foram utilizados 21 animais fêmeas, recém- 

desmamadas da linhagem Wistar (Rattus norvergicus, variedade Albinus, ordem Rodentia 

mammalia, família Muridae),provenientes da colônia do Laboratório de Nutrição Experimental 

do Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.  

 Este ensaio foi conduzido em três fases: 

1
a
 Fase: com início após o desmame, especificamente no 21º dia de vida, os animais 

receberam dieta comercial (Nuvilab Cr-1 Autoclavável - Nuvital®) até a chegada de sua idade 

adulta. 

2
a
 Fase: Aproximadamente aos 90 dias, tempo para um animal normal atingir a idade 

adulta após seu nascimento, as ratas sofreram ooforectomia bilateral para indução de uma 

menopausa precoce. Após a cirurgia os animais receberam ração comercial por 30 dias. Após 

este período cujo tempo necessário para que seja atingido status de menopausa os animais 

foram sorteados aleatoriamente e divididos em grupos com n=7, iniciando a 3ª fase do 

experimento, com duração de 180 dias: 
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Grupo Controle (GC), consumiu ração à base de caseína, com 10% de proteína; 5 e 7% de 

fibras e óleo, respectivamente; 

Grupo Controle Modificado (GCM), consumiu ração à base de caseína, com 10% de 

proteína; com uma concentração de 7 e 11%, de fibras e óleo, respectivamente; 

Grupo Linhaça (GL), consumiu ração à base de caseína, com 10% de proteína, adicionada de 

25% de farinha de semente de linhaça. 

Ao final deste período, os animais foram submetidos à anestesia com tiopental (0,15 

ml/100g pc, ip) e foi realizada a coleta do sangue por punção cardíaca, para a determinação das 

concentrações séricas hormonais e após foram submetidos à eutanásia 

A inserção do grupo controle modificado se dá pela composição centesimal que a 

semente de linhaça apresenta como boa fonte de lipídios e elevado teor de fibras. Com intuito 

de obter parâmetros para a comparação entre as rações buscou-se aumentar as concentrações de 

seus constituintes para que apresentassem composições químicas equivalentes. 

Durante todo o ensaio, os animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno, em 

ambiente com temperatura constante (22ºC ± 2ºC) e iluminação adequada (ciclo claro e escuro 

de 12 em 12 horas). Foi ofertada água (ad libitum), ração, o peso e o consumo de ração foram 

registrados a cada dois dias. 

 

4.1.2- Obtenção da semente da linhaça 

 

 As amostras da linhaça foram fornecidas pelo ARMAZÉM Ltda, em caráter de doação. 

  

 4.1.2.1- Obtenção da farinha da linhaça 

 

 A farinha da linhaça foi obtida através de moagem da semente in natura em moinho 

Fritsch Pulverisette® 14 e realizada a pesagem da farinha de linhaça resultante desse processo 

que após foi ensacada, lacrada e armazenada em geladeira (4°C) para produção da ração. 

  

 4.1.2.2 Preparo das rações 

 

   Todas as rações foram preparadas no LABNE, foram pesadas, conforme a densidade 

(do mais leve para o mais pesado) dos ingredientes das rações (Tabela 2). A seguir, os 
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ingredientes foram misturados e condicionados à batedeira por 10 minutos para a 

homogeneização. Após este processo foram distribuídas em bandejas de aço inoxidável e início 

do processo de secagem em estufa a 55-60°C por 24 horas. Após foram retiradas as rações das 

bandejas, identificadas e armazenada sob refrigeração +2 a +8°C até o consumo. 

Todas as rações receberam adição de misturas de minerais e vitaminas, segundo normas 

do Commitee On Laboratory Animal Diets, 1979, modificadas segundo as recomendações do 

American Institute of Nutrition (AIN 93G) (Reeves, 1993). 

    

Tabela 2. Composição das dietas experimentais (g/100g). 

Grupos 

 Ingredientes 

GC  GCM GL 

Linhaça - - 25,00 

Caseína 10,87 10,87 5,43 

Amido 62,08 59,08 54,52 

Açúcar 10,00 10,00 10,00 

Mistura de minerais 3,50 3,50 3,50 

Mistura de vitaminas 1,00 1,00 1,00 

Óleo 7,00 11,00 --- 

Celulose 5,00 7,00 --- 

B-colina 0,25 0,25 0,25 

Cistina 0,30 0,30 0,30 

SDG (mg/g) ---- ---         13,5±0,4 

Total 100,00 100,00 100,00 

VET 394,8 379,8 379,8 

 
OBS: GC, recebendo ração à base de caseína com 10% de proteína, 5% de fibras e 7% de óleo;  GCM, recebendo 

ração à base de caseína, com 10% de proteína, 7% de fibras e 1% de óleo; GL, recebendo ração à base de caseína, 

com 10% de proteína acrescentada de 25% de farinha de linhaça, com e 7% de fibras e 11% de óleo. 
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 4.1.2.3 Suplementação com farinha de linhaça 

 

 Para estudar a utilização da semente de linhaça, faz-se sua suplementação nas rações 

experimentais. Não existe ainda na literatura um consenso quanto à recomendação diária desta 

semente. Por isso, utilizamos aproximadamente 25% de ração. A opção por utilizar a semente 

na forma de farinha se dá para um melhor aproveitamento de suas propriedades funcionais. 
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 4.2 Métodos 

4.2.1 Análise Química  

 

4.2.1.1 Composição química centesimal  

 

Para análise química das rações foi mensurada a umidade, teor de cinzas, extrato etéreo, 

proteínas, fibras e carboidratos. As dosagens foram realizadas em triplicata, na mesma amostra 

onde foi registrada a média (Tabela3). 

Métodos utilizados: 

Umidade: determinada por gravimetria em estufa a 105°C até obtenção de peso constante 

(AOAC, 1984); 

Cinzas: determinada por gravimetria, utilizando-se mufla a 550°C (AOAC, 1984); 

Extrato etéreo: utilizando extrator Soxhelt, solvente éter etílico e éter de petróleo (AOAC, 

1984); 

Proteína: determinada pelo método de Micro-Kjeldahl para nitrogênio total, para o fator de 

6.25 foi utilizado conversão em proteína, a partir do percentual de nitrogênio encontrado em 

dietas em estudo. 

Fibra total: foi determinada com mistura homogênea triturada com diluição de 1:30, utilizando 

água destilada e métodos analíticos descritos por Carvalho et. al, 1990. 

Fração Nixfet: corresponde ao carboidrato e foi determinado a partir da diferença da fração 

anterior. 

  Tabela 3 - Composição química centesimal das dietas experimentais  

Composição química 

(g/100g) 

    Caseína    Caseína modificada Linhaça 

Umidade % 2,23± 0,04 2,35±0,04 1,95±0,08 

Lipídios % 7,79± 0,30 11,79±0,12 11,70±0,12 

Cinzas % 4,27± 0,02 4,47± 0,07 4,42±0,07 

Proteína % 9,77± 0,45 9,75±0,45 10,18±1,06 

Fibras % 5,00± 0,34 6,70±0,52 6,98±0,47 

Carboidratos % 70,91 64,92 64,77 

VET 392,83 379,8 379,8 

VET= Valor energético basal 
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4.2.2 Isolamento e quantificação do Secoisolariciresinol Diglicosídio (SDG) 

presente na semente de linhaça  

 

 O isolamento do lignano SDG seguiu a metodologia descrita por Muir & Westcott,  

2000, na semente de linhaça (Linum Usitatissimum) e nas rações oferecidas aos animais 

contendo a sua farinha. As amostras foram passadas em moinho Fritsch Pulverisette
®
 14, secas 

em estufa a 105°C para retirada de umidade, e acondicionada em geladeira (4°C) para análise 

por CLAE (Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência) com coluna cromatográfica Waters 

C18 (Bondapak
®
 C18, 15- 20 µm 125 Å, 3,9 x 300 mm) e fase móvel composta por solução 

aquosa de acido acético (1%, v/v) e metanol, e detecção por Espectrofotômetro de Ultravioleta 

(UV-Vis) a 280 nm. 

 Para padronização e dosagem do SDG as condições cromatográficas empregadas para 

avaliação da separação cromatográfica foi utilizado solução-padrão de SDG 

(Secoisolariciresinol digluciside P, ChromaDex
®

), em metanol e água (1:1) e um extrato 

parcial de amostra de linhaça. Variações na composição da fase móvel com diferentes 

proporções de metanol e ácido acético foram avaliadas para otimização da separação 

cromatográfica do SDG de outras substâncias presentes no extrato da linhaça. O gradiente 

otimizado composto pela fase móvel A (95% acido acético (1%, v/v) + 5% metanol) e fase 

móvel B (95% metanol + 5% acido acético (1%, v/v). O início da análise cromatográfica deu-

se com uma fase rica em solvente aquoso e crescente aumento de fase orgânica para uma 

separação eficiente do SDG em relação às demais substâncias presentes no extrato, após a 

leitura do SDG a fase móvel torna-se rica em fase orgânica para retirada rápida das substâncias 

ainda retidas na coluna. Com uma vazão de 1,5 mL/min de fase móvel e um volume de injeção 

de 20 µL o SDG apresentou um tempo de retenção de 27,2 minutos e uma análise 

cromatográfica total de 45 minutos. 

Para as estimativas dos limites de quantificação e de detecção do método foram 

realizadas com 6 injeções (n=6) de solução de SDG na concentração de 1 mg/L. As áreas dos 

picos cromatográficos foram obtidas nas condições otimizadas e seus desvios padrão 

calculados. Os valores estão apresentados na Tabela 2 e permitiram estimar os limites de 

detecção (LD) e de quantificação (LQ) do SDG (Miller&Miller, 1988), os limites expressos em 

mg/L referem-se a limites analíticos e os expressos em mg/g referem-se a limites do método 

considerando-se a massa de amostra (0,5 g) e o volume de extrato (10 mL).  
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Tabela 4. Limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ) do SDG 

 Desvio padrão 

(mg/L) 

LD (mg/L) LQ (mg/L) LD (mg/g) LQ (mg/g) 

SDG 0,35 0,18 0,60 0,0054 0,018 

  

Para quantificação de SDG na semente de Linhaça utilizou-se 0,5 g de amostra seca e 

moída foram adicionados 10 mL de solvente de extração (70% metanol e 30% água) e mantido 

em banho Maria a 60 C por 3 horas, após centrifugação 2.00 mL do extrato foi retirado e 

adicionado 0,5 mL de NaOH (0,5 mo/L) para hidrólise por 3 horas, após este período e horas 

foi adicionado 0,5 mL de acido acético (0,5 mol/L) para neutralização e filtração do extrato, 

que foi analisado por CLAE-UV a 280 nm. 

 

4.2.3 Análise Biológica 

  

4.2.3.1 Consumo alimentar e massa relativa corporal 

 

Para determinação do peso foi realizada a pesagem dos animais três vezes por semana 

em balança FILIZOLA®, com capacidade máxima de Kg e precisão de 0,5g para avaliar de 

massa corporal. Para determinar a massa corporal dos animais, estes foram pesados 

individualmente, suspensos pelo terço médio distal caudal e armazenados em gaiola de 

polipropileno com a balança previamente ajustada. Para realização do cálculo do peso relativo 

corporal, utilizou-se o peso de cada órgão e dividiu-se pelo peso corporal e o resultado 

multiplicado por 100, sendo descrito em percentual(%). 

As rações foram ofertadas em dias alternados e pesadas em balança TOLEDO® com 

capacidade máxima de 3 Kg e precisão de 0,05g. Contabilizou-se a ingesta e o resto da ração 

de cada animal para determinar o consumo alimentar das ratas. As medidas foram aferidas e os 

dados armazenados em formulários eletrônicos para análise posterior. 

Foi realizada compilação dos dados e para cada parâmetro definido, o aspecto mais 

freqüente foi considerado representativo para cada animal e para o grupo.  
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4.2.4 Cirúrgico: Ooforectomia bilateral  

 

 Este procedimento seguiu as normas de vivisecção de animais descritas pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal (COBEA), sob a lei nº 6.638, de 08 de maio de 1979. Os 

procedimentos cirúrgicos foram realizados pela manhã onde realizaram jejum de 8 horas. 

Utilizou anestesia intramuscular com Thiopentax® -100mg/kg do animal i.m.. Além disso, os 

animais receberam analgesia com tramadol (Tramaliv Teuto®-5mg/Kg do animal i.m.), que foi 

realizado 1-2 minutos após a incisão cirúrgica com o objetivo de minimizar o sofrimento das 

ratas no período pós-operatório (Piovesan et al., 2005, Pacheco et al, 2009). 

 Os animais foram colocados em decúbito dorsal e realizou-se tricotomia e anti-sepsia 

com álcool iodado na área de incisão cirúrgica. A ooforectomia bilateral foi realizada através 

de laparotomia mediana de aproximadamente 4 cm de extensão. Aberta a cavidade abdominal, 

os ovários foram identificados e seus hilos foram pinçados e ligados com fio catgut 3.0. Os 

ovários foram retirados e após foi realizado revisão das ligaduras e realizada a ráfia do 

peritônio e aponeurose em plano único com catgut 3.0. A sutura da pele foi realizada com fio 

mononylon 4.0 de acordo com a metodologia descrita por Biondo-Simões, et al,.2005.     

 

4.2.5 Análise Bioquímica: Hormonal (estradiol, progesterona, LH, FSH, PTH) 

 O sangue dos animais foi coletado por punção cardíaca e armazenado em tubos á vácuo 

(Vacueete) em volume de 10ml, centrifugados em centrífuga (Sigma®) durante 30 minutos a 

3500 RPM (rotações por minuto) (Miller, 1977) para a obtenção do soro. O soro foi 

armazenado em eppendorff e acondicionado em freezer -20°C para determinação dos níveis 

hormonais. 

  A determinação das concentrações séricas hormonais foram realizadas através do 

método de quimioluminescência para cada hormônio, seguindo a metodologia descrita por 

Sodikoff, 1995, realizado no Laboratório de Tecnologia de Sanidade Animal.  

 

4.2.6. Análise Imunohistoquímica: coleta de tecidos e análise de receptor de 

estrogênio no tecido do fígado e útero 

Os tecidos foram coletados, armazenados em criogenia e após foram processados e 

armazenados em blocos parafinados. Para realização da análise os tecidos do fígado e útero 

foram submetidos à desparafinação e tratamento com solução própria para recuperação de 
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epítopes, os cortes foram incubados com painel de anticorpos para a análise por 

imunohistoquímica e realizado no Laboratório de Tecnologia de Sanidade Animal e de acordo 

com metodologia descrita por Sodikoff, 1995. 

         

4.2.7 Análise Estatística 

Os resultados foram apresentados na forma de média e desvio padrão.  Nos resultados 

obtidos foi aplicado o teste não paramétrico de Kruskal-Wallis.  Quando detectado diferenças 

significativas foi aplicado o teste post hoc U de Mann-Whitney para comparação dois a dois. 

Tais análises estatísticas foram realizadas pelo Software S-Plus versão 8.0, com o nível de 

significância de p≤0,05. 
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5.0 RESULTADOS  

 

5.1 Identificação, quantificação do SDG na semente de linhaça e determinação de SDG 

presente em 25% de linhaça adicionada na ração experimental 

 

 O cromatograma observado do padrão de SDG e do extrato de linhaça, a identificação 

do SDG é dada pela comparação do tempo de retenção (figura 7). 

 

Figura 7- Cromatograma do SDG e do extrato de linhaça 

 

 

A curva analítica de SDG estabelece uma faixa linear de trabalho, com um coeficiente 

de correlação >0,99 (figura 8) 
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Figure 8- Curva analítica do SDG 

 

 

A concentração de SDG obtida na linhaça foi de 13,5 ± 0,4 mg/g .  

SDG está presente em 25% de linhaça adicionada na ração experimental em 3.3mg/25g 

de ração. 

 

 

5.2 Determinação do consumo alimentar  e da massa relativa corporal  

 

Ao final dos 180 dias de experimento observamos que o consumo de ração no GL 

(1641,1±0,9), GC (1478,4±0,1) e GCM (1605,8±1,8) não apresentaram diferença significante 

entre os grupos (tabela 5). Já a massa relativa corporal dos animais observa-se que o GL 

(275,5±33,9), GC (294,0±33,1) e GCM (339,5±24,6), sugerindo que houve diferença 

estatística entre os grupos (p< 0,002) (Tabela 5, figura 8 e 9). 
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 Figura 8- Consumo alimentar das ratas ooforectomizadas após 180 dias de ingestão 

das diferentes rações experimentais após 180 dias de ingestão. 

 

Consumo alimentar GL, GC e GCM  não apresentam diferença significante entre os  grupos. 

 

 

Figura 9- Massa relativa corporal das ratas ooforectomizadas após 180 dias de ingestão 

das diferentes rações experimentais após 180 dias de ingestão. 

 

Massa relativa corporal: GL, GC e GCM apresentam diferença estatística entre os grupos (p< 0,002). 
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5.3 Determinação do 17β-estradiol 

 

      A concentração de 17β-estradiol no GL (48,7 ± 12,31 pg/dl),no GC (29,0 ± 5,4 pg/dl) 

no GCM (36,0 ± 5,60 pg/dl), sugerindo  que houve diferença estatística (P<0,0012) (Tabela 5 e 

figura 10). 

 

Figura 10- 17β-estradiol (pg/mL) das ratas ooforectomizadas após 180 dias de ingestão 

das diferentes rações experimentais 

 

GC e GL apresentam diferença significativa ao nível de p<0,05. 

 

 

5.4 Determinação do PTH 

 

A concentração sérica de PTH no GL(107.5±5.50pg/dl), GCM(81,05±2,88pg/dl) e 

GC(2,8±0,21pg/dl), sugerindo diferença significante entre os grupos (valor p=0,0001). (Tabela 

5 e figura 11). 

 

 

 

 

 



 44 

Figura 11- PTH (pg/mL) das ratas ooforectomizadas após 180 dias de ingestão das 

diferentes rações experimentais 
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GC e GL apresentam diferença significativa ao nível de p<0,05. 

 

 

5.5 Determinação de LH  

 

As concentrações séricas de LH nos grupos GC (0,56± 0,12 pg/dl), GCM (0,32±0,04 

pg/dl) e GL (0,13± 0,05pg/dl) apresentaram diferença estatística (valor p= 0.0168) (Tabela 5 e 

figura 12). 

Figura 12- LH (pg/mL) das ratas ooforectomizadas após 180 dias de ingestão das diferentes 

rações experimentais. 
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GC e GL apresentam diferença significativa ao nível de p<0,05. 



 45 

5.6- Determinação do FSH   

 

A concentração sérica de FSH no GL (0,1± 0,01 pg/dl), no GC (0,2± 0,002 pg/dl) e no 

GCM (0,1± 0,01pg/dl), sugerindo diferença significativa no GC (p= 0.2431) (Tabela 5 e figura 

13).  

Figura 13-FSH (pg/mL) das ratas ooforectomizadas após 180 dias de ingestão das 

diferentes rações experimentais. 
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GC apresenta diferença significativa com os outros grupos ao nível de p<0,05. 

 

 

 

5.7- Determinação de progesterona  

 

A concentração sérica de progesterona no GL (1,59± 0,23), GC (7,62± 1,0l) e GCM 

(7,06± 1,01pg/dl) sugerindo diferença significativa (valor p≤0,0001) (Tabela 5 e Figura 11). 
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Figura 11- Progesterona (pg/mL) das ratas ooforectomizadas após 180 dias de ingestão 

das diferentes rações experimentais 

C CM. L

Grupo

0

2

4

6

P
ro

ge
st

er
on

a

 
GCM apresenta significância estatística ao nível de p<0,05. 

 

 

 

5.8 Determinação do receptor de estrógeno no tecido do útero e fígado 

 

Ao realizar as análises por imunohistoquímica dos receptores de estrógenos os 

resultados apresentam-se negativos para RE útero e fígado no GC, GCM e GL. As figuras 

abaixo mostram ausência de receptores de estrógenos nos tecidos do fígado e útero e as 

lâminas padrão com setas indicam como os receptores se apresentam nos tecidos. 

  

Figuras 14a,15a,16a- RE útero (GC, GCM, GL)         

            

Figura 14a-GC                        Figura15a-GCM                            Figura 16a- GL  

GC, GCM e GL: Revela negatividade para receptor de estrógeno no tecido do útero. Seta representa 

receptor de estrógeno no tecido e na lâmina corada com tecido do útero do grupo experimental (GC,GL,GCM) 

ausência de receptores de estrógeno. 

 

Figuras 14b,15b,16b- RE fígado (GC, GCM, GL) 
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        Figura 14b-GC                              Figura15b-GCM                               Figura 16b- GL  

GC, GCM e GL: Revela negatividade para receptor de estrógeno no tecido do fígado. Seta representa 

receptor de estrógeno no tecido e na lâmina corada com tecido do útero do grupo experimental (GC, GCM, GL)  

apresenta ausência de receptores de estrógeno. 

 

Tabela 5- Secoisolaciresinol Diglicosídeo (SDG), Consumo alimentar, Consumo de SDG 

na ração experimental, massa relativa corporal, níveis hormonais, e receptores de 

estrógeno (RE) no útero e fígado.  

 GC GCM GL P valor 

SDG (mg/g) ---- ---      13,5±0,4 ----- 

Consumo alimentar 1478,4±0,1 1067,0±1,8     1641,0±0,9 ------ 

Consumo de SDG/ração(mg/g) -- --        558±79.1 ------ 

Massa relativa corporal(g) 294,0±33,1  339,5±24,6 275,5±33,9 p< 0,002 

LH(mUI/ml) 0.56± 0.12 0.32±0.04 

 

     0.13± 0.05 p= 0.0168 

FSH(mUI/ml) 0.16± 0.08 0.12± 0.04 

 

     0.13±0.05  p= 0.2431 

PTH (pg/dl) 2,8±0,21 81,05±2,88    107.5±5.50 p=0,0001 

Progesterona (ng/ml) 1.0± 0.0 7.03± 0.08 

 

    1.57± 0.37 p≤0,0001 

Estradiol (pg/dl) 29,0±5,4 36,0±5,60    48,7±12,31  p<0,0012 

RE útero 

RE fígado                                                                

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

Negativo 

----- 

----- 

Os valores estão expressos em Média± DP. Há diferença estatística nos grupos, GL, GC, GCM.  

Teste de  Mann-Whitney (p>0,05). 

 

 

 

 

 



 48 

6.0 DISCUSSÃO 

 

 A procura por alimentos funcionais, como a linhaça, tem aumentado devido aos seus 

efeitos benéficos e a atuação na prevenção de doenças (Prasad et al., 2009). Tal semente tem 

sido consumida por pessoas de todas as idades e gêneros, gestantes, lactantes e mulheres 

durante a menopausa (Wiesenfeld et al., 2003, Cardozo et a.l, 2010). 

O aumento do consumo dos fitoestrógenos por mulheres que buscam tratamento para os 

sintomas típicos da menopausa tem melhorado seu bem estar (Carusi et al., 2009, Brooks et al., 

2004). Isto ocorre devido à estreita associação da semente de linhaça com o hormônio 

estrogênio.  

A Linhaça é conhecida como a maior fonte de lignanas e fitoestrógeno 

secoisolaciresinol diglicosídio (SDG) mais abundante encontrado na natureza (Claupach et al., 

2002), possui estrutura química semelhante aos estrogênios (Branca & Lorenzethi, 2005).  

Nossos resultados sugerem que o SDG presente na linhaça, conforme observa-se no 

cromatograma da linha A o tempo de retenção do SDG e na linha B a presença do SDG 

expressando uma quantidade de 13,5mg/g e outros ligananos. Onde corrobora com estudo 

realizado por O’Neil et al, 2009 que ao expressar o SDG  presente na semente apresentou valor 

de aproximadamente 14,53mg/g.   

 O SDG presente na semente de linhaça exerce atividade semelhante ao hormônio 

estrógeno. Devido a tal característica, é muito utilizada para minimizar os sintomas da 

menopausa (Soares et al., 2001), a redução do peso corporal e o índice de massa corporal 

(IMC) (Dodin et al., 2008, Buss, et al., 2009).    

No presente estudo observarmos que o peso relativo corporal dos animais apresenta 

diferença entre os grupos e o consumo das dietas experimentais não apresenta diferença entre 

os grupos (Tabela 5), já a composição das rações experimentais apresenta o percentual de 

lipídios nos GL e GCM superiores ao do GC (tabela 2 e 3), o que poderia estar justificando um 

maior ganho de peso no GCM e GC, uma vez que parte dos lipídios ingeridos pode está sendo 

deslocado para armazenamento do tecido adiposo e pela biodisponibilidade da fibra presente 

na ração. 

Soares et al., (2005), em estudo com ratas menopausadas com 455 dias de idade, 

encontrou um consumo médio diário de ração de 10g nos seus grupos, semelhante ao 

observado neste estudo. Tal fato sugere que as ratas induzidas à menopausa não tiveram seu 



 49 

consumo de ração afetado, já que o estudo descrito os animais não foram submetidos à cirurgia 

prévia.  Ainda em estudo realizado por Vasconcelos et al., 2004, onde relataram que o ganho 

ponderal de ratas ooforectomizadas é de aproximadamente, 60g em 3 meses, o que se 

assemelha-se aos dados apresentados neste experimento no GCM, embora o protocolo 

experimental tenha ocorrido em 180 dias, sendo mais longo e com rações experimentais 

diferentes  utilizadas no estudo supracitado.  

A massa relativa corporal das ratas ooforectomizadas pode está relacionada com a 

privação dos hormônios ovarianos, tendo em vista que o estrogênio aumenta o consumo 

energético e diminui o peso corporal (Guimarães et al., 2008). Portanto, se houver a privação 

estrogênica, o consumo de energia será menor e os animais terão aumento de peso. Fisher et al, 

2000 ao utilizar método semelhante ao presente estudo, verificaram ganho de peso maior em 

animais ooforectomizadas. Já Szabo et al, 2000, ao realizarem reposição hormonal com ratas 

ooforectomizadas com estradiol apresentou menor ganho de peso. 

Sugere-se então, que ação estrogênica da semente de linhaça, especificamente do SDG 

possa estar relacionada com a diminuição da massa relativa corporal apresentada pelo GL em 

relação ao GCM. De acordo com O’Neil, et al., 2009, em estudo realizado com semente de 

linhaça 14,5 mg/g de SDG em ovelhas ooforectomizadas também apresentam alteração na 

massa corporal e nos níveis hormonais de 17β- estradiol. Sugerindo que o SDG, encontrado 

nesta semente (Branca & Lorenzetti, 2005), agiu e reduziu a massa corporal relativa destes 

animais.  

  Na literatura vários trabalhos relatam que a influência dos fitoestrogênios sobre os 

hormônios ainda é incerta (Tomaz, 2008). Entre eles, Hutchins et al., 2001, relata que estudo 

realizado durante sete semanas, com ratas menopausadas, onde o consumo de 5 a 10 g/dia de 

linhaça reduziu significativamente a concentração de estrogênio. Ainda, em estudo 

randomizado duplo cego realizado por 3 meses com 79 mulheres no período da pós menopausa 

consumiu 100mg/dia em cápsula de isoflavona, observou que os níveis de estradiol e IMC não 

alteraram. Já Lucas et. al, 2002 realizaram estudo de 3 meses com ratas menopausadas 

alimentadas com 40g/dia desta semente e constataram discreto aumento nos níveis de 

estrogênio, dados que corrobora com este estudo Sena et al., 2004. Vale ressaltar que este 

estudo utilizou 40g/dia da semente de linhaça, o que apresenta uma quantidade de SDG 

aproximadamente 15% acima do consumido pelas ratas deste estudo (3,37g/ dia). Assim, 

observou-se uma influência maior desta semente nas dietas experimentais por um longo 
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período de tempo. 

 Vários autores relataram que alimentos ricos em fitoestrógenos, como linhaça ou soja, 

pode promover efeitos antiestrogênicos como a inibição de aromatase, causando diminuição do 

estradiol endógeno e, portanto, alterações reprodutivas (Soares et al., 2009). No entanto, no 

presente estudo observa-se que o SDG presente na ração experimental influenciou nos níveis 

séricos de estradiol, embora não tenha alterado os níveis séricos de LH, FSH, progesterona nas 

ratas ooforectomizadas. A regulação da produção de estrogênio, principalmente estradiol, é 

regulada pelo FSH e LH via hipotálamo-hipófise (Richard et al., 1994), através do feedback 

negativo(Guyton, 2002). Além disso, o aumento nos níveis de estradiol no GL poderia estar 

associado à grande concentração de lípidios presentes na ração adicionada de linhaça, o que 

estimularia a síntese deste hormônio por outras vias que não a ovariana.  

As concentrações séricas de 17β-estradiol no GL, apresentam maior influência nos 

níveis de estradiol ao comparar com os grupos GC, GCM (tabela 5). Sugere associação á 

semelhança na estrutura química desta semente na ração experimental do GL, o que juntamente 

com a elevada concentração de lipídios presentes nas rações experimentais nos GC, GCM e GL 

poderia está estimulando a síntese deste hormônio, sugerindo ainda uma conversão periférica 

de estrona em estradiol (Guyton, 2002).  

Sob condições normais as concentrações de estrogênio em mulheres em idade fértil, o 

SDG liga-se aos receptores de estrógeno e age como antagonistas, devido à sua capacidade de 

promover um feedback negativo, diminuindo a ação deste hormônio. Por outro lado, na pós-

menopausa, quando os níveis de estrogênio são geralmente mais baixos, o SDG liga-se aos 

receptores de estrógeno e age como agonistas, atuando como os estrogênios, apesar de ser 

menos potente (Murkies et al., 1995), porém o mecanismo de ativação dos receptores e o 

número de receptores presente nos tecidos ainda é tema de discussão (Guyton,2011). 

Neste estudo buscando elucidar questões sobre a via receptora de estrogênio nestes 

animais ooforectomizados que consumiram ração com SDG por 180 dias, analisamos através 

de imunohistoquímica os RE nos tecidos do fígado e útero. Nossos resultados sugerem que, 

estes tecidos apresentam-se antagonistas aos RE(tabela 5 e figuras 14,15,16).  

De acordo com a literatura, a linhaça pode produzir resultados diferentes, dependendo 

da concentração utilizada, do período de consumo e das diferenças na distribuição e na 

afinidade de ligação dos receptores de estrógeno que podem contribuir para as ações seletivas 

de ligantes, tanto agonistas e antagonistas em tecido altamente específico (Kuiper et al, 1997, 
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Guyton&Hall, 2002, Tomaz, 2008). Ainda buscando compreender o resultado encontrado, 

buscou-se na literatura os mecanismos de ação dos receptores e número de receptores nas 

células- alvo, onde há relato que estas células não permanecem constantes, nem de um dia para 

outro, nem de um minuto para um minuto. As próprias proteínas receptoras são frequentemente 

inativadas, ou destruídas, durante o desempenho da função e outras vezes são reativadas, ou 

ocorre produção de novas proteínas por mecanismo de síntese protéica da célula(Guyton 

&Hall, 2002). 

Em estudo realizado por Smith et. al, 1999,  relatam que os efeitos de um ligante de 

receptor de estrógeno sintético, tais como tamoxifeno, que funciona como um receptor de 

estrógeno antagonista na mama, mas um agonista em outros tecidos reprodutivos. A explicação 

para a tendência do composto apresentar este efeito sugere ser a absorção diferencial e/ou 

metabolismo do ligante, embora existam poucos estudos referentes para apoiar esta teoria 

(Serock et al, 2008). Os resultados destes estudos e muitos outros levaram à questão que tem 

alimentado uma proporção significativa da base pesquisa científica sobre os receptores de 

estrógeno. Como poderia um ligante, como tamoxifeno ser um antagonista de receptor de 

estrógeno em um tecido e um agonista em um outro tecido?  Isto corrobora como nosso estudo, 

pois permite levantar a hipótese dos efeitos diversos que os fitoestrógenos, especificamente o 

SDG,  apresentam nos ligantes dos tecidos alvos, conforme apresentado nos nossos resultados.   

  Outro estudo realizado por Kayath et al., 2009, com hormônio sintético raloxifeno, um 

modulador seletivo do receptor de estrógeno de segunda geração com ação agonista no osso e 

sistema cardiovascular e ação antagonista na mama e útero. Sua seletividade tecidual ocorre 

devido à diversos mecanismos com diferentes receptores de estrógenos e distribuição 

diferencial destes receptores e diferente conformação do receptor após ligação de raloxifeno. 

No osso, raloxifeno aumenta a massa óssea na coluna e fêmur, sendo eficaz em prevenir 

osteoporose em mulheres na pós-menopausa e reduz a incidência de fraturas vertebrais em 

50% em mulheres com osteopatias. Com bases no estudo de Kayath et al., 2009, que corrobora 

com nossos resultados, onde o SDG apresenta-se hormônio sintético antagonista no tecido do 

útero e fígado, porém o GL apresentou diferença significativa nos níveis de PTH. Sugerindo 

ainda, que o SDG presente nesta semente influenciou no metabolismo ósseo destas ratas 

ooforectomizadas.  

 No estudo apresentado por O’Neil  et al.,2009, com ovelhas ooforectomizadas que 

consumiram 14,53mg/g de SDG e apresentaram receptor de estrógenos antagonistas no trato 
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digestivo, resultados que corroboram com descritos no nosso estudo, diferenciando apenas o 

tecido alvo para o ligante do receptor. As lignanas, especificamente SDG possuem a 

capacidade de obter respostas celulares através de receptores de estrógeno, influenciando na 

ação estrogênica e antiestrogênica in vitro ou em ratos. Os efeitos diretos sobre receptores 

estrógeno, as alterações na concentração do hormônio sexual ligado à globulina também pode 

influenciar o número de receptores ocupados pelas lignanas. É necessário mais pesquisas para 

investigar os efeitos da alimentação com a semente de linhaça e os receptores de estrógeno. 

Assim, o receptor de estrógeno poderia assumir múltiplas conformações, dependendo 

da estrutura do ligante ou interações com proteínas associadas nuclear. Isto tem sido a base da 

nossa compreensão dos tecidos-alvos de receptor de estrógeno que 

 influenciam  diversos efeitos biológicos (Suzukia et al.,2009).  

Considerando que, o SDG presente nesta semente não foi capaz de exercer uma ação 

agonista nos receptores de estrógenos nos tecidos do fígado e útero destes animais, porém os 

níveis séricos de estradiol apresentaram influência da semente de linhaça. Sugere-se então, a 

ligação do SDG presente na ração experimental em outro tecido alvo das ratas castradas. 

 Nossos resultados sugerem que o secoisolaciresional diglicosídio presente na semente 

de linhaça a 25% apresenta comportamento semelhante ao estrogênio, apesar de não 

influenciar tanto no consumo alimentar quanto na massa relativa corporal, pois não apresenta 

ganho de peso em excesso, o que é comum na menopausa. Sugerindo também, influência nos 

níveis de estradiol e paratohormônio, sem influenciar nos níveis hormonais de LH, FSHe 

progesterona. Quanto aos receptores de estrógeno apresentam-se com ação antagonista nos 

tecidos do útero e fígado das ratas ooforectomizadas.  
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7.0 CONCLUSÕES 

 

Conforme os resultados apresentados, consideramos que o secoisolaciresional 

diglicosídio presente na semente de linhaça a 25% não influencia no consumo alimentar, 

pórem influencia na massa relativa corporal dos animais e nos níveis de estradiol e 

paratohormônio, apesar de não apresentar influência nos níveis hormonais de LH, FSH e 

progesterona, apresentam resposta antagonista aos receptores de estrógeno nos tecidos do útero 

e fígado das ratas ooforectomizadas. 

  Desta forma, sugerimos que o SDG presente nesta semente pode ser recomendada 

como tratamento coadjuvante à terapia de reposição hormonal clássica, uma vez que foi 

demonstrada sua influência nos níveis de estradiol e paratohormônio. 
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