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RESUMO 
 
MONTEIRO, Maria Emília Lopes. Efeitos de uma dieta com teores baixo de 
carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos no fígado de ratas: análise 
bioquímica, histológica e por citometria de fluxo. 2016. 91 f. Tese (Doutorado) − 
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense, Programa de Pós-
Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para Saúde, 2016. 
 
Há algumas décadas, dietas cetogênicas como a preconizada pelo Dr. Atkins, 
composta por 0% a 20% da oferta energética fornecida por carboidratos, 55% a 65% 
por proteínas e 25% a 35% por lipídeos são usadas visando ao emagrecimento. Mais 
recentemente, a indicação foi ampliada para algumas doenças neurológicas. A hipótese 
deste estudo é que, como o fígado recebe diretamente macronutrientes da absorção 
intestinal, as modificações na composição desses componentes da dieta possam levar 
à lesão dos hepatócitos. O objetivo geral do estudo é verificar o efeito de uma dieta com 
teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos no fígado de ratas por 
análise bioquímica plasmática, histologia e citometria de fluxo do fígado. Vinte ratas, 
divididas em dois grupos, receberam dieta controle e dieta experimental. Os animais 
controles receberam dieta AIN-93M e os experimentais, dieta baseada na do Dr. Atkins, 
com carboidrato (8,44%), proteínas (57,19%), lipídeos (34,36%) e água, ad libitum, por 
oito semanas. As ratas no estro em jejum foram anestesiadas e pesadas, a glicemia 
capilar foi dosada e a coleta de sangue foi realizada para avaliar transaminases, ureia, 
creatinina, triacilglicerol, colesterol, lipoproteína de alta densidade, lipoproteína de baixa 
densidade, β-hidroxibutirato, malondialdeído, glucagon, insulina, interleucina-6 e fator 
de necrose tumoral. Seis fragmentos do fígado foram retirados e colocados em solução 
fisiológica a 0,9% para citometria de fluxo, e o restante do órgão colocado em solução 
de formalina neutra tamponada a 10% para microscopia óptica. O tecido adiposo 
branco periovariano bilateral foi retirado e pesado. Os resultados foram apresentados, 
como média e desvio padrão para a comparação, o teste t de Student, não pareado, e o 
teste ANOVA, seguido do teste de Tukey. Utilizou-se o teste de Pearson para estudos 
de correlação, sendo p<0,05 com significância. As médias de peso dos dois grupos 
aumentaram, sem diferença estatística no início e ao final. A média da ingestão de água 
foi 1,6 vezes maior no experimental. A média do consumo de dieta sempre foi 
significativamente menor no experimental, exceto na segunda semana. O peso do 
tecido adiposo foi menor no grupo experimental. Houve diferença estatística nas 
seguintes dosagens: transaminases, ureia, triacilglicerol, malondialdeído, e β-
hidroxibutirato. Com exceção do triacilglicerol, todos foram maiores no grupo 
experimental. O peso do tecido adiposo periovariano foi menor no grupo de dieta 
experimental. A média do peso do fígado foi maior no grupo experimental. O aspecto 
macroscópico do fígado foi normal em ambos os grupos, e o estudo histológico do 
grupo experimental demonstrou sinusoides hepáticos alargados, hepatócitos de 
tamanho diminuído e glicogênio hepático diminuído. Não foi identificada autofagia 
dependende de Blimp-1 no estudo. A citometria de fluxo demonstrou que, o grupo 
experimental apresentou 30,85 ± 2,20% de células inviáveis; e no controle 13,22 ± 
1,43%, com p<0,05. Houve correlação positiva entre o percentual de células inviáveis e 
malondialdeído plasmático, e negativa com triacilglicerol plasmático, o que pode sugerir 
serem estes possíveis indicadores plasmáticos de lesão hepática, associados à dieta 
experimental. Conclui-se que a dieta experimental levou à lesão hepática (apoptose) no 
estudo. 
 
Palavras-chave: Dieta do Dr. Atkins. Dieta cetogênica. Fígado. Apoptose. Ratas 
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ABSTRACT 
 
MONTEIRO, Maria Emília Lopes. Effects of a low-carbohydrate, high-protein and 
lipids diet in the liver of rats: biochemical, histological and flow cytometry. 
2016. 91 p. Thesis (PhD) − College of Pharmacy, Federal Fluminense University, 
Graduate Program in Applied Sciences to Health Products, 2016. 
 
For many decades, ketogenic diets as Atkins diet, composed of 0% - 20% calories 
from carbohydrate, 55% - 65% protein and 25% - 35% lipids have been used to 
weight loss. More recently, the indication was expanded to some neurological 
diseases. The overall objective of the study is to assess the effect of a  low-
carbohydrate, high-protein and lipids diet on the liver of rats by plasma biochemical 
analysis, histology and cytometric liver flow study.The hypothesis is that as the liver 
gets directly absorption of macronutrients, low- carbohydrates, high-protein and lipids 
diets can injure hepatocytes. Twenty female rats were divided into control diet group 
and experimental diet group. The control group received an AIN-93M diet and the 
experimental one a diet based on the Atkins's diet with carbohydrates (8.44%), 
protein (57.19%), lipids (34.36%) and water, ad libitum, for eight weeks. The rats in 
estrous cycle were anesthetized, weighted, capillary glucose was dosed and blood 
was collected for measurement of transaminases, urea, creatinine, triglycerides, 
cholesterol, high-density lipoprotein, low-density lipoprotein, β-hydroxybutyrate, 
malonaldehyde, glucagon, insulin, interleukin-6 and tumor necrosis factor. Six liver 
fragments were removed and placed in physiological solution at 0.9% for flow 
cytometry and the rest of the organ was put in a neutral buffered formalin 10% 
solution for optical microscopy. The white adipose tissue bilateral periovarian was 
pulled out and weighted. The results were presented as a mean and standard 
deviation, and the comparison between the average with Student's t-test unpaired, 
and ANOVA followed by Tukey test. Pearson's test was used for correlation studies. 
It was considered a statistically significant difference at p <0.05. The average weight 
of the two groups increased during the study. At the beginning and in the end of the 
study, there was no statistical difference in mean weight. The average water intake 
was 1.6 times higher in the experimental group. The average dietary intake was 
significantly lower in the experimental group, except in the second week. There was 
a statistical difference between the groups in only the following dosages: 
transaminases, urea, triglycerides, malondialdehyde, and β-hydroxybutyrate. Adipose 
tissue weight was smaller in the experimental group. The mean weight of liver was 
greater in the experimental. The macroscopic appearance of the liver was normal in 
both groups and the histological study demonstrated that the experimental group had 
an extended hepatic sinusoid, decreased the size of hepatocytes and decreased liver 
glycogen. Autophagy has not been identified. Flow cytometry showed statistical 
significance, in the experimental group 30.85% ± 2.20% were inviable cells while in 
the control group 13.22 ± 1.43% were, with p <0.05. There was a positive correlation 
between the percentage of non-viable cells and plasma malondialdehyde and a 
negative with plasma triglycerides suggesting that they are possible plasma 
indicators of hepatic injury associated with the experimental diet. Based on these 
results, it can be concluded that a low-carbohydrate and high-protein and lipids diet 
leads to liver damage, and apoptosis is the main cell injury process.  
 
Keywords: Atkins’ diet. Ketogenic diet. Liver. Apoptosis. Rats. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Nas últimas décadas, vem ocorrendo um aumento do peso corporal de 

adultos, adolescentes e crianças. O acréscimo da prevalência da obesidade é 

atribuído às modificações dos hábitos de vida, sobretudo dos alimentares. Observa-

se um incremento progressivo da ingestão de alimentos industrializados com 

elevado percentual de carboidratos e lipídeos (OGDEN et al., 2014). A obesidade 

tornou-se um grave problema de saúde pública, tanto nos países centrais como nos 

emergentes e periféricos. Nos Estados Unidos da América (EUA), 35% da 

população é considerada obesa e os outros 35% estão com sobrepeso (OGDEN et 

al., 2014). No Brasil, os dados demonstram 17,90% e 52,50%, respectivamente, 

entre adultos de ambos os sexos (Ministério da Saúde (MS), 2014). 

A obesidade é um importante fator de risco para diversas doenças, como 

diabetes mellitus, síndrome dos ovários policísticos, hipertensão arterial, esteatose 

hepática não alcoólica, hiperlipidemias, doenças cardiovasculares, doenças 

articulares e câncer (FRIGOLET et al., 2011). É muito frequente pessoas de todas 

as idades restringirem a ingesta calórica ou modificarem a composição dos 

macronutrientes da dieta, visando ao emagrecimento. Estima-se que um terço da 

população dos Estados Unidos já fez algum tipo de dieta (HUANG et al., 2015). 

Entre as dietas mais populares, está a preconizada há décadas pelo 

cardiologista americano Dr. Atkins, a qual pode ser definida como dieta cetogênica, 

composta por um baixo percentual de carboidratos e elevado teor de proteínas e 

lipídeos. Um dos motivos de sua grande popularidade deve-se ao fato de que diversos 

alimentos, em geral proibidos nas dietas usuais, como manteiga, maionese, creme de 

leite, bacon, salame e carnes, não são nela restritos (ATKINS, 1999). 

Nas últimas décadas, as dietas cetogênicas tiveram sua indicação ampliada 

para crianças epilépticas portadoras de crises convulsivas refratárias a 

medicamentos e para idosos com doenças neurológicas degenerativas, como a 

doença de Alzheimer e Parkinson, apesar de serem poucos e controversos os 

estudos dos efeitos adversos, sobretudo quando essas dietas são utilizadas por 

tempo prolongado (BOUGH, 2008; FROMMELT et al., 2014). 

Se ocorre ou não perda de peso associada a dietas com teores baixo de 

carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos, não há consenso entre os 

pesquisadores do tema. 
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Dietas com teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos 

levam à ativação da gliconeogênese e à inibição da via glicolítica (KLEIN; WOLFE, 

1992). O percentual de carboidratos da dieta não só determina a atividade da 

gliconeogênese como também regula o metabolismo dos lipídeos, além de reduzir as 

reservas energéticas, consequência do elevado gasto energético necessário para a 

gliconeogênese (PICHON et al., 2006). No fígado, a β-oxidação dos ácidos graxos 

provenientes da dieta e da lipólise das reservas lipídicas formará acetil-CoA que, em 

excesso, levará à formação de corpos cetônicos, substrato energético para o cérebro, 

o coração e os músculos (KOO, 2013). A ativação da β-oxidação em grandes 

proporções para a produção de adenosina trifosfato (ATP) pode levar à formação de 

intermediários na cadeia respiratória, que são considerados Espécies Reativas do 

Metabolismo do Oxigênio (ERMO), responsáveis por gerar reação de peroxidação dos 

lipídeos das membranas plasmáticas dos hepatócitos (GALLOWAY; YOON, 2013). As 

ERMO levam à formação de malondialdeído (MDA) e 4-hidroxi-2-nonenal (HNE), que 

alteram a síntese de proteínas, lipídeos, polissacarídeos e ácido desoxirribonucleico 

(DNA), o que desencadeia apoptose nos hepatócitos (ESTERBAUER et al.,1991; 

TURRENS, 2003). A apoptose é um processo fisiológico em que a morte celular é 

programada para o descarte de células com estrutura e funções comprometidas. 

Ocorre, principalmente, em órgãos com grande capacidade regenerativa, como o 

fígado (RUST; GORES, 2000). Quando a velocidade da regeneração é inferior à da 

apoptose, o processo torna-se patológico, podendo ocorrer comprometimento da 

função hepática (AFFORD; RANDHAWA, 2000). 

A justificativa para a realização deste estudo é o aumento do uso da dieta 

preconizada pelo Dr. Atkins, seja para diminuir o peso corporal e controlar a crise 

convulsiva, seja para tratar de idosos com doenças neurológicas, apesar de ainda 

existirem aspectos não totalmente estudados de seus efeitos nos metabolismos 

humano e animal. A opção pelo estudo das possíveis alterações hepáticas deu-se com 

base nos conhecimentos de que as modificações na composição dos macronutrientes 

podem desencadear um estado metabólico específico, alterações estruturais 

histológicas e celulares hepáticas, pois é no fígado que ocorrem as principais reações 

metabólicas envolvendo os macronutrientes oriundos da absorção intestinal. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

2.1 INTRODUÇÃO 

 

Não há dúvida de que há 11 mil anos, quando algumas populações iniciaram 

o processo de domesticação de animais e plantas, a humanidade deu um grande 

salto para o desenvolvimento. A produção de alimentos e o cuidado dos rebanhos 

fixaram o homem à terra, iniciando-se, assim, a formação das cidades. As 

populações aumentaram, as mulheres puderam ter mais filhos, pois não precisavam 

mais carregá-los nas costas durante as migrações, e o aumento da longevidade 

pôde ser observado, uma vez que os idosos deixaram de enfrentar as situações 

inóspitas das longas viagens (DIAMOND, 2002). A partir da introdução das técnicas 

de domesticação de animais e plantas, a alimentação humana pouco se modificou, 

até há poucas décadas, quando a ciência da tecnologia dos alimentos passou a 

determinar mudanças consideráveis na alimentação das famílias em todo o mundo 

(MENZEL; D’ALUISIO, 2013). 

Desde o fim da Segunda Guerra Mundial, acentuando-se a partir da década 

de 1960, as relações familiares vêm se modificando: o homem deixa de ser o 

provedor único da família e a mulher ingressa fortemente no mercado de trabalho. 

Com isso, a estrutura doméstica modifica-se, o tempo gasto no preparo dos 

alimentos tem de ser diminuído e, consequentemente, a indústria precisa dar 

respostas a essa necessidade, fazendo surgir um vasto portfólio de produtos 

alimentícios industrializados (MENZEL; D’ALUISIO, 2013) (Figura 1). 
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Figura 1. Alimentos consumidos por uma família americana no período de uma semana. 
Fonte: Reproduzida do livro Hungry Planet − What the world eats, (MENZEL; D’ALUISIO, 2013) 

 

Paralelamente a essas modificações sociais, ocorreram também mudanças nos 

padrões de beleza. Se, na época do Romantismo, últimas décadas do século XVIII, 

valorizavam-se as formas arredondadas das mulheres, o século XX foi marcado pela 

idealização dos corpos magros, com músculos bem definidos (ECO, 2010). 

Se, por um lado, anseia-se por corpos perfeitos, por outro a indiscutível 

mudança dos hábitos alimentares introduziu, na dieta moderna, alimentos cada vez 

mais calóricos, com elevados percentuais de carboidratos simples, lipídeos saturados 

e os trans. A consequência disso é o aumento da incidência da obesidade, o que leva 

à adesão a diversas dietas, na maioria das vezes sem nenhuma orientação por 

profissional especializado ou conhecimento dos possíveis efeitos metabólicos 

deletérios. Mesmo no que diz respeito à literatura especializada, os estudos dos 

efeitos metabólicos decorrentes das modificações na composição dos 

macronutrientes são poucos e, às vezes, inconclusivos (FRIGOLET et al., 2011). A 

realização de revisões sistemáticas e de metanálises é difícil e prejudicada por falta 

de uniformidade em relação aos percentuais de macronutrientes, ao tempo de estudo, 

às características da população estudada e à uniformidade dos desfechos (BLOUET 

et al., 2006). 
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2.2 OBESIDADE E SEUS ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS 

 

A obesidade, acompanhada ou não de um grande corolário de doenças 

relacionadas, como diabetes mellitus, síndrome dos ovários policísticos, hipertensão 

arterial, doenças hepáticas gordurosas não alcoólicas (NAFLD), hiperlipidemias, 

doenças cardiovasculares, doenças articulares, câncer, entre outras, transformou-se 

em um problema de saúde pública, tanto em países centrais como nos emergentes 

e periféricos (FRIGOLET et al., 2011), levando ao aumento da morbimortalidade, a 

problemas de ordem psiquiátrica, como ansiedade, depressão e até mesmo a 

discriminação social (MCKENNA et al., 2016). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que no mundo 

aproximadamente 1,9 bilhão de pessoas com mais de 18 anos estejam acima do peso 

e que 600 milhões destas sejam obesas. Quarenta e um milhões de crianças menores 

de 5 anos são obesas (United Health Foundation (UHF), 2016). Nos Estados Unidos, 

35% da população adulta é obesa e outros 35% apresenta sobrepeso; entre os 

jovens, 17% são obesos (OGDEN et al., 2014; FLEGAL et al., 2015) (Figura 2). 

 
 

Figura 2. Percentual de adultos obesos nos Estados Unidos da América.  
Fonte: Cópia do site da The America’s Health Rankings − United Health Foundation. 
Disponível em: <americanhealthrakings.org>  
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No Brasil, os dados são poucos, mas não diferem dos do restante do mundo. 

Em 2014, o Ministério da Saúde divulgou o resultado de um inquérito coletado em 26 

capitais brasileiras e no Distrito Federal pela Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) que identificou 

52,50% da população estudada com sobrepeso (IMC>25) e 17,9% com obesidade 

(IMC>30) (MS, 2014) (Figura 3).  
 

 
Figura 3. Percentual de sobrepesos e obesos adultos.  
Fonte: Segundo dados da VIGITEL, Ministério da Saúde (BRASIL, 2014) 

 

Cada vez mais se discute que, além de fatores genéticos e metabólicos, os 

aspectos sociais, econômicos e ambientais estão envolvidos na gênese da obesidade 

e precisam ser melhor estudados (AN, 2015). Por outro lado, a relação com a ingestão 

alimentar, apesar de amplamente estudada, continua com diversos aspectos 

maldefinidos. Em um estudo recente, os autores demonstraram que o comportamento 

de pessoas obesas em relação aos alimentos tem aspectos muito particulares quando 

comparados com indivíduos não obesos. Observa-se uma preferência por alimentos 

muito calóricos, ricos em carboidratos e lipídeos e aversão a frutas e legumes 

(MCKENNA et al., 2016). Com base nessa constatação, é possível especular o 

porquê de as dietas com baixo teor de carboidratos, isto é, baixa ingestão de frutas, 

grãos e legumes e ao consumo elevado de proteínas e lipídeos com liberação de 

manteiga, maionese, creme de leite, bacon, salame e carnes, alimentos que 

normalmente ficam restringidos em outras dietas, terem se tornado mundialmente 

conhecidas e com um grande número de adeptos (ATKINS, 1999). 
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2.3 DIETA DO DR. ATKINS 

 

Em 1972, o cardiologista americano Dr. Robert Atkins publicou o livro A Dieta 

Revolucionária do Dr. Atkins, relatando as orientações dietéticas que costumava dar 

a pacientes em seu consultório em Nova York, frequentado por magnatas e artistas 

americanos. Tratava-se de uma dieta com baixo teor de carboidratos, cetogênica, 

com consumo liberado de proteínas e lipídeos e, segundo seu defensor, capaz de 

levar à perda corporal de até 8 quilos em 15 dias. 

A dieta era formulada com base no princípio de que, como ocorria intolerância 

a carboidratos na obesidade e em outras doenças degenerativas, esse macronutriente 

podia ser considerado um “veneno” e deveria, portanto, ter seu percentual diminuído 

consideravelmente (ATKINS, 1999). Para reforçar essa afirmação, em seu livro, Dr. 

Atkins citava o Professor Duncan, da Universidade de Yale, que, em 1969, publicou: 

“os carboidratos não são requeridos na dieta [...] foi mostrado experimentalmente que 

os seres humanos podem sobreviver com boa saúde durante meses com uma dieta 

de carne e lipídeos” (DUNCAN, 1969). Já nessa época, foi observado que o elevado 

teor de proteínas e lipídeos na composição da dieta leva à saciedade e à diminuição 

do apetite, reduzindo a ingesta calórica diária, o que é de fundamental importância 

para a perda de peso (ATKINS, 1999). 

Aproximadamente três décadas após o lançamento do best seller, a dieta do 

Dr. Atkins passou a ser indicada para outros transtornos, além de obesidade, como 

nas doenças neurológicas, em especial nos casos de crianças com crises 

convulsivas refratárias à terapêutica convencional (WHELESS, 2008; CERVENKA et 

al., 2016) e em outras doenças neurológicas, como doença de Alzheimer, mal de 

Parkinson e na deficiência da proteína transportadora I de glicose (GLUT1) (LEEN et 

al., 2013). Em um estudo recente, em humanos, foram estudados 229 adultos com 

diagnóstico de epilepsia que fizeram uso da dieta cetogênica preconizada pelo Dr. 

Atkins por três meses. Os resultados encontrados demonstraram que 30% dos 

pacientes relatavam redução do número de crises semanais e 16% não tinham 

apresentado nenhum episódio no período. Os autores observaram a hiperlipidemia 

como principal complicação e a perda de peso como efeito paralelo. A dificuldade de 

adesão à dieta foi citada como um fator negativo ao seu uso. Não foram estudados 

aspectos do metabolismo dos macronutrientes (CERVENKA et al., 2016). 
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Apesar de não estar totalmente elucidado o mecanismo pelo qual as dietas 

com baixo teor de carboidratos diminuem os episódios de crise convulsiva, há 

evidências de que os corpos cetônicos formados estejam envolvidos, modulando a 

produção de energia nos neurônios (BOUGH, 2008; BIELOHUBY et al., 2011). 

Do ponto de vista metabólico, a dieta do Dr. Atkins pode ser definida como uma 

dieta com teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos, com 0% a 

20% da oferta energética fornecidas por carboidratos, 55% a 65% por proteínas e 

25% a 35% por lipídeos (FRIGOLET et al., 2011). A pequena adesão a essa dieta por 

tempo prolongado e as controvérsias dos efeitos metabólicos e celulares decorrentes 

de sua ingestão fazem com que seja, ainda, pouco indicada nas situações 

neurológicas descritas (KOSSOFF et al., 2010; CERVENKA et al., 2016). 

Entretanto, essas mais recentes indicações da dieta do Dr. Atkins 

aumentaram o interesse da comunidade científica em estudá-la nos seus diversos 

aspectos. Nos últimos cinco anos, foram publicados 903 artigos sobre o assunto, 

conforme dado coletado no Portal Capes (CAPES, 2016). 

 

2.4 ALTERAÇÕES METABÓLICAS DOS MACRONUTRIENTES NAS DIETAS COM 

TEORES BAIXO DE CARBOIDRATOS E ELEVADO DE PROTEÍNAS E 

LIPÍDEOS 

 

2.4.1 Metabolismo dos carboidratos 

 

As principais alterações metabólicas decorrentes da oferta de uma dieta com 

baixo percentual de carboidratos e elevado teor de proteínas e lipídeos são a 

ativação da gliconeogênese e a inibição da via glicolítica (KLEIN; WOLFE, 1992). A 

gliconeogênese hepática e renal é o processo pelo qual ocorre a síntese de glicose 

a partir de piruvato, lactato, glicerol e de alguns aminoácidos. Essa pode ser 

considerada a principal função da gliconeogênese quando ocorre limitada oferta de 

carboidratos na dieta (EXTON, 1972). 

No fígado e nos rins humanos, a gliconeogênese tem como produto final 

aproximadamente 180 gramas de glicose para suprir as células que utilizam 

exclusivamente a glicose como combustível como eritrócitos, células da retina, medula 

renal e cristalino; as demais células utilizarão como substrato energético os ácidos 
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graxos e os corpos cetônicos (WESTMAN et al., 2007). O rim contribui com até 20% da 

glicose sintetizada pela gliconeogênese quando em jejum prolongado (EXTON, 1972). 

Diversos estudos demonstraram, em humanos e em animais, que os níveis de 

glicemia de jejum e pós-prandial permanecem normais ou ligeiramente diminuídos, 

quando se administra uma dieta com teores baixo de carboidratos e elevado de 

proteínas e lipídeos (BLOUET et al., 2006; WESTMAN et al., 2007; GRIEB et al., 

2008; BIELOHUBY et al., 2011; VELDHORST et al., 2012; FRIGOLET et al., 2011). 

A gliconeogênese não é inibida pela oferta energética proveniente de lipídeos, 

proteínas ou corpos cetônicos, uma vez que só ocorre inibição com a oferta 

adequada de carboidratos pela dieta (CARABALLO; COMHAIR, 2013). 

Dietas com baixo teor de carboidratos levam à diminuição de síntese e 

liberação de insulina e ao aumento do glucagon, que são considerados achados 

patognomônicos de gliconeogênese (FRIGOLET et al., 2011). Insulina, 

glicocorticoides e catecolaminas controlam o aporte de glicerol, lactato e aminoácidos 

para o fígado e seu metabolismo hepático, enquanto o glucagon atua sobretudo nos 

receptores localizados na membrana plasmática dos hepatócitos, estimulando a 

liberação de glicogênio e ativando a gliconeogênese quando os níveis de glicogênio 

estiverem baixos. O mecanismo de ação desses hormônios no fígado se dá por 

mediação do 3´5´-adenosina-monofosfato-cíclico (AMPc). O glucagon no fígado e as 

catecolaminas nos músculos aumentam os níveis intracelulares de AMPc, e a insulina 

leva à diminuição desse nucleotídeo, o qual tem diversas funções, entre elas a de 

regular as enzimas envolvidas na gliconeogênese, como a fosfoenolpiruvato 

carboxiquinase e a glicose 6-fosfatase (EXTON, 1972; LAGUNA et al., 2012). 

O percentual de carboidratos da dieta não só determina a atividade da 

gliconeogênese como regula o metabolismo dos lipídeos (PICHON et al., 2006). 

 

2.4.2 Metabolismo dos lipídeos 

 

O triacilglicerol armazena-se nos adipócitos, principais células do tecido 

adiposo que envolve e infiltra diversos órgãos (LAGUNA et al., 2012). Os adipócitos 

são as únicas células capazes de conter lipídeos, sem que qualquer dano ocorra em 

sua estrutura celular (FONSECA-ALANIZ et al., 2006). 

Até poucos anos atrás, o tecido adiposo era considerado apenas um local de 

estoque de reservas a partir de carboidratos e lipídeos da dieta, com acúmulo de 
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ácidos graxos, processo denominado lipogênese, e de sua mobilização pela lipólise. 

A lipogênese é estimulada pelos níveis elevados de insulina plasmática e a lipólise, 

pela ação de catecolaminas e glucagon (GUIMARÃES et al., 2007). Apesar de esse 

processo poder ocorrer também no fígado e nas células adiposas inter e intrafibra 

muscular, órgãos sensíveis à insulina, é no tecido adiposo que ocorre a regulação 

da lipogênese e da lipólise, de acordo com os níveis de insulina plasmática (DOS 

SANTOS, 2010). 

O tecido adiposo é composto de vários tipos celulares além dos adipócitos, 

como pré-adipócitos, tecido conjuntivo, fibras nervosas, células imunes, vasos 

sanguíneos, fibroblastos e nódulos linfoides (DOS SANTOS, 2010). Apresenta 

diversas funções relacionadas com o sistema imunológico, cardiovascular e 

endócrino, além de ser considerado o órgão central do controle metabólico 

(FONSECA-ALANIZ et al., 2006). 

Quando a oferta de carboidratos da dieta não é adequada, como nas dietas 

com teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos, ocorre a 

quebra do triacilglicerol das reservas lipídicas, sobretudo do tecido adiposo, pela 

lipólise para a produção de energia consequente da liberação de ácidos graxos 

(PICHON et al., 2006). 

A enzima lipase de triacilglicerol do adipócito (ATGL) é responsável pelo 

primeiro passo da lipólise, quando uma molécula de triglicerídeo dá origem ao 

diacilglicerol que, sob ação da lipase hormônio sensível (HSL), forma a 

monoacilglicerol que, finalmente, pela lipase de monoglicerídeos (MGL), forma três 

moléculas de ácidos graxos e uma de glicerol. A ATGL é a principal enzima da 

lipólise, estimulada na presença de proteínas ativadoras, produtos dos genes CGI-

58 e o GOS2. O mecanismo molecular que leva a essa ativação ainda não está 

totalmente esclarecido (OBERER et al., 2011). 

A hidrólise do triacilglicerol tem como produto final a produção de glicerol e 

ácidos graxos. O glicerol deixa o tecido adiposo carreado por proteínas transportadoras 

específicas, denominadas de aquagliceroporinas (FONSECA-ALANIZ et al., 2006), 

atinge a circulação sanguínea e é captado por diversos órgãos, sobretudo pelo fígado 

e pelo coração. Nesses órgãos, com a presença da enzima gliceroquinase e de ATP, 

forma-se o glicerofosfato que, após passar a fosfato de di-hidroxiacetona e gerar 

nicotinamida-adenina-dinucleotídeo reduzido (NADH), incorpora-se ao ciclo da glicólise 
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ou como piruvato ao Ciclo de Krebs. Outro papel importante do glicerol é sua atuação 

como substrato da gliconeogênese (LAGUNA et al., 2012). 

Os ácidos graxos provenientes da lipólise são conduzidos para fora do 

adipócito ligados a proteínas carreadoras específicas. Uma vez na corrente 

circulatória, esses ácidos são transportados via proteína transportadora de ácidos 

graxos e chegam ao fígado pela veia porta. Uma quantidade menor de ácidos 

graxos vai aos músculos pela circulação arterial e, na mitocôndria dos miócitos, 

ocorre a β-oxidação, potencializando a contração muscular e outras vias metabólicas 

consumidoras de energia (LAGUNA et al., 2012). 

No citoplasma dos hepatócitos, ocorre a ativação dos ácidos graxos, sendo 

estes ligados a uma tioquinase específica, a coenzima A, na presença de ATP e de 

magnésio. Os ácidos graxos ativados atravessam a membrana da mitocôndria e 

aqueles que tiverem mais de dez átomos de carbono necessitam da enzima 

carnitina palmitoil transferase. Sabe-se que uma inadequada ação dessa enzima, 

inibindo ou tornando mais lenta a β-oxidação, faz com que os ácidos graxos se 

acumulem no fígado (neolipogênese), sendo envolvido na gênese da esteatose 

hepática (SERVIDDIO et al., 2011; CARABALLO; COMHAIR, 2013; KOO, 2013). 

Na mitocôndria e/ou nos peroxissomas dos hepatócitos (organelas 

encontradas no citoplasma de células animais), ocorre a β-oxidação dos ácidos 

graxos livres provenientes da dieta e da lipólise, cujo como produto final é a acetil-

CoA. Esta, por sua vez, é formada após diversas etapas oxidativas no carbono β-

reguladas pela proteína quinase A, catalizadora da fosforilação, e pela ativação da 

lipase hormônio sensível (HSL) (KIM et al., 2011). Em um estudo experimental in 

vitro recente, utilizando cultura de adipócitos de ratos, demostrou-se que os 

diacilglicerídeos, monoacilglicerídeos, os ácidos graxos e a acetil-CoA de cadeia 

média não inibiam as atividades da ATGL nem da HSL. A inibição só ocorria na 

presença de acil-CoA de cadeia longa, proveniente de carboidratos e ácidos 

graxos livres da dieta. Esse seria o mecanismo efetivo de controle da lipólise, que 

protegeria as células teciduais da ação lipotóxica de concentrações elevadas de 

ácidos graxos e seus derivados (NAGY et al., 2014). 

A acetil-CoA é o principal substrato do Ciclo de Krebs e tem como produto final 

a produção de água, CO2 e ATP. Quando as enzimas do Ciclo de Krebs estão 

saturadas, em razão do aumento na concentração desse substrato, ocorre desvio 

para a produção de corpos cetônicos (acetoacetato e seus derivados, o β-
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hidroxibutirato e a acetona) e aumento dos ácidos graxos hepáticos, os quais estarão 

envolvidos na lesão celular, conforme será discutido posteriormente (WESTMAN et 

al., 2007). Os ácidos graxos no fígado não são esterificados e incorporados às 

lipoproteínas de densidade muito baixa (VLDL), uma vez que a carnitina acil 

transferase não se encontra inibida, já que os níveis de malonil-CoA estão baixos pela 

restrição dos carboidratos da dieta (EXTON, 1972; LAGUNA et al., 2012). 

Os corpos cetônicos podem ser substratos energéticos para cérebro, rins e 

músculos em repouso. Uma vez que a capacidade do fígado de oxidar o 

acetoacetato é baixa, a maior parte continuará na circulação sanguínea (cetonemia) 

e na urina (cetonúria), levando à cetoacidose, quando os mecanismos de equilíbrio 

ácido-base forem excedidos (WESTMAN et al., 2007; LAGUNA et al., 2012). 

Quando em excesso, os corpos cetônicos formados levam a alterações de 

osmolaridade da membrana basal dos hepatócitos e à peroxidação lipídica com 

formação de ERMO (KENNEDY et al., 2007; LAGUNA et al., 2012). 

Em um experimento com ratos machos adultos, publicado em 2011, os 

autores observaram que os níveis plasmáticos de β-hidroxibutirato eram mais 

elevados quanto maior era a oferta de lipídeos e menor a de carboidratos na dieta 

dos animais. Constataram, ainda, que o aumento do percentual de proteína reduzia 

os níveis plasmáticos de β-hidroxibutirato. Fica bastante evidente, neste artigo, que 

não é apenas o baixo percentual de carboidratos que determina a cetonemia, mas 

também o percentual de lipídeos e proteínas exerce um papel importante 

(BIELOHUBY et al., 2011). 

A manutenção do equilíbrio ácido-base, mesmo quando a produção de corpos 

cetônicos encontrava-se elevada, deve-se à capacidade renal de manter a 

homeostase. Entre os diversos mecanismos renais para manter o equilíbrio ácido-

base, está o aumento nos rins do catabolismo da glutamina plasmática proveniente, 

sobretudo, da ingestão elevada de proteína, o que leva à produção de amônia, a 

qual será excretada na urina, funcionando como base tampão. Parte da glutamina é, 

também, convertida em serina, gerando bicarbonato, íon importante na neutralização 

dos corpos cetônicos formados (AZZOUT-MARNICHE et al., 2007). 

Em humanos, poucos são os artigos que relacionam cetoacidose sintomática 

com dietas pobres em carboidratos. Sobre esse assunto, destacam-se três estudos 

que relatam casos de pacientes que referiam uso por vários meses de dieta 

hipoglicídica e que negavam ser diabéticos ou ter usado bebida alcoólica. Nesses 
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artigos, os autores relacionam a presença da cetose com os níveis alto de glucagon 

e baixo de insulina (SHAH; ISLEY, 2006; CHALASANI, 2008). 

O perfil lipídico, quando se administra dieta com teores baixo de carboidratos e 

elevado de proteínas e lipídeos, é caracterizado pelo aumento dos ácidos graxos e 

valores normais das lipoproteínas plasmáticas (BRAVATA et al., 2003; YANCY, 2004; 

VOLEK; FORSYTHE, 2005; NUTTALL; GANNON, 2006; GRIEB et al., 2008). Em uma 

metanálise recente, de 2014, os autores confirmaram essa afirmativa, reforçando o fato 

de que não houve aumento significativo do colesterol total nem de suas frações, 

apenas os valores plasmáticos do triacilglicerol foram menores (CLIFTON et al., 2014). 

Alguns autores chegam, inclusive, a afirmar que os lipídeos saturados 

utilizados em dietas com baixo percentual de carboidratos, até mesmo em diabéticos 

tipo 2, levam a um perfil lipídico dentro da normalidade. Os autores afirmam que os 

lipídeos saturados quando associados a dietas com baixo percentual de carboidratos 

apresentam comportamento diferente dos conhecimentos epidemiológicos (VOLEK; 

FORSYTHE, 2005). Esses resultados foram confirmados em uma revisão 

sistemática de 2011, na qual os autores chamam a atenção para o seguinte fato: 

“Valores bioquímicos plasmáticos normais não obrigatoriamente significam que essa 

dieta com baixo percentual de carboidratos e elevado teor de proteínas e lipídeos 

não cause nenhum prejuízo ao organismo, do ponto de vista celular, tecidual ou 

orgânico” (FRIGOLET et al., 2011). 

 

2.4.3 Metabolismo das proteínas 

 

Os aminoácidos e peptídeos absorvidos da dieta seguem diversas vias 

metabólicas: incorporação de proteínas funcionais, utilização na formação de 

moléculas contendo compostos de nitrogênio ou como substrato da gliconeogênese, 

quando o percentual de carboidratos da dieta for baixo (LAGUNA et al., 2012). 

As alterações metabólicas de dietas com teores baixo de carboidratos e 

elevado de proteínas e lipídeos têm alguns aspectos semelhantes à inanição, 

dependendo do percentual maior ou menor de carboidratos oferecidos. Pequenos 

percentuais de carboidratos e a formação de glicose, a partir dos aminoácidos 

glicogênicos da dieta e do glicerol, são suficientes para manter em níveis quase 

normais a glicemia plasmática e evitar o catabolismo de proteínas endógenas, ao 

contrário do que se observa na inanição (WESTMAN et al., 2007; GRIEB et al., 
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2008). A adaptação do organismo a uma dieta com elevado teor de proteínas se dá 

pelo aumento da atividade das enzimas da digestão e pelo aumento do catabolismo 

de nitrogênio nos órgãos esplâncnicos. Ocorre ativação do metabolismo hepático 

dos aminoácidos, incluindo o transporte de aminoácidos, transaminação e 

capacitação para gliconeogênese e Ciclo da Ureia (JEAN et al., 2001). O aumento 

do metabolismo dos aminoácidos no fígado está associado à maior ativação do Ciclo 

da Ureia, o que leva ao aumento do tamanho dos rins com elevação das taxas de 

filtração glomerular (HAMMOND; JANES, 1998; CUENCA-SÁNCHES et al., 2015). 

Os níveis plasmáticos de aminoácidos se mantêm constantes, mesmo com 

modificações no percentual de oferta de proteínas nas dietas. Intestino, fígado, 

cérebro, rins e músculos são responsáveis pelo equilíbrio, retirando da circulação o 

excesso de aminoácidos (HURSEL et al., 2015). 

Os músculos utilizam diferentes substratos metabólicos de acordo com o 

estado em que se encontram (BOHÉ et al., 2003). Quando em repouso e em jejum 

prolongado, os principais são os ácidos graxos e os corpos cetônicos, porém, 

quando forçados à atividade muscular, além da glicose, os ácidos graxos e a 

fosfocreatina são também importantes fontes de energia (LAGUNA et al., 2012). 

Contrariando os conhecimentos básicos de fisiologia do exercício (LAGUNA 

et al., 2012), alguns autores relatam que dietas com percentuais elevados de 

proteína podem levar ao aumento da síntese de proteínas musculares, por meio de 

um volume maior de transporte de aminoácidos para o músculo (YOSHIZAWA et al., 

1995; NAKAZATO et al., 2006; HURSEL et al., 2015). 

Apesar de os níveis baixo de insulina e elevado de glucagon serem 

considerados patognomônicos da gliconeogênese, que ocorre no jejum, diversos 

autores já demonstraram experimentalmente que, em dietas com baixo teor de 

carboidratos, quando havia elevado percentual de proteína, isso não ocorria. Dietas 

ricas em proteínas estimulam tanto a produção de insulina como a de glucagon 

(YOSHIZAWA et al., 1995; BLOUET et al., 2006; AZZOUT-MARNICHE et al., 2007). 

Os aminoácidos de cadeia ramificada (AACR) são reguladores hormonais nos tecidos, 

estimulando a síntese de insulina pelas células β-pancreáticas (HUSTON et al., 2005). 

A gliconeogênese ocorre a partir dos aminoácidos glicogênicos (valina, 

prolina, metionina, treonina, asparagina, cisteína, arginina, glutamina, alanina, 

serina, glicina, ácido glutâmico, ácido aspártico e histidina), degradados a piruvato, 

alfa-cetoglutamato, succinil-CoA, fumarato e oxalacetato, que serão metabolizados 
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no fígado, sendo o nitrogênio incorporado ao Ciclo da Ureia e os esqueletos 

carbônicos remanescentes incorporados ao Ciclo de Krebs. Os aminoácidos 

cetogênicos (leucina e lisina) são degradados a acetil-CoA ou a aceto-acetato para a 

formação de ácidos graxos e corpos cetônicos. A acetil-CoA é um potente 

estimulador da gliconeogênese (AZZOUT-MARNICHE et al., 2007). 

 

2.4.4 Gasto energético, saciedade e perda de peso 

 

O comportamento do gasto energético associado à dieta com teores baixo de 

carboidrato e elevado de proteínas e lipídeos continua sendo considerado 

controverso por diversos autores (BRAVATA et al., 2003; PICHON et al., 2006; 

KENNEDY et al., 2007; WESTMAN et al., 2007; VELDHORST et al., 2012; GOSBY 

et al., 2014). 

O gasto energético total é um somatório do gasto energético basal, acrescido 

do fator atividade e do denominado efeito térmico dos alimentos, que corresponde à 

energia necessária para digestão, absorção e metabolismo dos diferentes 

macronutrientes (WAITZBERG, 2000). Dependendo do macronutriente, o aumento do 

consumo energético será diferente. Os carboidratos e os lipídeos acrescentam em 

torno de 5% ao gasto energético basal, enquanto as proteínas variam entre 15% e 

25% (WESTMAN et al., 2007; PICHON et al., 2006; AZZOUT-MARNICHE et al., 2007; 

VELDHORST et al., 2012). Não é bem conhecido o comportamento do gasto 

energético com oferta de diferentes tipos de proteínas dietéticas, entretanto é relatado 

que, quanto maior for a velocidade de síntese proteica, maior será o gasto energético 

relacionado com os diversos tipos de proteína ingeridas (ACHESON et al., 2011). 

Em um experimento com ratos machos e fêmeas, ocorreu aumento do gasto 

energético associado às dietas com elevado teor de proteína e esse aumento pôde 

ser considerado como responsável pelo efeito antiesteatótico e anti-inflamatório 

dessa dieta. Os autores sugerem que, independentemente dos percentuais de 

carboidrato ou lipídeos, dietas com elevado teor de proteína podem prevenir ou até 

mesmo reverter esteatose hepática (CARABALLO; COMHAIR, 2013; CARABALLO 

et al., 2014). 

A gliconeogênese, que ocorre associada à dieta com teores baixo de 

carboidrato e elevado de proteínas e lipídeos, requer alto gasto de energia sem ter 

qualquer rendimento; a glicose, formada a partir de aminoácidos, piruvato e glicerol, 
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vai servir de energia para os tecidos; a energia necessária à gliconeogênese será 

fornecida pela β-oxidação dos ácidos graxos com um gasto de 2NADH +2 H+ 

(CROVETTI et al., 1998; PICHON et al., 2006). 

Além da gliconeogênese e da absorção e metabolismo das proteínas, os 

corpos cetônicos também conduzem à elevação do gasto energético, tanto para sua 

formação (ACHESON et al., 2011) como para a eliminação desses compostos pela 

urina (KENNEDY et al., 2007). Em um experimento em que ratos foram alimentados 

com uma dieta de teores baixo de carboidratos e elevado de proteína, observou-se 

que os animais eliminavam corpos cetônicos pela urina, o que correspondia a 0,8% 

a 1% do gasto basal dos animais (BIELOHUBY et al., 2011).  

Um outro efeito da dieta com teores baixo de carboidrato e elevado de 

proteínas é a modificação do apetite. As alterações na composição dos 

macronutrientes da dieta levam à supressão do apetite independentemente da 

quantidade de energia oferecida. Dos três macronutrientes componentes da dieta, a 

proteína é a que apresenta maior poder inibitório do apetite e, também, maior 

saciedade (PICHON et al., 2006). Dietas ricas em proteínas levam à saciedade pós-

prandial e pós-absortiva além de aumentarem o gasto energético (BELOBRAJDIC et 

al., 2004; ACHESON et al., 2011). Os corpos cetônicos, principalmente, o β-

hidroxibutirato, sobretudo quando ocorre cetose, são fatores importantes e 

determinantes da saciedade nas dietas cetogênicas; a perda de apetite é 

tradicionalmente descrita em humanos com cetoacidose diabética (JOHNSTONE et 

al., 2008; VELDHORST et al., 2012; GIBSON et al., 2015). 

Percentuais elevados de proteínas levam à liberação tanto de hormônios 

intestinais e pancreáticos quanto do tecido adiposo que enviam sinais por via vagal 

ao centro da saciedade no hipotálamo, levando à diminuição da ingesta alimentar 

(BELISSIMO; AKHAVAN, 2015). Outro possível mecanismo controlador da 

saciedade e do apetite tem como base a existência de receptores hepáticos de 

glicose, corpos cetônicos, ácidos graxos e outros intermediários de vias metabólicas, 

que enviariam diretamente ao cérebro, por via vagal, informações que estimulariam 

ou inibiriam a produção de hormônios, sobretudo glucagon (MCCARTY, 1994). 

Em um estudo em humanos, verificou-se que dietas com baixo teor de 

carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos podem apresentar alguns efeitos 

colaterais associados, como cefaleia, câimbras, diarreia, dor abdominal e fraqueza, 

o que leva à diminuição da ingestão da dieta (YANCY, 2004). 
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Apesar de as dietas com teores baixo de carboidrato e elevado de proteínas e 

lipídeos levarem ao aumento do gasto energético, à saciedade precoce e à 

diminuição do apetite, ainda é controverso se ocorre ou não perda de peso com sua 

ingestão por tempo prolongado (CHENG et al., 2003; NOTO et al., 2013; PERES et 

al., 2013; CLIFTON et al., 2014; ELLENBROEK et al., 2014). 

Em uma metanálise em que foram incluídos 32 estudos em humanos que 

receberam dieta com teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos, 

os autores verificaram que, no longo prazo, não havia perda de peso nem redução 

de tecido adiposo significativas. Verificaram, ainda, que a preservação da massa 

magra ocorreu por um período curto de tempo (CLIFTON et al., 2014). Em outra 

metanálise, os autores sugeriram que em humanos os benefícios da perda de peso 

associada a dietas de baixo teor de carboidratos são irrelevantes, uma vez que são 

transitórios e, se ocorrerem, estão associados à diminuição da ingestão e não em 

decorrência do metabolismo associado à dieta (NOTO et al., 2013). 

Em um artigo recente, os autores afirmam que mudanças na composição 

dos macronutrientes por si só, sem estarem associadas a elevado gasto 

energético, sobretudo pelo exercício, ao final de seis meses, não apresentam 

qualquer modificação no peso ou nos parâmetros de saúde (FLEMING; KRIS-

ETHERTON, 2016). 

Em pesquisas experimentais com ratos alimentados com dieta com teores 

baixo de carboidrato e elevado de proteínas e lipídeos, os resultados são igualmente 

controversos. Alguns autores relatam que, apesar de não haver perda de peso, ocorre 

redução da massa gordurosa, questionando, portanto, se a manutenção do peso não 

seria em decorrência do aumento da massa magra, sobretudo quando os percentuais 

de proteína vão além de 50% (JEAN et al., 2001; BLOUET et al., 2006; WESTMAN et 

al., 2007; BIELOHUBY et al., 2011; FROMMELT et al., 2014). Outro fator a ser levado 

em consideração é o aumento da produção de água associada à gliconeogênese e ao 

Ciclo da Ureia (AZZOUT-MARNICHE, 2007; LAGUNA et al., 2012). 

Resultados diferentes foram descritos tanto em uma metanálise com 74 

estudos em humanos, nos quais os autores observaram perda de peso associada à 

diminuição da cintura abdominal e dos níveis de triacilglicerol (SANTESSO, 2012), 

quanto em estudos experimentais quando se comparavam dietas isocalóricas 

(controle) com outras com teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e 

lipídeos (KENNEDY et al., 2007; GARBOW et al., 2011; KOSTOGRYS et al., 2015). 
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Alguns autores observaram que, nas primeiras semanas de uso de dietas 

com teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos, pode ocorrer 

uma perda acentuada de peso, com posterior compensação no decorrer do 

experimento com animais. Os autores atribuíram esse efeito a diversos aspectos, 

como o paladar da dieta, a perda de líquido por diurese osmótica pela cetonúria e 

a perda das reservas de glicogênio. Sabe-se que, em 1 grama de glicogênio 

perdido, ocorre aproximadamente a perda de 3 mililitros de água (JEAN et al., 

2001; FRIGOLET et al. 2011). 

 

2.5 AÇÃO DOS ÁCIDOS GRAXOS 

 

Como já foi descrito previamente, a dieta com baixo percentual de 

carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos leva a um acúmulo de ácidos graxos 

quando a β-oxidação dos ácidos graxos fica comprometida pela saturação das 

enzimas envolvidas no processo e pela presença de metabólitos intermediários (KIM 

et al., 2011; JUMP et al., 2013). Os ácidos graxos em excesso terão papel 

importante na etiologia do dano hepático associado a dietas com baixo teor de 

carboidratos (HAMMOND; JANES, 1998; KIM et al., 2011). 

Esse composto tem importantes ações em diversas reações metabólicas, 

conforme está relatado nos próximos parágrafos. 

 

2.5.1 Na regulação da transcrição gênica hepática 

 

A interação ácidos graxos-genes modula o processo de expressão gênica e, 

assim, leva à regulação da transcrição, isto é, o início da formação das proteínas 

(enzimas) dos processos metabólicos. Os ácidos graxos se ligam diretamente aos 

fatores de transcrição do núcleo, este se ativa e inicia o processo transcricional. 

Essas proteínas formadas serão responsáveis por reações específicas do 

metabolismo dos lipídeos, as quais determinarão a composição dos lipídeos, além 

de levar a alterações no metabolismo, a resposta à inflamação e ao estresse 

oxidativo. Esses efeitos muitas vezes se confundem com o próprio metabolismo dos 

macronutrientes (JUMP et al., 2013). 

A interação ácidos graxos-genes leva, por um fator de transcrição único, à 

inibição da expressão gênica das enzimas glicoquinase, piruvato quinase e à 
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estimulação da expressão gênica da fosfoenolpiruvato carboxiquinase (PEPCK) e 

glicose-6-fosfatase (G6PC1), enzimas importantes da glicólise e da gliconeogênese 

(JUMP et al., 2013). 

Os dois principais fatores de transcrição gênica controlados pelos ácidos 

graxos são: os receptores ativados por proliferadores de peroxissoma (PPAR α, β, 

γ1 e γ2,) e a proteína de ligação ao elemento regulador de esterol (SREBP-1). Os 

ácidos graxos podem se ligar a esses fatores de transcrição localizados tanto intra 

como extracelular (JUMP et al., 2005). Se intracelular, essa ligação ao gene-alvo é 

direta; no caso de extracelular, ocorrerá a ativação da cascata de segundo 

mensageiro, com ligação à proteína G dos receptores de membrana. Os ácidos 

graxos vão exercer um controle em relação ao metabolismo, na diferenciação 

celular, controlando, em nível molecular, as funções do núcleo e das membranas 

celulares de diversos tecidos (JUMP et al., 2005). 

O receptor ativado por proliferador de peroxissoma (PPARα) é um fator de 

transcrição gênica, faz parte dos receptores nucleares hormonais e é induzido pelos 

ácidos graxos da dieta ou por aqueles produzidos endogenamente. Atua, também, 

como principal regulador do catabolismo dos lipídeos por meio da indução da 

expressão de genes envolvidos com a β-oxidação dos ácidos graxos nas 

mitocôndrias e nos peroxissomas do fígado, assim como na resposta inflamatória e 

no metabolismo dos carboidratos e proteínas. Estimular a β-oxidação é uma forma 

de proteger o organismo do efeito lipotóxico decorrente do acúmulo dos ácidos 

graxos (LEMKE, 2012). O efeito do PPARα no tecido adiposo não é bem conhecido. 

Talvez, esse receptor estimule a formação de triacilglicerol com a finalidade de 

remover os ácidos graxos livres acumulados (GEORGIADI; KERSTEN, 2012). 

Por meio desse fator de transcrição, as mitocôndrias desempenham papel 

importante na oxidação dos ácidos graxos. Foi observado que, quando ocorria 

indução do PPARα, o diâmetro e a densidade da mitocôndria aumentavam, assim 

como a expressão do mRNA (CARABALLO et al., 2014). 

O PPARγ dá origem a três RNA mensageiros, denominados de PPARγ1, 

PPARγ2 e PPARγ3, que se expressam nos seguintes locais: o “γ1” no coração, 

cólon, intestino delgado e grosso, rins, pâncreas e baço; o “γ2” no tecido adiposo, 

onde regula a expressão de genes envolvidos no metabolismo dos lipídeos e na 

captação destes para o tecido adiposo, regulando os níveis de insulina; e o “γ3”, 

restrito a macrófagos e intestino grosso. PPARγ é o principal fator de transcrição 
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gênica envolvido no desenvolvimento de esteatose hepática e responsável pela 

diferenciação dos adipócitos (BROWNING, 2004). 

A proteína de ligação ao elemento regulador de esterol (SREBPs) ativa a 

expressão gênica de mais de 30 genes envolvidos na síntese de colesterol, ácidos 

graxos, triacilglicerol e fosfolipídeos (GEORGIADI; KERSTEN, 2012). 

 

2.5.2 No estresse do retículo endotelial 

 

Dietas com baixo teor de carboidratos levam a diversas alterações de 

organelas celulares, entre elas ao estresse do retículo endoplasmático dos 

hepatócitos. Nos animais com dieta com percentual baixo de carboidratos, sabe-se 

que a indução do fator de transcrição PPARδ vem associada a sinais de ativação da 

β-oxidação dos ácidos graxos e à resposta à proteína não enovelada (UPR) 

(GARBOW et al., 2011). 

O retículo endoplasmático é uma organela celular onde ocorrem a síntese e a 

secreção de proteínas, no rugoso, e de lipídeos, no liso. Sabe-se que 95% das 

proteínas formadas, que serão enviadas para suas funções, encontram-se na forma 

enovelada. Quando ocorre alguma agressão a essa organela, por exemplo, hipóxia, 

depleção de cálcio, injúria oxidativa, hipoglicemia ou acúmulo de lipídeos com seus 

feitos lipotóxicos, as proteínas não são sintetizadas adequadamente, acumulando-se 

na forma mal enoveladas, levando ao chamado estresse do retículo endoplasmático, 

que determinará uma sequência de reações, com a finalidade de reparar os danos 

de formação, isto é, a resposta à proteína não enovelada (GARBOW et al., 2011). 

Esse processo é mediado por três enzimas principais: PERK, citosol (IRE1) e o 

ATF6 (SOON et al., 2010). A UPR é uma via metabólica corretiva, sendo o primeiro 

passo a parada na síntese e secreção proteicas, por meio da parada temporária da 

transcrição gênica e do transporte das proteínas mal enoveladas e, depois, para o 

citosol (IRE1), onde serão degradadas pelo proteassoma 26S. O fator ATF6 será o 

principal responsável pelo aumento do retículo endoplasmático, para que mais 

proteínas reparadoras sejam sintetizadas. Se com essas medidas não for possível 

reparar a formação de proteínas enoveladas, haverá autofagia, apoptose e, 

consequentemente, lesão tecidual com perda da função do tecido (GARBOW et al., 

2011; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 
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Um dos mecanismos pelos quais os ácidos graxos, principalmente os de 

cadeia longa, levam ao estresse do retículo endoplasmático é o estímulo à síntese 

da Apolipoproteína B100 que, por sua vez, determina a ativação da PERK, enzima 

envolvida na lipogênese e esteatose hepática (SOON et al., 2010; PAGLIASSOTTI, 

2012). 
 

 

2.5.3 Na disfunção das mitocôndrias 

 

As mitocôndrias são organelas celulares responsáveis pela formação de 

energia em ambiente aeróbico. Nelas ocorre parte da gliconeogênese, a β-oxidação 

dos ácidos graxos, o Ciclo de Krebs e a respiração celular. Quanto maior a 

necessidade de energia, como nos músculos, cérebro e coração, maior será o número 

dessas organelas (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). As mitocôndrias podem ter 

formato arredondado, ovalado ou filamentoso. A mudança de seu formato é regulada 

por diversas proteínas, sujeitas à expressão de inúmeros genes (GALLOWAY; YOON, 

2013). Essa variação do formato tem sido não apenas muito estudada e relacionada 

com vários distúrbios mitocondriais (GALLOWAY; YOON, 2013), mas também essas 

alterações da mitocôndria associadas à agressão por radicais livres têm relação com 

a evolução de doenças metabólicas, entre elas a esteatose hepática (VAN DER 

BLIEK et al., 2013). 

Dietas com teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos 

aumentam a quantidade de ácidos graxos livres no fígado, provenientes da dieta e 

da lipólise nas reservas energéticas. Até que ocorra a saturação das enzimas da β-

oxidação dos ácidos graxos e do Ciclo de Krebs, a produção de ATP fica além do 

necessário. Em condições metabólicas normais, a produção de ATP na mitocôndria 

é suficiente para a manutenção das funções mitocondriais basais. No caso de 

produção excessiva, ocorre a peroxidação dos lipídeos da membrana basal dos 

hepatócitos e a formação de radicais livres (GALLOWAY; YOON, 2013). 

Posteriormente, a β-oxidação será parcialmente inibida não só pela saturação 

de suas enzimas, mas também pela formação de seus próprios metabólitos 

intermediários, como a betaína, carnitina e acil-carnitina, com diminuição da relação 

NAD/NADH, o que leva ao aumento da formação de Espécies Reativas do 

Metabolismo do Oxigênio (ERMO), com importante função na fisiopatogenia da 

lesão hepática (KIM et al., 2011). 
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As ERMO são um grupo de moléculas químicas e de radicais livres derivados 

do oxigênio, muito reativas, podendo interagir entre e si e entre outras moléculas, 

transformando-se em potentes oxidantes. As proteínas e o DNA são as primeiras 

moléculas atingidas pelas ERMO e, posteriormente, os lipídeos (HALLIWELL; 

CHIRICO, 1993). Também atacam os lipídeos da membrana plasmática, levando à 

peroxidação lipídica, cujo produto final é a formação de aldeídos, principalmente, o 

4-hidroxi-2-nonenal (HNE) e o malondialdeído e, consequentemente, à destruição da 

membrana plasmática dos hepatócitos com liberação de citocinas pró-inflamatórias 

(BROWNING, 2004). O ácido araquidônico, um ácido graxo poli-insaturado, é o 

principal lipídeo oxidado. O malondialdeído é um composto mais estável que as 

ERMO, pois difunde-se do local de origem em direção a alvos intra e extracelulares 

(BROWNING, 2004) e é reativo e eletricamente instável, denominado de segundo 

mensageiro tóxico por ser capaz de perpetuar o estresse oxidativo (ESTERBAUER 

et al., 1991). Esse estresse leva à indução dos receptores do fragmento estimulador 

da apoptose (Fas), responsáveis por desencadear apoptose, isto é, a morte celular 

programada (HALLIWELL; CHIRICO, 1993; TURRENS, 2003). 

 

2.5.4 No intestino delgado e no grosso 

 

Tem sido estudada a relação entre fígado e intestino. O fígado recebe o 

sangue proveniente do intestino, o que ativa diversas funções hepáticas e secreta a 

bile para dentro do lúmen intestinal. Já foi demonstrado que as alterações da 

microflora intestinal associadas a modificações da dieta oferecida, sobretudo quando 

ocorre um aumento do percentual de lipídeos e, consequentemente, dos ácidos 

graxos livres, podem desencadear a produção de radicais livres que estariam 

envolvidos em lesão dos hepatócitos (QIAO et al., 2013). 

As alterações da microflora intestinal e da permeabilidade da barreira 

intestinal são incriminadas como fatores complicadores de diversas doenças 

hepáticas, como hepatite viral, hepatite alcoólica, esteatose hepática não alcoólica e 

cirrose hepática (CESARO, 2011). 
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2.6 AUTOFAGIA − FATOR REGULADOR DO METABOLISMO 

 

Além de controlar a gliconeogênese pelo teor de carboidratos, proteínas e 

lipídeos da dieta e de agir, principalmente, em hormônios como insulina e glucagon, a 

autofagia é, também, uma via importante da regulação da gliconeogênese e está 

envolvida na patogenia de diversas doenças, sobretudo das carências (SINGH, 2010). 

A autofagia que ocorre na matriz citoplasmática dos lisossomas não é um 

processo celular específico de alterações nutricionais, uma vez que ocorre no 

câncer, nas doenças neurodegenerativas, nas infecções e no envelhecimento. Ao 

contrário da apoptose (automorte), em que a morte celular é programada, na 

autofagia (autodigestão), a célula permanece viável e pode restabelecer suas 

funções. A autofagia utiliza, como componentes energéticos, organelas celulares 

danificadas, desnecessárias e, também, proteínas de longa duração (YORIMITSU et 

al., 2006; YOSHINORI, 2014). 

A autofagia se dá em resposta à diminuição da oferta de energia com o 

sequestro de proteínas citosólicas e/ou organelas do citoplasma para o interior de 

uma vesícula de tamanho único, portadora de uma dupla membrana lipídica, que se 

funde ao lisossoma, formando um corpo autofágico (autofagossoma). O corpo 

autofágico é quebrado por hidrolases, resultando em macromoléculas (proteínas e 

lipídeos) que retornam ao citosol para serem utilizadas como fonte energética e 

estrutural (YANG et al., 2006). Em um experimento com cultura de hepatócitos, os 

autores induziram autofagia pela inanição e verificaram, à luz da microscopia 

eletrônica, que ocorria um aumento da densidade do conteúdo do corpo autofágico e 

uma assimetria da dupla membrana (SINGH, 2010). 

Durante a autofagia, as células precisam se adaptar às alterações do 

substrato energético, diminuir sua atividade e se manter vivas até o pronto 

restabelecimento da oferta de energia. Essa via metabólica ocorre em células de 

diversos órgãos do organismo dos mamíferos (músculos, coração, glândulas 

exócrinas, pâncreas, vesículas seminais, rins, entre outros), porém é mais ativa nos 

hepatócitos. Entretanto, o cérebro é relativamente protegido, só ocorrendo em 

situações extremas (SINGH, 2010). 

A utilização de proteínas celulares resultantes da autofagia como fonte de 

energia se dá por um curto período de tempo. Como forma de preservação, as 

proteínas liberadas formam outras proteínas e os lipídeos passam a ser os únicos 



38 

 

substratos energéticos do processo autofágico (MIZUSHIMA et al., 2008; 

YOSHINORI, 2014). 

Diversos estudos foram realizados, demonstrando o controle regulador da 

autofagia no metabolismo dos lipídeos. Quando os inibidores farmacológicos da 

autofagia eram administrados, aumentava o acúmulo de triacilglicerol nos 

hepatócitos (GARBOW et al., 2011). 

A autofagia e a apoptose podem não apenas ser consideradas dois processos 

interligados, mas também ser coadjuvantes de dois momentos diferentes de um 

mesmo processo (MIZUSHIMA et al., 2008). 

A autofagia pode ser identificada por meio de diversos métodos, como a 

microscopia eletrônica, a citometria de fluxo ou por imuno-histoquímica 

(MIZUSHIMA; KLIONSKY, 2007). Vários anticorpos podem ser usados na imuno-

histoquímica, entre eles o anti-Blimp-1 que, por sua vez, é um fator de transcrição 

gênica envolvido na regulação de vários componentes da resposta a proteínas não 

enoveladas (TELLIER et al., 2016). A resposta a proteínas não enoveladas é uma 

reação celular precoce à injúria celular que ocorre nas fases iniciais da autofagia 

(BERNALES et al., 2006). 
 

 

2.7 APOPTOSE HEPATOCELULAR 

 

Apoptose corresponde à morte programada da célula, sem que ela perca sua 

estrutura celular externa. A mitocôndria é considerada o mais importante regulador 

desse processo. A morte celular não apoptótica é a morte não programada, com 

perda externa da estrutura celular e que, na microscopia óptica, será identificada 

como necrose tecidual. Os dois processos são encontrados simultaneamente e, 

provavelmente, o segundo corresponda, também, ao processo final da apoptose que, 

por sua vez, não desencadeia reação inflamatória e, assim, protege os tecidos de 

efeitos tóxicos resultantes da resposta inflamatória e injúria (FELDSTEIN et al., 2003). 

A apoptose é um mecanismo fisiológico que ocorre em todas as células, 

sendo mais frequente em tecidos com intensa capacidade regenerativa, como os do 

fígado, e durante a embriogênese. As células senescentes, mutagênicas ou as que 

já cumpriram sua missão são descartadas e novas células poderão ser formadas 

para repô-las em caso de necessidade (RUST; GORES, 2000). Quando a 

velocidade da apoptose é maior do que a capacidade regenerativa, o processo 
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torna-se patológico e dá origem a diversas doenças hepáticas, como a esteatose 

hepática, a esteato-hepatite e a hepatite fulminante, ou pode agravar doenças 

hepáticas, como as hepatites viral, alcoólica, autoimune ou colestática, e pode, 

ainda, desencadear o desenvolvimento do carcinoma hepatocelular (RUST; GORES, 

2000; FELDSTEIN et al., 2003). 

Recentemente, a apoptose dos heoatócitos tem sido relacionada à ingestão 

de dietas com teores de macronutrientes modificados, principalmente quando o teor 

de lipídeos está elevado. Os radicais livres formados pela elevada quantidade de 

ácidos graxos livres no fígado são os desencadeadores do processo 

(YUZEFOVYCH et al., 2013; CHIANG et al., 2014), uma vez que penetram 

diretamente na célula, mesmo na ausência de receptores específicos na superfície 

celular, iniciando a cascata da apoptose. Outro mecanismo descrito é por ação 

indireta, quando radicais livres levam à ativação de receptores específicos de 

membrana, como o TNF, e o Fas, entre outros (AFFORD; RANDHAWA, 2000). Uma 

vez ativados esses receptores, ocorre a estimulação de dois genes Bcl-2 e do 

citocromo C, que se expressam regulando a formação de proteínas pró e contra 

apoptose. O equilíbrio entre proteínas pró e contra apoptose vai determinar a 

velocidade e a abrangência dessa autodestruição celular. A família caspases, 

proteases intracelulares e pró-apoptose inicia a cascata proteolítica de proteínas 

vitais (AFFORD; RANDHAWA, 2000). Essa cascata leva à fragmentação celular, 

permanecendo intactas a membrana plasmática e as organelas celulares, com 

fragmentação do DNA, o chamado corpo apoptótico, o qual será removido por 

macrófagos pelo mecanismo de fagocitose (RUST; GORES, 2000). 

A apoptose pode ser estudada por diversos métodos, como a citometria de 

fluxo, a técnica de TUNEL, a microscopia eletrônica e, menos precisamente, a 

microscopia óptica. A fosfatidilserina é um componente fosfolipídico da membrana 

da mitocôndria que se localiza na porção citosólica. No início da apoptose, esse 

componente deixa de estar restrito ao lado citosólico e passa a ficar exposto na 

superfície da célula, reagindo com a anexina V, o que marca, por sua vez, a 

apoptose. Combinado com a anexina V, utiliza o iodeto de propídio e associa a 

fluoresceína, sendo possível detectar, assim, a apoptose inicial, tardia e morte não 

apoptótica, pela citometria de fluxo (RUST; GORES, 2000; AFFORD; RANDHAWA, 

2000). A citometria de fluxo é uma técnica acurada de identificação dos muitos 

aspectos que a célula pode apresentar em diversas situações fisiológicas ou não. 
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Corresponde a um estudo celular individualizado, realizado em um aparelho 

denominado de citômetro, composto de cinco partes: uma fonte de laser, um fluxo 

celular, um componente óptico, um detector de sinais amplificados e um computador 

acoplado. Milhões de células atravessam, em segundos, um feixe a laser. A luz 

emergente de cada célula é capturada, fazendo uma leitura imediata das 

características celulares. Podem ser examinados aspectos, como tamanho, grânulo, 

viabilidade, organela, imunofenótipo, entre outros (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013). 

Outro método utilizado para detectar apoptose é a técnica do TUNEL, que 

avalia a fragmentação do DNA com marcação de oligonucleotídeos. Não é um 

método preciso porque a fragmentação do DNA também ocorre na morte não 

apoptótica e pode estar ausente em algumas células em apoptose (BANTEL et al., 

2001). As vesículas citoplasmáticas e a condensação da cromatina podem ser 

visualizadas pela microscopia eletrônica de transmissão. Na microscopia óptica, é 

possível ver núcleos picnóticos, aqueles em que a cromatina está muito condensada 

(RUST; GORES, 2000). A imuno-histoquímica é outro método possível de estudo 

com detecção de caspase 3 ou 7 e de citoqueratina-18 clivada pelas caspases, 

utilizando-se um anticorpo sítio-específico (AFFORD; RANDHAWA, 2000; BANTEL 

et al., 2001). 

 

2.8 TRANSAMINASES − MARCADORES BIOQUÍMICOS NÃO INVASIVOS DE 

LESÃO HEPÁTICA 

 

As transaminases alanina aminotransferase (ALT) e aspartato 

aminotransferase (AST) são enzimas encontradas em diversos tecidos, sendo que a 

ALT é a mais específica dos hepatócitos, localizando-se no citoplasma dessas células. 

Pode também ser encontrada em pequena quantidade nos rins e nos músculos. A 

AST localiza-se na mitocôndria e em menor quantidade no citoplasma do fígado, 

coração, músculos esqueléticos, rins, eritrócitos, cérebro e intestino delgado. A função 

dessas enzimas é participar do catabolismo dos aminoácidos que chegam ao fígado, 

cedendo grupo amina para a biossíntese de novos aminoácidos, excretando 

derivados nitrogenados pelo Ciclo da Ureia e cedendo resíduos desaminados para 

serem intermediários do Ciclo de Krebs (LAGUNA et al., 2012). O aumento dessas 

enzimas no hepatócito corresponde à maior mobilização de aminoácidos no fígado 

(KRYSKO et al., 2008). Quando ocorre dano celular (apoptose, autofagia ou ruptura 
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da membrana celular) levando à disfunção da célula, as transaminases extravasam 

dos hepatócitos lesados e elevam-se no plasma, sendo marcadores precisos de lesão 

das células hepáticas. Observa-se que as alterações dessas enzimas ocorrem 

precocemente na lesão hepática, mesmo antes de serem identificadas alterações 

histopatológicas na microscopia óptica (HEERINGA et al., 2012). 

 

2.9 HIPÓTESE DO ESTUDO 

 

O fígado recebe, diretamente da veia porta proveniente da absorção 

intestinal, macronutrientes, vitaminas, oligoelementos e eletrólitos e, por ser o órgão 

onde ocorrem as principais vias do metabolismo dos carboidratos, proteínas e 

lipídeos, ele, possivelmente, é o principal alvo de alterações celulares decorrentes 

de modificações na composição das dietas. Na busca avançada do Portal Capes, 

cruzando-se informações, como apoptosis hepatocellular x low-carbohydrate diet, 

apoptosis hepatocellular X high-protein diet e apoptosis hepatocellular X high-fat 

diet, os artigos encontrados são escassos e pouco robustos (CAPES, 2016). 

Entretanto, com base nesta breve revisão da literatura, realizada com a 

finalidade de contextualizar o assunto e sem pretensões de esgotá-lo, os autores 

acreditam ser possível elaborar a hipótese de que há correlação entre a dieta com 

teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos e a lesão dos 

hepatócitos por apoptose. 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estudar os efeitos de uma dieta com teores baixo de carboidratos e elevado 

de proteínas e lipídeos no metabolismo e a integridade do tecido hepático de ratas, 

comparando-os com um grupo recebendo dieta controle, AIN93-M. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Avaliar enzimas que agem como marcadores de dano celular hepático 

(transaminases), produtos do metabolismo de macronutrientes (β-

hidroxibutirato, malondialdeído, ureia, creatinina, triacilglicerol, colesterol, 

HDL, LDL e glicose), hormônios (insulina e glucagon) e citocinas (IL-6 e 

TNF). 

2. Descrever morfologicamente a estrutura hepática e suas alterações 

celulares. 

3. Avaliar autofagia hepática. 

4. Avaliar apoptose hepática. 

5. Identificar possíveis marcadores plasmáticos de lesão dos hepatócitos. 
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4 METODOLOGIA 
 

4.1 LOCAL DO ESTUDO 

 

O estudo experimental foi realizado no Laboratório de Nutrição Experimental 

do Departamento de Nutrição e Dietética da Faculdade de Nutrição Emília de Jesus 

Ferreiro, da Universidade Federal Fluminense (UFF), Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. 

Teve aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais, Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal Fluminense, com 

Certificado número 648, de 27/02/2015 (Anexo).  

 

4.2 ANIMAIS 

 

O estudo foi realizado com 20 ratas adultas entre 11 e 13 semanas de 

nascimento, pesando entre 211,00 gramas e 249,00 gramas. Os animais pertenciam 

à espécie Rattus norvegicus, da ordem Rodentia, da família Muridae, da linhagem 

Wistar, albinos, fornecidas pelo Centro de Criação de Animais de Laboratório 

(CECAL), unidade técnica da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de Janeiro, 

Brasil, criados em conformidade com a Lei nº 11.794 de 08/10/2008, conhecida 

como Lei Arouca (BRASIL, 2008). 

 

4.3 AMBIENTE E GAIOLAS 

 

A aclimatação deu-se por cinco dias, ficando os 20 animais divididos em 

quatro gaiolas coletivas, recebendo dieta balanceada padrão do laboratório e água 

filtrada ad libitum (Figura 4). 
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Figura 4. Gaiolas coletivas para o período de aclimatação. 

 

Após esse período, os animais foram pesados e divididos aleatoriamente da 

seguinte forma: Grupo da Dieta Controle (GDC) e Grupo da Dieta Experimental 

(GDE) e alojados em gaiolas individuais de polipropileno, com temperatura de 24 +/- 

2 graus Celsius, com umidade preservada em torno de 60 +/- 10%, e em ciclos 

alternados de claro-escuro, com intervalos de 12 por 12 horas cada um, sendo claro 

das 6 às 18 horas e escuro das 18 às 6 horas. Os animais dos dois grupos 

receberam água filtrada e dieta ad libitum, por oito semanas (Figura 5). 

As gaiolas eram higienizadas a cada quatro dias, quando havia troca da dieta 

e da água. Eram colocados 150 gramas de dieta e 300 mililitros de água filtrada em 

cada gaiola. A dieta e a água remanescentes eram aferidas para cálculo do 

consumo de dieta e de água no período. 

Semanalmente, os animais eram pesados em balança eletrônica da marca 

BioPrecisa®.  
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Figura 5. Gaiolas individuais onde os animais permaneceram por oito semanas. 
 

4.4 DIETA 

 

As dietas foram elaboradas pela Pragsoluções Biociências Comércio e 

Serviços Ltda. (Jaú, São Paulo, Brasil). Os fornecedores dos componentes da dieta 

foram: Prativita (pó de carne de frango), Via Farma (ágar-ágar), MSI (caseína), 

Ingredion (amido, dextrina maltose), GA (sacarose), Cocamar (óleo de soja), Farmos 

(celulose), Pragsoluções (mix de vitaminas e minerais), Pharma Nostra (L-cistina), 

Fragon (colina) e Officiallis (BHT). 

A dieta controle (DC) foi elaborada seguindo as determinações do American 

Institute of Nutrition Rodent Diets, 1993, para animais adultos (AIN-93M) (REEVES, 

1993) e a dieta experimental (DE) foi formulada pelos autores do estudo, com base 

na dieta do Dr. Atkins que preconiza que a energia proveniente de carboidratos deve 

estar entre 0% e 20%, proteínas entre 55% e 65% e lipídeos entre 25% e 35%, com 

relação a carboidratos + proteínas/lipídeos, na proporção de 2:1 (ATKINS, 1999, 

FRIGOLET et al., 2011) (Figura 6). 
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Figura 6. Dieta experimental à esquerda e dieta controle à direita. 
 

A dieta experimental foi assim formulada: 8,44% da energia fornecida por 

carboidratos, 57,19% por proteínas e 34,36% por lipídeos, totalizando 366,68 

quilocalorias por 100 gramas de dieta, o que corresponde à relação carboidratos + 

proteínas/lipídeos, na proporção de 1,9:1. 

As fontes nutricionais da dieta experimental foram dissacarídeo (sacarose), 

caseína, peito de frango desossado com gordura e óleo de soja (Tabela 1). 
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Tabela 1. Composição da dieta experimental (dieta do Dr. Atkins) 
Ingredientes g/100 g CH (g) PTN (g) L (g) FI (g) 

Agar* 2 
   

2 

L-Cistinať 0,18 
 

0,18 
  

Colina ŧ 0,25 
 

0,25 
  

Minerais§ 3,5 0,77 
   

Vitaminas II 1 0,97 
   

Terc-butilhidroquinona¶ 0,028 
    

Fibra** 5 
   

5 

Sacaroseťť 6 6 
   

Caseína (>85% Proteína)ŧŧ 20 
 

16 
  

Pó de carne de frango§§ 60 
 

36 12 
 

Óleo de sojaII II 2 
  

2 
 

kcal (%) 366,68 30,96 209,72 126 
 

% Macronutrientes 
 

8,44 57,19 34,36 
 

O grupo experimental recebeu essa dieta por oito semanas, sendo elaborada com base na dieta do 
Dr. Atkins. Foi estabelecida a percentagem de macronutrientes na relação de 1,9:1 [carboidrato (CH) 
+ proteína (PTN)]/lipídeos (L) e fibra (FI). O restante dos componentes seguiu as recomendações da 
AIN-93M diet. A dieta experimental foi preparada por Pragsoluções e os ingredientes fornecidos por 
*Farma, ťPharma Nostra, ŧFragon, §Pragsoluções, IIPragsoluções, Officiallis, **Farmos, ťťGA, ŧŧMSI, 
§§Prativita, II IICocamar.  

 

A dieta controle foi elaborada seguindo as orientações da AIN-93M e sendo 

assim composta: 76,10% da energia fornecida por carboidratos, 13,40% por 

proteínas e 10,50% por lipídeos, totalizando 342,80 quilocalorias por 100 gramas de 

dieta. As fontes de carboidratos foram polímeros de glicose (amido), dissacarídeo 

(sacarose) e polissacarídeo (dextrina maltose). A fonte de proteína foi a caseína e a 

de lipídeos, o óleo de soja (Tabela 2). 
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Tabela 2. Composição da dieta controle (AIN-93M) 
Ingredientes g/100 g CH (g) PTN (g) L (g) FI (g) 

Amido (85% CH)* 46,5 39,52    

L-Cistinať  0,18  0,18   

Colina ŧ 0,25  0,25   

Minerais§ 3,5 0,77    

VitaminasΙΙ 1 0,97    

Terc-butilhidroquinona¶  0,008     

Fibra** 5    5 

Óleo de sojaťť 4   4  

Caseína (>85% Proteína)ŧŧ 14  11,06   

Sacarose§§ 10 10    

AmidodextrinaΙΙ II 15,5 13,95    

kcal (%) 342,8 260,84 45,96 36  

% Macronutrientes  76,10 13,40 10,50  
O grupo controle recebeu essa dieta por oito semanas. Foi elaborada pelo American Institute of 
Nutrition em 1993, para roedores de laboratório, com adequado percentual de macronutrientes: 
carboidratos (CH), proteína (PTN) e lipídeos (L), vitaminas, minerais e fibra (FI). A dieta foi 
preparada por Pragsoluções, e os ingredientes foram fornecidos por *Ingredion, ťPharma Nostra, 
ŧFragon, §Pragsoluções, IIPragsoluções, ¶Officiallis, **Farmos, ťťCocamar, ŧŧMSI, §§GA, II IIIngredion. 

 

Ambas as dietas continham, além de macronutrientes, vitaminas e minerais 

em quantidade determinada pela AIN-93M, compatíveis com a faixa etária e a fase 

de vida dos animais, sendo (1) as vitaminas (mg/kg de dieta) compostas da seguinte 

forma: palmitato de retinol 2,4 mg, colecalciferol 0,025 mg, bissulfito sódico de 

benadiona 0,8 mg, iotina 0,22 mg, cianocobalamina 0,01 mg, riboflavina 6,6 mg, 

hidrocloreto de tiamina 6,6 mg e acetato de tocoferol 100,00 mg; e (2) os minerais 

(g/kg de dieta): sulfato de cobre 0,1 g, molibdato de amônio 0,026 g, iodato de sódio 

0,0003 g, cromato de potássio 0,028 g, sulfato de zinco 0,091 g, hidrogenofosfato de 

cálcio 0,145 g, sulfato de ferro amoniacado 2,338 g, sulfato de magnésio 3,37 g, 

sulfato de manganês 1,125 g, cloreto de sódio 4,0 g, carbonato de cálcio 9,89 g e 

dihidrogenofosfato de potássio 0,01 g (REEVES, 1993). 

 

4.5 AVALIAÇÃO DO CICLO ESTRAL 

 

Na manhã do dia do sacrifício, foi avaliada a fase estral das ratas, seguindo-se 

o protocolo descrito a seguir: o animal foi contido em decúbito dorsal em 50 µl de soro 

fisiológico a 0,9%, introduzidos lentamente na vagina e aspirado, retornando lavado 
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com secreção vaginal. O material foi colocado sobre lâmina de vidro, formando uma 

fina camada distribuída por igual. A lâmina foi lida imediatamente para diagnóstico da 

fase do ciclo em microscópio óptico da marca ZEISS, modelo AXIOPLAN. 

O diagnóstico da fase do ciclo estral foi feito com base na característica das 

células encontradas em microscopia óptica com aumento de 20 vezes. O pro-estro 

caracterizava-se por grande número de células nucleadas pequenas, poucas células 

corneificadas, tipos celulares intermediários e ausência de leucócitos; o estro por grau 

máximo de corneificação do epitélio, células superficiais anucleadas queratinizadas e 

ausência de leucócitos; o metaestro por células queratinizadas, células epiteliais e 

leucócitos na mesma proporção e o diestro por grande quantidade de leucócitos e muco 

e ausência de células nucleadas e cornificadas (GOLDMAN et al., 2007). Os animais 

selecionados para o estudo foram as que se encontravam na fase estro do ciclo estral. 

 

4.6 ANESTESIA 

 

Após oito horas de jejum, foi dosada a glicemia capilar da ponta da cauda de 

todos os animais, utilizando o aparelho OneTouch®, Ultra Mini™, Johnson& Johnson. 

A seguir foram colocados em posição dorsal com o dorso mais baixo, a fim de 

permitir um deslizamento das vísceras em direção ao diafragma. O local da punção 

escolhido foi o quadrante inferior esquerdo, entrando a agulha em um ângulo de 30 

graus em relação à pele do abdômen. Foi utilizado o sistema de seringa com agulha 

acoplada para aplicação de insulina da marca BD Ultra-FineTM 1 mL com agulha 0,80 

mm x 0,30 mm. Antes de introduzir o anestésico, foi realizada suave aspiração para 

descartar possibilidade de terem sido atingidos o intestino, a bexiga ou o vaso de 

grosso calibre, inadvertidamente. A solução injetada foi a seguinte: cloridrato de 

cetamina (Ketalar ®, Packe-Davis) 115 mg/kg + cloridrato de xilazina (Rompum, 

Bayer) ®) 10 mg/kg + água destilada para completar 1 mL de solução anestésica, 0,2 

mL foram injetados intraperitoneal (HE et al., 2010). Entre três e cinco minutos, os 

animais encontraram-se devidamente anestesiados, o que foi comprovado pelo teste 

de sensibilidade a estímulos álgicos. Após esse procedimento, foram pesados em 

balança eletrônica da marca BioPrecisa®. Foram sacrificados alternados por grupo, 

para evitar diferenças no tempo em que permaneceram em jejum. 
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4.7 ANÁLISES SANGUÍNEAS 

 

Os animais anestesiados foram colocados em decúbito lateral direito, o ictus 

cordis palpado entre a quarta e a sexta costela e, por punção cardíaca, foi retirado 

aproximadamente 10 mL a 12 mL de sangue arterial. Utilizou-se um sistema de seringa 

com agulha acoplada da marca BD SolomedTM 10 mL com agulha 0,7 mm x 25 mm. 

O sangue foi colocado em três tubos Vaccutainer® resfriados, da marca BD, 

sendo um seco para separação do soro, outro com heparina sódica para separação 

do plasma e um terceiro com ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) a 0,7% ao 

qual foi acrescentado um inibidor de protease o 4-(2-aminoetil) hidrocloreto fluorado 

de benzenosulfonila (AEBSF) 1 mg/mL de sangue, adquirido da Sigma-Aldrich, EUA, 

para dosagem do glucagon. 

Após a retração do coágulo, o sangue foi centrifugado a 314 rad.s-1 (radiano por 

segundo) por 20 minutos; a seguir, o plasma e o soro foram separados e armazenados 

a −80 graus Celsius para serem feitas as análises bioquímicas posteriormente. 

No soro, foram realizadas as seguintes dosagens: transaminases (ALT e AST), 

ureia, creatinina, triacilglicerol, colesterol, HDL. A fração LDL foi calculada pelos 

resultados encontrados. Os kits foram da BioSys Reagents & Instruments, o 

equipamento utilizado foi o Vitalab Selectra Flexor E, por análise automática, na Unidade 

de Pesquisa Clínica do Hospital Universitário Antônio Pedro, da Faculdade de Medicina 

da Universidade Federal Fluminense, Niterói, Rio de Janeiro, Brasil. A responsável pelas 

análises foi a Profa. Dra. Analúcia Rampazzo Xavier. 

No plasma, foram dosados o malondialdeído e o β-hidroxibutirato adquiridos da 

ABCAM® (Reino Unido), por meio de sua representante no País, a Biogen Comercial e 

Distribuidora Ltda. (São Paulo, SP, Brasil), que comercializou: a peroxidação lipídica 

(lipid peroxidation (MDA) assay kit ab118970) e o ácido beta hidroxibutírico (beta 

hydroxybutyrate (beta HB) assay kit ab83390). O plasma foi filtrado com 10 kDa spin 

filter (ab93349) da Abcam® (EUA), para remover substâncias que pudessem interferir 

nas dosagens. O método utilizado foi o colorimétrico enzimático, sendo o MDA λ= 532 

nm e o β-hidroxibutirato λ= 450 nm. O equipamento foi o SpectraMax Plus 384 

Microplate Reader. As análises foram realizadas no Laboratório Multidisciplinar de Apoio 

à Pesquisa (LAMAP), do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), da Faculdade de 

Medicina da Universidade Federal Fluminense pela Profa. Dra. Analúcia Rampazzo 

Xavier. 
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No frasco com EDTA a 0,7%, foram realizadas as dosagens de insulina, 

glucagon, IL-6 e TNF, utilizando o Multiplex Biomarker Immunoassays for Luminex 

xMAP technology (Millipore, Billerica, MA, USA) lote número 2634193. As análises 

foram feitas em triplicata no Laboratório Especializado de Análises Científicas 

(LEAC) (São Paulo, SP, Brasil). 

 

4.8 RETIRADA DO FÍGADO 

 

A hepatectomia ocorreu após a retirada do sangue. Foi realizada a incisão 

cirúrgica da parede tóraco-freno-abdominal com bisturi e foram colocados 

afastadores para melhor exposição da cavidade abdominal. Após ter sido feito 

inventário da cavidade para avaliar a integridade dos órgãos internos, foram 

seccionados os ligamentos esplênicos e hepáticos, ligado ao hilo hepático, retirado o 

fígado e realizado estudo macroscópico quanto aos aspectos da superfície, do 

tamanho e da cor. A seguir foi realizada a pesagem do fígado em balança eletrônica 

da marca BioPrecisa® e analisado o aspecto macroscópico do órgão. 

 

4.9 CITOMETRIA DE FLUXO 

 

Foram retirados seis fragmentos de aproximadamente 1 centímetro cúbico 

cada um, de vários pontos diferentes do fígado, a fim de abranger todos os lobos. 

Os fragmentos foram colocados em solução fisiológica de cloreto de sódio (NaCl) a 

0,9% e postos em refrigeração, seis graus Celsius negativos, por duas horas até 

serem processados (Figura 7). 

 
Figura 7. Desenho esquematizado dos lobos do fígado de ratos, de onde os fragmentos foram 

retirados. A. Lobo mediano, B. Lobo direito (B1. Lobo superior direito e B2. Lobo inferior 
direito), C. Lobo caudado (C1. Lobo caudado superior e C2. Lobo caudado inferior) e D. 
Lobo esquerdo lateral. 

A 

B 

A 
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As amostras foram retiradas da refrigeração e realizada a suspensão celular 

com tripsina, etanol a 70% e PBS (tampão fosfato salino). O meio celular foi 

colocado em uma placa contendo 96 poços e centrifugado por três minutos a 125 

rad.s-1 para separação do material, mantendo-se apenas o sedimento celular. Em 

seguida, foram bloqueados os receptores da fração Fc de IgG (CD32) presentes na 

membrana plasmática de diversos tipos celulares, para evitar possíveis ligações 

inespecíficas entre os anticorpos e as proteínas-alvo, utilizando o sobrenadante da 

linhagem 24G2, que foi adquirido do Banco de Células do Rio de Janeiro, 

Universidade Federal do Rio Janeiro e Associação Técnica-Científica Paul Ehrlich, 

Rio de Janeiro, Brasil. Esse procedimento teve duração de dez minutos e, após 

decorrido esse tempo, o material foi novamente centrifugado a 125 rad.s-1 por três 

minutos, o sobrenadante descartado e o restante ressuspendido em 400 µL solução 

tampão específica para o kit anexina-V/PI na concentração 1x106 células por mL. As 

células foram incubadas com 5 µL da proteína anexina-V conjugada à fluoresceína 

(FITC) e com 5 µL do corante intracitoplasmático iodeto de propídio (PI) por quinze 

minutos em temperatura ambiente na ausência da luz. Esse procedimento teve a 

finalidade de diferenciar apoptose inicial (Anexina V+PI-), apoptose tardia (Anexina 

V+PI+) e morte celular não apoptótica (Anexina V-PI +). 

As amostras celulares foram colocadas em tubos de poliestireno projetados 

para os citômetros e levadas ao citomêtro FACScalibur (BD Biosciences). Antes de 

iniciar o processo de análise, foi realizado o procedimento padrão orientado pelo 

fabricante do aparelho com retirada de bolhas de ar e verificação da permeabilidade 

do fluxo, com a finalidade de retirar fatores que possam prejudicar a leitura. Em 

seguida foi ajustada a voltagem dos tubos foto multiplicadores e analisada sua 

sensibilidade. Após cada dosagem foi realizada a limpeza do tubo de injeção das 

amostras para evitar contaminação por células residuais. O citômetro FACScalibur 

(BD Biosciences) apresenta duas fontes luminoss, um laser de argônio (488 nm de 

excitação) e um de hélio-neônio (633 nm de excitação). A transmissão ou a refração 

da luz pelas células foi captada por oito detectores em função do tamanho e 

granulosidade celular. A fluorescência do FITC foi captada pelo filtro de 530/30 

(530±15) nm a do PI de 585 (585 ± 21) nm. Foram adquiridas 30.000 eventos de 

cada amostra (10.000 eventos em triplicata), os dados coletados foram analisados 



53 

 

pelo programa CELL QUEST no WinMDI 2.9, disponibilizado na internet. As céluas 

foram visualizadas em gráficos de pontos (dot plot). 

A citometria de fluxo foi realizada no Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, pelo Prof. Dr. 

Felipe Leite de Oliveira, PhD. 

 

4.10 PREPARO DO FÍGADO PARA MICROSCOPIA ÓPTICA E IMUNO-

HISTOQUÍMICA 

 

O restante do fígado foi aberto transversalmente e colocado em solução de 

formalina neutra tamponada 10%, composta por 100 mililitros de formaldeído 

comercial, 900 mililitros de água destilada, 4 gramas de fosfato de sódio monobásico 

e 6,5 gramas de fosfato de sódio dibásico, por 24 horas. 

Teve-se o cuidado para que todo o material permanecesse submerso no 

líquido fixador, que teve volume 20 vezes maior do que o da amostra biológica. Para 

que houvesse fixação adequada de todo o tecido, o material tinha até 20 milímetros 

de comprimento e de largura e 4-5 milímetros de profundidade. Após esse período, 

foi lavado com água corrente por uma a duas horas, imerso em álcool a 50% por 30 

minutos e colocado em solução de álcool a 70%. Após ocorrer a desidratação dos 

tecidos onde a água é substituída por álcool, esse elemento foi trocado pelo xilol e o 

xilol por parafina, fundida a 60 graus Celsius, o que deu dureza ao material para ser 

cortado. Em parafina, o material foi levado a um micrótomo onde foram feitos cortes 

entre 3 e 5 micrômetros. Os cortes, em seguida, foram estendidos em uma lâmina 

desengordurada e levados para a estufa a 60 graus Celsius, por 24 horas para secar 

e aderir melhor à lâmina. 

Foram realizados seis cortes, dos quais três foram colocados em lâminas 

simples para microscopia óptica e três em lâminas com carga positiva 

(immunoslide), revestida com adesivo especial, com alta fixação do material na 

lâmina para imuno-histoquímica. 
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4.10.1 Microscopia óptica 

 

Três lâminas simples foram coradas com hematoxilina-eosina, e outras três 

pela técnica de tricromo de Masson. 

A parafina foi retirada, em processo inverso, e três lâminas coradas pela 

técnica de hematoxilina-eosina (HE), ficando dez minutos em hematoxilina e cinco 

minutos em eosina, e as outras três pela técnica de tricromo de Masson, que utiliza 

três corantes: hematoxilina férrica de Weigert (A e B) por dez minutos, escarlate de 

Biebrich por cinco minutos e azul de anilina por dez minutos. 

Por fim, as lâminas receberam uma gota de resina sobre o material aderido à 

lâmina e foram cobertas com uma lamínula. 

As lâminas foram estudadas pelo modelo da grade de estudo morfológico que 

se baseia nas seguintes regiões predominância metabólica e hemodinâmica 

vascular portal e septal (SCHIMIDT, 2000) 

O estudo histopatológico foi realizado no microscópio ZEISS modelo 

AXIOPLAN com oculares E-PL e objetivas plan-apocromáticas e fotografadas com a 

máquina fotográfica CANON G10 no formato JPG com 14,7 MP efetivos, no 

Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal 

Fluminense, Niterói, RJ, Brasil pelo Prof. Dr. Porphirio José Soares, PhD. 

 

4.10.2 Imuno-histoquímica 

 

Três lâminas com carga positiva foram utilizadas para imuno-histoquímica. Os 

cortes foram desparafinados em xilol e reidratados em graduação crescente de 

álcool (100%, 95%, 80% e 70%) até a água destilada, permanecendo cinco em cada 

solução. A peroxidase endógena foi bloqueada quando as lâminas foram colocadas 

em incubação na solução composta por peróxido de hidrogênio a 3% e água 

destilada por 15 minutos em temperatura ambiente. Posteriormente lavadas em 

água destilada três vezes por dois minutos. A recuperação antigênica ocorreu pelo 

método enzimático utilizando-se protease XIV (Sigma Chemical Company, Reino 

Unido). A protease a 0,005% foi diluída em PBS (tampão fosfato salino) com pH 7,4 

em uma câmara úmida a ar ambiente, por quinze minutos. Para diminuição das 

ligaçoes inespecíficas os cortes foram tratados por quinze minutos com solução de 

5,0 g de leite bovino em pó e 200 mL de PBS (tampão fosfato salino). A seguir foi 
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aplicado o anticorpo primário Rat Anti-Mouse Blimp-1 da BD Pharmingen™, que 

dispensa o uso de anticorpo secundário e vem combinado com peroxidases, e o 

corante foi o Alexa Fluor® 647 do mesmo fabricante que, conjugados, determinam 

acentuada fotoestabilidade e duradora fluorescência, mesmo quando ocorrem 

variações do pH. O anticorpo primário foi adicionado a lâmina e cobriu toda a 

superfície, após ter sido diluído em PBS (tampão fosfato salino) na proporção de 

1:500 e 1:1000. Ficaram incubados por doze horas na geladeira a quatro graus 

Celcius. Após esse tempo foram lavadas com água destilada e submetidas a leitura. 

O microscópio de fluorescência utilizado foi o MacroView MVX10, da 

Olympus. A imuno-histoquímica foi realizada no Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, RJ, Brasil pelo Prof. Dr. 

Felipe Leite de Oliveira, PhD. 

 

4.11 RETIRADA DO TECIDO ADIPOSO PERIOVARIANO 

 

A retirada do tecido adiposo foi realizada após a hepatectomia. Foi extraído o 

tecido adiposo branco periovariano bilateral e pesado em balança eletrônica da 

marca BioPrecisa® (Figura 8). 

 
Figura 8. Localização do tecido adiposo periovariano nas ratas do experimento. 
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4.12 ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

 

Os resultados foram apresentados com estatística descritiva, calculando-se a 

média e o desvio padrão (DP). Para avaliar se apresentavam distribuição normal, foi 

realizado o teste Kolmogorov-Smirnov. Na comparação entre as médias dos dois 

grupos, foi aplicado o teste t de Student não pareado. Nos estudos com mais de 

duas variáveis, utilizou-se o teste ANOVA, seguido do teste de Tukey. O teste de 

Levene com distribuição F foi aplicado para estudo das variâncias. O teste de 

Pearson foi utilizado para os estudos de correlação, e o de Tamhane T2 para corrigir 

heterocedasticidade quando necessário. Considerou-se que intervalos de confiança 

de 95% continham diferença significativa (p<0,05). O programa de computador 

usado foi o Graphpad-Prism versão 6.0 e para Mac OS X, 2015. A revisão estatística 

foi feita pela Profa. Maria Luiza Garcia Rosa, do Instituto de Saúde Coletiva, da UFF. 
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5 RESULTADOS 
 

5.1 AVALIAÇÃO DO CICLO ESTRAL 

 

Os animais que participaram do estudo foram as que se encontravam no 

estro, ou seja, aquelas que apresentaram células anucleadas e queratinizadas com 

ausência de leucócitos, nas lâminas de secreção vaginal (GOLDMAN et al., 2007). 

Essas foram separadas para sacrifício, que se deu no mesmo dia (Figura 9). 

 
 

 
 

Figura 9. Fotomicrografia de esfregaço vaginal corado da fase Estro, representado por células 
superficiais, com predomínio de células corneificadas (anucleada e queratinizada). Técnica 
realizada no Laboratório de Nutrição Experimental da Faculdade de Nutrição da 
Universidade Federal Fluminense. Objetiva X40. 

 

5.2 PESO DOS ANIMAIS (g) 

 

As médias do peso (g) dos dois grupos aumentaram no decorrer do estudo. O 

GDE apresentava o peso inicial de 227,80 ± 3,22 gramas e final de 281,30 ± 3,67 

gramas, sendo p<0.0001. No GDC, o peso foi de 227,40 ± 3,81 gramas para 283,30 

± 4,79 gramas com p<0.0001. Tanto no início como no final do estudo, não houve 

diferença estatística da média de peso (g) entre os grupos, sendo (p=0,9370) e 
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(p=0,7505), respectivamente. O peso dos animais do grupo controle estão dentro 

dos limites de normalidade para o sexo e faixa etária (OKAMURA et al., 2011). 

Ocorreu diferença estatística significativa entre a média de peso (g) dos dois 

grupos na primeira semana de estudo. O GDE com 223,70 ± 5,35 gramas e o GDC 

236,80 ± 3,18 gramas, p<0,05 (Figura 10). 

 

 

Figura 10. Média de peso (g) dos dois grupos durante as oito semanas do experimento 
*p<0,05. 

 

5.3 CONSUMO DE ÁGUA (mL) 

 

A média de ingestão de água nas oito semanas do estudo foi 1,6 vezes maior 

no GDE (43,41 ± 0,78 mL) quando comparado com o GDC (24,11 ± 1,50 mL), 

p<0,0001. Não houve modificação do volume (mL) ingerido pelo grupo experimental 

durante todo o experimento, porém, no grupo controle comparando-se a primeira 

com a segunda semana houve diferença estatística significativa sendo 15,57 ± 1,06 

mL na primeira e 25,28 ± 2,38 mL na segunda, com p=0,0015 (Figura 11). 
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Figura 11. Consumo de água (mL) pelos grupos nas oito semanas do experimento *p<0,05. 

 

5.4 CONSUMO DE DIETA (g/kcal) 

 

Durante todo o experimento, a média do consumo de dieta (g e kcal) sempre foi 

significativamente menor no GDE (5,12 ± 0,15 g/100 g de peso corporal e 18,63 ± 

0,59 kcal)/100 g de peso corporal) quando comparada com a do GDC (5,92 ± 0,14 

g/100 g de peso corporal e 20,30 ± 0,48 kcal)/100 g de peso corporal) com p <0,05, 

tanto para gramas como por consumo energético, respectivamente. Na segunda 

semana do experimento, não houve diferença estatística entre os dois grupos 

(Figuras 12 e 13). 

Entre os animais do mesmo grupo houve diferença estatística na média de 

ingestão de dieta na primeira (aumento da ingesta) e na última semana (diminuição 

da ingesta) no grupo experimental e apenas na última semana (diminuição da 

ingesta) no grupo controle com p<0,05. 
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Figura 12. Média da ingesta de dieta (g)/100 g de peso corporal pelos grupos nas oito 

semanas do experimento. GDE n=10 e GDC *p<0,05. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13. Média da ingesta de dieta (kcal)/100 g de peso corporal pelos grupos nas 
oito semanas de experimento GDE n=10 e GDC *p<0,05.  

 

5.5 ANÁLISES SANGUÍNEAS 

 

Os valores encontrados nas análises sanguíneas estão especificados a 

seguir. Houve aumento das enzimas ALT e AST, da ureia, do MDA, do β-

hidroxibutirato e diminuição do triacilglicerol no grupo experimental em relação ao 

controle com p>0,05. As demais dosagens não apresentaram alterações 

comparativamente (Tabela 3). 
  

GDC

GDE

0 2 4 6 8 10
4

5

6

7

Semanas

D
ie

ta
 (g

) p
or

 1
00

 g
/p

es
o 

po
nd

er
al

* 

* 

0 2 4 6 8 10
14

16

18

20

22

24

Semanas

Di
et

a 
(K

ca
l) 

po
r 1

00
 g

/p
es

o 
po

nd
er

al

GDC

GDE

* 

* 



61 

 

Tabela 3. Valores das análises sanguíneas 
DOSAGENS BIOQUÍMICAS GDE GDC p 

ALT (U/L) 61,7 ± 4,16 28,10 ± 4,06 <0,0001* 

AST (U/L) 238,30 ± 15,85 179,20 ± 13,86 0,0117* 

Ureia (mg/dL) 74,67 ± 3,90 44,90 ± 2,71 <0,0001* 

Creatinina (mg/dL) 0,80 ± 0,04 0,82 ± 0,02 0,6284 

Colesterol (mg/dL) 56,86 ± 2,55 53,90 ± 4,71 0,5877 

HDL (mg/dL) 47,08 ± 2,60 46,70 ± 3,29 0,9289 

LDL (mg/dL) <10 <10 
 

Glicose (mg/dL) 82,40 ± 3,81 85,40 ± 3,04 0,5460 

Triacilglicerol (mg/dL) 51,00 ± 4,645 100,40 ± 14,82 0,0052* 

MDA (nmoL/mL) ** 13,18 ± 1,386 7,638 ± 1,225 0,0089* 

β-hidroxibutirato (nmoL/mL) 10,39 ± 1,085 3,74 ± 1,357 0,0012* 

Insulina (pg/mL) 1.118,00 ± 258,50 1.717,00 ± 382,80 0,2111 

Glucagon (pg/mL) 49,39 ± 17,90 40,48 ± 14,06 0,7000 

IL-6 (pg/mL) 172,50 ± 43,91 152,50 ± 29,65 0,7099 

TNF-α (pg/mL) 7,005 ± 0,5584 6,628 ± 0,6478 0,6646 

Grupo da Dieta Experimental (GED), Grupo da Dieta Controle (GDC); *p <0,05 com 
significação estatística. ** GDE n=8, GDC n=9. Restantes das dosagens n=10 em cada 
grupo 

 

As análises sanguíneas dos animais do grupo controle estão dentro dos 

limites de normalidade para o sexo e faixa etária (OKAMURA et al., 2011). 

 

5.6 ESTUDO DO FÍGADO 

 

5.6.1 Peso do fígado (g) 

 

A média do peso dos fígados do Grupo da Dieta experimental foi maior, com 

significância estatística (p<0,05) tanto em peso absoluto quanto relativo, que 

corresponde ao percentual do peso do fígado em relação ao peso corporal (g) do 

animal. 

A média dos pesos absolutos do fígado do GDE foi de 9,164 ± 0,2050 g (n=7) 

e para o GDC 8,468 ± 0,2595 g (n=7) com p = 0,0496. Em relação ao peso corporal 

do animal, o GDE teve 3,259 ± 0,06981 g/100 g de peso corporal (n=7) e o GDC 

2,990 ± 0,07482 g/100 g de peso corporal (n=7) com p = 0,0168 (Figuras 14). 
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Figura 14. Média do peso (g) dos fígados em relação ao peso corporal n=7 *p<0,05. 

 

O peso do fígado por 100 gramas de peso corporal dos animais do grupo 

controle está dentro dos limites de normalidade para o sexo e a faixa etária 

(OKAMURA et al., 2011). 

 

5.6.2 Estudo macroscópico do fígado 

 

Os fígados dos dois grupos de animais do experimento (GDE e GDC) 

apresentavam a superfície lisa, brilhante, de coloração castanho-avermelhada e com 

as bordas cortantes. Não havia sinais de esteatose hepática nem de fibrose na 

superfície dos órgãos. 

 

5.6.3 Estudo histológico do fígado 

 

Os fígados de ambos os grupos apresentavam o aspecto morfológico geral 

preservado. 

As veias centrolobulares estavam alargadas em alguns animais, de ambos os 

grupos, o que pode ser considerado variação da normalidade. 
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Os espaços-portas encontravam-se de aspecto e volume habituais tanto nos 

animais do GDE como no GDC, com arteríolas, veias e estruturas ductais 

preservadas. 

A arquitetura lobular apresentava-se dentro da normalidade em ambos os 

grupos, sem alterações compatíveis com necrose, autólise ou fibrose. As trabéculas 

hepáticas encontravam-se preservadas em todos os fígados estudados 

independentemente do grupo. 

Os sinusoides encontravam-se em disposição usual. No Grupo da Dieta 

Experimental, os sinusoides mostravam-se relativamente mais alargados quando 

comparados com o Grupo da Dieta Controle, em geral próximo à veia centrolobular. 

Os hepatócitos próximos à veia centrolobular encontravam-se de tamanho 

diminuído no grupo da dieta experimental. 

Em ambos os grupos, havia microvesículas de distribuição heterogênea 

aleatória na região metabólica que, provavelmente, correspondem a glicogênio, 

sendo que, no grupo da dieta experimental, existem áreas com pouco e outras sem 

nenhum glicogênio (Quadro 1) (Figura 15). 

 
Quadro 1. Resumo das alterações histopatológicas encontradas no Grupo da Dieta Experimental 

(GDE) e no Grupo da Dieta Controle (GDC) 
ESTRUTURA DO FÍGADO GDE GDC 

Aspecto geral Normal Normal 

Veia centrolobular Normal Normal 

Espaço-porta Normal Normal 

Arquitetura do lóbulo Normal Normal 

Trabéculas hepáticas Normais Normais 

Sinusoides hepáticos Alargados Normais�  

Tamanho dos hepatócitos Diminuído Normal 

Provável glicogênio hepático Diminuído Normal 
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Figura 15. Estudo histológico de fragmentos de fígado após oito semanas de estudo. (A) Sinusoides 
dilatados e diminuição do tamanho dos hepatócitos no Grupo da Dieta Experimental (GDE) 
(HE, ampliação original 400×), (B) Veia centrolobular, sinusoides e tamanho dos 
hepatócitos normais no Grupo da Dieta Controle (GDC) (HE, ampliação original 400×), (C) 
Áreas sem glicogênio no Grupo da Dieta Experimental (GDE) (HE, ampliação original 
400×) e (D) Áreas de distribuição homogênea de glicogênio no Grupo da Dieta Controle 
(GDC) (HE, ampliação original 400×). 

 

5.6.4 Estudo imuno-histoquímico do fígado 

 

A imuno-histoquímica com utilização do anticorpo Blimp-1 foi realizada para 

avaliação de autofagia hepática e o resultado foi negativo tanto para o Grupo da 

Dieta Experimental como para o Grupo da dieta Controle. 

 

5.6.5 Estudo por citometria de fluxo do fígado 

 

A citometria de fluxo demonstrou um aumento com significação estatística do 

percentual de células mortas no Grupo da Dieta Experimental (GDE) quando 

comparado com o Grupo da Dieta Controle (GDC) sendo 30,85 ± 2,20% e 13,22 ± 

1,43%, respectivamente (p<0.0001). 
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O percentual de células viáveis, no Grupo da Dieta Experimental, foi 

significativamente menor quando comparado com o do Grupo da Dieta Controle. 

Sendo no GDE 69,15 ± 2,207%, n=10 e, no GDC, 86,78 ± 1,434, n=10 com 

p<0,0001. 

No GDC, os percentuais foram 3,73 ± 0,50% para apoptose inicial (anexina-

V+PI-), 5,67 ± 0,72% para apoptose tardia (anexina-V+PI+) e 3,82 ± 0,28% para morte 

não apoptótica (anexina-V-PI+). No GDE, as células inviáveis encontravam-se 11,67 

± 1,12% em apoptose inicial (Anexina-V+PI-), 12,07 ± 1,11% em apoptose tardia 

(Anexina-V+PI+) e 7,11 ± 0,44% em morte não apoptótica (Anexina-V-PI+). Ao 

comparar os dois grupos, verificou-se que, no GDE, ocorria aumento 

estatisticamente significativo de apoptose inicial, tardia e morte não apoptótica, 

sendo nas três situações p<0,0001 (Figura 16). 
 

Figura 16. Análise das células hepáticas por citrometria de fluxo dos dois grupos: Grupo da 
Dieta Experimental (GDE) e Grupo da Dieta Controle (GDC) após oito semanas de 
experimento.  

 

Analisando-se apenas os hepatócitos inviáveis, verificou-se que, no GDE, 

76,01 ± 2,12% encontravam-se em apoptose (inicial + tardia) e 23,99 ± 2,12% em 

morte não apoptótica (p<0,0001), enquanto no GDC era 70,80 ± 1,29% e 29,20 ± 

1,29% (p<0,0001), respectivamente. 

GDC GDE  

Io
de

to
  p

ro
pí

di
o 

Anexina-V 

   3.82%       B 

5.67%        C 

A      3.73%  7.11%    B A     11.67% 

  C  12.07 % 



66 

 

Considerando-se apenas as células inviáveis (100%), apoptose inicial, tardia 

e morte não apoptótica, apenas a apoptose inicial, que aumentou no GDE (Tabela 

4), apresenta diferença estatística significativa. 

 
Tabela 4. Comparação entre percentuais de células inviáveis 

  Apoptose inicial%  Apoptose tardia% Morte não apoptótica% 

*GDE 37,34 ± 1,30 38,67 ± 1,73 24,00 ± 2,12 

**GDC 28,43 ± 1,19 42.37 ± 1,10 29,20 ± 1,29 

***p <0,0001 0,0882 0,0512 

*Grupo da Dieta Experimental (GDE) (n=10) e **Grupo da Dieta Controle (GDC) 
(n=10), sendo ***p<0,05 

 

5.7 CORRELAÇÃO ENTRE PERCENTUAL DE CÉLULAS INVIÁVEIS E 

MALONDIALDEÍDO E ENTRE CÉLULAS INVIÁVEIS E TRIACILGLICEROL 

 

A correlação entre o percentual de células inviáveis (n=17) e a dosagem de 

malondialdeído (MDA) (n=17) demonstrou-se positiva, enquanto a correlação entre 

células inviáveis (n=20) com triacilglicerol (TGA) (n=20) foi identificada como 

negativa. Não houve correlação entre percentual de células inviáveis e 

transaminases, nem com β-hidroxibutirato (Figuras 17 e 18). 
 

 

 
Figura 17. Correlação entre malondialdeído (MDA) e células inviáveis com r = 0,5517, R2 = 

0,3044 e p = 0,0217. 
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Figura 18. Correlação entre triacilglicerol (TGA) e células inviáveis com r = - 0,57, R2 = 

0,33 e p = 0,0056. 

 

5.8 PESO DO TECIDO ADIPOSO PERIOVARIANO 

 

A comparação da média dos pesos (g) do tecido adiposo periovariano para 

100 gramas de peso corporal nos dois grupos demonstrou que o GDE apresentava 

diminuição estatística significativa em relação ao GDC. Sendo no GDE 2,42 ± 0,36 

g e, no GDC, 4,24 ± 0,58g com p = 0,02 (Figura 19). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 19. Média do peso do tecido adiposo/100 gramas de peso 
corporal nos grupos, n=7 e *p<0,05. 
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6 DISCUSSÃO 
 

Os animais de ambos os grupos ganharam peso durante todo o estudo, o que 

está dentro da normalidade para a faixa etária selecionada (OKAMURA et al., 2011; 

SENGUPTA, 2013). A média dos pesos do grupo experimental e controle iniciaram 

semelhantes e assim permaneceram até ao término do experimento, exceto na 

primeira semana quando houve perda de peso no grupo experimental, que pode ser 

associada a três fatores: depleção do glicogênio, diurese osmótica e diminuição da 

ingesta calórica. 

Pela análise histopatológica do fígado, observou-se microvesículas de 

glicogênio em quantidade reduzida ou até mesmo ausentes nas unidades funcionais 

hepáticas estudadas do grupo que recebeu dieta experimental. As reservas de 

glicogênio são as primeiras a serem mobilizadas quando a oferta de carboidrato é 

diminuída, o que leva à perda de água intracelular. Frigolet et al. (2011) observaram 

perda de peso acentuado na primeira semana associado à dieta com baixo percentual 

de carboidratos e, também, correlacionaram com a perda de água intracelular 

consequente à depleção de glicogênio hepático e afirmaram que 1 grama de glicogênio 

leva à perda de 3 gramas de água. Posteriormente, quando os lipídeos passam a ser 

os substratos energéticos principais, o peso é restabelecido rapidamente pela 

formação de água intracelular, o que possivelmente ocorreu no estudo, uma vez 

que, na segunda semana, houve recuperação do peso desses animais. 

Kostogrys et al. (2015) também relataram perda de peso corporal no mesmo 

período de estudo com dieta com baixo teor de carboidrato e associaram-na à perda 

renal de sódio por diurese osmótica em razão da cetonúria, sem adaptação funcional 

à cetose. Apesar de não ter sido quantificada a diurese no presente estudo, foi 

observado que a maravalha dos animais do grupo experimental se encontrava 

sempre mais úmida que a do grupo controle. Os níveis plasmáticos aumentados de 

β-hidroxibutirato no Grupo da Dieta Experimental confirmam a hipótese de diurese 

osmótica por cetonúria, o que provavelmente levou os animais a aumentarem a 

ingesta de água durante todo o experimento, para que ocorresse equilíbrio hídrico, 

permanecendo 1,6 vezes maior que a do grupo controle. 

Outro fator que provavelmente contribuiu para a perda de peso nessa semana 

foi o menor consumo de dieta, provavelmente em razão da disgeusia, consequente ao 

aumento do teor de lipídeos da dieta. Houve melhor adesão a partir da segunda 
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semana, mas a ingestão em gramas e energia foi sempre menor no Grupo da Dieta 

Experimental. A saciedade precoce e a perda de apetite causadas por dietas com 

elevado teor de proteínas e lipídeos devem ter contribuído também (GIBSON et al., 

2015). Belissimo e Akhavan (2015) afirmam que as modificações na composição dos 

três macronutrientes podem diminuir a ingestão de alimentos, independentemente do 

conteúdo calórico. Belobrajdic et al. (2004) demonstraram que dietas ricas em 

proteínas aumentam a saciedade e diminuem o apetite, preservam o gasto energético 

em repouso, mantêm o peso corporal e diminuem o tecido adiposo. Blouet et al. 

(2006), por sua vez, concluíram que ratos alimentados com dieta rica em proteínas e 

baixo teor de carboidratos tiveram diminuição de 30% na ingestão de alimentos, sem 

que isso tenha levado à diminuição de peso, resultado igual ao encontrado no 

presente estudo. Kennedy et al. (2007) estudaram dietas com baixo teor de 

carboidratos e concluíram que o consumo energético não se correlacionava com o 

ganho de peso. Veldhorst et al. (2012) associam a diminuição do apetite a dietas ricas 

em proteínas, principalmente se houver aumento da concentração de β-

hidroxibutirato. 

A partir da segunda semana do estudo, os animais que receberam dieta 

baseada na do Dr. Atkins não tiveram modificação do peso em comparação com os 

animais do grupo controle, apesar de terem ingerido menor quantidade de dieta em 

gramas e em energia. Houve bastante dificuldade em comparar os resultados dos 

pesos com os encontrados em artigos na literatura especializada, por conta das 

variações de metodologia no que diz respeito à composição dos macronutrientes, à 

duração dos estudos e à seleção dos modelos experimentais. 

As pesquisas que apresentavam composição de macronutrientes mais 

semelhante a este estudo foram os realizados por Jean et al. (2001), Kinzig et al. 

(2007) e Kostogrys et al. (2015). No primeiro estudo, Jean et al. (2001) alimentaram 

dois grupos de ratos Wistar adultos por oito semanas, um grupo recebeu dieta com 

50% de proteína e o outro com 14% de proteína e também não evidenciou, ao final da 

análise, diferença nas médias de peso corporal dos grupos estudados. Resultados 

opostos foram encontrados em dois outros experimentos. No segundo, os autores 

estudaram ratos adultos que receberam dieta com 65% de proteínas, 30% de lipídeos 

e 5% de carboidratos por 100 quilocalorias e observaram que os animais ganharam 

peso durante as quatro semanas do experimento, porém menos que o grupo controle 

(KINZIG et al., 2007). No terceiro, estudaram ratos jovens e a média dos pesos 
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corporais associados à dieta com 50,0% de proteína, 37,7% de lipídeos e 12,3% de 

carboidratos por 100 quilocalorias também foi menor em comparação com o de 

animais que receberam dieta AIN-93M (KOSTOGRYS et al., 2015). 

Resultados divergentes são igualmente encontrados em pesquisas com 

humanos, mesmo em metanálises. Em uma recente metanálise de 32 estudos, em 

humanos, com dieta composta por teores baixo de carboidratos e elevado de 

proteínas, os autores concluíram que ocorria discreta perda de peso associada à 

diminuição do tecido adiposo. Eles observaram que havia preservação da massa 

magra por um curto espaço de tempo (CLIFTON et al., 2014). Em outra metanálise 

organizada por Noto et al. (2013), observou-se que, em seres humanos, os benefícios 

da perda de peso associada à dieta com baixo teor de carboidratos seriam irrelevantes 

e de efeito transitório, sobretudo, em decorrência da redução da ingesta alimentar. 

Diversas causas são relacionadas à manutenção do peso corporal associada 

a dietas com teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos como os 

percentuais de proteína, o aumento de massa magra ou o aumento de água 

intracelular. Frommelt et al. (2014) e Bielohuby et al. (2011) afirmam que, quando se 

aumenta o percentual de proteínas e se diminui o de lipídeos, mantendo o de 

carboidratos baixo, ocorre um aumento progressivo do peso corporal, apesar de 

ocorrer aumento do gasto energético para a absorção e metabolismo das proteínas, 

bem como para a manutenção da gliconeogênese. 

Contrariando princípios metabólicos bem estabelecidos de que não há 

aumento de massa magra sem exercício, mesmo com oferta de percentuais de 

proteína elevados na dieta (McARDLE, KATCH, KATCH, 2014; LAGUNA et al., 

2012), alguns autores relatam manutenção do peso corporal com dietas com teores 

baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos em razão do aumento da 

massa magra muscular. Entretanto, são dados difíceis de serem comparados e com 

resultados especulativos (JEAN et al., 2001; BOHÉ et al., 2003; BLOUET et al., 

2006; NAKAZATO et al., 2006; WESTMAN et al., 2007; BIELOHUBY et al., 2011; 

FROMMELT et al., 2014; HURSEL et al., 2015). 

Os autores desse estudo acreditam que, com base em princípios bioquímicos, 

seja possível afirmar que a manutenção do peso corporal em relação ao grupo 

controle possa ter ocorrido pelo aumento da produção de água intracelular, 

associada à gliconeogênese e ao Ciclo da Ureia (EXTON, 1972; AZZOUT-

MARNICHE et al., 2007; LAGUNA et al., 2012). Outro fator que possivelmente tenha 
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contribuído para a manutenção do peso em relação aos controles foi o aumento do 

peso do fígado, por conta da dilatação dos sinusoides e, consequentemente, do 

aumento do volume sanguíneo hepático, visualizado na microscopia óptica, e do 

aumento da atividade metabólica do órgão. 

Para os autores, não existiam evidências de retenção líquida associada à 

doença renal, a creatinina plasmática não sofreu alteração, o aumento da ureia no 

plasma do grupo experimental ocorreu pelo aumento da síntese de ureia no fígado 

com a finalidade de excretar excesso de compostos nitrogenados produzidos pelo 

elevado teor de proteínas da dieta. 

Se não há um consenso quanto à perda de peso associada à dieta aqui 

estudada, parece haver concordância no que diz respeito à modificação da composição 

corporal associada a ela, como a que ocorreu no presente estudo evidenciada pela 

redução do tecido adiposo periovariano. (EXTON, 1972; BRAVATA et al., 2003; 

BELOBRAJDIC et al., 2004; BLOUET et al., 2006; PICHON et al., 2006; FRIGOLET et 

al., 2011). A redução do tecido adiposo foi atribuída à lipólise das reservas lipídicas em 

face da necessidade de substrato energético por conta da oferta de carboidratos 

reduzida na dieta experimental. Blouet et al. (2006) associam menor peso corporal de 

animais recebendo dieta experimental com teores elevado de proteína e baixo de 

carboidratos quando comparados com dieta controle ao fato de ocorrer redução 

importante do tecido adiposo após a quinta semana com a dieta experimental. 

Confirmando a hipótese dos autores do presente estudo de que as dietas com 

teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos podem causar lesão 

hepática, a citometria de fluxo demonstrou dano hepatocelular em 30,85% das 

células estudadas do grupo que a recebeu. O percentual de apoptose inicial foi 

maior no grupo da dieta experimental, indicando que a apoptose continuava em 

progressão no fígado dos animais do grupo experimental (AFFORD; RANDHAWA, 

2000). A presença de 13,22% de células mortas no grupo controle pode ser 

considerada como fisiológica, uma vez que a apoptose e a morte não apoptótica 

representam um mesmo processo, que é responsável pelo equilíbrio entre 

proliferação e morte celular (KRYSKO et al., 2008). 

Resultados semelhantes foram encontrados por Chiang et al. (2014) que 

demonstraram que os ratos que, por oito semanas, receberam uma dieta com 60% 

de proteína apresentaram alterações na histologia hepática e na expressão da 

apoptose e fibrose hepáticas. 
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Não foi evidenciada autofagia nos dois grupos pela imuno-histoquímica com 

anticorpo Blimp-1. Provavelmente, a autofagia atingiu um limiar em que o 

mecanismo citoprotetor falhou, levando à apoptose e à morte não apoptótica, 

processos de resposta à agressão celular intensa. As duas vias são controladas por 

mecanismos comuns: a apoptose encontra-se induzida quando a autofagia está 

inibida (AFFORD; RANDHAWA, 2000; CZAJA et al., 2013). Garbow et al. (2011) 

alimentaram animais com uma dieta semelhante e encontraram autofagia e 

apoptose, porém não quantificaram o percentual de apoptose do grupo 

experimental. Outro fator que pode ter contribuído para a negatividade da autofagia 

é o fato de que o corpo autofágico é bastante instável, encontrado em diferentes 

etapas, sendo necessário estudá-lo em suas diversas fases (YOSHINORI, 2014). 

As alterações encontradas pela microscopia óptica no fígado dos animais do 

grupo da dieta experimental foram consideradas discretas pelos autores quando 

comparadas com os resultados da citometria de fluxo. Essa observação pode levar à 

conclusão de que o estudo histológico isolado não é suficiente para o diagnóstico de 

lesão hepática em estágios iniciais, associada a modificações na composição dos 

macronutrientes da dieta. Essa conclusão confirmou os relatos de outros 

pesquisadores como Lacroix et al. (2004), que compararam a histologia do fígado de 

animais que recebiam dieta com elevado teor de proteínas (50%) com outro grupo 

que recebia dieta com proteína em percentual normal (14%) por seis meses e, 

também, não encontraram lesões histológicas pronunciadas em nenhum dos grupos. 

Os resultados do presente estudo assemelham-se aos de Bollo et al. (1999) 

que encontraram hepatócitos de tamanho diminuído ao redor da veia centrolobular 

em camurça alpino, durante o inverno. Eles consideraram a região da veia 

centrolobular como sendo uma zona metabólica na qual os nutrientes são 

distribuídos para o restante do órgão. Os hepatócitos atrofiados e o tamanho 

reduzido do núcleo foram interpretados como uma provável adaptação à nutrição 

inadequada e esta pode ser considerada uma estratégia para minimizar o gasto 

energético (BOLLO et al., 1999). 

Os autores do presente estudo consideraram a dilatação dos sinusoides 

próximos à veia centrolobular como funcional e não anatômica, consequência da 

diminuição do tamanho dos hepatócitos. Uma vez que não havia nenhum material 

infiltrando o órgão, o aumento do tamanho do fígado no Grupo da Dieta 

Experimental foi atribuído possivelmente ao aumento do volume sanguíneo 
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consequente da dilatação funcional dos sinusoides hepáticos e da maior atividade 

metabólica em que o órgão se encontrava. 

Resultado diferente foi encontrado por Garbow et al. (2011). Esses 

pesquisadores identificaram, no fígado de ratos recebendo dieta cetogênica por 12 

semanas, necrose hepática, resposta inflamatória aguda, esteatose hepática grave e 

apoptose. Entretanto, no experimento desses autores, o percentual de proteína era 

menor (4,5%) e o de lipídeos maior (92,5%) do que o da dieta experimental do 

presente estudo. Caraballo e Comhair (2013) demonstraram que os ratos 

alimentados com dietas com elevado teor de proteínas e lipídeos não 

desenvolveram esteatose hepática quando comparados com ratos alimentados com 

dietas com teores elevado de lipídeos e baixo de proteína. Eles concluíram que a 

dieta rica em proteínas tem efeito antiesteatótico para o fígado de ratos. York et al. 

(2009) demostraram que dietas com teores baixo de carboidratos e elevado de 

proteínas podem ser uma opção para o tratamento de pacientes com esteatose 

hepática e esteato-hepatite, por reduzirem os depósitos de lipídeos e a resistência à 

insulina da síndrome metabólica. 

Conforme citado anteriormente, na histologia dos fígados dos animais do 

presente estudo, observou-se diminuição da quantidade de glicogênio no grupo 

experimental. Os animais foram sacrificados de forma alternada entre os grupos, 

para evitar possível interferência do jejum na presença do glicogênio. Caraballo et al. 

(2014) demonstraram que uma dieta com baixo teor de proteína e lipídeos preserva 

glicogênio na área periportal. Com teores elevado de lipídeos e baixo de proteína, na 

área pericentral, e com elevado teor de proteína, diminui de forma aleatória. Assim 

como os autores deste estudo, Caraballo et al. (2014) não realizaram coloração 

específica para glicogênio. 

No presente estudo, não foi detectado infiltrado inflamatório nos fígados de 

ambos os grupos. A apoptose é um processo de morte programada que ocorre sem 

desencadear resposta inflamatória local (AFFORD; RANDHAWA, 2000). Nenhum 

dos dois grupos apresentaram evidências de fibrose. Considerando que a apoptose 

não fisiológica é um importante mecanismo de lesão hepática e, quando ocorre 

perda da capacidade regenerativa da célula lesada, é precursora de fibrose 

hepática, os autores desse estudo acreditam que, se a dieta experimental fosse 

ingerida pelos animais por um tempo maior, existiria a possibilidade de encontrar 

fibrose hepática no estudo histológico dos fígados (AFFORD; RANDHAWA, 2000; 
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FELDSTEIN et al., 2003; CHIANG et al., 2014). 

As transaminases plasmáticas ALT e AST estavam aumentadas no Grupo da 

Dieta Experimental, quando comparadas com as do grupo controle. Uma vez que 

estes testes são considerados precisos para avaliar a integridade dos hepatócitos, 

os resultados são compatíveis com danos ao fígado com lise de hepatócitos por 

ruptura da membrana plasmática, apoptose e morte não apoptótica, corroborando, 

assim, os resultados encontrados pela citometria de fluxo (KRYSKO et al., 2008; 

HEERINGA et al., 2012). 

Em um estudo realizado por Jean et al. (2001), um grupo de animais que 

recebeu uma dieta composta de 50% de proteína apresentou elevação do valor de 

ALT com os da AST normais, em comparação aos controles que receberam dieta 

AIN-93M. Os resultados foram interpretados como lesões hepáticas, uma vez que a 

ALT, embora não exclusiva do fígado, é uma enzima específica do órgão, localizada 

no citoplasma dos hepatócitos. A AST também pode ser encontrada nos músculos, 

no coração e nos rins (JEAN et al., 2001; HEERINGA et al., 2012). 

Oarada et al. (2012) demonstraram correlação positiva entre percentuais 

crescentes de proteína da dieta (35%, 40%, 45% e 50%) e aumento das 

transaminases plasmáticas. Esses autores concluíram que a proteína, 

independentemente de outros macronutrientes e da quantidade de energia ingerida, 

é um fator de risco para lesão hepática (OARADA et al., 2012). Por outro lado, em 

um estudo recente, Kostogrys et al. (2015) não encontraram alteração nos níveis 

plasmáticos de transaminases associados à dieta com 50,0% de proteína, 37,7% de 

lipídeos e 12,3% de carboidratos por 100 quilocalorias e, embora não tenham feito 

nem avaliação histológica nem por citometria de fluxo do fígado, a análise 

macroscópica observou que o órgão se encontrava aumentado em comparação com 

o de animais que receberam dieta AIN-93M. 

Os demais resultados bioquímicos encontrados no presente estudo permitem 

correlacionar as alterações metabólicas associadas à dieta com teores baixo de 

carboidratos e elevado de proteínas e lipídeos ao aumento da apoptose dos 

hepatócitos no grupo da dieta experimental (Figura 20). 
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Figura 20. Esquema resumido do metabolismo dos macronutrientes associado à dieta com 

teores baixo de carboidrato e elevado de proteínas e lipídeos. 

 

Os autores observaram que a dieta experimental, formulada com base na 

dieta do Dr. Atkins, era cetogênica, uma vez que a média dos valores plasmáticos de 

β-hidroxibutirato do grupo experimental estavam mais elevados que a média dos 

valores do grupo controle. A β-oxidação que ocorre na mitocôndria quando os ácidos 

graxos provenientes da lipólise ou da dieta são clivados e, também, quando os 

aminoácidos glicogênicos da dieta levam à formação de acetil-CoA (EXTON, 1972). 

No momento em que a concentração de acetil-CoA se eleva, aumenta a produção 

de corpos cetônicos (β-hidroxibutirato, acetoacetato e cetona (SCHUGAR; 

CRAWFORD, 2012). A elevação dos níveis plasmáticos de β-hidroxibutirato, no 

grupo experimental, demonstra que estava ocorrendo β-oxidação excessiva e 

aumento da gliconeogênese pela diminuição da oferta de carboidratos na dieta. 

Klein et al. (1992) relatam que dietas com teores baixo de carboidratos e elevado de 

proteínas e lipídeos têm a gliconeogênese como a principal via metabólica, sendo o 

baixo teor de carboidratos o responsável pela regulação do processo. 

Pichon et al. (2006) consideram os percentuais de carboidratos também como 
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fator importante na regulação do metabolismo lipídico, associado a essas dietas. Em 

um estudo experimental, foi demonstrado que a gliconeogênese e a β-oxidação dos 

ácidos graxos não são inibidas pela oferta de energia nas formas lipídicas ou 

proteicas nem as decorrentes de corpos cetônicos, mas apenas pela adequada 

reposição de carboidratos (CARABALLO; COMHAIR, 2013). 

Não se alteraram no estudo os níveis de glicemia, insulina e glucagon 

plasmáticos entre os grupos de dieta experimental e controle. A manutenção dos 

níveis de glicose plasmática em dietas com baixo teor de carboidratos é função 

metabólica central do fígado, pela gliconeogênese (WESTMAN et al., 2007). Baixos 

níveis de insulina e elevados de glucagon foram considerados patognomônicos da 

gliconeogênese (FRIGOLET et al., 2011). Entretanto, quando um baixo percentual 

de carboidratos está associado ao elevado percentual de proteínas na dieta, há 

estímulo à produção de insulina e glucagon (BLOUET et al., 2006; AZZOUT-

MARNICHE et al., 2007). 

O excesso de ácidos graxos provenientes da lipólise e da dieta levará à 

saturação das enzimas da β-oxidação e, com isso, essa via será metabolicamente 

inadequada e ineficiente e resultará no aumento dos ácidos graxos hepáticos. 

Produtos da β-oxidação inadequada, as ERMO causaram a peroxidação lipídica que 

gera dano mitocondrial, estresse oxidativo e apoptose hepática (HAMMOND; 

JANES, 1998; KIM et al., 2011). O β-hidroxibutirato em níveis elevados, como os 

encontrados nesse experimento, também contribui para a peroxidação lipídica, 

mantendo o processo de lesão celular (KIM et al., 2011). 

O malondialdeído (MDA) e o 4-hidroxi-2-nonenal (HNE) são compostos 

resultantes da peroxidação lipídica da membrana mitocondrial. Nesta pesquisa, os 

valores plasmáticos de MDA foram mais elevados no Grupo da Dieta Experimental 

quando comparados com os do Grupo da Dieta Controle. Os resultados do  

malondialdeído sugerem que ele possa ser um possível indicador plasmático de lesão 

dos hepatócitos, uma vez que houve correlação positiva com o aumento da 

porcentagem de hepatócitos inviáveis. 

Apesar de o malondialdeído poder atingir tecidos distantes e estender os danos 

celulares, causando aumento de citocinas pró-inflamatórias, como IL-6 e TNFα 

(ESTERBAUER et al., 1991), não foi encontrado esse aumento nesse estudo. Os 

animais, além de apresentarem triacilglicerol circulante baixo, possuíam baixos 

estoques de gordura, o que justifica os valores da IL-6 e TNF iguais aos do grupo 
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controle. Níveis baixos de triacilglicerol não possibilitam uma resposta inflamatória do 

tecido adiposo (LAGUNA et al., 2012). Oarada et al. (2012) encontraram valores 

normais de citocinas pró-inflamatórias com dieta semelhante. 

A inibição da lipogênese faz com que os ácidos graxos em excesso não 

sejam armazenados como triacilglicerol (neolipogênese) no citoplasma dos 

hepatócitos nem se liguem às lipoproteínas (FRIGOLET et al., 2011; CARABALLO et 

al., 2014; VALDECANTOS et al., 2015). No presente experimento, não foi observada 

infiltração lipídica do fígado, o que pode ser atribuído à inibição da neolipogênese além 

do fator antiesteatótico do percentual elevado de proteínas da dieta (CARABALLO; 

COMHAIR, 2013; CARABALLO et al., 2014). 

A correlação negativa encontrada entre os níveis plasmáticos de triacilglicerol e 

o percentual de células inviáveis sugere que ele possa ser um psssível marcador 

indireto da lesão dos hepatócitos, uma vez que seus valores diminuídos indicam a 

manutenção da β-oxidação inadequada determinando um efeito lipotóxico aos 

hepatócitos. 

Se os valores plasmáticos do colesterol HDL e LDL não se alteraram em 

relação ao controle, o triacilglicerol plasmático foi inferior no grupo experimental. A 

diminuição dos valores do triacilglicerol foram atribuídos à β-oxidação dos ácidos 

graxos e à inibição da neolipogênese. Kennedy et al. (2007) também relataram 

diminuição do triacilglicerol plasmático e hepático associados com dieta cetogênica 

em ratos. Kostogrys et al. (2012) observaram apenas diminuição dos valores de 

triacilglicerol plasmático em ratos alimentados com dieta com baixo percentual de 

carboidratos e 50% de proteína. 

Houveram limitações ao estudo que não conseguiram ser contornadas pelos 

pesquisadores como não ter sido aferida a diurese dos animais uma vez que não 

encontravam-se em gaiolas metabólicas, o que impediu de avaliar o consumo e o 

gasto energéticos através do metabolismo do nitrogênio. Também não foi estudada 

a composição corporal com métodos precisos. Outra limitação do estudo foi não 

terem sido dosadas as citocinas hepáticas, para avaliação mais fidedigna de 

possível processo inflamatório local, sem repercussão sistêmica.  

Com os resultados do estudo foi possível correlacionar a lesão hepatocelular 

com uma dieta que apresente teores baixo de carboidratos e elevado de proteínas e 

lipídeos, possibilitando delinear as possíveis alterações metabólicas relacionadas.
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7 CONCLUSÕES 
 

1. As transaminases plasmáticas elevadas demonstraram lesão dos hepatócitos. 

O malondialdeído elevado ocorreu provavelmente em virtude da peroxidação 

lipídica, o que levou à apoptose hepática. O aumento do β-hidroxibutirato 

demonstrou ser a dieta cetogênica e que houve ativação da β-oxidação dos 

ácidos graxos e da gliconeogênese, assim como inibição da neo-lipogênese. A 

glicose plasmática foi mantida dentro da normalidade pela gliconeogênese. Os 

valores diminuídos de triacilglicerol e não alterados do colesterol e frações 

foram atribuídos a inibição da neolipogênese. Os hormônios não apresentaram 

alterações apesar de estar ocorrendo gliconeogênese em função da dieta 

experimental apresentar elevado teor de proteína o que leva a estimulação de 

ambos os hormônios. O aumento da ureia sem aumento da creatinina ocorreu 

por conta do teor elevado de proteínas da dieta sem haver comprometimento 

da função renal. As citocinas não se alteraram, sugerindo não haver sinais 

inflamatórios sistêmicos.  

2. Houve redução do tamanho dos hepatócitos possivelmente em razão da 

nutrição celular inadequada e da dilatação funcional dos sinusoides, o que gera 

aumento do volume sanguíneo no fígado e, consequentemente, aumento do 

peso do órgão. 

3. A imuno-histoquímica com anticorpos Blimp-1 do fígado não identificou 

autofagia nas lâminas estudadas. 

4. A citometria de fluxo identificou aumento do percentual de hepatócitos 

inviáveis, sendo a apoptose o principal processo encontrado entre as células 

inviáveis no Grupo da Dieta Experimental. 

5. Os resultados do malondialdeído e do triacilglicerol plasmático sugere serem eles 

possíveis indicadores direto e indireto, respectivamente, da lesão dos hepatócitos 

neste modelo experimental. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os resultados deste estudo realizado dentro dos mais rígidos critérios 

científicos não deixaram dúvida de que a dieta formulada com 8,44% da energia 

fornecida por carboidratos, 57,19% por proteínas e 34,36% por lipídeos, quando 

ofertada a ratas adultas por oito semanas, leva à morte celular de mais de 30% dos 

hepatócitos estudados por citometria de fluxo. O aumento das transaminases 

plasmáticas corroborou o diagnóstico da lesão celular. Não fez parte dos objetivos a 

avaliação da função hepática, mas, clinica e histologicamente, os animais não 

apresentavam sinais de insuficiência hepatocelular, o que, a princípio, era esperado, 

uma vez que o fígado é um órgão com importante capacidade regenerativa. É uma 

perspectiva futura continuar o estudo, administrando a mesma dieta por um período 

ainda mais prolongado a um grupo de animais com doença hepática ou associada a 

ingestão de bebida alcoólica. Apesar de ser um estudo experimental e como tal não 

poder ter uma correlação direta com o metabolismo humano, em função de sua 

conclusão bastante robusta, os autores consideram temeroso a indicação da dieta 

do Dr. Atkins tanto para adultos como para crianças até que estudos clínicos 

demonstrem o contrário dos resultados encontrados em animais. 
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ANEXO 
 

Certificado de aprovação da Comissão de Ética no Uso de Animais, Pró-Reitoria de 

Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal Fluminense, com 

Certificado número 648, de 27/02/2015. 
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