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Resumo  
 
Neste trabalho, objetivou-se analisar a utilização de rações enriquecidas com semente 
de linhaça em animais saudáveis, assim como nos que sofreram hepatoxicidade 
induzida por etanol. Para isso, foram realizados dois experimentos, cujo primeiro foi 
desenvolvido em 180 dias com 24 ratos machos, que não passaram por nenhum tipo 
de injúria, provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental da Faculdade de 
Nutrição da Universidade Federal Fluminense (LABNE/UFF), que foram sorteados 
aleatoriamente em três grupos (n=8): Grupo Caseína (GCASNOR) – com ração de 
caseína; Grupo Caseína Modificada (GCASMOD) – com ração de caseína, 
adicionada de fibras e lipídio e Grupo Linhaça Modificada (GLINMOD) – com ração 
de caseína, adicionada de 25 % de semente de linhaça. Ao final do período 
experimental, os animais foram anestesiados com tiopental (0,15 ml/100g pc, ip), 
quando foi realizada a coleta do sangue por punção cardíaca, para a determinação do 
perfil bioquímico dos mesmos, através de Kits bioquímicos BIOCLIN®. No segundo 
experimento, realizado com animais que sofreram hepatoxicidade por ingestão crônica 
de etanol, foram utilizados também 24 ratos machos, que formaram os seguintes 
grupos experimentais (n=6): Grupo Caseína (GC) - com ração de caseína, recebendo 
água ad libitum; Grupo Linhaça (GL) - com ração de caseína adicionada de  25% de 
farinha de linhaça, recebendo água ad libitum; Grupo Caseína Etanol (GCE) - com 
ração de caseína, recebendo solução de etanol a 10% (v/v) como fonte líquida 
exclusiva e Grupo Linhaça Etanol (GLE) - com ração de caseína adicionada de 25% 
de farinha de linhaça, recebendo solução de etanol a 10% (v/v) como fonte líquida 
exclusiva. Ao final de  60 dias, o sangue coletado por punção cardíaca foi armazenado 
para determinação das provas hepáticas, perfil lipídico e ação anti-inflamatória da 
semente de linhaça dos animais, quantificados com auxílio de Kits bioquímicos 
BIOCLIN® e Enzyme-linked Immunosorbent assay Kit (USCN). Ainda no soro dos 
animais, também foi quantificada a expressão da enzima antioxidante superóxido 
desmutase, assim como a peroxidação lipídica foi medida pela quantificação dos 
aldeídos formados pela degradação dos hidroperóxidos, lida espetrofotometricamente. 
Os fígados dos animais foram coletados e processados de forma rotineira para 
observação microscópica de alterações hepatocelulares (esteatose, principalmente), e 
quantificação dos glóbulos gordurosos presos ao tecido. Todas as rações com 12% de 
proteínas (AIN 93M), adicionadas das misturas de minerais e de vitaminas, segundo 
normas do “American Institute of Nutrition” (AIN 93G). Durante ambos os ensaios, os 
animais foram mantidos em gaiolas de polipropileno, em ambiente com temperatura 

constante (24ºC  2ºC) e iluminação adequada (ciclo claro e escuro de 12 em 12 
horas. Nos dados, foi utilizado o teste de análise de variância não paramétrico de 
Kruskal-Wallis e o teste post hoc U de Mann-Whitney para comparação dois a dois 
através do Sofware S-Plus versão 6.0, com o nível de significância de p<0,05. 
Observou-se que a semente de linhaça não influenciou de forma positiva no 
crescimento de animais sadios, não exercendo tal influência nos ratos que sofreram 
injúria hepática. Esta apresentou efeito hipolipidêmico e hipoglicemiante, prevenindo 
as injúrias hepáticas associadas ao consumo de etanol, assim como sua ação anti-
inflamatória e capacidade antioxidante ficaram comprovadas quando observamos sua 
atividade sobre os níveis de IL-6 e SOD dos animais. De forma geral, os dados 
demonstraram que a semente de linhaça influenciou de forma positiva os parâmetros 
bioquímicos dos animais saudáveis, assim como comprovaram que os indicadores do 
consumo crônico de etanol podem ser minimizados por uma ingestão contínua desta 
semente. 

Palavras – chave: semente de linhaça, perfil bioquímico, hepatoxicidade, 
etanol, ratos. 
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Abstract 

 
This study aimed to analyze the use of diets enriched with flaxseed in healthy animals, 
as well as that suffered in ethanol-induced hepatotoxicity. For this, two experiments 
were conducted, which was first developed in 180 days with 24 male rats that did not 
undergo any kind of injury, from the Laboratory of Experimental Nutrition, Faculty of 
Nutrition, Federal Fluminense University (LABNE / UFF), which were randomly 
selected into three groups (n = 8): Casein Group (GCASNOR) - fed with casein, 
Modified Casein Group (GCASMOD) – fed with casein, added fiber and lipid and 
Flaxseed Modified Group (GLINMOD) - fed with casein added with 25% of flaxseed. 
At the end of the experimental period, the animals were anesthetized with thiopental 
(0.15 ml/100g pc, ip) and blood collection was performed by cardiac puncture to 
determine the biochemical profile of the animals through biochemical BIOCLIN Kits® 
and Enzyme-linked Immunosorbent assay Kit (USCN). In the second experiment, that 
was conducted with animals who suffered hepatotoxicity by chronic ethanol intake, 
were also used 24 male rats, which formed the following experimental groups (n = 6): 
Casein Group (GC) - fed with casein, with water ad libitum; Flaxseed Group (GL) - 
fed with casein added with 25% of flaxseed, receiving water ad libitum; Casein 
Ethanol Group (GCE) - fed with casein, receiving solution of 10% of ethanol (v/v) as 
sole source of liquids and Flaxseed Ethanol Group (GLE) - fed with casein added 
with 25% of flaxseed receiving solution of 10% of ethanol (v/v) as sole source of 
liquids. At the end of 60 days, the blood collected by cardiac puncture was stored for 
determination of liver tests and lipid profile of the animals, quantified with BIOCLIN 
Kits®. In the serum of the animals was also quantified the expression of the antioxidant 
enzyme superoxide desmutase, as well as lipid peroxidation was measured by 
quantification of the aldehydes formed by the degradation of hydroperoxides, read with 
spectrophotometer. The livers of the animals were collected and processed routinely 
for microscopic observation of hepatocellular changes (steatosis, mostly), and 
quantification of fatty globules attached to the tissue. All diets with 12% protein (AIN 
93M), added with mixtures of minerals and vitamins, according to the rules of the 
"Commitee on Laboratory Animal Diets" (1979), modified according to the 
recommendations of the "American Institute of Nutrition" (AIN 93G) (Reeves et al. 
1993). During both experiments, the animals were kept in polypropylene cages in an 
environment with constant temperature (24ºC±2°C) and adequate lighting (light cycle 
and dark of 12 in 12 hours). In data, it was used analysis of variance and not 
parametric Kruskal-Wallis test and post hoc Mann-Whitney test for two by two through 
Sofware S-Plus version 6.0, with a significance level of p <0.05. It was observed that 
flaxseed did not influence positively the growth of healthy animals, as well as it didn’t 
show influence on rats subjected to liver injury. This seed showed hypolipidemic and 
hypoglycemic effect, preventing liver injury associated with the consumption of ethanol, 
as well as its anti-inflammatory and antioxidant capacity were proven when we observe 
their activity on the levels of IL-6 and SOD of the animals. Overall, the data 
demonstrated that flaxseed influenced positively in the biochemical parameters of 
healthy animals as well as confirmed that the indicators of chronic exposure to ethanol 
can be minimized by a continuous intake of this seed. 

 
Keywords: flaxseed, biochemical parameters, hepatotoxicity, ethanol, rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Atualmente o uso de alimentos com conhecidas propriedades funcionais 

tem recebido considerável atenção da comunidade científica. Dentre eles, 

destaca-se a semente da linhaça.  

O interesse no consumo desta semente se justifica pelo seu potencial 

benéfico para saúde, especificamente, pelo seu efeito anticarcinogênico e 

antiaterogênico (Gomes, 2003), vinculados ao seu alto conteúdo de lignanos, 

especificamente o secoisolaricirecinol (SDG), fitoestrógeno que possui 

estrutura química muito semelhante a molécula de estrogênio (Lucas et al., 

2002) e que está presente na semente de linhaça em grande quantidade 

(52,7mg/100g de farinha da semente) sob sua forma diglicosídica, fazendo 

desta sua maior fonte vegetal conhecida (Clapauch et al., 2002).  

Outro componente associado aos efeitos benéficos desta semente é o 

ácido graxo poliinsaturado ômega três ( 3), que corresponde a mais de 50% 

das gorduras totais presentes na semente de linhaça (Branca & Lorenzetti, 

2005). Ainda, segundo alguns autores (Sanggiovanni, 2005; Peet, 2005) os 

ácidos docosahexaenóico (DHA) e eicosapentaenóico (EPA), resultantes da 

elongação do 3 por dessaturases específicas ( 6 Dessaturase, Elongase e 5 

Dessaturase), são relacionados a um melhor desenvolvimento cognitivo, motor e 

visual.    

O interesse sobre esses ácidos se deve à sua estreita relação com a 

prevenção de patologias crônicas, como cânceres em geral e doenças 

hepáticas inflamatórias (Hu et al., 2007) por possuir propriedades 

antiinflamatórias, mediadas pela produção de eicosanóides e hipolipidêmicas, 

que podem estar associadas a uma redução da biossíntese lipídica via acetil 
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Co-A e redução da síntese de lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL-c; 

Cohen, 2005). 

A semente de linhaça também recebe atenção devido à alta concentração 

de fibras solúveis e insolúveis, fitoestrógenos e compostos fenólicos que 

apresenta. A estes estão associados benefícios na redução de fatores de risco 

para doenças cardiovasculares, câncer, desordens inflamatórias e autoimunes. 

Além disso, auxiliam na prevenção de sintomas característicos da menopausa e 

osteoporose, apresentando também propriedades laxativas (Chen et al., 2003).  

A presença de uma alta concentração de fitoestrógenos e ácido graxo 

3 faz da semente de linhaça um potente agente antioxidante, sendo 

amplamente utilizada na prevenção e tratamento de cânceres em geral. De 

acordo com estudos in vitro e in vivo, diversas classes de antioxidantes, dentre 

eles o SDG, presente nesta semente, vêm sendo descritos como agentes 

protetores à peroxidação lipídica e inflamação celular de hepatócitos e néfrons 

(Kasote et al., 2012; Seifried et al., 2007), prevenindo, assim o aparecimento 

dessas neoplasias, além de outras associadas à presença de espécies reativas 

de oxigênio (radicais livres) (Rajesha et al., 2006), como as diversas injúrias 

hepáticas, que podem estar relacionadas, em geral, com um depósito 

exarcebado de gordura no fígado, peroxidação celular lipídica, intoxicação por 

drogas, alcoolismo e por ação de vírus, levando a uma inflamação crônica 

neste tecido (Mallikarjuna et al., 2009). 

As consequências patológicas do consumo crônico de etanol são 

multifatoriais e multisistêmicas (Molina et al., 2003), podendo ocasionar 

patologias mais graves, como a cirrose hepática, por exemplo. 

Com o aumento no consumo de semente de linhaça, observa-se a 

escassez de estudos que relacionam esta semente e suas propriedades 

funcionais com a prevenção de doenças, entre elas, as injúrias hepáticas. 

É de interesse para área da saúde um maior esclarecimento sobre a 

atuação da semente de linhaça na prevenção destas doenças, assim como seu 

efeito na instalação do processo inflamatório característico das mesmas. Dessa 

forma, o presente trabalho avaliou a influência da ração à base de semente de 

linhaça nos diversos parâmetros bioquímicos associados ao dano hepático 

ocasionado pelo consumo crônico de etanol. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 FÍGADO: SISTEMA DE BIOTRANSFORMAÇÃO 

 

O fígado é o principal órgão envolvido na biotransformação e eliminação 

de compostos química e estruturalmente diversos, de natureza endógena e 

exógena, aos quais o organismo está frequentemente exposto. Estes últimos 

são chamados de xenobióticos e incluem compostos como fármacos, poluentes 

ambientais e outros (Hodgson & Rose, 2007). 

Durante o processo de biotransformação, enzimas transformam 

compostos orgânicos em moléculas mais solúveis e, portanto, mais facilmente 

excretáveis. O processo de biotransformação de xenobióticos é classificado em 

reações de FASE I, catalisadas por enzimas microssomais, e de FASE II, que 

envolvem enzimas principalmente citossólicas (Chen & Kong, 2004). As 

enzimas das FASES I e II coexistem numa mesma célula e o equilíbrio entre 

suas funções determina a adequada atividade biológica (Hodgson & Rose, 

2007). 

Na FASE I, grupos polares (–OH, –NH2 ou –SH) são introduzidos na 

molécula do xenobiótico, tornando-a menos lipofílica. As reações de FASE I 

envolvem hidrólise, redução e oxidação de xenobióticos por enzimas 

relativamente não específicas, denominadas monooxigenases. A oxidação é a 

reação mais importante no metabolismo da FASE I e é catalisada por enzimas 

dependentes do citocromo P450 geralmente conhecidas como 

monooxigenases de função mista. Estas enzimas são responsáveis pela FASE 

I do metabolismo da grande maioria de substratos endógenos, bem como dos 

xenobióticos, e têm como função proteger o organismo de substâncias 
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químicas ingeridas e absorvidas diariamente (Hodgson & Rose, 2007). Nas 

reações da FASE II os compostos alterados na FASE I são combinados com 

metabólitos endógenos altamente polares e facilmente excretáveis. As reações 

de biotransformação da FASE II incluem glicuronidação, sulfatação, acetilação, 

metilação, conjugação com glutationa e com aminoácidos. Os cofatores destas 

reações reagem com grupos funcionais que estão presentes no xenobiótico ou 

que foram expostos/introduzidos durante a FASE I da biotransformação, 

gerando metabólitos altamente polares e, geralmente, de fácil eliminação pela 

via renal ou biliar (Gonzalez, 2005). 

A glicuronidação é catalisada pelas uridina difosfato (UDP) glicuronosil 

transferases e é a reação de conjugação mais importante em termos 

quantitativos (Burchell et al., 1995). No entanto, a conjugação de metabólitos 

tóxicos ativos de xenobióticos com a glutationa representa a principal via de 

desintoxicação de drogas e carcinógenos, protegendo as células contra danos 

ao DNA (Ácido desoxiribonucléico) causados por compostos eletrofílicos 

mutagênicos, radicais livres e intermediários reativos do oxigênio formados 

durante a biotransformação. Esta conjugação é catalisada por uma família de 

glutationa S-transferases (Pastore et al., 2003). 

A glutationa (γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina) é o mais abundante tiol em 

todos os tecidos animais e o principal tiol não-proteína envolvido na defesa 

antioxidante celular. Ela está presente em altas concentrações no hepatócito, 

onde participa, na forma de glutationa reduzida, como agente redutor em 

reações de oxidação-redução do sistema de biotransformação de xenobióticos 

(Pastore et al., 2003). 

Muitos compostos químicos tornam-se farmacologicamente ou 

toxicologicamente ativos somente após sua transformação pelas enzimas 

biotransformadoras de xenobióticos da FASE I. Dessa forma, esta é também 

conhecida como fase de ativação ou bioativação e as enzimas envolvidas nas 

FASES I e II do processo de biotransformação podem ser categorizadas em 

enzimas de ativação e de desintoxicação, respectivamente (Chen & Kong, 

2004). 

As reações de biotransformação contribuem para a desintoxicação do 

organismo. Entretanto, ao lado deste aspecto benéfico, o processo de 

biotransformação, especialmente a oxidação de substâncias pelo citocromo 
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P450, pode gerar intermediários tóxicos, eletrofílicos, mutagênicos ou 

carcinogênicos (Hodgson & Rose, 2007). Dependendo da velocidade das 

reações de ativação e de desintoxicação os metabólitos podem seguir duas 

vias: a) combinam-se com compostos endógenos altamente polares e 

facilmente excretáveis na urina ou na bile; ou, b) ligam-se covalentemente a 

compostos e biomoléculas celulares como DNA, RNA (Ácido ribonucleico) ou 

proteína, produzindo toxicidade, mutações, transformações e morte celular 

(Gonzalez, 2005). 

 

2.2 METABOLISMO E CONSEQÜÊNCIAS DO CONSUMO DO ETANOL  

 

O etanol é absorvido rapidamente por não apresentar cargas elétricas e 

ser altamente hidrossolúvel. Uma grande quantidade é absorvida no estômago 

e o restante no intestino delgado. Uma fração do que acabou de ser ingerido já 

é removida do sangue da veia porta por metabolismo hepático de primeira 

passagem. Como a taxa de metabolização hepática do etanol satura com 

concentrações relativamente baixas da substância, a fração de etanol removida 

diminui à medida que a concentração aumenta. Assim, quando a absorção de 

etanol é rápida e a concentração na veia porta é elevada, a maior parte do 

etanol escapa para a circulação sistêmica (Reis & Cople, 2003). 

A presença de alimentos no estômago, especialmente aqueles com alto 

conteúdo lipídico, torna a absorção mais lenta, já que esta ocorre em maior 

parte no intestino delgado, diminuindo os efeitos sanguíneos e cerebrais desta 

substância (Edward et al., 1999). Esse é um dos motivos pelos quais a 

ingestão de etanol com o estômago vazio produz um efeito farmacológico muito 

maior. 

Cerca de 90% do etanol é metabolizado pelo fígado e 5 a 10% são 

excretados, sem modificações, pelo ar expirado e urina. Essa fração excretada 

pelos pulmões e pelos rins não é significativa em termos farmacocinéticos, 

mas, através dela, pode-se estimar a concentração sanguínea de etanol por 

dosagens, usando-se a respiração (“bafômetro”) ou urina. A concentração na 

urina é mais variável e fornece uma medida menos precisa da concentração 

sanguínea (Zakhari, 2006). 
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A principal via metabólica de absorção do etanol constitui-se de 

oxidações sucessivas, inicialmente em aldeído e, em seguida, em ácido 

acético. Estas reações são catalisadas pelas enzimas denominadas álcool 

desidrogenase (ADH) e aldeído desidrogenase (ALDH) (Figura 1).  

 

Figura 1 – Vias de metabolismo do etanol. Adaptado de Lieber (1991). 

 

A enzima álcool desidrogenase (ADH) catalisa a reação de oxidação do 

etanol na presença da nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD) que é 

reduzido à forma NADH gerando, como consequência, uma molécula de 

acetaldeído. Este, por sua vez, é oxidado na presença da enzima aldeído 

desidrogenase (ALDH) numa reação onde, novamente, NAD é reduzido a 

NADH dando origem a uma molécula de acido acético. No consumo moderado, 

quase todo o etanol ingerido é metabolizado pela ADH e ALDH. Porém, como o 

álcool muitas vezes é consumido em grandes quantidades (comparativamente 

à maioria das outras drogas em geral, como medicamentos, por exemplo), ele 

impõe uma carga substancial aos sistemas oxidativos hepáticos. O NADH 

participa de outras reações metabólicas passando o seu H+ a outros 

compostos logo, seu excesso pode ter efeitos deletérios na célula. Ocorre, 

também, uma competição entre o etanol e os demais substratos metabólicos 

pelas reservas disponíveis de NAD+. Isto pode contribuir para a lesão hepática 

induzida pelo etanol (Zakari, 2006) 

O aldeído acético, em si, é uma molécula tóxica e altamente reativa. 

Quase todo aldeído acético produzido é convertido, no fígado, em acetato pela 

aldeído-desidrogenase (ALDH). Normalmente, apenas uma pequena proporção 
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de aldeído acético escapa do fígado resultando em uma concentração 

sanguínea deste composto de 20 a 50  μM por litro após uma dose de etanol 

suficiente para gerar intoxicação no homem. O ácido acético circulante em 

geral tem pouco ou nenhum efeito, mas, em determinadas circunstâncias que 

levem a uma diminuição da atividade enzimática, suas concentrações podem  

aumentar muito e produzir efeitos tóxicos. Este primeiro passo do metabolismo 

do etanol é muito importante e poderia explicar, em parte, a menor ou maior 

tolerância ao álcool e assinala a diferença no comportamento do indivíduo 

frente a esta bebida devido à sua maior ou menor toxicidade (Reis & Cople, 

2003). 

No sistema de oxidações sucessivas do etanol pelas enzimas ADH e 

ALDH, a oxidação só é permitida em taxas limitadas independentemente da 

concentração presente no fígado já que esta via metabólica é dependente da 

quantidade de NAD+ disponível. Por este motivo, o sistema microssomal de 

oxidação do etanol - MEOS (microssomal ethanol oxidising system) tem um 

papel importante no metabolismo de pessoas que consomem etanol 

excessivamente. A reação ocorre nos microssomos do retículo endoplasmático 

(Purohit, 2003). 

O principal componente do MEOS é a enzima citocromo P450 que, 

assim como a ADH, converte o etanol em aldeído acético. A reação depende 

de oxigênio e da nicotinamida adenina dinucleotídio fosfato reduzida (NADPH), 

resultando na formação de NADP e água. Como produtos dessas reações, 

radicais livres de oxigênio ou “reactive oxygen species” (ROS) são gerados e, 

por serem altamente reativos, podem contribuir para o dano hepático (Purohit, 

2003). 

Um abuso no consumo de bebidas alcóolicas resulta numa variedade de 

distúrbios patológicos e psico-sociais, que colocam o alcoolismo como um dos 

maiores problemas da sociedade moderna. No fígado, a quantidade de 

álcool/dia que provoca lesão hepática nos alcoolistas varia em média/dia de 20 

a 180g durante um período de 15 a 25 anos. 

As consequências associadas ao consumo crônico de etanol são a 

esteatose, hepatites, fibrose, cirrose e carcinoma hepatocelular (Purohit, 2003). 

A esteatose é a forma inicial de lesão hepática sendo diagnosticada quando a 

gordura representa mais de 50% do peso do fígado (Purohit, 2003). 



24 

 

Caracteriza-se pelo acúmulo de triglicerídios no citoplasma celular, geralmente 

com manutenção da função hepática. Algum grau de deposição de gordura 

usualmente ocorre no fígado após um período curto de consumo excessivo de 

etanol, porem sem causar doença. Segundo Lieber (1991), a esteatose 

hepática decorre de um conjunto de alterações: diminuição de síntese e 

liberação hepática de lipoproteínas; aumento da mobilização de tecido adiposo 

periférico e aumento da entrada hepática dos lipídios circulantes.  

Em alguns alcoolistas, o consumo de etanol leva a uma hepatite severa, 

inflamação caracterizada por febre, icterícia e dor abdominal. Porém, a injúria 

hepática alcoólica mais avançada é a cirrose. Essa condição é marcadamente 

progressiva destruindo o tecido hepático e distorcendo a arquitetura normal do 

fígado, com fibrose caracterizada pelo acúmulo dos colágenos tipo I e II, 

fibronectina e outras proteoglicanas, principalmente em torno da veia 

centrolobular e trato portal (Harrison & Burt, 1993). 

A esteatose hepática é reversível com a abstinência e a hepatite 

alcóolica tanto pode ser fatal como pode ser reversível com a abstinência. A 

severidade da progressão das consequências do consumo do etanol depende 

das concentrações do mesmo e de seus metabólitos (Mallikarjuna et al., 2009). 

 

2.3 ASPECTOS GERAIS DA SEMENTE DE LINHAÇA 

 
 
A linhaça é uma das sementes oleaginosas tradicionais com mais 

história, por conta da utilização de suas fibras em produtos têxteis, além da 

obtenção de um óleo com propriedades secantes devido ao seu alto teor de 

ácido α-linolênico ( 3) (Turatti, 2000). 

A produção mundial se encontra entre 2.300.000 e 2.500.000 toneladas 

anuais, sendo o Canadá o principal produtor. Na América do Sul, o maior 

produtor é a Argentina, com cerca de 80 ton/ano. O Brasil apresenta uma baixa 

produção, cerca de 21 ton/ano (Aceites & Grasas, 2000). 

Atualmente a semente de linhaça é usada em produtos forneados e 

como componente de misturas de cereais matinais. Estão em desenvolvimento 

processos que incluem o óleo desta semente em rações, de forma que os 
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produtos para consumo humano como a carne, ovos, leite, possam estar 

enriquecidos com ácidos graxos -3 (Turatti, 2000). 

O mercado de produtos naturais já oferece o óleo de semente de linhaça 

prensado a frio, encapsulado. 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 (eczema, acne, dermatite seborréica), além de ser usado na 

formulação de cosméticos (Turatti, 2000). 

 
 

2.4 ASPECTOS NUTRICIONAIS DA SEMENTE DE LINHAÇA 

 

 A semente de linhaça possui de 26 a 28% de proteínas, 30 a 45% de 

lipídios e 28% de fibras, podendo ser considerada um alimento funcional, 

devido a suas propriedades nutritivas e terapêuticas (Branca & Lorenzetti, 

2005). É particularmente rica em micronutrientes, enfatizando o potássio e a 

vitamina E, presente na forma primária como gama-tocoferol e funcionando 

como um antioxidante biológico (Branca & Lorenzetti, 2005). 

Dentre os ácidos graxos encontrados nesta semente, as gorduras 

saturadas apresentam 9% de ácidos totais, as monoinsaturadas são 18% e as 

poliinsaturadas representam, aproximadamente, 73% dos ácidos graxos totais 

(Cunnane, et al., 1993). O -3, um ácido graxo essencial, constitui 

aproximadamente 50% dos ácidos totais desta semente, fazendo-lhe a 

principal fonte vegetal deste ácido (Oomah & Mazza, 1999). Outro ácido 

essencial presente nesta semente é o linoléico (ômega 6 - 6), que constitui 

aproximadamente 16% dos ácidos graxos totais. O 3 converte-se em vivo em 

dois metabólicos principais, ácido eicosapentaenoico (EPA) e o ácido 

docosahexaenoico (DHA) após elongação e dessaturação de suas cadeias. Da 

mesma forma, o 6 converte-se em ácido aracdônico (AA). Esses três 

metabólitos finais (EPA, DHA e AA) que conferem a semente de linhaça as 

propriedades funcionais atribuídas a ela (Salem, 1999). 

 A semente de linhaça contém tanto fibra solúvel quanto insolúvel, numa 

concentração de, aproximadamente, 28% do peso total da semente, sendo que 

a proporção de fibra solúvel à insolúvel varia entre 20:80 e 40:60. A fração 
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insolúvel é constituída, basicamente de celulose e lignina, já a fração solúvel é 

composta por mucilagem, tipo de polissacarídio que se torna viscoso quando 

misturado com água ou outros líquidos (Morris, 2001).  

 Além disso, esta semente é a fonte vegetal mais rica em lignanos, que 

são fitoestrógenos (compostos difenólicos que estruturalmente se assemelham 

ao estrogênio) de contínuo interesse, devido a suas propriedades 

anticarcinogênicas, estrogênicas e antioxidantes (Riedger et al., 2008). 

 

2.5 A SEMENTE DE LINHAÇA COMO ALIMENTO FUNCIONAL 

 

A demonstração da atividade clínica, associada com a suplementação 

da linhaça, tem atraído o interesse no estudo desta semente. Portanto, há um 

grande consenso em promover um maior consumo da semente de linhaça 

através da dieta devido ao potencial benéfico desta para a saúde, 

especificamente pelo seu conteúdo de ácidos graxos -3, que são ácidos 

graxos poliinsaturados representados pelos ácidos alfa-linolênico, 

eicosapentaenóico e docosahexapentaenóico, considerados, atualmente pelos 

estudiosos, essenciais protetores contra doenças cardiovasculares, tromboses, 

hipertensão, desordens inflamatórias e auto-imunes (Gómes, 2003). 

Esta semente também recebe atenção devido à sua alta concentração 

de fibras solúveis e insolúveis, fitoestrógenos e compostos fenólicos. A estes 

estão associados benefícios na redução de fatores de risco para doenças 

cardiovasculares, câncer, desordens inflamatórias e auto imunes. Além disso, 

auxiliam na prevenção de sintomas característicos da menopausa e 

osteoporose, apresentando também propriedades laxativas (Chen et al., 2003). 

O potencial anticarcinogênico associado aos lignanos está sendo 

relacionado com sua capacidade em influenciar vários estágios que acarretam 

na cascata de metástase como a adesão, invasão e migração das células 

cancerígenas (Chen et al., 2003). Devido a isto, a semente de linhaça vem 

sendo utilizada na prevenção de cânceres, como a carcinogênese hepática. 

O potencial desta semente em inibir a neoplasia hepática também 

poderia estar relacionada com sua alta concentração de antioxidantes, que 

combatem os radicais livres, produzidos por substâncias tóxicas e 

carcinogênicas, capazes de causar danos à macromoléculas (Ito et al., 2003). 
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O 3, ácido graxo presente em grande quantidade na semente de 

linhaça também vem sendo associado à prevenção do aparecimento de 

diversos tipos de neoplasias. Literaturas com bases epidemiológicas vêm 

sugerindo um efeito protetor dos ácidos graxos da série 3 e um efeito 

promotor da família 6 na etiologia do câncer (Berquin et al., 2008). 

Uma das mais importantes funções dos ácidos 3 está relacionada à 

sua conversão enzimática em eicosanóides. Os eicosanóides têm várias 

atividades biológicas: modulam a resposta inflamatória e a resposta 

imunológica; e têm papel importante na agregação plaquetária, no crescimento 

e na diferenciação celular. As prostaglandinas da série três, produzidas a partir 

do EPA, têm efeito inflamatório e proliferativo menor, portanto são menos 

favoráveis ao desenvolvimento e ao crescimento de células cancerosas 

(Carmo, 2009). 

 Zhao et al. (2007) observaram os efeitos de uma dieta rica em 3 nas 

concentrações séricas de citocinas pró-inflamatórias em indivíduos 

hipercolesterolêmicos alimentados com dietas experimentais. Os participantes 

foram divididos em três grupos, onde o primeiro consumiu uma dieta rica em 

3, o segundo uma dieta rica em 6 e o terceiro uma dieta Americana da moda 

por um período de seis semanas. O grupo tratado com ácido 3 obteve 

menores concentrações de IL-6, IL-β e TNF-α. Rallidis et al. (2003) 

confirmaram este efeito positivo da oleaginosa em um estudo com homens 

dislipidêmicos suplementados com óleo de linhaça (15mL/dia) durante 12 

semanas, o que resultou na atenuação das concentrações de IL-6. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

É de interesse para os profissionais da área da saúde um maior 

esclarecimento sobre a atuação da semente de linhaça na prevenção de 

doenças, assim como seu efeito na instalação do processo inflamatório 

característico das mesmas. Dessa forma, o presente trabalho avaliou a 

influência da ração à base de semente de linhaça nos diversos parâmetros 

bioquímicos de animais sadios, assim como de animais submetidos a danos 

hepáticos ocasionados pelo consumo crônico de etanol. 

Com a realização deste trabalho, espera-se elucidar questões 

levantadas quanto ao potencial anti-inflamatório da semente de linhaça, 

principalmente quando utilizada para a prevenção de doenças, como as injúrias 

hepáticas.  
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Avaliar a influência do consumo da semente de linhaça no perfil 

bioquímico de ratos sadios, assim como nos indicadores do consumo crônico 

de etanol de animais que sofreram injúria hepática. 

  
  
 4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

 Quantificar o consumo de ração (g), a variação de peso (g) dos animais 

e o consumo médio de energia (kcal/g/dia);  

  Determinar a composição centesimal das rações experimentais; 

  Determinar o perfil bioquímico de animais sadios e injuriados pelo 

consumo crônico de etanol que foram alimentados com ração à base de 

semente de linhaça; 

  Avaliar as provas hepáticas e perfil lipídico dos animais que receberam 

etanol como fonte liquida exclusiva e de seus respectivos controles;  

 Realizar análises histopatológicas dos fígados dos ratos que receberam 

etanol como fonte liquida exclusiva e em seus respectivos controles; 

 Estudar a capacidade antioxidante da semente de linhaça; 

 Quantificar o nível de peroxidação lipídica nos animais que sofreram 

injúria hepática e seus respectivos controles; 
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   Relacionar os resultados obtidos entre os grupos, analisando, desta 

forma o efeito da utilização da semente de linhaça nos parâmetros 

estudados. 
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5. MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 MATERIAL 

 

5.1.1 Delineamento Experimental 

 

Esse estudo obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Animal 

(CEPA) da Universidade Federal Fluminense sob o Nº 00173/12 e 188/06. 

Para a realização deste trabalho, foram realizados dois experimentos 

consecutivos.  

No experimento 1, foram utilizados apenas animais adultos saudáveis, 

onde se observou o efeito da suplementação da linhaça no perfil bioquímico 

destes. Com o intuito de se estudar influência da semente de linhaça nos 

indicadores do consumo crônico de etanol, foi realizado um segundo 

experimento, com animais que foram submetidos a uma hepatoxicicidade 

induzida pelo consumo crônico do mesmo, como delineado a seguir. 

 

  5.1.1.1 Experimento 1 

 

No ensaio biológico de 180 dias, foram utilizados 24 animais machos, 

recém - desmamados da linhagem Wistar (Rattus norvegicus, variedade 

Albinus, ordem Rodentia mammalia, família Muridae), provenientes da colônia 

do Laboratório de Nutrição Experimental (LABNE/UFF) do Departamento de 

Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, RJ, Brasil.  
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Grupos experimentais 

 

Posteriormente ao desmame, realizado no 21º dia de vida, os animais 

foram, então, sorteados aleatoriamente e divididos em 3 grupos, com 8 animais 

cada: 

 Grupo Caseína Normal (GCASNOR), recebendo ração à base de caseína, 

com 10% de proteína; 5 e 7 % de fibras e óleo, respectivamente; 

 Grupo Caseína Modificada (GCASMOD), recebendo ração à base de 

caseína, com 10% de proteína; com uma concentração de 7 e 11%, de fibras 

e óleo, respectivamente; 

 Grupo Linhaça Modificada (GLINMOD), recebendo ração à base de 

caseína, com 10% de proteína, adicionada de 25% de farinha de semente de 

linhaça. 

 

Ao final do ensaio biológico, os animais foram anestesiados com 

tiopental (Tiopentax® - 0,15 ml/100g pc, i.p.) e foi realizada a coleta do sangue 

por punção cardíaca, utilizando-se tubos de ensaio esterilizados para a coleta. 

Os tubos contendo sangue foram centrifugados em centrífuga (Sigma®) 

durante 30 minutos a 3.500 rpm (Miller,1977) para a obtenção do soro. Este foi 

acondicionado em freezer -20°C para posterior análise. 

A inserção do grupo Caseína Modificada se deu pela composição 

centesimal que a semente de linhaça apresenta, sendo esta uma boa fonte de 

lipídios e por apresentar um elevado teor de fibras. Para poder se ter 

parâmetros para a comparação entre as rações buscou-se aumentar as 

concentrações de seus constituintes para que estas apresentassem 

composições químicas equivalentes em suas composições (Daleprane et al., 

2010). 

 

5.1.1.2 Experimento 2 

 

No ensaio biológico de 60 dias, foram utilizados 24 animais machos, 

também provenientes da colônia do LABNE/UFF, que formaram os grupos 

experimentais descritos a seguir.  
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Grupos experimentais 

 

Posteriormente ao desmame, realizado no 21º dia de vida, os animais 

foram, então, sorteados aleatoriamente e divididos em 4 grupos, com 6 animais 

cada: 

  

 Grupo Caseína (GC): animais alimentados com ração à base de 

caseína, recebendo água ad libitum; 

 Grupo Linhaça (GL): animais alimentados com ração à base de caseína 

adicionada de farinha de linhaça, recebendo água ad libitum;  

 Grupo Caseína Etanol (GCE): animais alimentados com ração à base 

de caseína, recebendo solução de etanol a 10% (v/v) como fonte líquida 

exclusiva e  

  Grupo Linhaça Etanol (GLE): animais alimentados com ração à base 

de caseína adicionada de farinha de linhaça, recebendo solução de etanol a 

10% (v/v) como fonte líquida exclusiva.  

 

Vale a pena ressaltar que no primeiro experimento, realizado com as 

animais saudáveis, procurou – se utilizar o GCASMOD, adicionado com fibras 

e lipídios, de forma que se assemelhasse ao GLINMOD, para que tal diferença 

de composição química não influenciasse nos parâmetros estudados. Porém, 

nos estudos pilotos deste segundo experimento, realizados já sem tal grupo, 

observamos que este era desnecessário, visto que a semente apresentava 

influência positiva em alguns parâmetros, mesmo nos animais que receberam o 

etanol como fonte exclusiva. Desta forma, optamos, eticamente, por retirar tal 

grupo deste experimento e, por isso, que ele não é descrito aqui. 

Durante o ensaio biológico, os animais foram mantidos em gaiolas de 

polipropileno, em ambiente com temperatura constante (22ºC  2ºC) e 

iluminação controlada (ciclo claro e escuro de 12 em 12 horas).  

Ao final do experimento, os animais foram anestesiados com tiopental 

(Tiopentax® - 0,15 ml/100g pc, i.p.) para a coleta do sangue por punção 

cardíaca, que foi armazenado em tubos esterilizados. Os tubos contendo 

sangue foram centrifugados em centrífuga (Sigma®) durante 30 minutos a 
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3.500 rpm (Miller,1977) para a obtenção do soro. Este foi acondicionado em 

eppendorfs individuais em freezer -20°C para posterior análise. 

 

5.1.2 Preparo das rações experimentais 

 

As amostras de semente de linhaça foram obtidas em comércio local, de 

modo que pôde ser assegurada sua inocuidade. 

A farinha da semente foi obtida através da moagem da mesma in natura 

em moinho Fritsch Pulverisette® 14 e tamitização da farinha.  

As rações foram formuladas através da mistura dos ingredientes com 

água até a obtenção de massa com textura homogênea em seguida essa 

massa foi peletizada e levada à estufa e seca por 24hs. Após este tempo, foi 

ensacada, lacrada e armazenada em geladeira (4ºC) até posterior uso. 

Todas as rações foram adicionadas das misturas de minerais e de 

vitaminas, segundo as recomendações do American Institute of Nutrition (AIN 

93G) (Reeves, 1993) (Tabela 1). 
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Tabela 1. Ingredientes adicionados para o preparo das rações (g/100g). 

         Grupos 

  

Ingredientes 

 GC 

GCASNOR 

GCE 

 

 

 GCASMOD 

 

 

 GL 

GLINMOD 

GLE 

 

 

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 0 

Celulose 5,00 7,00 0 

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

Cistina 0,30 0,30 0,30 

Total 100,00 100,00 100,00 

VET 394,8 379,8 379,8 

Experimento 1 - GC/GCASNOR, ração à base de caseína; GLINMOD, ração à base de 

caseína, acrescida de farinha de linhaça, GCASMOD, ração à base de caseína acrescida de 

fibra e lipídio. 

Experimento 2 – GC, ração à base de caseína; GCE, ração à base de caseína e etanol como 

fonte liquida exclusiva; GL, ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça; GLE, 

ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça e etanol como fonte liquida exclusiva. 
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Químicos 

 

5.2.2.1 Composição Centesimal 

 

 Para a análise química da semente de linhaça e das rações 

experimentais, foram mensurados a umidade, o teor de cinzas, o extrato 

etéreo, as proteínas, as fibras e os carboidratos, conforme detalhamento 

abaixo. As dosagens foram realizadas em triplicata, na mesma amostra, onde 

foi registrada a média encontrada. A seguir, os métodos utilizados:  

-Umidade: determinada por gravimetria, em estufa a 105ºC, até a obtenção de 

peso constante (AOAC, 1984). 

-Cinzas: determinada por gravimetria, utilizando-se mufla a 550ºC 

(AOAC,1984). 

-Extrato etéreo: determinado utilizando o extrator de Soxhlet, utilizando como 

solvente o éter de petróleo (AOAC, 1984). 

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

onde o fator 6,25 foi utilizado para a conversão em proteína, a partir do 

percentual de nitrogênio encontrado nas dietas em estudo (AOAC, 1984). 

-Fibra total: a fração de fibra total foi determinada a partir de uma mistura 

homogênea triturada com diluição de 1:30, utilizando água destilada como 

solvente, com métodos analíticos descritos por Carvalho et al. (1990).  

-Fração Nifext: a determinação da fração Nifext, que corresponde aos 

carboidratos, foi realizada pela diferença, após a determinação das frações 

anteriores. 

 

5.2.2 Biológicos 

 

5.2.2.1 Perfil Alimentar e Variação de Peso  

 

Para determinação do Perfil Alimentar, foi realizada a pesagem dos 

animais duas vezes na semana em balança FILIZOLA®, com capacidade 

máxima de 3 kg e precisão de 0,5g. Os animais eram pesados individualmente, 
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suspensos pelo terço distal caudal e colocados em recipiente de polipropileno 

com a balança previamente tarada, determinando-se assim a variação de peso 

dos mesmos (Soares, 2005). As rações ofertadas foram pesadas na mesma 

balança em dias alternados para verificar a quantidade ingerida de cada 

animal. Contabilizou-se a oferta e o resto de ração dos animais, assim como a 

ingestão de etanol, medida através da diferença entre a oferta e o resto do 

mesmo, aferido em provetas. 

 

5.2.3 Bioquímicos 

 

5.2.3.1 Determinação das provas hepáticas, perfil lipídico e interleucina dos 

animais 

 

Para determinação das provas hepáticas dos animais que sofreram 

injúria hepática, foram quantificados os valores de aspartato aminotransferase 

(AST), alanina aminotransferase (ALT), proteínas totais (PT), albumina (ALB), 

lipase (LIP), amilase (AMI), bilirrubinas (total – BT, direta – BD e indireta – BI) e 

fosfatase alcalina (FAL). 

Para o perfil bioquímico dos ratos, foram determinados os valores de 

colesterol total (CT), lipoproteína de alta densidade (HDL-c), lipoproteína de 

baixa densidade (LDL-c) e triglicerídios (TGL), assim como a glicose sérica 

(GLI) e o ácido úrico dos ratos sadios. 

Para tais dosagens, foram utilizados Kits Cinéticos da BIOCLIN 

(Quibasa-Química Básica Ltda) e a leitura das amostras foi feita em 

espectrofotômetro Biospectro SP- 220 no LABNE/UFF. 

Da mesma forma, para determinação da influência da semente de 

linhaça no processo inflamatório característico das injúrias hepáticas, foram 

quantificados os valores de Interleucina – 6 (IL-6) dos machos que consumiram 

etanol como fonte líquida exclusiva e em seus respectivos controles. Esta 

citocina foi dosada pelo Enzyme-linked Immunosorbent assay Kit (USCN), 

específico para ratos (Rat Interleukin 6), com mínimo detectável de 6,3pg/mL. 
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5.2.3.2 Dosagem de capacidade antioxidante e peroxidação lipídica 

 

Para determinação da capacidade antioxidante da semente de linhaça, 

foi determinada no soro dos animais que receberam etanol e em seus 

controles, a expressão da enzima Superóxido desmutase (SOD). A atividade 

desta enzima é definida pela capacidade que possui em inibir um sistema de 

detecção que reage com o O2, transformando-o em H2O2. Foi medida a inibição 

desta reação, lida espectrofotometricamente (Jamef®) a 480nm. 

A determinação da peroxidação lipídica foi realizada mediante 

quantificação dos aldeídos formados pela degradação dos hidroperóxidos, 

usando como reagente o ácido tiobarbitúrico (TBARS). 

 

5.2.4 Histológicos 

 

Após o sacrifício dos animais, os fígados foram removidos, secados em 

papel de filtro e pesados. Depois foram armazenados em solução de formalina 

e em seguida um fragmento significativo (cerca de 6,0 cm2) dos lobos direito e 

esquerdo foram fixados em formol 10% e, em seguida, seccionados, 

embebidos em parafina e corados pelo método histológico da hematoxilina & 

eosina de acordo com Cotran et al. (1994). 

Para estudo da influência da semente de linhaça na instalação de uma 

esteatose hepática gordurosa, utilizou-se o corante Sudan Black, capaz de 

demonstrar os glóbulos gordurosos associados ao tecido. 

 As alterações celulares encontradas neste material foram avaliadas por 

um médico anátomo-patologista, lidas em microscópio óptico (Bx41 Olympus) 

observando - se a presença de esteatose, fibrose, hepatites, cirrose ou 

hepatocarcinogênese. Esta análise foi conduzida no Laboratório de Nutrição 

Experimental (LABNE/UFF). 
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5.2.5 Estatísticos 

 

Em ambos os experimentos, aos dados, aplicou-se Anova ou Kruskal-

Wallis para comparação de vários grupos e Wilcoxon para comparação não 

paramétrica entre dois grupos, no nível de p<0,05, utilizando-se o Software 

SPlus versão 6.0. Os dados estão apresentados na forma de média±desvio 

padrão em tabelas e gráficos.  
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6 RESULTADOS 

 

6.1 COMPOSIÇÃO CENTESIMAL DAS RAÇÕES EXPERIMENTAIS 

 

De acordo com as análises químicas, as rações utilizadas em nosso 

trabalho atenderam as recomendações do Instituto Americano de Nutrição 

(AIN) (Reeves et al, 1993), para os teores de macronutrientes (proteínas, 

carboidratos e lipídios), assim como foram isocalóricas. 
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Tabela 2. Composição centesimal das rações experimentais, representada em 

g∕100g de dieta 

 

Composição Rações 

química Linhaça/Linhaça 

Modificada/Linhaça 

Etanol(GL/GLINMOD/GLE) 

 

Caseína/Caseína 

Normal/Caseína 

Etanol 

(GC/GCASNOR/GCE) 

Caseína 

Modificado 

(GCASMOD) 

 

Umidade (%) 1,95 ± 0,08 2,23 ± 0,04 2,35 ± 0,03 

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

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

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

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

Carboidrato(%)* 64,77 70,91 64,92 

VET**(Kcal) 405,10 392,83 404,79 

 
Experimento 1 - GC/GCASNOR, ração à base de caseína; GLINMOD, ração à base de 

caseína, acrescida de farinha de linhaça, GCASMOD, ração à base de caseína acrescida de 

fibra e lipídio. 

Experimento 2 – GC, ração à base de caseína; GCE, ração à base de caseína e etanol como 

fonte liquida exclusiva; GL, ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça; GLE, 

ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça e etanol como fonte liquida exclusiva. 

Os valores apresentados referem-se às médias e desvios padrões de 3 determinações; 
*calculado pela diferença; 

†
fator de conversão de 6,25. **VET, Valor Energético Total. 

 

6.2 EXPERIMENTO 1 

 

Neste experimento, realizado com animais machos adultos, objetivou – 

se observar a influência da semente de linhaça nos parâmetros bioquímicos de 

ratos saudáveis, cujos resultados estão descritos a seguir. 
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6.2.1 Variação de peso e perfil alimentar dos animais 

 

Na Tabela 3, observamos que o consumo de ração e de proteína do 

GLINMOD foram estatisticamente inferiores (p=0,000) aos demais grupos, o 

que se refletiu em uma variação de peso também inferior. O consumo médio 

de energia diário (Kcal/g/dia) deste grupo também foi inferior aos demais, que 

se apresentaram equivalentes neste e nos demais quesitos. É importante 

ressaltar que o grupo que recebeu suplementação com a semente de linhaça 

apresentou valores inferiores para todos os dados estudados. 

 

Tabela 3 - Variação de peso, consumo de ração, consumo de proteína e 

consumo médio de energia diário por ganho de peso (Kcal/g/dia)  

Dados Grupos Experimentais   

 GLINMOD GCASNOR  GCASMOD Pvalor Significância 

Consumo de 

Ração (g) 1555,60 ± 9,9* 1844,10 ± 0,1 1707,10 ± 10,8 

 

0,000 

 

S 

Consumo de 

proteína (g) 155,40 ± 0,99* 184,40 ± 0,1 170,70 ± 1,08 

 

0,000 

 

S 

Variação de 

peso (g) 274,30±8,56* 390,50±12,2 376,20 ± 15,35 

 

       0,000 

 

         S 

Kcal/g/dia 
32,70 ± 8,56* 40,40 ± 12,2  37,40 ± 15,35   0,000 S 

      

GCASNOR, ração à base de caseína; GLINMOD, ração à base de caseína, acrescida de 

farinha de linhaça, GCASMOD, ração à base de caseína acrescida de fibra e lipídio. 

*
Símbolos diferentes na mesma coluna denotam significância estatística ao nível de p<0,05  
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6.2.2 Perfil bioquímico 

 

Nos valores de colesterol total descritos na Tabela 4 não foram 

observadas diferenças entre os grupos (p=0,440). Os valores de HDL-c, 

representados também na Figura 2, demonstram que o GLINMOD 

apresentou valores médios superiores (p=0,000) em 19% em relação aos 

outros grupos, especialmente ao GCASNOR. Já em relação aos valores de 

LDL-c (Figura 3), vemos que o GLINMOD apresentou-se inferior (p=0,024) 

ao GCASNOR e ao GCASMOD com redução média de 20% em relação ao 

último, enquanto, ao analisar os valores de triglicerídios séricos, vemos que 

não houve diferença (p=0,086) entre os grupos experimentais.  

Observando os valores de glicose sérica dos animais, descritos na 

Tabela 4 e também na Figura 4, observamos que o GLINMOD apresentou-se 

inferior (p=0,008), com uma redução média de 38%, aos demais grupos, sendo 

o GCASNOR semelhante ao GCASMOD. De forma semelhante, em relação 

aos valores de ácido úrico ilustrados na Tabela 4, percebemos que o 

GLINMOD foi inferior (p=0,027) ao GCASMOD, porém semelhante ao 

GCASNOR.  
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Tabela 4 – Perfil bioquímico dos animais sadios ao final de 180 dias  

Dados Grupos Experimentais   

 GLINMOD GCASNOR  GCASMOD pvalor Significância 

Glicose 

(mg/dL) 98,62 ± 13,45* 142,37 ± 5,74 159,25 ± 8,41 

 

0,008 

 

S 

Colesterol Total 

(mg/dL) 56,50 ± 3,24 68,00 ± 2,80 67,87 ± 4,20 

 

0,440 

 

N 

HDL-c  

(mg/dL)   77,60± 0,70* 62,90±0,86     63,30 ± 1,19 

      

       0,000 

         

         S 

LDL-c  

(mg/dL) 29,57 ± 2,14* 37,25 ± 3,50 37,62 ± 4,94 

 

0,024 

 

S 

   TGL       

(mg/dL) 51,50 ± 5,62 66,87 ± 5,25 68,75 ± 6,18 

 

0,086 

 

N 

Ácido úrico 

(mg/dL) 1,25 ± 0,12* 1,81 ± 0,16 1,68 ± 0,14 

 

0,027 

 

S 

GCASNOR, ração à base de caseína; GLINMOD, ração à base de caseína, acrescida de 

farinha de linhaça, GCASMOD, ração à base de caseína acrescida de fibra e lipídio. 

*
Símbolos diferentes na mesma coluna denotam significância estatística ao nível de p<0,05  
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Figura 2 - Concentração sérica de HDL-c dos animais (mg/dL) ao final do experimento. 

* 



45 

 

CASMOD CASNOR LINMOD

GRUPO

25

30

35

40
L

D
L

 

Figura 3 - Concentração sérica de LDL-c dos animais (mg/dL) ao final do experimento. 
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Figura 4 - Concentração sérica de Glicose dos animais (mg/dL) ao final do experimento. 
 

  

É valido destacar que, objetivando avaliar a influência da semente de 

linhaça nos parâmetros bioquímicos de animais saudáveis e esta mesma 

influência em animais que sofreram injúria hepática, neste trabalho foi realizado 

* 

* 
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um experimento subsequente ao primeiro, cujos resultados estão descritos a 

seguir. 

 

6.3 EXPERIMENTO 2 

 

6.3.1 Variação de peso e perfil alimentar dos animais 

 

Neste experimento, procurou-se avaliar a influência da semente de 

linhaça em animais submetidos à injúria hepática induzida por etanol. Como 

descrito na Tabela 5 e na Figura 5, é importante salientar que entre os grupos 

que consumiram etanol como fonte liquida exclusiva, o GLE apresentou 

consumo superior (p=0,000) de etanol (mL e mL/dia) ao GCE. Ao se tratar do 

consumo de ração (g e g/dia) dos animais, podemos observar que o GL obteve 

consumo superior (p=0,000) aos dos demais grupos, sendo GC e GCE e GLE 

semelhantes entre si (Figura 6), fato que não refletiu na Variação de Peso dos 

animais, uma vez que os grupos se apresentaram semelhantes entre si. 

 

Tabela 5 – Variação de peso (g), Consumo de ração (g), Consumo de 

Ração/g/dia, Consumo de etanol (ml) e Consumo de etanol/ml/dia 

 

Dados                         Grupos Experimentais    

 GC GCE  GL GLE p valor Significância 

Variação de 

peso (g) 280,6± 0,05 260,0± 0,16 260,0± 0,05 272,0± 0,08 

 

0,510 

 

N 

Consumo de 

ração (g) 1241,7±0,15 1098,8±0,34 1456,4±0,07 1204,7±0,20 

 

0,000* 

 

S 

Cra/g/dia 20,7± 1,38 18,3± 2,24 24,2± 8,64 20,0± 3,82 0,000* S 

Consumo de 

etanol (mL) - 1230,4±7,50 - 1635,8±4,27 

 

0,000* 

 

S 

Consumo de 

etanol/mL/dia - 20,5± 0,99 - 27,2 ± 0,02 

 

0,000* 

 

S 

       

GC - ração à base de caseína; GCE – ração à base de caseína e etanol como fonte liquida 

exclusiva; GL - ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça; GLE - ração à base 
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de caseína, acrescida de farinha de linhaça e etanol como fonte liquida exclusiva.Cra – 

consumo de ração. 
*
Símbolos diferentes na mesma coluna denotam significância estatística ao 

nível de p<0,05.  

 

GC GCE GL GLE

Grupo

15

17

19

21

23

25

C
ra

.g
.d

ia

 

Figura 5 – Consumo de ração (g) por dia dos animais ao longo do experimento. 
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Figura 6 – Consumo de etanol (mL) por dia dos grupos ao longo do experimento. 
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Ao analisarmos os parâmetros bioquímicos dos animais descritos na 

Tabela 6, vemos que, após 60 dias de experimento, os valores das bilirrubinas 

e FAL do grupo GL apresentaram – se inferiores aos demais grupos, sendo o 

GL até 43% inferior ao GCE, grupo que sofreu injúria hepática e não recebeu 

suplementação com semente de linhaça. 
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Tabela 6 – Perfil bioquímico dos animais após 60 dias de experimento 

Dados                         Grupos Experimentais    

 

GC GCE  GL 

 

GLE 

p 

valor 

 

Significância 

ALB 

(mg/dL) 

3,86 ± 

 0,05 

4,02 ±  

0,16 

3,94 ± 

 0,05 

3,98 ±  

0,08 

0,113 N 

PT 

 (mg/dL) 

6,06 ± 

 0,15 

6,24 ± 

 0,34 

6,00 ±  

0,07 

6,16 ±  

0,20 

0,343 N 

AST 

(mg/dL) 

186,60± 

41,38 

197,60± 

52,24 

133,40± 

38,64 

198,80± 

53,82 

0,131 N 

ALT 

(mg/dL) 

56,00 ±  

3,47 

80,00 ±  

7,50 

75,00 ±  

7,50 

50,00 ±  

4,27 

0,234 N 

AMI 

(mg/dL) 

730,80± 

96,15 

729,60± 

67,99 

674,20± 

40,79 

690,2 ±  

56,02 

0,478 N 

LIP 

 (mg/dL) 

9,02 ± 

 2,36 

10,54 ± 

 2,83 

11,42 ±  

1,41 

10,84 ± 

 0,90 

0,316 N 

FAL 

(mg/dL) 

135,20± 

23,70 

156,40± 

75,28 

89,20± 

11,94 

183,00± 

28,57 0,020* 

 

S 

BD  

(mg/dL) 

0,04 ± 

 0,00 

0,10 ±  

0,01 

0,04 ± 

 0,02 

0,06 ±  

0,00 0,013* 

 

S 

BI 

 (mg/dL) 

0,01 ± 

 0,00 

0,08 ±  

0,04 

0,03 ±  

0,02 

0,06 ± 

 0,03 0,018* 

 

S 

BT  

(mg/dL) 

0,06 ±  

0,05 

0,18 ±  

0,04 

0,08 ±  

0,05 

0,12 ±  

0,03 0,006* 

 

S 

LDL-c 

(mg/dL) 

4,46 ± 

 0,62 

3,84 ± 

 0,43 

4,46 ±  

0,79 

3,60 ±  

1,20 0,266 

 

N 

TGL 

(mg/dL) 

48,00 ±  

2,91 

77,00 ±  

1,60 

 37,00 ±  

0,93 

52,00 ±  

1,97 0,029* 

 

S 

CT  

(md/dL) 

41,00 ± 

 2,34 

46,00 ±  

6,40 

36,60 ±  

2,70 

41,00 ±  

9,20 0,137 

 

N 

GC - ração à base de caseína; GCE – ração à base de caseína e etanol como fonte liquida 

exclusiva; GL - ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça; GLE - ração à base 
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de caseína, acrescida de farinha de linhaça e etanol como fonte liquida exclusiva. 
*
Símbolos 

diferentes na mesma coluna denotam significância estatística ao nível de p<0,05.  

Em relação ao perfil lipídico dos animais, podemos observar que os 

valores de HDL-c, demonstrados na Figura 7, mostram uma superioridade dos 

grupos suplementados com linhaça frente aos demais grupos, sendo GC – 

9,80±1,64, GCE – 12,20±1,78, GL – 15,00±1,87, GLE – 17,20±2,86 (p=0,001). 

De forma também significante, é possível observar que os grupos que 

receberam suplementação com a semente também tiveram os valores de TGL 

diminuídos (Tabela 6). Os valores de LDL-c (p=0,061) e CT (p=0,066) não se 

apresentaram significativamente diferentes entre os grupos.     

Ao observarmos os valores de glicose dos grupos ao final do 

experimento, ilustrados na Figura 8, vemos que os grupos que receberam 

linhaça como suplementação, apresentaram valores inferiores deste parâmetro, 

sendo o GL (101,60±22,22) até 39% inferior, quando comparamos seus dados 

aos dos animais do GCE (165,60±12,23), sendo GC – 129,00±15,02 e GLE – 

121,20±6,00).. 

GC GCE GL GLE
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Figura 7 – HDL – c (mg/dL)dos animais ao final de 60 dias de experimento. 
 

* 

* 
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Figura 8 – Glicose (mg/dL)dos animais ao final de 60 dias de experimento. 
 

De forma semelhante, vemos na Figura 9 que os grupos que receberam 

semente de linhaça mostraram-se inferiores em relação aos seus respectivos 

grupos controles para os valores de IL-6, um comprovado marcador 

inflamatório, sendo GC – 154,90±13,04, GCE – 240,80±22,23, GL – 

130,40±12,22 e GLE – 192,17±16. 
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Figura 9 – IL-6 (pg/dL) dos animais ao final de 60 dias de experimento. 

 

 

* 

* 
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6.3.3 Análises histológicas 

 

 Neste trabalho, com o objetivo de observar-se a presença de 

esteatose, fibrose, hepatites, cirrose ou hepatocarcinogênese, foram realizadas 

análises histopatológicas do fígado dos ratos que receberam etanol como fonte 

liquida exclusiva. Tal metodologia foi levada a cabo por coloração rotineira, 

através do uso dos corantes hematoxilina-eosina.  

                  Podemos observar na Figura 10, que ilustra exemplos 

representativos nas análises histopatológicas realizadas nos grupos, que os 

animais que foram submetidos à injúria com etanol apresentaram os núcleos 

dos hepatócitos maiores e citoplasma pálido, certamente pelo acúmulo de água 

(edema) no citoplasma, processo também denominado de degeneração 

hidrópica, que se apresentou de forma menos intensa no GLE, sugerindo uma 

ação desta semente na instalação prévia de um processo necrótico.  

 

 

Figura 10 - Ilustrações dos resultados histopatológicos obtidos nos grupos por coloração HE 
(H&E Stain x 200). 

GC - ração à base de caseína; GCE – ração à base de caseína e etanol como fonte liquida 
exclusiva; GL - ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça; GLE - ração à base 

de caseína, acrescida de farinha de linhaça e etanol como fonte liquida exclusiva. 

  

50 m 
50 m 

50 m 50 m 
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 Para estudo da influência da semente de linhaça na instalação de 

uma esteatose hepática gordurosa, utilizou-se o corante Sudan Black, capaz de 

demonstrar os glóbulos gordurosos associados ao tecido. Na Figura 11, vemos 

que os grupos suplementados com semente de linhaça apresentaram menos 

glóbulos gordurosos quando comparados aos demais, caracterizando a 

capacidade desta de prevenir a instalação de uma esteatose, mesmo em 

situações de injúria hepática, sendo GC – 3,16% de glóbulos gordurosos, GCE 

– 6,53%, GL – 0,42% e GLE – 1,63%.   

 

 

Figura 11 – Presença de glóbulos de gordura nos grupos experimentais, quantificados por 
coloração Sudan Black (SB Stain x 200). 

GC - ração à base de caseína; GCE – ração à base de caseína e etanol como fonte liquida 
exclusiva; GL - ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça; GLE - ração à base 

de caseína, acrescida de farinha de linhaça e etanol como fonte liquida exclusiva. 
 

 
6.3.4 Potencial antioxidante e peroxidação lipídica 

 

Ao analisarmos o potencial antioxidante da semente de linhaça, através 

da quantificação da enzima SOD (Tabela 7), podemos observar que os grupos 

que receberam esta como suplementação, obtiveram valores estatisticamente 

superiores (p=0,000) aos demais grupos, evidenciando seu potencial 
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antioxidante, que se destaca em situações de extresse oxidativo, como 

occorrida neste experimento, onde os animais dos grupos GCE e GLE 

sofreram injúria hepática pelo consumo crônico de etanol.  

Vale ressaltar que, avaliando os valores de TBARS descritos na Tabela 

7, vemos que os grupos com linhaça apresentaram-se numericamente 

superiores aos demais, porém isso só foi significante quando comparamos tais 

valores aos do grupo GCE. Especula-se que, embora a semente de linhaça 

tenha conhecida capacidade antioxidante associada a sua grande 

concentração de 3 e do fitoestrógeno SDG, por ter uma grande quantidade de 

ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs), isso pode favorecer a ocorrência de 

peroxidação lipídica. Portanto, mesmo com tais substâncias antioxidantes, a 

grande concentração de PUFAs agindo como substrato para ocorrência do 

ranço oxidativo favorece a elevação do níveis de TBARS nos grupos com esta 

oleaginosa. 

 
 Tabela 7 – Expressão da enzima Superóxido desmutase e Peroxidação 

Lipídica dos animais 

Dados                         Grupos Experimentais    

 

GC GCE  GL 

 

GLE 

 

pvalor 

 

Significância 

SOD 

(mg/proteína) 14,68±0,05 15,42±0,16 19,01±0,05 18,66±0,08 

 

0,000* 

 

S 

TBARS 

( mol/mg de 

proteína) 1,20±0,10 0,96±0,34 1,36±0,07 1,29±0,20 

 

 

0,063* 

 

 

S 

 GC - ração à base de caseína; GCE – ração à base de caseína e etanol como fonte liquida 
exclusiva; GL - ração à base de caseína, acrescida de farinha de linhaça; GLE - ração à base 

de caseína, acrescida de farinha de linhaça e etanol como fonte liquida exclusiva. 
*
Símbolos diferentes na mesma coluna denotam significância estatística ao nível de p<0,05 
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7 DISCUSSÃO 

 

Estudos prévios têm mostrado o papel antioxidante da semente de 

linhaça, que se deve primordialmente a capacidade de substâncias como o 

fitoestrógeno SDG e o ácido graxo 3, presentes em grande concentração 

nesta oleaginosa, de reduzir a ação de radicais livres, desta forma, prevenindo 

a instalação de processos inflamatórios (Ghule, 2012; Zanwar, 2010). Tendo 

em vista tal fato, este trabalho procurou avaliar a ação da suplementação da 

semente de linhaça em animais saudáveis e animais que tenham passado por 

um processo de injúria hepática. 

Não existe na literatura um consenso quanto à suplementação da 

semente de linhaça. Neste trabalho, as rações foram formuladas com, 

aproximadamente, 25% dessa semente na forma de farinha, para melhor 

aproveitamento das suas propriedades funcionais.  

Vemos no primeiro experimento que o consumo de ração e de proteína 

do GLINMOD foi estatisticamente inferior (p=0,0001) aos demais grupos, o que 

se refletiu em uma variação de peso também inferior. O consumo médio de 

energia diário (Kcal/g/dia) deste grupo também foi inferior aos demais, que se 

apresentaram equivalentes neste e nos demais quesitos.  

De forma diferente ao descrito no nosso trabalho, onde a semente de 

linhaça influenciou de forma negativa o desenvolvimento dos animais sadios 

(Experimento 1), Baranowski et al. (2012), ao suplementar a dieta de animais 

da variedade Zucker com semente de linhaça como fonte de ácidos graxos 

poliinsaturados, não observou alterações no consumo de ração ou variação 

ponderal dos animais, que foi semelhante para seus grupos experimentais.Já 

Leite et al. (2011), estudando a influência da semente de linhaça no 
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crescimento cerebral de ratos filhotes, observou que a mesma também 

influenciou negativamente o crescimento de seus ratos alimentados com 

linhaça, que por consumirem menos ração, apresentaram menor ganho de 

peso. Tal fato foi justificado pelos autores como associado a grande quantidade 

de fibras apresentada pela oleaginosa, que causa saciedade e, 

consequentemente, reduz o consumo de ração pelos animais.   

 Acerca dos valores de perfil lipídico dos animais sadios, não foram 

observadas diferenças entre os grupos (p=0,0444) quanto aos valores de 

colesterol total e triglicerídios séricos. Os valores de HDL-c, demonstram que o 

GLINMOD apresentou valores médios superiores (p=0,0001) em 19% em 

relação aos outros grupos, enquanto se apresentou inferior (p=0,024) ao 

GCASNOR e ao GCASMOD com redução média de 20% em relação ao último 

para os valores de LDL–c. 

 Da mesma forma, Kristensen et al. (2011) também observou esse 

potencial hipolipidêmico da linhaça em jovens sadios, fato que  corrobora com 

o descrito em nosso trabalho, onde a semente apresentou este potencial para 

os valores de HDL-c e LDL-c. 

 Figueiredo et al. (2009) ao avaliar a ação da linhaça sobre mudanças na 

lactação, adiposidade e homeostase glicêmica de filhotes alimentados com 

esta semente observou que, mesmo após o pequeno espaço de tempo de 21 

dias, a linhaça foi capaz de reduzir os níveis de colesterol total e triglicerídios 

dos animais. Tais autores também descrevem em seu trabalho um potencial da 

semente em reduzir a glicemia dos animais, o que foi descrito também neste 

experimento, uma vez que observamos que o GLINMOD apresentou-se inferior 

(p=0,008), com uma redução média de 38%, aos demais grupos para os 

valores de glicose sérica.  

Cunanne et al. (1993), ao estudar propriedades funcionais da linhaça, 

observou que esta foi capaz de reduzir a glicemia de homens jovens saudáveis 

em 27%. Este mesmo autor atribuiu esta capacidade à mucilagem contida 

nesta semente, concluindo que seu estudo seria de grande importância na 

fabricação de novos produtos alimentícios para pacientes diabéticos.   

Diferente de Cunnanne et al. (1993), Stuglin & Prasad (2005) não 

encontraram modificação nos níveis de glicose sérica de homens saudáveis 

recebendo dietas suplementadas com a semente de linhaça.  
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 Clapauch et al. (2002) relatou que a semente de linhaça é a fonte mais 

rica de lignanos na natureza, possuindo em média 52,7 mg de lignano/100g.  À 

estes lignanos têm sido relacionado efeito antioxidante e hipolipidêmico. Seu 

principal precursor, o Secoisolariciresinol Diglicosídeo (SDG) foi relatado por 

Prasad (1999) como potente redutor do LDL-c em ratos hipercolesterolêmicos.  

 Prasad (2005), ao estudar o efeito hipocolesterolêmico e 

antiaterogênico dos lignanos extraídos da semente de linhaça, concluiu que 

estes foram capazes de reduzir a lesão ateroesclerótica induzida por uma dieta 

rica em colesterol. Este autor atribuiu a redução da lesão arterosclerótica à 

diminuição do estresse oxidativo causado por este fitoestrógeno. 

 Bierenbaun et al. (1993) demonstraram redução de LDL-c de 19% 

após consumo diário de 3 meses de 15g de semente de linhaça. Com 4 

semanas de 30g diárias de ingestão desta semente, Cunanne (1993) obteve 

redução de 12%, enquanto Lucas et al. (2002), após 3 meses de ingestão 

diária de 40g da semente, encontrou redução de apenas 6% em mulheres pós-

menopausadas. Assim vemos que, neste estudo, encontramos maiores 

percentuais de redução de LDL-c, mesmo tendo sido utilizado em nosso 

protocolo experimental apenas 25% de semente de linhaça. 

 Sugere-se que esse efeito hipolipidêmico relacionado à semente de 

linhaça também possa estar relacionado a um aumento da expressão de 

RNAm para receptor de LDL-c em células mononucleares, além de aumento da 

função tireoidiana, o que pode ser atribuído à proteína vegetal encontrada 

nesta semente (Potter et al., 1996).  

  Sabe-se ainda que dietas ricas em frutas e vegetais previnem contra 

diversas patologias e, particularmente, doenças cardiovasculares (Perez-

Rodrigo et al., 2006). Substâncias antioxidantes presentes na dieta, bem como 

a presença de fibras alimentares são, provavelmente, os responsáveis por esse 

efeito protetor (Ross & Kasum, 2002). Estudos epidemiológicos têm 

evidenciado a relação inversa entre a ingestão habitual de fibras alimentares e 

o risco de doenças cardiovasculares (Anderson & Hanna, 1999). As fibras 

alimentares, especialmente as fibras solúveis, efetivamente reduzem os níveis 

plasmáticos de LDL-c, o que pode contribuir de maneira direta na proteção 

contra as doenças cardiovasculares (Marlett et al., 2002). 
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 Os resultados encontrados por Babu et al. (2000) assemelham-se aos 

descritos neste experimento em relação aos níveis de triglicerídios. Apesar de 

toda evidência do potencial hipolipidêmico da semente de linhaça, este autor 

não encontrou nenhuma modificação nos níveis de triglicedídios dos animais 

alimentados com ração adicionada desta semente, assim como descrito neste 

experimento com animais sadios. 

Leite et al., (2012) demonstraram o risco potencial de uma associação 

de valores elevados de colesterol, glicose e ácido úrico e doenças crônicas, 

como câncer, diabetes, doenças coronarianas e inflamatórias. Neste ensaio, 

vimos que a semente de linhaça também foi capaz de diminuir os valores de 

ácido úrico de animais que a receberam como suplementação. Pelos dados 

obtidos, percebemos que o GLINMOD foi inferior (p=0,0274) ao GCASMOD, 

porém semelhante ao GCASNOR quanto ao ácido úrico determinado. 

 Maxwell & Bruinsma (2001) apontam para uma relação entre a 

hiperuricemia e o risco do desenvolvimento de doenças cardiovasculares, 

embora ainda não esteja esclarecido se esta correlação é independente de 

outros fatores de risco. Sabe-se que a hiperuricemia está relacionada à idade 

avançada, é mais frequente no sexo masculino, além de ter relação íntima com 

dislipidemias, obesidade, hiperinsulinemia, diabetes mellitus, intolerância à 

glicose e progressão de hipertensão arterial. 

 Neste estudo obtivemos redução de 31%, se compararmos os valores do 

GLINMOD aos do GCASMOD, sugerindo a importância da semente na redução 

dos níveis de ácido úrico. Bhathena et al. (2002), ao compararem os efeitos da 

proteína da semente de linhaça e da soja nos níveis de ácido úrico de ratos 

normo e hiperlipidêmicos, observou uma redução destes níveis no grupo com a 

semente de linhaça bem superior à da soja, sendo esta de aproximadamente 

25% para os ratos normolipidêmicos e de 12% para os hiperlipidêmicos. 

Quando observamos os dados de crescimento dos animais que sofreram 

injúria hepática (Experimento 2) associada ao consumo de etanol vemos que 

entre os grupos que consumiram etanol como fonte liquida exclusiva, o GLE 

apresentou consumo superior (p=0,000) de etanol (mL e mL/dia) ao GCE. Ao 

se tratar do consumo de ração (g e g/dia) dos animais, podemos observar que 

o GL obteve consumo superior (p=0,0001) aos demais grupos, o que não foi 

refletido na variação de peso dos animais, que foi semelhante entre os grupos. 
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Ou seja, diferentemente do evidenciado no experimento 1, realizado com os 

animais saudáveis, a semente de linhaça não influenciou negativamente no 

crescimento dos ratos. Porém, vale a pena ressaltar a diferença de tempo em 

que os ensaios foram levados a cabo, onde o primeiro foi realizado com 

animais sadios por 180 dias e o segundo, com animais injuriados, por 60 dias, 

o que sugere que a semente possa apresentar tal afeito apenas quando 

utilizada por um longo período de tempo.   

Fernandes et al. (2011) observaram em seu experimento que a proteína 

da semente de linhaça não é capaz de promover um crescimento adequado de 

ratos, quando comparada a outras proteínas de origem vegetal. Tais autores 

avaliaram este fato através da utilização do Coeficiente de Eficácia Proteica de 

filhotes alimentados com semente de linhaça.  

Ao analisarmos os parâmetros bioquímicos dos animais, vemos 

diferença apenas para os valores das bilirrubinas dos grupos GC e GL, que 

apresentaram – se inferiores aos demais grupos e FAL (Fosfatase Alcalina), 

cujo GL apresentou redução de FAL em até 51% quando comparado ao GLE, 

grupo que sofreu injúria hepática. Tal fato já era esperado, uma vez que em 

situações de injúria hepática, é comum que o organismo reaja, evidenciando tal 

injúria pelos parâmetros bioquímicos hepáticos, como a FAL. 

Em relação aos valores de HDL-c, os grupos alimentados com linhaça 

demonstraram superioridade frente aos demais, o que ocorreu mesmo no GLE, 

que recebeu etanol como fonte exclusiva, sugerindo que a semente manteve 

sua capacidade de aumentar o HDL-c, como descrito no Experimento 1, 

mesmo em condições associadas a injúria hepática. De forma também 

significante, é possível observar que os grupos que receberam suplementação 

com a semente também tiveram os valores de TGL diminuídos. 

Riediger et al. (2008) sugeriram em seu experimento que este potencial 

de elevação de HDL-c e redução dos níveis de LDL-c, CT e TGL da semente 

de linhaça esteja associada uma relação inferior de n6:n3, o que facilita sua 

ação antiinflamatória. 

Ao observarmos os valores de glicose dos grupos ao final do 

experimento, vemos que os grupos que receberam linhaça como 

suplementação, apresentaram valores inferiores em até 38% para este 

parâmetro, assim como evidenciado no primeiro experimento, realizado com 
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animais saudáveis, também demonstrando a capacidade hipoglicemiante da 

semente mesmo em situações de injúria. 

Vale a pena ressaltar que no primeiro experimento, procurou – se utilizar 

o GCASMOD, adicionado com fibras e lipídios, de forma que se assemelhasse 

ao GLINMOD, para que tal diferença de composição química não influenciasse 

nos parâmetros estudados. Porém, nos estudos pilotos deste segundo 

experimento, realizados já sem tal grupo, observamos que este era 

desnecessário, visto que a semente apresentava influência positiva em alguns 

parâmetros, mesmo nos animais que receberam o etanol como fonte exclusiva. 

Desta forma, optamos, eticamente, por retirar tal grupo deste experimento e, 

por isso, que ele não é descrito aqui.    

 As consequências patológicas do consumo crônico de etanol são 

multifatoriais e multisistêmicas, sendo que pode apresentar graves efeitos 

negativos no fígado, além de prejudicar o funcionamento de um vasto número 

de células e tecidos (Molina et al., 2003).   

           Neste trabalho, pudemos observar que os animais que foram 

submetidos à injúria com etanol apresentaram os núcleos dos hepatócitos 

maiores; células com aumento de volume (tumefeitas) e citoplasma pálido, com 

aspecto granuloso, acidófilo ou vacuolizado, além da presença de vacúolos 

opticamente vazios na coloração de hematoxilina-eosina (HE) - certamente 

pelo acúmulo de água (edema intracelular) no citoplasma. Estas características 

se apresentaram de forma menos intensa no GLE, sugerindo uma ação desta 

semente na instalação prévia de um processo de lesão irreversível (morte 

celular), com a persistência da agressão pelo etanol.  

            De forma semelhante, Dugani et al. (2012), avaliando os efeitos da 

linhaça em lesões gástricas induzidas pelo consumo crônico de etanol, 

observaram que o óleo deste semente foi capaz de proteger o aparecimento de 

tais lesões, assim como de reduzir a severidade das lesões já instaladas, o que 

associou com o potencial antioxidante atribuído a esta semente. 

            Neste trabalho, optou-se por trabalhar com baixas doses de etanol 

(10% v/v), que embora baixas, sejam suficientes por caracterizar um etilismo 

crônico, se utilizada por um tempo superior a 30 dias em ratos adultos. 

Concentrações superiores de etanol (40% v/v) resultam em esteatose, hepatite 

alcoólica, necrose e fibrose, características de doença hepática alcoólica 
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(Aguiar et al., 2009). Embora tais lesões não sejam encontradas em 

concentrações mais baixas de etanol, neste trabalho sua presença foi avaliada 

através das análises histológicas, sendo a presença de esteatose avaliada 

especificamente através da utilização do corante Sudan Black, capaz de 

demonstrar os glóbulos gordurosos associados ao tecido.   

           Nos dados, vemos que os grupos suplementados com semente de 

linhaça apresentaram menos glóbulos gordurosos quando comparados aos 

demais, caracterizando a capacidade desta de prevenir a instalação de uma 

esteatose, mesmo em situações de injúria hepática, dados que se assemelham 

aos descritos por Yang et al. (2012), que, utilizando a proteína da soja em ratos 

com doença alcoólica hepática, observou que esta foi capaz de reduzir a 

incidência de esteatose nos animais que consumiram a mesma.  

  A capacidade da semente de linhaça em reduzir a incidência de 

esteatose também pode ser justificada pelo seu potencial antiinflamatório. 

Vimos neste experimento, que os grupos que receberam semente de linhaça 

mostraram-se inferiores em relação aos seus respectivos grupos controles para 

os valores de IL-6, um comprovado marcador inflamatório. Tal fato sugere a 

capacidade desta semente em reduzir o processo inflamatório, ou seja, tendo 

ação anti-inflamatória. 

  Segundo Keshavarzian et al. (2009), o estresse celular causado pelo 

consumo de etanol compromete a barreira intestinal, causando translocação 

bacteriana, estimulando a secreção de citocinas e radicais livres, resultando em 

inflamação do tecido hepático. Pacheco – Moreira et al. (2008), ao analisaram 

pacientes com falência hepática fulminante também descrevem valores 

elevados de IL-6 como processo característico da injúria hepática. 

 Desta forma, neste trabalho, associado ao processo de injúria hepática, 

encontramos valores elevados de IL-6 no grupo GCE, o que não foi observado 

no GLE, que embora tendo consumido valores superiores de etanol, 

apresentou - se significativamente inferior ao GCE, sugerindo a ação anti-

inflamatória da linhaça. 

  Almeida et al. (2011), trabalhando com rações semelhantes à utilizadas 

neste experimento, mostraram que a ração à base de semente de linhaça 

apresentava até 89% a mais de 3, quando comparada às rações à base de 

caseína. Tendo em vista o grande potencial anti-inflamatório e antioxidante 
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associado a este ácido graxo, sugere-se que as rações suplementadas desta 

apresentem o mesmo efeito.    

Para analisar o potencial antioxidante das rações com semente de 

linhaça, quantificou-se a enzima superóxido desmutase (SOD), onde podemos 

observar que os grupos que receberam esta como suplementação, obtiveram 

valores estatisticamente superiores (p<0,000) aos demais grupos, 

evidenciando seu potencial antioxidante, mesmo em situações de injúria 

hepática. 

Takenaka et al. (2003), mostraram em seu trabalho fato semelhante ao 

descrito neste experimento, onde animais alimentados com outra proteína de 

origem vegetal, a soja, apresentaram maior capacidade antioxidante que seus 

respectivos grupos controle. Além disso, também apresentaram menor 

peroxidação lipídica, medida pelos valores de TBARS no tecido hepático.  

Os valores de TBARS dos grupos de que receberam linhaça como 

suplementação neste ensaio apresentaram-se numericamente superiores aos 

demais, porém isso só foi significante quando comparamos tais valores aos do 

grupo GCE.  

De acordo com Kasote et al. (2012), a quantificação dos valores de 

TBARS permite avaliar a extensão do nível de peroxidação lipídica, acelerada 

pela presença de radicais livres. Uma vez que os mesmos estão associados a 

este processo, que tem os ácidos graxos poliinsaturados como substratos e, 

sendo a semente de linhaça grande fonte dos mesmo, tal fato justificaria os 

altos níveis de TBARS associados aos grupos com linhaça neste trabalho. 

Ainda assim, em seu experimento, tal autor descreveu uma capacidade 

desta semente na prevenção da peroxidação lipídica, quando comparada à 

grupos que sofreram injúria hepática por consumo de tetracloreto de carbono, 

sugerindo que tal ação da semente ainda é controversa. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A semente de linhaça não influenciou de forma positiva no crescimento 

de animais sadios quando utilizada por um longo período de tempo, porém não 

exerceu tal influência em ratos que sofreram injúria hepática. 

Esta semente apresenta efeito hipolipidêmico e hipoglicemiante, mesmo 

utilizada em situações de injúria hepática. 

As análises histopatológicas realizadas demonstraram o potencial desta 

oleaginosa na prevenção das injúrias hepáticas associadas ao consumo de 

etanol. 

A ação anti-inflamatória e capacidade antioxidante da linhaça ficaram 

comprovadas neste trabalho quando observamos sua atividade sobre os níveis 

de IL-6 e SOD dos animais. 

Os dados comprovam que os indicadores do consumo crônico de etanol 

podem ser minimizados por uma ingestão contínua de semente de linhaça 

(Linum usitatissinum).   
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10.1. ANEXO 1 

APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA PRIMEIRO EXPERIMENTO 
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10.2. ANEXO 2 

APROVAÇÃO COMITÊ DE ÉTICA SEGUNDO EXPERIMENTO 

 

 

 


