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RESUMO 

 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o consumo materno da farinha e do óleo de 

linhaça nos níveis de hormônios tireoidianos (HT) da prole adulta de ratas diabéticas. Trinta 

ratas Wistar, com três meses, foram separadas em: Grupo Controle (GC) (n=6), com dieta à 

base de caseína; e Grupo Hiperlipídico (GH) (n=24), com dieta hiperlipídica (60%). Após três 

semanas, os animais do GH receberam injeção intraperitoneal de STZ (35mg.kg
-1

), uma 

semana após este procedimento foi realizada a confirmação do diabetes (glicose> 300mg/dL). 

As ratas foram acasaladas e após confirmada a gestação foram divididas em: Grupo Controle 

(GC, n=6): ração à base de caseína; Grupo Hiperlipídico (GH, n=6): ração hiperlipídica 

(49%); Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (GHO, n=6): ração hiperlipídica (49%), com 

substituição do óleo de soja pelo óleo de linhaça; Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça 

(GHF, n=6): ração hiperlipídica (49%), adicionada de 25% de farinha de linhaça. Após o 

desmame, filhotes fêmeas (n=6) de cada grupo foram separadas, passando a receber ração 

comercial e sacrificadas aos 180 dias de vida. Amostras de sangue foram coletadas através de 

punção cardíaca. A análise estatística dos dados da indução foram submetidos à comparação 

entre os grupos utilizando-se o teste t, e para análise dos dados da prole foi utilizado One-way 

ANOVA, com nível de significância de 5%. Após três semanas de oferta das dietas, o GH 

apresentou reduzida ingestão de ração (P<0,0001), porém a ingestão energética deste grupo 

foi superior (P<0,0003) ao GC em todos os momentos. A massa corporal de ambos os grupos 

foi semelhante no início do estudo, porém após a administração da STZ, o GH apresentou 

perda de massa corporal (P<0,0001). Concernente ao metabolismo glicídico, o GH aumentou 

a glicemia de jejum em 16,5% em relação ao momento inicial do experimento (P<0,0001), e o 

GC mostrou aumento de 8,7%. Após a administração de STZ, verificou-se aumento da 

glicemia do GH em 194,2% (344,2 ± 6,3mg/dL), representando um aumento de 275,8% 

(P<0,0001) quando comparado ao GC (91,6 ± 2,6mg/dL). No TOTG a área sob a curva foi 

maior no GH comparado ao GC (+297,6%, P<0,001- GC:14677u.a.; GH:58361u.a.), 

indicando intolerância à glicose nesses animais. Em relação à prole observou-se maior 

consumo relativo do GHO aos 21 dias em relação aos demais grupos (p=0,003) e menor 

consumo relativo do GHF aos 180 dias em relação ao GC (p=0,009). Observou-se redução 

significativa da massa corporal ao desmame do GH (-31%), GHF (-33%) e GHO (44%), 

quando comparada ao GC (p=0,002), os quais passaram a ser semelhantes ao final do 

experimento. A glicemia foi reduzida no grupo GHF (-10%, p=0,044) quando comparada ao 

GC, e não houve diferença significativa entre os grupos em relação aos índices de HOMA, 

insulina, T3, T4 e TSH ao final de 180 dias. A hiperglicemia severa materna durante a 

gestação e lactação acarretou em uma prole microssômica. A adição da farinha e do óleo de 

linhaça na dieta de ratas diabéticas não acarretou efeitos significativos nos HT da prole adulta.  

 

Palavras-chave: linhaça, diabetes, programação, hormônios tireodianos, rato.  
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ABSTRACT 

 

 

This study aimed to evaluate maternal consumption of flaxseed flour and oil on thyroid 

hormone (TH) levels of the adult female offspring from diabetic rats. Thirty female Wistar 

rats at 3 months of age, were separated into the Control Group (CG) (n = 6), receiving a diet 

based on casein; and High-Fat Group (HG) (n = 24), receiving high fat diet (60%). After three 

weeks, the animals of GH received an intraperitoneal injection of STZ (35mg.kg
-1

). One week 

after this procedure the confirmation of diabetes (glucose> 300mg/dL). Rats were mated and 

once pregnancy was confirmed, were divided into the following groups: Control group (CG): 

casein-based diet; Hyperlipidic group (HG): high fat diet (49%); Hyperlipidic Flaxseed group 

(HFG): high fat diet supplemented with 25% flaxseed flour; Hyperlipidic Flaxseed Oil group 

(HOG): high fat diet, where soya oil was replaced by flaxseed oil. After weaning, female pups 

(n = 6) from each group were separated, received a commercial rat chow and were sacrificed 

at 180 days. The data was submitted to comparison between groups using Student t test, and 

to analyze the offspring of data we used one-way ANOVA, with a significance level of 5%. 

After three weeks of feeding diets, GH showed reduced feed intake (P <0.0001), however the 

energy intake of this group was higher (P <0,0003) than the GC at all times. The body mass of 

both groups was similar at baseline, but after STZ administration GH showed body mass loss 

(P< 0,0001). In regard of glucose metabolism, GH presented fasting blood glucose increase 

by 16,5% when compared with the initial moment of the experiment (P<0,0001), and GC 

showed 8,7% increase. After administration of STZ, the GH showed glucose increase 

(194,2%, 344,2 ± 6,3mg/dL) and increase of 275,8% (P<0,0001) when compared to GC (91,6 

± 2,6mg/dL). About OGTT, the GH area under the curve was higher than GC (+297,6%, 

P<0,001 -  GC:14677u.a.;  GH:58361u.a.), indicating impaired glucose tolerance in these 

animals. Regarding the offspring we observed a higher relative consumption of GHO at 21 

days compared to other groups (p=0,003) and reduced consumption on the GHF at 180 days 

compared to GC (p=0,009). A significant reduction in body weight at weaning was observed 

in HG (-31%), HFG (-33%) and HOG (44%) compared to CG (p=0.002), which became 

similar at the end of experiment. Blood glucose levels were reduced in HFG (-10%, p=0.044) 

when compared to CG, and there was no significant difference between groups in relation to 

HOMA-IR, insulin, T3, T4 and TSH after 180 days. Maternal severe hyperglycemia during 

pregnancy and lactation resulted in a microsomal offspring. The addition of flaxseed flour and 

oil in the diet of diabetic rats did not cause significant effects on HT in the adult offspring.  

 

Keywords: flaxseed, diabetes, programming, thyroid hormones, rat.  
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

O diabetes é uma desordem metabólica que na atualidade apresenta índices crescentes 

de prevalência em diversos países. De acordo com dados recentes, estima-se que cerca de 382 

milhões de pessoas no mundo possuem diabetes, e o Brasil encontra-se na quarta posição dos 

países que apresentam maior população afetada por esta doença (IDF, 2014).  

A ocorrência do diabetes em mulheres na idade reprodutiva é um fato preocupante, 

pois estudos indicam que a exposição do feto a um ambiente intrauterino hiperglicêmico pode 

estar relacionada com risco aumentado de desordens metabólicas ao nascimento, que também 

poderão ser observadas ao longo da vida (Plagemann, 2011; Simmons, 2011; Lehnen et al., 

2013). A situação em que estímulos adversos presentes em períodos críticos de 

desenvolvimento atuam gerando alterações fisiológicas e metabólicas é definida como 

programação metabólica (Tamashiro e Moran, 2010; Eberle e Ament, 2012) e está 

relacionada com maior risco de doenças crônicas não transmissíveis na vida adulta (Simeoni e 

Barker, 2009).  

Entre as doenças endócrinas mais comuns estão o diabetes e as alterações tireóideas 

(Duntas et al., 2011). Os hormônios tireoidianos (HT) influenciam de forma significativa o 

metabolismo glicídico e o desenvolvimento de resistência insulínica (RI) (Gierach et al., 

2014), e alterações da função tireóidea são observadas em pacientes diabéticos (Pasupathi et 

al., 2009; Srinidhi et al., 2013), que são refletidas através de modificações dos níveis de 

hormônios tireoidianos tiroxina (T4) e triiodotironina (T3), e da tireotrofina ou hormônio 

estimulante da tiroide (TSH) (Sathish e Mohan, 2013). Sabe-se também que a função desta 

glândula endócrina pode ser influenciada através da programação metabólica fetal por fatores 

nutricionais e hormonais (Passos et al., 2007; Dutra et al., 2003). 

Estudos recentes relatam a influência da suplementação de ômega-3 na prevenção dos 

efeitos adversos decorrentes da programação fetal, observam que este ácido graxo (AG) 

essencial atua de forma benéfica auxiliando no controle de parâmetros como glicemia, 
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metabolismo lipídico (Kasbi-Chadli et al., 2014; Jacometo et al., 2014), pressão arterial e 

adiposidade (Zulkafli et al., 2013), entre outros. 

A semente de linhaça destaca-se por sua composição química, sendo uma excelente 

fonte de origem vegetal do AG da série ômega-3, aproximadamente 50-55% do total de 

lipídeos é do ácido alfa linolênico e 15- 18% do ácido alfa linoléico. Apresenta cerca de 23-

28% de proteína, 28-35% de fibras (10% solúveis e 30% insolúveis), 35-45% de lipídeos e 3-

6% de minerais (Carter, 1993; Mueller et al., 2010). Destaca-se também pelas elevadas 

quantidades de uma lignana conhecida como SDG (secoisolariciresinol diglucoside), um 

composto fenólico com propriedades antioxidante e antiinflamatórias (Touré e Xueming, 

2010).  

Estudos comprovam que o consumo desta semente e/ou de seus derivados proporciona 

efeitos benéficos para a saúde, auxiliando na redução de fatores de risco para diversas 

doenças. Por ser fonte de AG essenciais contribui para o perfeito desenvolvimento do sistema 

nervoso e cognitivo (Fernandes et al., 2011; Lenzi-almeida et al., 2011), atua na prevenção de 

doenças cardiovasculares e diabetes (Prasad, 2001; Figueiredo et al., 2009), entre outros 

fatores.  

Visto o exposto, e destacando a escassez de estudos que abordem a relação de fontes 

de AG ômega-3, como a semente de linhaça, com os hormônios tireóideos, e tendo em vista 

que a intervenção nutricional pode auxiliar como medida de prevenção e tratamento para 

diferentes desordens metabólicas, estudos que identifiquem a atuação de nutrientes e 

diferentes fontes alimentares na programação metabólica do diabetes são de grande valia, 

visando proporcionar mais conhecimentos acerca deste tema e sua aplicabilidade na prática 

clínica. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

2.1 DIABETES MELLITUS 

 

 

O Diabetes Mellitus (DM) é definido como uma desordem metabólica de etiologia 

múltipla, caracterizada por uma hiperglicemia crônica com repercussões no metabolismo de 

macronutrientes, decorrentes de alterações na secreção de insulina ou de sua utilização pelo 

organismo (WHO, 2011). Esta doença se apresenta de duas formas principais, classificadas 

como Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1), previamente conhecida como insulino-dependente, e 

Diabetes Mellitus tipo 2 (DM2) ou não-insulino-dependente.  

O DM1 normalmente se caracteriza como uma doença autoimune órgão específica, 

nesta situação a hiperglicemia é resultado da deficiência na produção e secreção de insulina, 

consistindo em uma condição crônica, resultante da destruição seletiva das células beta 

pancreáticas mediada por linfócitos T auto-reativos (Thrower e Bingley, 2011). Sua 

prevalência é cerca de 5-10% dos diagnósticos de diabetes, e os pacientes acometidos por esta 

doença necessitam da administração de injeções de insulina, apresentando risco aumentado de 

cetoacidose (ADA, 2014).  

O DM2 é a forma mais frequente da doença ocorrendo em cerca de 90% dos casos, 

seu desenvolvimento está relacionado com fatores de risco de origem genética e ambiental, 

como prática de atividade física reduzida, padrão alimentar inadequado, histórico familiar e 

presença de comorbidades. Neste caso pode não ser necessária a administração de insulina 

exógena, visto que o pâncreas ainda secreta insulina, porém sua utilização pelos tecidos não 

ocorre de forma satisfatória, apresentando como consequência a falência pancreática relativa e 

hiperglicemia (Conget, 2002; ADA, 2014).   

Outras categorias de diabetes podem ser identificadas, onde situações específicas 

podem acarretar em mudanças na sensibilidade à insulina, por exemplo, alteração nos níveis 

glicêmicos durante a gravidez, a qual é classificada como Diabetes Mellitus Gestacional 
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(DMG), sendo definido como o estado de intolerância à glicose iniciado ou identificado 

durante o período gestacional (WHO, 2013). A prevalência de DM2 tende a ser superior em 

mulheres que apresentaram DMG, sendo este também considerado um fator de risco para 

futuras doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, obesidade e outras complicações, 

quando comparado com mulheres que se mantiveram normoglicêmicas durante o período 

gestacional (Sullivam et al., 2012). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 2013) estima-se que 347 

milhões de pessoas no mundo possuem diabetes. As complicações consequentes a este estado 

clínico foram responsáveis por cerca de 3,4 milhões de mortes no ano de 2004, sendo 

estimado um aumento deste índice para o período entre 2010 e 2030. Comparando estes dados 

com os fornecidos pela Associação Americana de Diabetes (ADA), nos Estados Unidos 29,1 

milhões de pessoas entre adultos e crianças têm diabetes, equivalente a 9,3% da população, 

sendo que apenas no ano de 2012 foram diagnosticados 1,7 milhões de novos casos. Jovens e 

idosos também apresentam índices crescentes desta doença, cada vez mais presente em todas 

as faixas etárias (CDC, 2014). No Brasil, esta doença afeta cerca de 11,9 milhões de 

indivíduos na população adulta, com predominância nacional de 9,04% (IDF, 2014). 

O desenvolvimento do DM2 geralmente é iniciado por alterações metabólicas que 

ocasionam o quadro de RI (Conget, 2002; Medeiros et al., 2011), que é caracterizado pela 

redução da sensibilidade e resposta de tecidos e órgãos a esse hormônio (Kim-Muller e Accili, 

2011). No período anterior às alterações glicêmicas pode-se identificar a RI, porém esta não 

se torna evidente pela atividade compensatória das células beta, as quais passam a liberar 

maior quantidade de insulina para proporcionar a captação de glicose pelos tecidos 

periféricos. As primeiras alterações são observadas com a hiperglicemia pós-prandial, e 

posteriormente como consequência ao aumento da produção endógena de glicose, resultante 

da deficiência do organismo na sua utilização, também pode ser identificada elevações na 

glicemia de jejum (Gastaldelli, 2011; Mahan e Escott-Sump, 2012).  

Sendo assim, a progressão para o DM2 é consequência da síntese insuficiente de 

insulina pelas células beta pancreáticas, decorrente da exaustão celular resultante da 

superprodução de insulina na tentativa de compensar a RI nos tecidos, apresentando também 

como característica a hiperinsulinemia e a redução da massa de células beta (White, 2003; 

Santos et al., 2006; Echouffo-Tcheugui et al., 2011; Cernea e Dobreanu, 2013). 

O estágio entre a homeostase normal de glicose e o diagnóstico da DM2 geralmente é 

caracterizado pela glicemia de jejum alterada (IFG - impaired fasting glucose) e tolerância à 

glicose diminuída (IGT - impaired glucose tolerance). Essas mudanças são notadas em uma 
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fase que pode ser classificada como pré-diabetes, e auxiliam a identificar indivíduos que 

tenham maior suscetibilidade para desenvolvimento do DM2. A triagem de tais alterações se 

torna eficaz para tratamento e controle de futuras complicações (Echouffo-Tcheugui et al., 

2011;  ADA, 2014). 

O valor de normalidade estabelecido pela ADA para glicemia de jejum é menor que 

100mg/dL ou menor que 140mg/dL após 2 horas da administração de glicose. Os critérios de 

diagnóstico para DM2 são estabelecidos a partir da glicemia plasmática de jejum maior ou 

igual a 126mg/dL (7.0mmol/L) ou maior ou igual a 200mg/dL (11.1mmol/L), 2 horas após 

carga de glicose. O ponto de corte para determinar IFG corresponde a valores entre 100-

125mg/dL (6.1-6.9mmol/L), e para IGT valores entre 140 e 200mg/dL (7.0mmol/L). 

(ADA,2014) (Tabela 1). Critérios de diagnóstico semelhantes também são utilizados pela 

Sociedade Brasileira de Diabetes (SBD, 2014). 

A avaliação da hemoglobina glicada (HbA1c) também é um dos métodos de triagem 

utilizados, representando a glicemia média de um indivíduo no período dos últimos dois/três 

meses, sendo um indicador utilizado para identificar indivíduos com risco muito elevado para 

desenvolver DM2, quando seus valores estão acima de 6,5% (ADA, 2014). A SBD utiliza 

valores de HbA1c < 7% como caracterização do bom controle glicêmico, porém, não 

recomenda este critério para diagnóstico, visto a baixa sensibilidade do método, e 

interferências na aplicação do mesmo, como hemoglobinopatias e anemias hemolítica e 

ferropriva (SBD, 2014).  

 

Tabela 1 - Comparação dos valores glicêmicos de diagnóstico utilizados pela ADA e SBD 

para DM, IFG e IGT. 

 ADA 2003 SBD 2009 

Diabetes Melitus 

Glicemia de jejum 

Glicemia após 2h* 

 

≥126mg/dL ou 

≥200mg/dL 

 

≥126mg/dL ou 

≥200mg/dL 

Tolerância à glicose diminuída 

Glicemia de jejum 

Glicemia após 2h 

 

- 

≥140 e ˂200mg/dL 

 

> 100 a < 126mg/dL ou 

≥140 e <200mg/dL 

Glicemia de jejum alterada 

Glicemia de jejum 

Glicemia após 2h 

 

100 a 125mg/dL 

˂200mg/dL*** 

 

>100 a < 126mg/dL e  

140 e <199mg/dL 

Fonte: SBD, 2009 e ADA, 2003. * Glicemia plasmática venosa após 2 horas de ingestão 

oral de 75g de glicose; ***Mensuração não recomendada. 
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Após o diagnóstico de DM, deve-se realizar o devido acompanhamento e colocar em 

prática medidas para manutenção dos níveis glicêmicos em valores satisfatórios, pois o mau 

controle glicêmico está relacionado com maior risco de desenvolvimento de complicações 

microvasculares, como retinopatia, nefropatia e neuropatias (Sandireddy et al., 2014). Além 

destas complicações, indivíduos com DM2 possuem maior propensão a desenvolver doenças 

cardiovasculares, isto também é observado pela frequente coexistência de comorbidades, 

como obesidade e dislipidemia (Lerario et al., 2008; Lorber, 2014).  

A intervenção nutricional apresenta grande importância no tratamento do DM2, 

destacando-se neste contexto os alimentos funcionais, que atuam prevenindo as possíveis 

complicações micro e macrovasculares dessa doença. Observa-se a importância do consumo 

de grãos integrais, frutas, vegetais e oleaginosas (ricos em AG mono e poli-insaturados), pois 

são fontes de vitaminas, minerais, fibras e fotoquímicos, que auxiliam na sensibilidade, 

sinalização da insulina e resposta glicêmica, além de contribuir para um melhor perfil lipídico 

e do sistema de defesa antioxidante, reduzindo o estresse oxidativo e marcadores 

inflamatórios, que são característicos do diabetes e outras doenças (Mirmiran et al., 2014).  

As mudanças no estilo de vida possuem grande influência durante o tratamento, como 

prática de atividade física regular, perda de peso, e hábitos alimentares saudáveis (Evert et al. 

2014; Lorber, 2014). Por este motivo, é necessário o investimento em pesquisas que indiquem 

intervenções dietéticas que auxiliem no tratamento da hiperglicemia e desta forma amenizem 

suas complicações, promovendo cada vez mais métodos saudáveis e mais acessíveis aos 

pacientes.  

 

 

2.2 TIREOIDE, HORMÔNIOS TIREOIDIANOS E DIABETES MELLITUS 

 

 

No período de desenvolvimento embrionário humano a glândula tireoide é o primeiro 

órgão endócrino a se desenvolver, podendo ser observado por volta do vigésimo dia de 

gestação, apresentando organogênese completa por volta da décima semana, e a partir desse 

período o restante do seu desenvolvimento é influenciado pelo eixo hipotálamo-hipófise-

tireoide (Ramos, 2008). Sua estrutura é definida por células foliculares tireoidianas e células 

parafoliculares, as quais possuem origens embrionárias distintas (Felice e Lauro, 2004).  

O folículo tireoidiano é formado por uma única camada de células epiteliais 

especializadas, e seu conteúdo é denominado colóide, o qual armazena os hormônios na forma 

de tireoglobulina (Stathatos, 2012). O tamanho do folículo está relacionado com sua atividade 
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biológica e com o tamanho da glândula em si, sendo também determinado pela quantidade e 

tamanho das células e colóide (Hartoft-Nielsen et al., 2005). 

O desenvolvimento da tireoide está relacionado com níveis hormonais de tireotrofina 

(TSH, thyroid stimulating hormone), que regula processos de hiperplasia e proliferação deste 

órgão (Gesing et al., 2012). Este hormônio age na glândula exercendo efeitos tróficos, 

induzindo a captação de iodo e produção dos hormônios tireoidianos (Stathatos, 2012).  

Níveis adequados de TSH são necessários para manutenção estrutural e funcional da 

tireoide, porém este não exerce efeitos significativos em períodos iniciais de 

desenvolvimentos em ratos (Postiglione et al., 2002). Em camundongos o desenvolvimento 

completo irá se proceder após a concepção, momento no qual seu eixo regulador torna-se 

funcionante, sendo também influenciado pela concentração de TSH (Ramos et al., 2008).  

A tiroxina (T4) e triiodotironina (T3) são conhecidos como hormônios tireoidianos 

(HT) e a síntese destes é cerca de 90% e 10%, respectivamente, em condições normais. Os 

mesmos são críticos para o desenvolvimento fetal, e podem ser detectados no feto por volta da 

11-13 semanas de gestação (Stathatos, 2012). A tireoperoxidase (TPO, thyroid peroxidase) é a 

principal enzima responsável na produção destes hormônios, localizando-se na superfície 

interna folicular (Hartoft-Nielsen et al., 2005).  

O iodo é uma substância essencial para a síntese de HT. Tal processo é estimulado 

inicialmente pela ligação do TSH ao seu receptor presente na membrana das células 

foliculares tireoidianas (Williams, 2011). Ao ser captado, o iodo é oxidado pela TPO, em 

seguida, esta mesma enzima realiza a iodação dos resíduos de tirosina presentes na molécula 

de tireoglobulina no lúmen folicular, processo conhecido como organificação do iodo. Estas 

reações ocorrem na presença de peróxido de hidrogênio (H2O2), embora este exerça ação 

tóxica para os tireócitos quando em elevadas quantidades, sua síntese é controlada mediante 

ação do TSH. Todas as etapas são realizadas de forma a utilizar rapidamente o H2O2 

disponível e necessário para as reações de iodação, e as demais quantidades intracelulares são 

degradadas por enzimas antioxidantes, como glutationa peroxidase e catalase, garantindo 

desta forma proteção contra o estresse oxidativo e a manutenção da integridade celular (Drutel 

et al., 2013). Tem-se como resultado moléculas de monoiodotirosina (MIT) e diiodotirosina 

(DIT). A TPO também catalisa a junção das moléculas de iodotirosina, onde serão formadas 

as moléculas de T3 e T4, que ficarão armazenadas no interior do folículo. A liberação dos 

hormônios ocorre por pinocitose, com a tireoglobulina iodada sendo processada no interior 

dos lisossomas e posterior secreção dos HT para a corrente sanguínea (Pinto et al., 2009).  

 O controle dos níveis circulantes de HT envolvem a hipófise e o hipotálamo, através 
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de um sistema de retroalimentação (feedback) negativo. Quando na redução das 

concentrações hormonais, ocorre estímulo para a síntese e aumento da secreção do hormônio 

liberador de tireotrofina (TRH, thyrotropin releasing hormone), que por sua vez aumenta a 

secreção de TSH. Em contrapartida, através da regulação por feedback, o aumento nos níveis 

de HT reprime a síntese e secreção de TRH, e consequentemente do TSH, resultando na 

redução da quantidade liberada de HT (Nillni, 2010).  

Os principais alvos da ação dos hormônios da glândula tireoide são o sistema nervoso 

central, sistema de cardiovascular e ósseo (Brix et al., 2011). A quantidade desses hormônios 

na forma ativa (que circulam em sua forma livre) é muito pequena, sendo que o maior 

percentual encontra-se presente na circulação ligado a proteínas transportadoras, entre elas a 

globulina de ligação da tiroxina (TBG, thyroxine binding globulin), albumina e transtiretina 

(Stathatos, 2012). 

A conversão de T4 para T3 ocorre pela ação de selenoproteínas, as iodotironinas 

desiodases, que são responsáveis pela ativação local dos hormônios. Estas apresentam três 

isoformas, a do tipo 1(D1- T3 ativo e inativo), tipo 2 (D2- T3 ativo), e tipo 3 (D3 -inativação 

de T4 e T3). A expressão destas enzimas nos diferentes tecidos varia de acordo com a espécie, 

possuem função e localização específicas e são essenciais para regulação dos níveis séricos de 

T3 (Köhrle, 2000). Este processo de conversão hormonal é denominado desiodação. A D1 e 

D2 atuam na ativação do T4 transformando-o em T3, e enquanto D1 e D3 também podem 

inativa-lo através da sua forma metabolicamente inativa, o T3 reverso (Figura 1) (Darras e 

Van Herk, 2012; Bianco e Kim, 2006). A regulação da ação das desiodases é influenciada por 

diferentes mecanismos, como níveis de TSH e do próprio HT, entre outros fatores, como os 

níveis de selênio, porém este em menor proporção, pois pequenas quantidades são suficientes 

para sua expressão, apenas casos severos de deficiência deste podem afetar a síntese hormonal 

(Drutel et al., 2013).  
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Figura 1: Reações básicas das desiodases 

 
 

As desiodases removem o iodo (esferas azuis) do radical composto fenólico (anel externo) ou 

tirosil (anel interno). T2 é um produto inativo comum a ambos os processos que é 

rapidamente metabolizado. Fonte: Bianco e Kim, 2006. 

 

 

 Entre as doenças endócrinas mais comuns estão o diabetes e as alterações tireoidianas 

(Duntas et al., 2011). O metabolismo celular está fortemente influenciado pelos HT e pela 

insulina, e por este fato, modificações nos níveis destes hormônios podem se relacionar entre 

si e afetar a função do outro (Sathish e Mohan, 2003). Sendo assim, as consequências do 

diabetes podem interferir nos HT, da mesma forma que alterações da tireoide também podem 

dificultar o controle glicêmico em valores normais (Silva, 2005). Os HT influenciam de forma 

significativa o metabolismo glicídico e o desenvolvimento de RI. Verifica-se que o 

hipotireoidismo pode provocar intolerância a glicose principalmente pela RI dos tecidos 

periféricos, enquanto o hipertireoidismo se relaciona principalmente com a RI hepática 

(Gierach et al., 2014).  

Maratou et al. (2009, 2010) identificaram RI em pacientes com hipotireoidismo e 

hipertireoidismo, em comparação com eutireóideos, situação que também foi identificada na 

Tiroxina, T4 T3 reverso 
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fase subclínica destas doenças, sugerindo que por menores que sejam as estas alterações 

hormonais podem conduzir a RI. Tais características são reforçadas pelo estudo realizado por 

Kapadia et al. (2012), que também verificaram a relação de RI com doenças tireoidianas em 

pacientes recentemente diagnosticados e não tratados, em que os mesmos apresentaram 

aumento significativo de insulina e do índice de HOMA (homeostasis model assessment) em 

relação ao controle, observando maior prevalência em mulheres.  

Alterações da glândula tireoide são mais frequentes e diagnosticadas no sexo 

feminino, e esta maior prevalência é decorrente da influência que os hormônios sexuais 

ovarianos têm sobre este órgão endócrino, devido a presença de receptores específicos para o 

estrogênio (Araujo et al., 2009). Essa substância é um hormônio lipolífico sintetizado pelo 

organismo humano, e sua ação em órgãos e tecidos decorre de sua afinidade pelos receptores 

de estrogênio alfa e beta. Tais receptores são identificados em tecidos da tireoide, em 

situações normais e patológicas, podendo ser relacionado com a função e proliferação celular 

(Santin e Furlanetto, 2011; Lima et al., 2006). 

Alguns estudos relatam que o DM afeta a função tireoidiana (Pasupathi et al., 2009; 

Demitrost e Ranabir, 2012; Palma et al., 2013), e que os HT influenciam na função 

pancreática e no metabolismo glicídico (Hage et al., 2011). Em indivíduos com DM1 há 

maior prevalência para ocorrência de tireoidite auto-imune e detecção de anticorpos da 

tireoide em relação a outros indivíduos, podendo ter como base modificações genéticas 

comuns para tais alterações auto-imunes (Pimenta et al., 2005; Rodrigues et al., 2008; Duntas 

et al., 2011).  

Variações na glicemia de pacientes diabéticos podem afetar os níveis de TSH e T3 em 

eutireoideos. O DM1 e DM2 estão relacionados com redução dos valores séricos de T3 total e 

livre, em resposta a menor conversão periférica de T4 a T3, sendo esta interferência variável 

de acordo com o controle glicêmico (Sathish e Mohan, 2003). Moura Neto et al. (2013) 

observaram que os pacientes diabéticos apresentam menores valores séricos de T3 total e livre 

e T4 total, em comparação com indivíduos saudáveis. Estas modificações nos HT foram 

observadas sem diferenças significativas nos níveis de TSH, quando pareado por idade, 

gênero e índice de massa corporal (IMC), e fatores como obesidade e inflamação podem 

exercer influência clínica nas alterações desses parâmetros. 

Witting et al., (2014) observaram em seu estudo que pacientes diabéticos apresentam 

risco aumentado para desenvolverem doenças tireoidianas, e que o grupo de pacientes com 

distúrbios da tireoide pré-existente ou com início concomitante ao DM necessitam de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demitrost%20L%5Bauth%5D
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tratamento insulínico antecipado, ressaltando a relação dessas alterações endócrinas com o 

controle metabólico do DM2.  

No estudo realizado por Saranavan et al. (2012) observaram que ratos Wistar 

diabéticos apresentaram valores significativamente reduzidos de T3, T4 e TSH em 

comparação ao controle. Os autores identificaram que ao realizar tratamento nos animais 

diabéticos e obter normalização dos níveis de insulina, também obtiveram características 

semelhantes nos HT, e sugeriram que esse resultado seja pela ação da insulina em promover o 

aumento de síntese hormonal da tireoide e maior conversão hepática de T4 para T3. Desta 

forma, entende-se que substâncias que auxiliem no controle das alterações relacionadas ao 

DM2 também podem ser benéficas em prevenir/amenizar possíveis variações nos níveis de 

HT.  

 

 

2.3 PROGRAMAÇÃO METABÓLICA, DIABETES E HORMÔNIOS TIREOIDIANOS 

 

 

Privações ou excessos nutricionais nos períodos iniciais de desenvolvimento estão 

relacionados com maior risco de doenças na vida adulta. Essas situações extremas resultam 

em maior predisposição para alterações metabólicas, que podem ser atenuadas ou acentuadas 

de acordo com estilo de vida e padrões dietéticos dos indivíduos ao longo da vida (Salonen et 

al., 2009; Tamashiro e Moran, 2010). Características deste processo vêm sendo abordadas por 

diferentes estudos, e definidas como programação metabólica, caracterizada por alterações 

metabólicas e fisiológicas causadas pela influência de estímulos presentes em períodos 

críticos de desenvolvimento que podem aumentar o risco de doenças na vida adulta (Simeoni 

e Barker, 2009). 

O desenvolvimento fetal é caracterizado por uma rápida divisão celular, a qual requer 

uma oferta adequada de nutrientes, e a privação ou baixa oferta destes pode alterar o processo 

de divisão celular, através de mudanças em níveis hormonais e de substâncias envolvidas. 

Alterações neste período crítico podem afetar a formação de órgãos, quer seja na sua estrutura 

ou função, nos níveis hormonais, mudanças na distribuição de tipos celulares, gerando efeitos 

que serão refletidos e identificados a longo prazo (Barker, 1995).  

Um reduzido desenvolvimento intra-uterino reflete-se em baixo peso ao nascimento, e 

esta característica está relacionada com maior risco de doenças coronarianas, apresentando 

também correlação com hipertensão e DM2 (Barker, 2000). Essas consequências resultam de 

modificações na plasticidade fenotípica, em que estímulos adversos podem gerar mudanças 
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morfológicas e fisiológicas. Além do mais, outro fator adicional é o crescimento 

compensatório, com um rápido ganho de peso a fim de compensar o baixo peso derivado de 

situações de restrição, levando o organismo a atingir um peso ideal. Porém, esse ganho 

acelerado está relacionado com maior risco de alterações metabólicas a longo prazo (Barker, 

2002). De forma semelhante, a obesidade, que geralmente pode ser associada com uma dieta 

materna caracterizada por alta densidade energética, também são fatores de risco para 

desordens metabólicas durante o desenvolvimento intra-uterino (Akyol et al., 2011; Takasaki 

et al., 2012).  

Possíveis mecanismos envolvidos com a programação fetal podem estar relacionados 

com fatores epigenéticos, alterações em receptores nucleares, e espécies reativas de oxigênio 

(ROS), entre outros. A epigenética é definida como mudanças hereditárias na expressão 

gênica, sem que haja mudança na sequência primária de DNA (Ácido desoxirribonucléico) 

(Sterns et al., 2014). Essas modificações podem ocorrer como uma resposta adaptativa a 

injúrias ou fatores adversos durante períodos iniciais de desenvolvimento, apresentando 

alterações em longo prazo na expressão de um determinado gene em um local ou tecido 

específico, com mudanças transitórias ou persistentes. Os principais mecanismos envolvidos 

são a metilação do DNA e modificações de histonas. Por exemplo, variações nutricionais 

podem afetar o perfil de metilação e consequentemente a expressão gênica, afetando a 

modulação do fenótipo em resposta ao meio ambiente adverso (Vo e Hardy, 2013).  

 Os receptores nucleares que também podem influenciar esses processos estão 

relacionados com fatores de transcrição envolvidos com genes correspondentes ao 

crescimento, desenvolvimento e diferenciação, e seu mecanismo de ação ocorre através da 

ativação ou repressão em elementos promotores de genes (Vo e Hardy, 2013). Os ROS, são 

radicais livres produzidos pelas reações fisiológicas normais, estando também associados com 

diferentes funções fisiológicas, como proliferação, diferenciação e apoptose, entre outras. 

Porém, em excesso essas substâncias podem ser prejudiciais ao metabolismo, estado definido 

como estresse oxidativo (Vo e Hardy, 2013).  

O estilo de vida e hábitos sociais contribuem para a epidemia do DM2, afetando cada 

vez mais mulheres em idade fértil e refletindo em maiores taxas do DMG. A exposição fetal a 

fatores adversos, como a hiperglicemia, aumenta o risco de doenças crônicas na vida adulta, 

mulheres com DMG e seus descendentes são mais propensos a distúrbios como síndrome 

metabólica e diabetes (Rudge et al., 2013). Essa alteração metabólica não controlada pode 

refletir em efeitos deletérios não apenas na saúde materna, mas também para o 

desenvolvimento da criança (O’Dowd e Stocker, 2013).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sterns%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25364722
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 Transformações metabólicas decorrentes do diabetes materno modificam o ambiente 

intrauterino, e agem como fatores de risco, onde estudos apresentam que o feto sofre 

consequências dessa exposição, de forma semelhante ao excesso nutricional materno 

(Plagemann, 2011). O diabetes gestacional irá refletir de forma negativa no feto por estar 

associado com maior risco para obesidade e o desenvolvimento do DM2 na vida adulta do 

mesmo. A exposição a elevados níveis de glicose gera maior predisposição para intolerância a 

glicose, maior IMC, além de modificações na angiogênese, o que aumenta o risco para 

alterações vasculares ao longo da vida, como aterosclerose (Simeoni e Barker, 2009).  

Cisse et al., (2013) utilizando um modelo experimental que promoveu alterações na 

tolerância a glicose, porém sem induzir os animais ao diabetes, observaram que um ambiente 

intrauterino adverso pode favorecer o ganho de peso excessivo do feto. Estes autores 

sugeriram que a intolerância a glicose identificada nas mães afetou a expressão de genes 

relacionados com o transporte de nutrientes e desenvolvimento placentário, influenciando o 

crescimento fetal.   

A qualidade da dieta materna durante o período perinatal pode refletir na programação 

nutricional da prole, aumentando o risco de RI e alterações metabólicas (Kappen et al. 2012). 

No período de lactação a massa de células beta e secreção de insulina se adapta a composição 

do leite materno de acordo com o padrão dietético da mãe, caracterizado por rápido 

crescimento celular das ilhotas (O’Dowd e Stocker, 2013). A desnutrição materna reflete no 

baixo peso ao nascimento, em consequência do suprimento nutricional inadequado ao feto 

causando restrição de crescimento intrauterino, situação a qual está relacionada com risco de 

DM2 e RI na vida adulta, em decorrência de modificações permanentes nas proteínas de 

sinalização da insulina (Duque-Guimaraes e Ozanne 2013). É bem estabelecido que modelos 

de restrição de crescimento intrauterino seguidos por nutrição normal após o nascimento 

podem resultar em crescimento alterado de células beta, redução da massa e do conteúdo de 

insulina, e maior susceptibilidade a RI, obesidade visceral, DM2, e síndrome metabólica 

quando adultos (O’Dowd e Stocker, 2013).  

 Ainda destacando a importância da nutrição materna, os ácidos graxos de cadeia longa 

poli-insaturados (LC-PUFA) são fundamentais para integridade e função das células beta 

pancreáticas. Zhao et al., (2014) identificaram sensibilidade à insulina comprometida com 

baixos níveis de ácido docosahexaenóico (DHA) circulantes em fetos humanos, podendo ser 

este um fator que também contribua para maior risco de problemas metabólicos em indivíduos 

expostos ao DMG. Destacaram também que AG saturados apresentaram correlação negativa 

com a sensibilidade à insulina fetal, entretanto, o oposto foi identificado em maiores 
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concentrações de DHA e proporção de LC-PUFA n-3/n-6, com melhor sensibilidade a este 

hormônio. A insulina está envolvida com a síntese de DHA através de sua influência nas 

enzimas dessaturase, que são dependentes deste hormônio (Brenner, 2003). Por este fato, o 

diabetes reflete nas concentrações de DHA, valendo ressaltar neste contexto a importância de 

um aporte nutricional adequado. 

A composição de AG da dieta materna pode interferir no desenvolvimento fetal, 

refletindo em respostas distintas para dietas enriquecidas com gordura saturada ou insaturada. 

Animais oriundos de mães alimentadas com fonte de gordura saturada apresentam redução do 

numero de ilhotas pancreáticas grandes e resposta mais rápida e maior de insulina a uma carga 

de glicose, em comparação com a prole de ratas alimentadas com uma dieta fonte de gordura 

insaturada, a qual promoveu o aumento do número de ilhotas. Assim, relaciona-se a 

programação fetal de acordo com a qualidade lipídica da dieta materna, e seus efeitos na 

estrutura e função pancreáticas da prole (Siemelink et al., 2002).  

Kappen et al., (2011) ao utilizarem um modelo de diabetes gestacional, concluíram 

que diferentes padrões dietéticos (dieta otimizada x dieta de manutenção) podem refletir em 

respostas distintas no desenvolvimento da prole, em relação ao crescimento e ocorrência de 

malformações nos fetos. Sendo assim, uma intervenção nutricional adequada nesta situação 

pode atuar de forma a amenizar os danos no feto consequentes à hiperglicemia materna.  

Identifica-se também que os HT podem ser influenciados pela programação 

metabólica. Franco et al. (2012) em seu estudo ofertaram uma dieta hiperlipídica durante oito 

semanas antes do acasalamento e durante gestação e lactação de ratas Wistar. Observaram na 

prole macho maior massa de tecido adiposo, hiperglicemia, hiperleptinemia, valores mais 

elevados de T3 (15%) e T4 (40%), sem mudança significativa no TSH. Tais autores sugerem 

que o aumento nos níveis de HT seja consequência da programação induzida pela 

hiperleptinemia, decorrente da obesidade. Fetos de mães diabéticas apresentam valores de 

glicemia superior, reduzidos de insulina, T3 e T4 plasmático, em relação ao controle, 

identificando-se mudanças semelhantes às observadas nas mães diabéticas (Calvo et al., 

1997). 

Fatores nutricionais e hormonais também podem interferir na regulação de TSH em 

períodos críticos. Dutra et al. (2003) observaram redução da secreção de TSH e hiperfunção 

da tireoide na prole de mães submetidas à desnutrição proteica na lactação. Assim como 

Passos et al. (2007) que verificaram que a função tireoidea pode ser programada na prole de 

mães que receberam tratamento com leptina no período de gestação e lactação. Este hormônio 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brenner%20RR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12538079
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age sobre a função desta glândula, estimulando diretamente a secreção de seus hormônios, ou 

através do estímulo ao TRH (Moura e Moura, 2004). 

Ahmed et al. (2012) ao induzirem diabetes em ratos albinos machos, sugeriram que a 

conversão hormonal de T4 para T3 encontra-se reduzida nos tecidos periféricos nesta 

situação, ao observarem resultados nestes animais com aumento dos níveis de T4, redução de 

T3 e depleção de TSH. Tendo em vista esses achados, entende-se que o DM afeta de forma 

negativa os HT circulantes e a glândula tireoide, onde também observaram alterações 

histológicas como hemorragia, núcleos hipercromáticos e núcleos picnóticos nos ratos que 

foram induzidos ao diabetes.  

 Sendo assim, a partir destas observações, percebe-se a relação entre o DM2 e os HT, e 

que ambos podem ser afetados pela programação metabólica, sendo importante o estudo de 

medidas de intervenção, que atuem na prevenção e/ou tratamento de tais consequências. 

 

 

2.4 SEMENTE DE LINHAÇA 

 

 

A linhaça (Linum usitatissimum) é uma semente derivada da planta do linho, sendo 

esta pertencente à família linaceae e nativa do Oeste da Ásia e do Mediterrâneo (Wang et al., 

2007). Há registros de sua utilização que datam desde 5000 a 8000 A.C. pelas antigas 

civilizações na Europa e Ásia, sendo sua produção destinada para alimentação e outros 

setores, como finalidades medicinais e utilização da fibra do linho para confecção de tecidos 

(Oomah, 2001). Na América do Norte foi processada para produção do linho e de papel, 

sendo em seguida utilizada como um produto alimentício (Carter, 1993). 

Tem como seu maior produtor os países do hemisfério norte, destacando-se o Canadá, 

seguido da China, Estados Unidos e Índia (Rubilar et al., 2010). Atualmente é muito utilizada 

pela indústria para extração do óleo de linhaça, para fabricação de tintas e verniz, na indústria 

alimentícia humana e animal, e no processo de enriquecimento de diversos produtos (Rebolé 

et al., 2002, Coscuner e Karababa, 2007; Mentes et al., 2008). 

Esta semente encontra-se nas cores que variam de castanho médio, castanho 

avermelhado e dourado (Figura 2). Em sua composição química apresenta cerca de 23-28% 

de proteína, 28-35% de fibras (10% solúveis e 30% insolúveis), 35-45% de lipídeos e 3-6% 

de minerais. Aproximadamente 50-55% do total de lipídeos é do AG essencial alfa linolênico 

(ALA) e 15- 18% do ácido alfa linoléico (LA) (Carter, 1993; Mueller et al., 2010). Existem 

variações em sua composição que são dependentes das características do solo onde é cultivada 
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(Oomah e Mazza, 1993) e dos métodos utilizados para sua determinação (Pradhan et al. 

2010). 

 

 

 

Figura 2- Semente de linhaça marrom e dourada. 

 

 

Os AG da série ômega-3 (n-3) presentes na semente de linhaça diferem daqueles 

encontrados em peixes, com este fornecendo os ácidos eicosapentaenóico (EPA) e DHA, já a 

semente destaca-se como a maior fonte de origem vegetal de ALA, sendo este também 

identificado em outros alimentos, porém em menor quantidade (Rodriguez-Leyva et al., 

2010). 

Apresenta cerca de 25g de proteína em cada 100 gramas, e altas concentrações de 

arginina, glutamina e histidina (Oomah, 2001), além de minerais como potássio, manganês, 

ferro, fósforo, cálcio, zinco e cobre. Sua composição também indica alguns fatores 

antinutricionais que poderiam prejudicar a digestibilidade desta semente, como o ácido fítico, 

glicosídeos cianogênicos e inibidores de tripsina, porém esses só trariam riscos ao consumo 

humano com a ingestão crônica em altas doses de semente crua (Carter, 1993; Couto e 

Wichmann, 2011).  

Estudos experimentais comprovam que o consumo da semente de linhaça ou de seus 

derivados proporciona efeitos benéficos para a saúde, auxiliando na redução de fatores de 

risco para diversas doenças. Pode-se citar sua contribuição na melhora do perfil lipídico, 

reduzindo a concentração sérica de triglicerídeos e colesterol total, LDL-c (Figeiredo et al., 

2009; Prasad, 2005, 2009; Troina et al., 2010), contribui para controle da glicemia (Prasad 

2001), previne o desenvolvimento de placas de ateroma (Prasad, 2005), previne e retarda o 

desenvolvimento de metástases (Tarpila et al., 2005; Chen et al., 2006; Cordeiro et al., 2009). 

Além disso, por ser fonte de AG essenciais contribui para o adequado desenvolvimento do 

sistema nervoso e cognitivo (Fernandes et al., 2011). 
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Esta semente também é fonte da lignana diglucosideo secoisolariciresinol (SDG), um 

composto fenólico que ao ser digerido é convertido a enterodiol e enterolactona pelas 

bactérias intestinais presentes no cólon. Possui estrutura semelhante ao 17-b-estradiol e é 

identificada com potente atividade antioxidante, semelhante aos seus metabólitos, atuando de 

forma benéfica contra doenças como câncer, diabetes e aterosclerose, entre outras (Touré e 

Xueming, 2010).  

Estudos realizados em humanos também comprovam o efeito benéfico do consumo da 

linhaça para redução do risco de doenças cardiovasculares, ao contribuir para um melhor 

perfil lipídico através de redução de triglicerídeos, colesterol total, LDL-c (Patade et al.,2008; 

Fukumitsu et al., 2010; Couto e Wichmann, 2011), redução de circunferência abdominal e 

IMC (Wu, 2010; Couto e Wichmann, 2011), auxiliar no controle e na redução da glicemia 

(Thakur et al., 2009; Wu, 2010; Mani et al., 2011), possuir efeitos anti-hipertensivos 

(Rodriguez-leyva et al., 2013), e atuar na redução do risco de câncer de próstata e mama 

(Demark-Wahnefried et al., 2008; Azrad et al., 2013; Flower et al., 2013; Lowcock et al., 

2013).  

Esses benefícios são decorrentes dos efeitos anti-inflamatórios do ALA e antioxidantes 

da lignana SDG presentes nesta semente (Lemos et al., 2012; Rodriguez-leyva et al., 2013), 

da mesma forma as fibras presentes em sua composição e os metabólitos do SDG também 

contribuem para maior excreção de sais biliares e triglicerídeos, favorecendo sua atividade 

hipocolesterolêmica, hipotrigliceridêmica e hipoglicemiante (Couto e Wichmann, 2011). 

A dose utilizada nesses estudos varia de 10 a 50 gramas, mas em média utiliza-se 30 

gramas de linhaça triturada diariamente para obtenção dos efeitos benéficos do consumo desta 

semente (Patade et al., 2008; Rodriguez-leyva et al., 2013).  

A biodisponibilidade do ALA obtido através da linhaça pode variar de acordo com a 

forma de consumo da mesma, este será mais biodisponível na ingestão do óleo de linhaça do 

que na semente, e também ao utilizar a semente moída (farinha) em relação a semente inteira. 

O processo de moagem da semente também melhora a biodisponibilidade de outros 

compostos presentes na linhaça, como o SDG, sendo desta forma mais acessível para ação das 

bactérias do cólon, e favorecendo a sua conversão em enterolignanas. Esses fatores são 

importantes e devem ser considerados para obtenção de melhores resultados ao realizar a 

inclusão desta semente na dieta (Rodriguez-Leyva et al., 2010). 

Tendo em vista que certas populações não atingem as recomendações de consumo de 

ômega-3, devido à reduzida ingestão de peixes ricos nesses AG (Papanikolaou et al., 2014) 

indica-se a semente de linhaça como uma fonte alternativa deste, com a vantagem de ser mais 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Flower%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24013641
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acessível economicamente, de rápido preparo, podendo ser adicionada a diferentes 

preparações e ser utilizada como mais uma opção para auxiliar na obtenção dos níveis 

recomendados de ingestão diária deste lipídio.  

Winnik et al. (2011) observaram que a suplementação de ALA de origem vegetal 

reduz o processo de aterogênese experimental e restringe a inflamação, destacando que a 

oferta deste pode ser utilizada como alternativa as fontes de AGs de origem animal, com os 

resultados indicando que o consumo da linhaça ou de seus derivados, como o óleo de linhaça, 

proporciona aumento nos níveis teciduais de ALA, juntamente com a conversão de seus 

metabólitos.  

 

 

2.4.1 Ácidos graxos essenciais ômega-3 e ômega-6 

 

 

As alterações nutricionais que podem gerar como consequência a programação 

metabólica têm como principal ponto chave o período em que esta influência é aplicada, 

definido como período crítico ou inicial de desenvolvimento. A importância deste momento 

citado é que as alterações que nele ocorrem podem ser persistentes ao longo da vida, por outro 

lado, influências adversas ou alterações nutricionais em outros períodos, como adolescência 

ou fase adulta, geralmente podem ser revertidos ou compensados com adequação dietética. A 

inadequada oferta de AG, em termos de quantidade ou qualidade, pode afetar o 

desenvolvimento durante a fase embrionária, fetal ou pós natal, pois são fases em que estão 

em evidência processos de diferenciação e crescimento celular (Innis, 2011).  

Os seres humanos precisam obter através da dieta os PUFAs dos quais necessitam, 

pois não são capazes de sintetizá-los. Entre estes estão o ácido alfa-linolênico (ALA, 18:3 n-

3), derivado de plantas e encontrado em sementes e óleos vegetais como canola e linhaça; e o 

ácido eicosapentaenóico (EPA, 20:5 n-3) e ácido docosahexaenóico (DHA, 22:6 n-3), 

derivados de peixes ou óleo de peixe, principalmente peixes de águas frias, como salmão, 

arenque, cavala, anchova, atum e sardinha (Eilat-Adar et al., 2013). Após ser ingerido, o ALA 

será metabolizado e enzimas (Dessaturase e Elongase) irão realizar as reações de dessaturação 

e alongamento, para a formação dos AG poliinsaturados de cadeia longa (Kim e Ilith, 2011) 

(Figura 3). O ácido linoléico (AL) ou ômega-6 (n-6) possui como fonte produtos de origem 

animal, sementes, castanhas e óleos vegetais. AL também pode ser convertido em ácido 

araquidônico (ARA), pelas mesmas enzimas que metabolizam o ômega-3.  



32 
 

Estes AG ao serem metabolizados estimulam a síntese de eicosanóides (prostanóides e 

leucotrienos), estes são moléculas bioativas que exercem efeito em vias metabólicas de 

diversas doenças e sua síntese é influenciada pela qualidade dos lipídeos dietéticos, 

principalmente pelas concentrações de AA e EPA (Simopoulos, 2002). Devido a atividade 

competitiva das enzimas envolvidas neste processo, uma maior oferta dietética de LA irá 

reduzir a acumulação e conversão de ALA (Arterburn et al., 2006). Por este motivo, uma 

razão LA/ALA de 4:1 ou inferior tem sido considerada otimizada para melhor conversão do 

ALA (Rodriguez-Leyva et al., 2010). Ou seja, com maior ingestão de AG ômega-3 a via de 

síntese terá prioridade para formação de eicosanóides com característica antiinflamatória. Em 

contrapartida, maior oferta de AG da série ômega-6 favorece o desvio de síntese para 

eicosanóides com propriedades pró-inflamatórias (DeFilippis e Sperling, 2006) (Figura 3). 

Desta forma, o consumo aumentado de ômega-6, contribui para um estado fisiológico 

propício à formação de trombos, ateromas e distúrbios inflamatórios (Eilat-Adar et al., 2013), 

tendo em vista que os produtos devirados do AA são biologicamente ativos em pequenas 

quantidades (Simopoulos, 2002).  

Muitas doenças como DM2, obesidade, câncer e doenças cardiovasculares estão 

associadas com aumento da produção dos eicosanóides derivados do AA, decorrente da 

ingestão aumentada de ômega-6. Em contrapartida, um aumento da ingestão de ômega-3 

reduz a produção destes compostos, agindo como um fator protetor e preventivo para estas 

doenças, a partir do consumo de ALA, ou EPA e DHA (Simopoulos, 2002). Poudyal et al. 

(2013) verificaram ação do ALA em auxiliar a melhora da tolerância à glicose e em atenuar 

os fatores de risco da síndrome metabólica. 

A oferta de EPA e DHA a partir da ingestão de peixe e/ou óleo de peixe proporciona 

mudanças parciais nas membranas celulares, aumentando o conteúdo destes em substituição 

de AG ômega-6, especialmente o AA, com a composição lipídica destas sendo principalmente 

definida de acordo com a ingestão alimentar (Simopoulos, 2002).  
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Figura 3: Esquematização da via de biossíntese dos ácidos graxos poliinsaturados. 

 

 
Fonte: Adaptado de Garófolo e Petrilli, 2006.  

 

 

Observa-se que ao comparar a utilização do ALA com a de seus derivados (EPA e 

DHA), estes últimos apresentam efeitos mais rápidos em relação a sua incorporação nas 

membranas e níveis plasmáticos, e desta forma os resultados da utilização do ALA na dieta 

serão observados em um período maior (Simopoulos, 2000; Rodriguez-Leyva et al., 2010). 

No estudo realizado por Makino et al. (2001) pode-se verificar a interferência dos AG 

de cadeia longa na função tireoidea. Esses autores observaram que ratos hipotireoideos 

tratados com EPA apresentaram maiores níveis de EPA plasmáticos e no tecido da tireoide, 

além de maior nível sérico de T3 e T4, em comparação com os animais que não foram 
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tratados com EPA. Além disso, apresentaram tamanho do lúmen folicular uniforme, enquanto 

os que não receberam tratamento foram variados. Souza et al. (2010) ao compararem a 

utilização do óleo de soja com o óleo de peixe, concluíram que AG consumidos cronicamente 

em dieta normolipídica afetam vias de ação dos HT no fígado de ratos adultos.   

Estudos que relacionam o efeito dos AG ômega-3 com os HT são escassos. Pesquisas 

que envolvam a relação desses fatores são de grande valia, visto que estes hormônios possuem 

função essencial nos processos metabólicos. 
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3 OBJETIVO 

 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

 

Avaliar o efeito do consumo materno da farinha e do óleo de linhaça nos níveis séricos de 

hormônios tireoidianos da prole fêmea adulta de ratas Wistar diabéticas.  

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 Avaliar o efeito do protocolo de indução do diabetes experimental através da oferta de 

dieta hiperlipídica associada à baixa dose de Estreptozotocina no metabolismo 

glicídico de ratas Wistar; 

 Avaliar níveis de glicemia, insulina, HOMA-β e HOMA-IR da prole adulta dos 

diferentes grupos de estudo;  

 Avaliar os níveis séricos de T3, T4 e TSH da prole adulta dos diferentes grupos de 

estudo; 

 Avaliar os efeitos do consumo materno da farinha e do óleo de linhaça em relação à 

programação metabólica do diabetes na prole, com sua possível influência nos níveis 

de hormônios tireoidianos.  
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

O presente trabalho se caracteriza como uma pesquisa experimental e foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa Animal da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da 

Universidade Federal Fluminense sob o Nº 035/2010. Todos os procedimentos experimentais 

realizados seguiram as normas estabelecidas no Guia Convencional para a Experimentação 

Animal (Publicação NIH N° 85-23, revisado em 1996) e as recomendações nacionais 

impostas pela Lei Arouca (11.794/2008).   

 

 

4.1 MATERIAL 

 

 

4.1.1 Animais 

 

 

 Para realização inicial do experimento foram utilizados 30 Rattus norvegicus, 

variedade Albinus, linhagem Wistar, fêmeas, três meses de idade, em idade fértil provenientes 

do Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal Fluminense, local onde ocorreu o ensaio biológico.  

 

 

4.1.2 Semente de linhaça 

 

 

 A semente de linhaça utilizada é da marca Mãe Terra (São Paulo, SP, Brasil), 

adquirida em mercado local. As mesmas foram trituradas no momento da confecção da ração 

(desta forma evitando possíveis perdas nutricionais) em liquidificador industrial para 

obtenção da farinha de linhaça, que posteriormente foi pesada e utilizada no preparo das 

rações experimentais. 
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4.1.3 Óleo de linhaça 

 

 

 O óleo de linhaça utilizado é da marca Giroil Agroindustria LTDA (Santo Ângelo, RS, 

Brasil), adquirido em mercado local e armazenado em local apropriado para evitar oxidação 

dos ácidos graxos. No momento da confecção das rações ele foi pesado e logo utilizado no 

preparo das mesmas.  

 

 

4.1.4 Rações experimentais 

 

 

As rações experimentais utilizadas ao longo do experimento foram preparadas no 

Laboratório de Nutrição Experimental (LabNE) da Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal Fluminense. Todas as rações foram adicionadas de mistura de vitaminas e minerais, 

estando de acordo com as a recomendações do Instituto Americano de Nutrição, modificadas 

segundo as recomendações da AIN-93 (REEVES, 1993).  

Inicialmente foram confeccionadas ração controle e ração hiperlipídica/hipercalórica 

(60% das calorias oriundas de lipídio) (Tabela 2) para serem utilizadas durante o período de 

indução do diabetes, ofertadas às ratas que foram utilizadas para acasalamento e obtenção dos 

filhotes. Posteriormente foram preparadas rações experimentais com outro balanceamento 

(Tabela 3), que foram ofertadas aos mesmos animais, porém visando atender a maior 

demanda protéica durante o período de gestação e lactação, com o percentual de proteína 

alterado de 14% para 19% (AIN-93G). A dieta hiperlipídica diferencia-se do controle pela 

adição de banha de porco em sua composição. A ração que foi oferecida para o Grupo 

Hiperlipídico Farinha de Linhaça (GHF) apresenta uma concentração de 25% de farinha de 

linhaça, a qual se constitiu como fonte de fibras e lipídios. A ração oferecida para o Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (GHO) teve substituído a quantidade total do óleo de soja por 

óleo de linhaça. Para o Grupo Controle (GC) e Grupo Hiperlipídico (GH) as rações foram 

semelhantes às ofertadas no momento de indução, apenas com modificações no percentual de 

proteína para 19%.  

Para confecção das rações experimentais os ingredientes utilizados (Tabela 2 e 3) 

foram pesados em balança e homogeneizados em batedeira industrial Hobart® (São Paulo, 

SP, Brasil) por aproximadamente 10 minutos, seguido da adição de água fervente para 

gelatinização do amido. Após este processo, para a ração controle, a massa obtida foi 

transformada em pellets e seca em estufa ventilada (Fabbe-Primar® n°171, São Paulo, SP, 
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Brasil) onde permaneceu por 24 horas à 50°C, posteriormente embalada, identificada e 

armazenada sob refrigeração. A dieta hiperlipídica foi armazenada em embalagens 

descartáveis de alumínio, e congelada até o momento de sua oferta aos animais, após alguns 

minutos em temperatura ambiente.  

 

 

Tabela 2- Composição a cada 1000g das dietas utilizadas para indução do diabetes 

experimental (14% de proteína- AIN-93M) 

AIN-93M=American Institute of Nutrition-93M; *Comércio e Indústria Farmos Ltda (Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil); 
†
Maizena da Unilever Bestfoods Brasil Ltda (Mogi Guaçu, SP, Brasil); 

‡
União (Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil); **Liza da Cargill Agricultura Ltda (Mairinque, SP, Brasil); 
††

Microcel da 

Blanver Ltda (Cotia, SP, Brasil); 
¥
Sadia Comercial Ltda (Concordia, SC, Brasil); 

§
PragSoluções 

Comércio e Serviços Ltda-ME (Jáu, SP, São Paulo); 
Ф
M. Cassab Comércio e Indústria Ltda (São 

Paulo, SP, Brasil). 

 

 

 

 

 

Ingrediente/ Dieta Dieta Controle Dieta hiperlipídica 

Caseína (g) * (85%) 140 190 

Amido de milho (g)
†
 619,492 249,492 

Sacarose (g)
‡
 100 100 

Óleo de soja (ml) ** 40 40 

Banha de porco (g)
¥
 - 320 

Fibra (Celulose) (g)
 ††

 50 50 

Mix de vitaminas (AIN93-M)(g)
§
 10 10 

Mix de minerais (AIN93-M) (g)
§
 35 35 

Cistína (g)
Ф

 1,8 1,8 

Colina (g)
 Ф

 2,5 2,5 

BHT(Terc-butilhidroquinona)(g) 0,008 0,008 

Total (g) 1000 1000 

Carboidrato (% do total de Kcal) 76 26 

Proteína (% do total de Kcal) 14 14 

Lipídio (% do total de Kcal) 10 60 

Energia (Kcal/kg) 3573 5404 
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Tabela 3 – Composição a cada 1000g das rações que foram ofertadas durante a fase de 

gestação e lactação (19% de proteína- AIN-93G) 

Ingrediente / Dieta 

 

 

Dieta 

Controle 

Dieta 

Hiperlipídica 

Dieta 

Hiperlipidica

+Óleo de 

linhaça 

Dieta 

Hiperlipídica 

+ Farinha de 

linhaça 

Caseína (g)* 190 230 230 200 

Farinha de linhaça
Ж

 0 0 0 250 

Amido (g)* 539,486 299,486 299,486 229, 486 

Sacarose (g)
 ‡

 100 100 100 100 

Óleo de soja (mL)** 70 70 0 0 

Óleo de linhaça (ml)
Δ
 0 0 70 0 

Banha de porco (g)
¥
 0 200 200 170 

Fibra (Celulose) (g)
 ††

 50 50 50 0 

Mix de Vitaminas (AIN93-G) (g)
§
 10 10 10 10 

Mix de Minerais(AIN93-G) (g)
§
 35 35 35 35 

Cistina (g)
Ф

 3 3 3 3 

Colina (g)
Ф

 2,5 2,5 2,5 2,5 

BHT (g) 0,014 0,014 0,014 0,014 

Total (g) 1000 1000 1000 1000 

Carboidrato (% do total de Kcal) 64 32 32 31,6 

Proteína (% do total de Kcal) 19 19 19 19,3 

Lipídio (% do total de Kcal) 17 49 49 49 

Energia (Kcal/kg) 3950 4950 4950 4954,7 

AIN-93G = American Institute of Nutrition-93G; * Comércio e Indústria Farmos Ltda. (Rio de 

Janeiro RJ, Brasil); 
†
 Maizena da Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (Mogi Guaçu, SP, Brasil); 

‡ 
União 

(Rio de Janeiro, RJ, Brasil); ** Liza da Cargill Agricultura Ltda. (Mairinque, SP, Brasil);
†† 

 

Microcel da Blanver Ltda. (Cotia, SP, Brasil); 
¥
 Sadia Comercial Ltda (Concordia, SC, Brasil); 

§ 

PragSoluções Comércio e Serviços Ltda-ME (Jáu, SP, São Paulo);
Ф 

M. Cassab Comércio e Indústria 

Ltda. (São Paulo, SP, Brasil); 
Ж

 Mãe terra (São Paulo, SP, Brasil);
Δ 

Giroil Agroindustria LTDA 

(Santo Ângelo, RS, Brasil). 
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4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

O ensaio biológico iniciou-se utilizando ratas Wistar fêmeas (n=30), com 90 dias de 

idade, provenientes da colônia do LabNE, que foram separadas em dois grupos: Grupo 

Controle (GC) (n=6), sendo alimentadas com dieta controle à base de caseína; Grupo 

Hiperlipídico (GH) (n=24), que foram induzidas ao diabetes experimental (Figura 4). O 

protocolo estabelecido para este procedimento iniciou-se através da oferta de uma dieta 

hiperlipídica/hipercalórica (60% de lipídios das calorias totais e 14% de proteína) durante três 

semanas, tendo como finalidade provocar a resistência à insulina. Ao final deste período, e 

com intuito de induzir a falência das células beta pancreáticas característica da DM, os 

animais do GH receberam uma injeção intraperitoneal de Estreptozotocina (STZ) 

(Sigma Chemical, St. Louis, MO, EUA) em baixa dosagem (35mg.kg
-1

) dissolvida em veículo 

(solução de citrato de sódio 0,01M, pH = 4,5), e no mesmo momento, os animais do GC 

receberam injeção intraperitoneal contendo apenas o veículo a fim de proporcionar o mesmo 

estresse do procedimento realizado com os animais do GH. Após este procedimento, os 

grupos continuaram recebendo as respectivas rações experimentais por mais uma semana, 

finalizando, ao todo, quatro semanas de exposição aos padrões dietéticos adotados.  

Ao final da quarta semana foi realizada a confirmação do diabetes, a partir do seguinte 

critério: concentração de glicose plasmática maior que 300 mg/dL (Srinivasan et al., 2005). 

As fêmeas que apresentaram esta hiperglicemia foram separadas para o acasalamento, por um 

período de 15 dias, na proporção de 2 fêmeas para 1 macho (ratos machos não diabéticos). 

Confirmada a gestação, as fêmeas foram divididas aleatoriamente nos seguintes grupos:  

 Grupo Controle (GC): mães não diabéticas que receberam ração controle à base de 

caseína, com 19% de proteína (n=6); 

 Grupo Hiperlipídico (GH): mães diabéticas que receberam ração 

hiperlipídica/hipercalórica à base de caseína, com 19% de proteína e 49% de lipídio 

(n=6); 

 Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (GHO): mães diabéticas que receberam ração 

hiperlipídica/hipercalórica à base de caseína, com 19% de proteína e 49% de lipídio, 

com a quantidade total de óleo de soja que seria utilizado sendo substituída por óleo de 

linhaça (n=6); 

 Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (GHF): mães diabéticas que receberam ração 

hiperlipídica/hipercalórica à base de caseína, com 19% de proteína e 49% de lipídio, 
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adicionada de 25% de farinha de linhaça, a fim de obter o percentual adequado da 

recomendação de fibras dietéticas (n=6).  

Os animais permaneceram recebendo as dietas de acordo com a divisão dos grupos 

experimentais durante todo o período de gestação e lactação. Após o desmame, aos 21 dias, 

filhotes fêmeas (n= 6) de cada grupo foram separadas (totalizando 24 animais) e a partir deste 

momento todos os grupos de filhotes passaram a consumir ração comercial específica para 

ratos (23% de proteína, Nuvilab®, Nuvital LTDA, Paraná, Brasil) até o término do 

experimento, aos 180 dias de vida dos animais (Figura 4). 

 

 

Figura 4: Esquema representando o delineamento experimental. 
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Ao longo do experimento todos os animais foram mantidos em gaiolas coletivas (três 

animais por gaiola) de polipropileno, forradas com maravalha autoclavada, mantidos em 

biotério com temperatura controlada de 22° ± 2°C, luminosidade controlada com ciclo claro-

escuro 12/12 horas, recebendo água e ração ad libitum. Durante o período de gestação e 

lactação o cuidado dos animais e o consumo de ração ocorreram diariamente; no período pós-

desmame, quando a prole passou a receber ração comercial o cuidado foi semanal, com 

aferição do peso e consumo duas vezes na semana em balança digital (Gehara, Balança 

Eletrônica, precisão de 0,05g).  

 

 

4.2.1 Sacrifício 

 

 

 Ao final do experimento, aos 180 dias de vida, os animais permaneceram em jejum 

por um período de seis horas. Em seguida foi feita avaliação da glicemia de jejum, com 

amostras sanguíneas obtidas da veia caudal dos ratos, utilizando-se glicosímetro e fitas da 

marca Accu-Chek Active (Roche
®

 Diagnostics, Mannheim, Germany), posteriormente os 

animais foram anestesiados com injeção intreperitoneal de Thiopentax
®
 (Tiopental sódico 1G, 

Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, Brasil) a 5% (0,15 mL/100g P.C.) e 

sacrificados. 

 

 

4.3 MÉTODOS 

 

 

4.3.1 Avaliações metabólicas das ratas induzidas ao diabetes experimental  

 

 

A glicemia foi mensurada no momento inicial do estudo (anterior à oferta das dietas 

específicas de cada grupo), após três semanas de oferta exclusiva das dietas experimentais e 

sete dias após administração da STZ. O teste oral de tolerância à glicose (TOTG) foi realizado 

ao final do experimento através de gavagem orogástrica com administração de glicose (2g 

glicose/kg de massa corporal). A glicemia foi determinada nos tempos zero (antes da 

administração de glicose), 15, 30, 60, 90 e 120 minutos após a gavagem, utilizando-se 

glicosímetro e fitas para glicemia da marca Accu-Chek Active (Roche
®
 Diagnostics, 

Mannheim, Germany). A área sob a curva (AUC) da glicemia durante o TOTG foi calculada 

usando o programa GraphPadPrism versão 4.03 para Windows. 
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4.3.2 Evolução do peso corporal e ingestão alimentar  

 

 

Para avaliar variações do ganho de peso ao longo do experimento os animais foram 

pesados semanalmente em balança digital (precisão 0,01g) (Filizola®, Balança Eletrônica). 

Da mesma forma, as rações ofertadas foram pesadas em balança digital no momento do 

cuidado, onde também foi registrado o resto de ração em cada gaiola. O cálculo do consumo 

foi obtido pela subtração da sobra de ração do valor que foi ofertado aos animais. O consumo 

relativo foi obtido através da fórmula: Consumo relativo= (consumo/ peso do animal) x 100. 

Os dados foram registrados em planilhas e ao final do experimento transferidos para 

formulários eletrônicos. 

 

  

4.3.3 Coleta da glândula tireoide  

  

 

 No momento do sacrifício a glândula tireoide foi coletada e imediatamente pesada em 

balança digital analítica para posterior comparação do seu peso absoluto e relativo entre os 

grupos de estudo.  

 

 

4.3.4 Modelo de avaliação de homeostase (HOMA- homeostasis model assessment)  

 

 

Utilizou-se o índice de HOMA-IR para estimar a resistência insulínica, e foi calculado 

utilizando a fórmula validada para ratos Wistar (Otero-Losada et al., 2015): HOMA-IR = (I x 

G) / k, onde I = insulinemia de jejum, G = glicemia de jejum e k é um valor constante (k = 

405 se G é expressa em mg / dL e k = 22.5 se G é expressa em mmol / L). Para determinação 

da capacidade funcional das células beta utilizou-se o índice HOMA-β = (360 x I)/(G-63) 

(Giribabu et al., 2014).  

 

 

4.3.5 Análises dos níveis hormonais de insulina, T3, T4 e TSH 

 

  

No momento do sacrifício, as amostras de sangue foram coletadas através de punção 

cardíaca e transferidas para tubos sem anticoagulante, sendo centrifugadas (centrífuga Sigma) 

após retração do coágulo a 3500 rpm durante 15 minutos para a obtenção do soro, que foi 

armazenado a -80
o
C para posterior análise. As concentrações séricas de insulina foram 

determinadas través da Tecnologia Luminex™ xMAP (RADPK-81K, Millipore) no Instituto 
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Genese de Análises Científicas – São Paulo. Os níveis de TSH e dos hormônios T3 e T4 

foram determinados pelo método quimioluminescente, dosados por kit comercial utilizando 

analisador Immulite 2000 (Siemens®) (ZIEGLER, 2000). 

 

 

4.3.6 Análise estatística  

 

 

Os dados foram apresentados na forma de média ± erro padrão da média. A 

distribuição normal dos valores encontrados foi analisada através do teste Kolmogorov-

Smirnov. Para os dados da indução do diabetes experimental, verificando-se a normalidade 

dos mesmos, foram submetidos à comparação entre os grupos utilizando-se o teste t de 

Student para dados independentes. Nos resultados que não seguiram a distribuição normal foi 

aplicado o teste não paramétrico de Mann-Whitney. Para os dados da prole, para os grupos 

que se encontraram dentro da normalidade foi aplicado o teste One-way ANOVA. Nos dados 

que não apresentaram a distribuição normal, foi aplicado o teste não paramétrico Kruskal-

Wallis. A significância estatística em todos os testes foi estabelecida ao nível de p<0,05, com 

as análises estatísticas realizadas pelo programa GraphPadPrism versão 5.03 para Windows 

(GraphPad Software, São Diego, Califórnia, EUA). 
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5 RESULTADOS  

 

 

5.1 INDUÇÃO DO DIABETES EXPERIMENTAL 
 

 

5.1.1 Ingestão de ração e energia durante período de indução do diabetes experimental 

 

 

 Os animais do GH apresentaram ingestão reduzida de ração, cerca de 15%, em 

comparação aos animais do GC durante as três semanas iniciais de oferta das dietas 

experimentais, porém apresentando ingestão energética superior (+30%, P<0,0001) (Tabela 

4).  Após este período, seguinte a administração da STZ ao GH e veículo ao GC, observou-se 

redução da ingestão de ração em ambos os grupos, com estes passando a apresentar ingestão 

de ração em quantidades semelhantes, sendo que o GH continuou apresentando ingestão 

energética superior em relação ao GC (+43%, P=0,0003) (Tabela 4).  

 

 

Tabela 4 – Ingestão de ração e energia durante período de indução do diabetes 

experimental 

 Ração 

(g/dia/animal) 

Energia 

(Kcal/dia/animal) 

Pré STZ ou veículo   

Grupo Controle (n=6) 19,2 ± 0,6 68,4 ± 2,0 

Grupo Hiperlipídico (n=24) 16,3 ± 0,3
a 

88,3 ± 1,8
a 

Pós STZ ou veículo   

Grupo Controle (n=6) 15,2 ± 0,9
¥
 54,1 ± 3,3

¥
 

Grupo Hiperlipídico (n=24) 14,3 ± 0,6
¥ 

77,2 ± 3,1
a¥ 

Os dados são apresentados na forma de média ± EPM. A letra (a) representa diferença 

estatística comparada ao GC, P<0,0001. O símbolo (¥) representa diferença estatística 

quando comparado ao seu respectivo grupo pré STZ ou veículo, P<0,001. 
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5.1.2 Evolução de peso corporal durante indução do diabetes experimental  

 

 

No início do experimento, aos três meses de idade, os animais dos GC e GH 

apresentaram peso corporal semelhante (223,5g ± 2.5g). Ao final da terceira semana de oferta 

das dietas experimentais, o GH apresentou peso corporal 5% maior em relação ao GC, porém 

sem diferença estatisticamente significativa (GC: 255g ± 21,6g; GH: 269g ± 19,1g) (Gráfico 

1).  

Após a administração da STZ houve alteração da evolução do ganho de peso corporal 

dos animais do GH, sendo que o período seguinte a este procedimento foi caracterizado pela 

perda de peso corporal desses animais. Com relação ao GC, a administração de veículo não 

causou interferência no ganho de peso corporal, com os animais apresentando ganho ponderal 

e valores superiores em relação ao GH (P<0,001) (Gráfico 1).  

 

 

Gráfico 1 - Evolução do peso corporal ao logo do período de indução do diabetes 

experimental 
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Valores de peso corporal expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6) e GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=24). O símbolo (*) representa diferença estatística, P<0,001. 
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5.1.3 Metabolismo glicídico das ratas durante indução do diabetes experimental  

 

 

Após o período de oferta da dieta hiperlipídica houve aumento da glicemia de jejum 

em cerca de 16,5% em relação ao momento inicial do experimento (P<0,0001) (Glicemia 

inicial: 100,5 ± 2,8mg/dL; Glicemia final: 117 ± 2,6mg/dL), enquanto os animais que 

receberam a dieta controle apresentaram aumento aproximado de 8,7%, porém não 

apresentando diferença significativa (Glicemia inicial: 105,8 ± 6,7mg/dL; Glicemia final: 115 

± 2,3mg/dL) (Gráfico 2).   

Uma semana após a administração intraperitoneal de STZ, pode-se verificar aumento 

da concentração média de glicose no GH de 194,2% (344,2 ± 6,3mg/dL), representando um 

aumento de 275,8% (P<0,0001) quando comparado ao GC (91,6 ± 2,6mg/dL) (Gráfico 2). 

Tais resultados indicam que todas as ratas que receberam STZ tornaram-se diabéticas, 

analisando-as de acordo com os critérios de diagnóstico citados anteriormente. No TOTG a 

área sob a curva foi maior no GH em comparação ao GC (+297,6%, P<0,001 - GC:14677u.a.; 

GH:58361u.a.), indicando intolerância à glicose nesses animais (Gráficos 3 e 4).  

 

 

Gráfico 2 – Concentrações médias de glicose nos grupos experimentais antes, 

durante e após indução do diabetes experimental. 
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Concentrações médias basais de glicose (0-zero), após três semanas de administração 

de dieta controle e após injeção i.p. de STZ ou veículo (quatro semanas). GC: Grupo 

controle (n=6) e GH: Grupo Hiperlipídico (n=24). As letras (a; b) representam 

diferença estatística quando comparadas dentro do próprio grupo, P<0,01. 
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Gráfico 3 – TOTG após uma semana de administração de STZ ou veículo.  
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Curvas glicêmicas em resposta à sobrecarga de glicose. GC: Grupo Controle (n=6) e GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=24). 

 

 

 

 

Gráfico 4–Área sob as curvas do TOTG após uma semana de administração de 

STZ ou veículo.  
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Áreas sob as curvas. GC: Grupo Controle (n=6) e GH: Grupo Hiperlipídico (n=24). O 

Símbolo (*) representa diferença estatística, P<0,0001. 
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5.2 MÃES 

  

 

5.2.1 Glicemia ao final da lactação 

 

 

As ratas dos diferentes grupos que foram submetidas ao protocolo de indução do 

diabetes mantiveram-se hiperglicêmicas ao final da lactação, apresentando níveis de glicemia 

significativamente superior em relação ao GC, porém sem diferença significativa entre os 

grupos que receberam as diferentes dietas hiperlipídicas (GC: 90±5,4 mg/dL; GH: 438,5±3,5 

mg/dL; GHF: 405,7±14,8 mg/dL; GHO: 422±24,3 mg/dL; p<0,001) (Gráfico 5).  

 

 

Gráfico 5 – Concentrações médias de glicose nos grupos experimentais ao final 

da lactação. 
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Valores de glicose expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle, GH: Grupo Hiperlipídico, 

GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça, GHO: Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça. O 

símbolo (*) representa diferença estatística, P<0,01. 

 

 

5.3 PROLE 

 

 

5.3.1 Ingestão alimentar da prole  

 

 

A ingestão alimentar diária dos grupos experimentais foi semelhante ao longo de todo o 

experimento, não apresentando diferença significativa em relação ao GC (p=0,298) (Gráfico 
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6).  Em relação aos dados de consumo relativo da prole aos 21 dias, verificou-se que os 

animais do GHO apresentaram consumo superior em relação aos demais grupos (p=0,003) 

(Gráfico 7). Aos 180 dias o consumo relativo do GHF foi inferior em relação ao GC 

(p=0,009) (Gráfico 8), sem diferença significativa entre os demais grupos experimentais.  

 

Gráfico 6- Média da ingestão diária da prole ao final de 180 dias. 
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Valores de ingestão diária expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: 

Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 

 

 

Gráfico 7: Consumo relativo da prole aos 21 dias
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Consumo relativo da prole expresso em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: 

Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). O símbolo (*) representa diferença 

estatística, P<0,05. 
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Gráfico 8: Consumo relativo da prole aos 180 dias
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Consumo relativo da prole expresso em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: Grupo 

Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6).O símbolo (*) representa diferença estatística, P<0,05. 

 

 

 

5.3.2 Evolução de peso corporal da prole  

 

 

 O peso corporal ao desmame da prole oriunda de mães diabéticas alimentadas com 

dieta hiperlipídica dos grupos GH, GHF e GHO apresentou-se significativamente inferior 

quando comparada ao GC (-31%, -33% e -44%, respectivamente) (p=0,002) (Gráfico 9).  

Embora ao longo do experimento o GC tenha apresentado valores de peso superior aos 

demais grupos, estes passaram a apresentar evolução de ganho de peso corporal semelhante, e 

aos 180 dias de vida as proles dos quatro grupos não apresentaram diferença significativa no 

peso corporal (p=0,066) (Gráfico 10 e 11). 
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Gráfico 9: Peso corporal da prole ao desmame.
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Valores de peso corporal expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: Grupo 

Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). O símbolo (*) representa diferença estatística, P<0,05. 

 

 

Gráfico 10: Peso corporal da prole aos 180 dias.  
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Valores de peso corporal expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: 

Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 
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Gráfico 11: Evolução do ganho de peso corporal da prole do desmame ao final de 

180 dias. 
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Valores de peso corporal expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: Grupo 

Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). O símbolo (*) representa diferença estatística, P<0,05. 

 

 

 

5.3.3 Peso absoluto e relativo da tireoide da prole aos 180 dias  

 

 

Observou-se que os grupos de estudo não apresentaram diferença significativa no peso 

absoluto da tireoide aos 180 dias de vida (p=0,705) (Gráfico 12). De forma semelhante 

também não foram encontradas diferenças significativas no peso relativo das mesmas 

(p=0,751) (Gráfico 13).  
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Gráfico 12: Peso absoluto da tireoide da prole aos 180 dias.
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Valores de peso absoluto expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: 

Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 

 

 

 

Gráfico 13: Peso relativo da tireoide da prole aos 180 dias. 
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Valoresde peso relativo expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: 

Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 
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5.3.4 Glicemia e insulina da prole aos 180 dias 

 

 

Os animais do grupo GHF apresentaram valores de glicemia significativamente 

inferiores (-10%) quando comparados ao GC (p=0,044), enquanto os demais grupos 

apresentaram níveis semelhantes (Gráfico 14). Em relação aos valores séricos de insulina, os 

grupos experimentais não apresentaram diferença significativa em relação ao GC (p=0,660), 

porém pode ser observada uma redução percentual nos valores do GH e GHF quando 

comparado ao GC (-34% e -20%, respectivamente), o GHO valores 15% mais elevados em 

relação ao GC (gráfico 15).  

 

 

Gráfico 14: Valores de glicemia da prole aos 180 dias. 
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Valores de glicose expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: Grupo 

Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). O símbolo (*) representa diferença estatística, P<0,05. 
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Gráfico 15: Valores de insulina da prole aos 180 dias 
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Valores de insulina expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: Grupo 

Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 

 

 

5.3.5 HOMA-IR e HOMA-β da prole aos 180 dias 

 

 

Os valores do índice de HOMA-IR não apresentaram diferença significativa entre os 

grupos ao final de 180 dias de vida (p=0,48) (Gráfico 16), de forma semelhante aos valores do 

HOMA-β (0,67) (Gráfico 17).  

 

Gráfico 16: Índice de HOMA-IR da prole aos 180 dias 
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Índice de HOMA-IR expresso em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: Grupo 

Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 
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Gráfico 17: Índice de HOMA-β da prole aos 180 dias 
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Índice de HOMA-β expresso em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: Grupo 

Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 

 

 

5.3.6 T3, T4 e TSH da prole aos 180 dias 

  

 

Em relação aos níveis de T3 e T4 os grupos não apresentaram diferença significativa 

em relação ao GC (p=0,06 e p=0,11, respectivamente) ao final de 180 dias de vida (Gráfico 

18 e 19), de forma semelhante para os níveis de TSH (p=0,47) (Gráfico 20).  

 

Gráfico 18: Níveis séricos de triiodotironina (T3) da prole aos 180 dias
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Valores de triiodotironina expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: 

Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 
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Gráfico 19: Níveis séricos de tiroxina (T4) da prole aos 180 dias
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Valores de tiroxina expressos em média ± EPM.  GC: Grupo controle (n=6), GH: Grupo 

Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: Grupo 

Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 

 

 

Gráfico 20: Níveis séricos de tireotrofina (TSH) da prole aos 180 dias 
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Valores de tireotrofina expressos em média ± EPM. GC: Grupo controle (n=6), GH: 

Grupo Hiperlipídico (n=6), GHF: Grupo Hiperlipídico Farinha de Linhaça (n=6), GHO: 

Grupo Hiperlipídico Óleo de Linhaça (n=6). 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

As mudanças da transição demográfica e nutricional estão relacionadas com um 

aumento nos índices de morbidade/mortalidade envolvendo o DM e outras doenças crônicas 

não transmissíveis (DCNT), consequentes à globalização, industrialização, maior oferta e 

acesso aos alimentos processados, entre outros fatores (Schmidt et al., 2011). Uma dieta com 

alto teor de lipídeos altera a secreção de insulina e prejudica o sistema de sinalização de 

glicose nas células beta, além de proporcionar redução da massa de células beta e promover 

apoptose (Pratchayasakul et al., 2011; Tahara et al., 2011). 

Considerando o atual padrão alimentar da população caracterizado pela abundante 

ingestão de gorduras, e sendo este um fator de influência no desenvolvimento do DM2, o 

protocolo utilizado para estabelecer o diabetes experimental baseou-se na oferta de dieta 

hiperlipídica, fonte de ácidos graxos saturados, com posterior administração de STZ. Esta 

associação foi estabelecida visto que prévios estudos relatam que ratos alimentados com dieta 

rica em lipídeos desenvolvem obesidade, hiperinsulinemia e RI, porém esta sozinha não é 

capaz de estabelecer severa hiperglicemia e diabetes (Srinivasan et al., 2005; Vambergue e 

Fajardy, 2011).  

Analisando os resultados relacionados ao período de indução do diabetes 

experimental, referentes à ingestão alimentar, percebemos que durante as três semanas iniciais 

do estudo os animais que foram alimentados com a dieta hiperlipídica apresentaram menor 

ingestão alimentar quando comparados aos animais do GC. Os lipídios estimulam a liberação 

de colecistoquinina (CCK-hormônio da saciedade) (Rosado e Monteiro, 2001) e a redução de 

consumo dos animais que consumiram dieta hiperlipídica pode ser devido a este fato. A CCK 

atua através da ativação do receptor CCKA presente na mucosa intestinal, promovendo a 

supressão da expressão do neuropeptídeo Y (NPY), que é estimulante do apetite, inibindo 

desta forma a ingestão de alimentos (Mancini e Halpern, 2002). 
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Hariri et al. (2010) em sua pesquisa encontraram resultados semelhantes em relação ao 

consumo de ração, onde ofertaram dietas hiperlipídicas (67% da energia total) com diferentes 

fontes de lipídio (banha e óleo de canola) a ratos Sprague-Dawley por um período de 26 dias, 

a fim de analisar o efeito da dieta como facilitador ao ganho de peso excessivo. Além disso, a 

ingestão energética foi superior no grupo alimentado com a ração que continha a banha de 

porco, semelhante aos nossos animais, e da mesma forma ambos os grupos apresentaram 

redução na ingestão alimentar no momento de transição da dieta padrão (utilizada no período 

de ambientação) para a oferta das dietas hiperlipídicas, porém sem diferença significativa. No 

mesmo estudo, também foi observado, que ao comparar os grupos hiperlipídicos com o GC, 

este apresentou maior ingestão alimentar. Em ambos os estudos, a semelhança da redução na 

ingestão dietética pode estar relacionada com uma adaptação dos animais em consequência a 

alterações na qualidade da alimentação, inicialmente composta pela dieta padrão, 

modificando-se para dieta hiperlipídica, a qual segue fornecendo maior densidade energética 

com possíveis alterações sensoriais, além da suposta saciedade já mencionada. 

Podemos observar que no período seguido à administração da STZ e veículo, tanto o 

GH quanto o GC, respectivamente, apresentaram redução da ingestão alimentar e igualaram-

se na quantidade de ração consumida. Este comportamento não era esperado, visto que 

características de hiperfagia em animais diabéticos pode ocorrer em consequência da 

dificuldade de utilização da glicose e por sua maior excreção urinária em um estado 

diabetogênico (Koopmans e Pi-sunyer, 1986). No entanto, observa-se que ratos diabéticos 

induzidos pelo uso da STZ demonstram preferência pela dieta padrão, ou seja, com maior 

proporção de carboidratos, quando existe a opção de escolha entre dieta padrão ou 

hiperlipídica, em comparação com animais não diabéticos, sugerindo-se neste caso que esta 

aversão possa estar relacionada com ocorrência de cetose e hipertrigliceridemia (Bellush e 

Rowland, 1985). Da mesma forma, outro fator a ser considerado é que por ser uma dieta rica 

em lipídios é mais propensa a oxidação, apesar da ração ser ofertada diariamente, a 

rancificação pode ser um fator que interfere na aceitação da dieta, podendo contribuir para 

que os animais apresentassem menor consumo alimentar.  

O balanço energético positivo contribui para o ganho de peso corporal, mesmo a 

ingestão alimentar sendo relativamente pequena em termos quantitativos, porém elevada em 

termos energéticos. Um padrão dietético constituído em sua maioria por alimentos com 

elevada densidade energética, torna-se um dos fatores mais relevantes para o ganho de peso 

excessivo (Hill et al., 2003; Jéquier, 2002). Os animais do GH não apresentaram diferença 

significativa na massa corporal em relação aos animais do GC no período em que estavam 
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sendo ofertadas apenas as dietas experimentais. Este fato pode estar relacionado com o curto 

período de exposição a este padrão dietético em comparação a outros estudos que identificam 

um ganho de peso significativo ao utilizar dieta hiperlipídica (Davidson et al., 2011; 

Pratchayasakul et al., 2011). Porém, semelhante aos resultados encontrados nesta pesquisa, 

Hariri et al. (2010) também não observaram diferença significativa no peso corporal em 

fêmeas Sprague-Dawley alimentadas com dieta adicionada de banha de porco ao final de 26 

dias.  

Ainda em relação ao ganho de peso dos animais, após a administração da STZ, foi 

observada diminuição no peso corporal dos mesmos, sem ganho ao longo do experimento. A 

perda de peso encontrada nos animais após a injeção de STZ já era esperada, pois esta, em 

ratos, leva ao desenvolvimento de uma síndrome clínica caracterizada por hiperglicemia, 

poliúria e polidipsia (Schaan et al., 2004), que também ocorreu em nossos animais (resultados 

não mostrados), além de perda de peso. Estes resultados corroboram outros estudos onde 

também foi encontrada perda de peso após a administração de diferentes doses de STZ em 

animais (Erdal et al., 2011; Motyl e McCabe, 2009; Silva et al.,2011; Srinivasan et al., 2005; 

Tian et al., 2010; Yang et al., 2007).  

Sabe-se que a perda de peso é uma característica do estado de hiperglicemia aguda em 

humanos, entre outros sintomas clássicos (ADA, 2014). O paciente diabético exibe um quadro 

em que há deficiência na produção de insulina, e como consequência a utilização da glicose 

pelos músculos e tecido adiposo encontra-se prejudicada. A mesma é liberada pelo pâncreas 

em resposta aos níveis aumentados de glicemia após as refeições com objetivo de armazenar 

energia (Shils et al. 2009). Porém, com o indivíduo apresentando uma reduzida razão entre 

insulina e glucagon, haverá um estímulo para a gliconeogênese hepática e cetogênese, com 

maior degradação de lipídeos e proteínas, que serão usados como fontes alternativas de 

energia, já que a glicose não consegue ser plenamente utilizada. Tal processo é semelhante às 

consequências do estado de jejum, porém com a diferença dos níveis elevados de glicemia. A 

utilização destas fontes alternativas implica na perda de peso, pela redução da massa de tecido 

adiposo utilizado como principal fonte energética (Berg et al. 2008). Estudo realizado por 

Pepato et al. (1996), mostrou que, após a indução com STZ, ocorrem variações temporais na 

atividade das diferentes vias proteolíticas no músculo, sendo observado aumento na proteólise 

muscular na fase aguda e uma redução em períodos mais prolongados de deficiência de 

insulina. Estes fatores podem estar relacionados com o peso final dos animais diagnosticados 

como diabéticos, com a perda da massa corporal resultante da redução das reservas lipídicas, 
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associado com uma atrofia muscular decorrente da proteólise e redução da síntese protéica 

(Ramachandran et al., 2011). 

Nos dados da indução do diabetes experimental referentes a glicemia, após o período 

de administração da dieta hiperlipídica, observou-se um aumento significativo da glicemia de 

jejum, em comparação aos animais que receberam a dieta controle. Este resultado pode ser 

explicado pelo fato de que os AG, essenciais como fonte de energia para a célula beta no 

estado normal, também se tornam tóxicos à mesma quando presentes cronicamente em níveis 

elevados. A exposição prolongada destas células aos AG aumenta a secreção basal de insulina 

inibindo, porém, a secreção de insulina estimulada pela glicose. A lipotoxicidade é mediada 

provavelmente pelo acúmulo de um sinal citosólico derivado da via de esterificação dos AG, 

os quais em excesso também causam apoptose da célula beta, tanto in vivo como in vitro 

(Donath e Shoelson, 2011). Além do mais, a função celular relacionada com a sensibilidade à 

insulina, pode ser influenciada de acordo com a composição de AG da membrana celular, 

sendo que esta tem relação direta com a qualidade dos lipídeos predominantes na dieta, 

podendo provocar alterações na fluidez da membrana e nos receptores de insulina e 

transportadores de glicose (Risérus et al., 2009).
 

A literatura ainda apresenta resultados divergentes. Semelhante aos nossos resultados 

alguns estudos também identificaram aumento nos valores de glicemia após ofertar dieta 

hiperlipídica aos animais, porém com tempo superior de utilização da mesma (Fujimoto et al., 

2010; Pratchayasakul et al., 2011). Em contrapartida, Mcdonald et al. (2011) utilizando 

fêmeas Wistar, não observaram diferença na glicemia de jejum entre os grupos por eles 

analisados após oferta de dieta rica em lipídeos por um longo período.  

Kim e Park (2008) trabalharam com um padrão dietético semelhante ao do nosso 

estudo, ofertaram dieta hiperlipídica (40%) a machos Sprague-Dawley, por nove semanas, e 

foi sugerido que, de igual forma, a hiperglicemia e suposto quadro de resistência a insulina 

também seja consequência de alterações como aumento da expressão dos genes relacionados 

a leptina, TNF-alfa e resistina no tecido adiposo, resultando na atividade reduzida de 

transportadores de glicose-4 (GLUT-4). A maior liberação de AG não esterificados, derivados 

de uma elevada oferta dietética, interfere no metabolismo glicídico e na ação da insulina 

principalmente no músculo e fígado, além de provocar alterações na secreção de insulina 

geradas pelo estímulo da glicose, após longa exposição das células beta a altas concentrações 

de AG livres (Arner, 2002).  

No período seguinte a associação da dieta hiperlipídica à administração da STZ, os 

animais apresentaram um aumento significativo da glicemia, evidenciando a ação da STZ em 
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relação ao metabolismo da insulina, como já era esperado e corrobora outros estudos 

(Davidson et al., 2012; Saranavan et al., 2012; Santos et al., 2013). Essa alteração é resultante 

da ação da STZ na função das células beta. Os danos causados por esta droga são derivados 

de sua afinidade pelos transportadores de glicose 2 (GLUT-2), onde se acumulam neste tipo 

específico de células pancreáticas. Os danos de seu efeito tóxico são decorrentes da alquilação 

do DNA e sua fragmentação, e como resultado à reparação do dano celular os estoques de 

ATP são utilizados, levando assim à necrose das células beta pancreáticas, pela depleção dos 

estoques de energia celular. Isto resulta em modificações no transporte e no metabolismo 

glicídico, pois através desse mecanismo de ação há indução do diabetes experimental, com 

insuficiente síntese e secreção de insulina e posterior hiperglicemia (Lezen, 2008), como foi 

verificado no presente estudo após administração de baixa dose de STZ. Além disso, durante 

a metabolização da STZ ocorre a liberação exacerbada de óxido nítrico, outro fator que 

também contribui para seu efeito citotóxico, com danos ao DNA, além de espécies reativas de 

oxigênio (Szkudelski, 2001).  

Estudos têm demonstrado que a programação fetal causada pelo diabetes durante o 

período gestacional aumenta o risco de desenvolvimento de alterações metabólicas na vida 

adulta de indivíduos expostos a estes fatores (Chandler-Laney et al., 2012; Eberle e Ament, 

2012).  Além disso, esta doença está relacionada com a ocorrência de alterações tireóideas em 

indivíduos diabéticos, as quais podem dificultar o controle glicêmico em níveis normais 

(Maratou, 2010; Kapadia, 2012). Neste estudo, após estabelecer a condição de hiperglicemia 

materna, pretendeu-se avaliar a prole adulta que foi exposta no período perinatal a um 

ambiente intrauterino adverso, e verificar se o consumo materno da farinha ou óleo de linhaça 

durante este mesmo período pode exercer alguma influência nestes animais.  

Em relação aos dados observados na prole, inicialmente verificou-se que a ingestão 

diária dos animais acompanhados do desmame aos 180 dias de vida foi semelhante em todos 

os grupos experimentais. Esta característica pode ser justificada pelo fato de que após o 

desmame, todos os animais dos diferentes grupos experimentais passaram a consumir a ração 

comercial, sendo assim todos foram expostos aos mesmos padrões dietéticos, não havendo 

diferença de estímulos externos que pudessem causar alterações no consumo dos animais. Em 

divergência dos dados observados e de acordo com a literatura, esperava-se que os animais 

dos grupos experimentais apresentassem tendência à hiperfagia, característica observada em 

roedores que são expostos a dieta materna hiperlipídica, visto que esta exposição ocorre em 

período de desenvolvimento do sistema de regulação do balanço energético e exerce 

influência na programação de fatores orexígenos (Sullivan et al., 2011). 
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Em contrapartida, apesar do consumo diário de ração dos grupos ser semelhante ao 

longo do experimento, o consumo relativo da prole aos 21 dias dos animais do GHO foi 

superior em relação aos outros grupos. Este fato pode ser uma característica que reflete a 

tentativa desses animais de compensar o crescimento, visto que em relação aos demais 

grupos, estes animais apresentaram os menores valores absolutos de peso corporal ao 

desmame. Ao final do experimento aos 180 dias, o consumo relativo do GHF foi inferior em 

relação ao GC. Este resultado é divergente em relação aos observados na literatura, como no 

trabalho realizado por Fernandes et al. (2011), em que prole de mães que foram alimentadas 

com dieta adicionada de linhaça durante a lactação e gestação apresentaram maior consumo 

relativo, porém neste estudo específico a prole continuou recebendo a mesma dieta ofertada às 

mães. Outros estudos que utilizaram dieta materna com semente de linhaça também não 

observaram diferença no consumo diário da prole a longo prazo (Figueiredo et al., 2009; 

Troina et al., 2010).  

 Durante o período de estudo a massa corporal foi aferida periodicamente. Verificou-se 

inicialmente que a massa corporal de todos os animais oriundos de mães diabéticas apresentou 

valores significativamente reduzidos em comparação aos animais oriundos de mães saudáveis. 

O diabetes materno acarreta em maior glicemia fetal e hiperinsulinemia, e por esta razão 

contribui para o desenvolvimento de fetos macrossômicos (Makni et al., 2011). Porém, 

quando na presença de hiperglicemia severa, esta influencia limitando o crescimento fetal, 

resultando em fetos microssômicos (Vambergue e Fajardy, 2011). A hiperglicemia materna 

altera a captação de glicose do feto, pois a adaptação a este quadro gera a superestimulação da 

atividade das células beta até sua exaustão, afetando posteriormente a secreção e ação da 

insulina, e refletindo em alterações no crescimento e desenvolvimento fetal (Yessoufou e 

Moutairou, 2011). Além do mais, o diabetes materno também reflete em alterações no 

transporte de nutrientes para o feto, condição que também pode contribuir para o baixo peso 

(Brett et al., 2014). Outros resultados descritos na literatura vão de encontro aos achados no 

presente estudo (Blondeau et al., 2011; Spadotto et al., 2012), onde observa-se a característica 

de baixo peso na prole de ratas diabéticas, principalmente ao nascimento e pós desmame. 

Em roedores, níveis glicêmicos maternos menores que 220mg/dl (considerando uma 

hiperglicemia de leve a moderada) apresentam associação positiva com fetos de maior peso 

corporal, e níveis de glicemia mais elevados podem ser relacionados com fetos apresentando 

baixo peso ao nascimento. Sendo assim, a gravidade da hiperglicemia materna terá influência 

distinta no desenvolvimento da prole (Vambergue e Fajardy, 2011; Song et al., 2012). Esta 

característica foi observada nos resultados de peso corporal da prole ao desmame, porém após 
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este período os animais já não apresentavam diferença significativa neste parâmetro, visto que 

ocorreu a padronização das dietas para ração comercial e não houve diferença de ingestão 

diária ao considerar todo período experimental, estes fatores podem ter contribuído para 

evolução do ganho de peso semelhante entre os grupos ao longo do experimento. 

Em relação à ingestão e ao ganho de massa corporal dos animais não se observa que 

tais parâmetros foram influenciados pela adição da farinha ou do óleo de linhaça à ração 

hiperlipídica ofertada às mães durante o período de gestação e lactação. Esses resultados são 

divergentes em relação a outros estudos, e isto pode estar relacionado ao fato destes utilizarem 

ratas progenitoras saudáveis, e o quadro de diabetes dos animais deste estudo pode ter 

influenciado na obtenção de resultados divergentes, pois a exposição a hiperglicemia materna 

severa está relacionada com menor peso ao nascimento, comprometendo também o 

crescimento pós natal (Song et al., 2012), além da oferta de dietas com alto teor lipídico, 

modificando a qualidade e ao grau de exposição ao lipídeo dietético durante períodos iniciais 

de vida. Em oposição aos resultados observados neste estudo, Fernandes et al. (2011) 

relataram que filhotes provenientes do grupo de mães que consumiram dieta adicionada de 

farinha de linhaça apresentaram menor massa corporal ao desmame e ao final de cinquenta 

dias de vida. A influência da semente de linhaça no ganho de peso também foi observada no 

estudo conduzido por Figueiredo et al. (2009), onde os filhotes de mães alimentadas com 

semente de linhaça durante lactação apresentaram maior massa corporal ao desmame e na 

idade adulta aos 180 dias de vida. De forma semelhante, Luijten et al. (2013) utilizando ração 

hiperlipídica adicionada de óleo de linhaça na dieta materna, também não observaram 

diferenças no peso ao nascimento da prole, mas relataram efeitos significativos no ganho de 

peso da prole fêmea ao final de dez semanas de idade.  

Aos 180 dias de vida, os grupos apresentaram níveis glicêmicos semelhantes, exceto 

os animais cujas mães receberam dieta hiperlipídica adicionada de farinha de linhaça que 

apresentaram valores de glicemia reduzidos em comparação ao GC. Este resultado pode estar 

relacionado com o consumo da linhaça durante a lactação predispor maior sensibilidade à 

insulina, e desta forma influenciar os menores valores de glicemia identificados nesses 

animais, fato também relatado na prole adulta de ratas saudáveis que consumiram dieta 

adicionada de semente de linhaça durante a lactação (Figueiredo et al., 2009). Em outro 

estudo, Moree et al. (2013) verificaram que o SDG, uma substância presente na semente de 

linhaça também contribui para redução da glicemia em ratos diabéticos através de sua 

atividade antioxidante. Em relação a adição do óleo de linhaça na dieta materna, não foi 

identificado nenhum efeito significativo na glicemia da prole adulta, de forma semelhante, 
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Guarda et al. (2014) também não observaram diferenças na glicemia da prole aos 21 dias ao 

ofertarem óleo de linhaça a ratas saudáveis durante lactação.  

Apesar de não apresentar diferença significativa entre os grupos, ao analisar os valores 

absolutos do HOMA-IR observa-se que o GH foi 44% inferior em relação ao GC. Este 

resultado está relacionado com os valores glicêmicos semelhantes entre os grupos ao final de 

180 dias, e um menor valor absoluto de insulina do GH. De acordo com a literatura o 

resultado esperado era obter um maior índice de RI nos animais oriundos de ratas diabéticas 

(Cerf et al., 2012; Aref et al., 2013; Kamel et al., 2014), infelizmente esta característica não 

foi observada nesta pesquisa. Da mesma forma não houve diferença no HOMA-β entre os 

grupos, mas pode-se verificar que o GH foi 30% inferior em relação ao GC. Este índice 

reflete a capacidade funcional das células beta pancreáticas, apesar de ser semelhante entre os 

grupos, está em concordância com os menores valores absolutos de insulina encontrados no 

GH. De acordo com a literatura esperava-se que a prole dos animais diabéticos a longo prazo 

apresentasse menor capacidade funcional dessas células secretoras de insulina (Cerf et al., 

2012; Aref et al., 2013). 

Os dados obtidos em relação à programação do metabolismo glicídico após exposição 

intra-uterina ao diabetes são divergentes da maioria dos achados da literatura, visto que os 

animais do presente estudo apresentaram parâmetros bioquímicos semelhantes aos animais 

oriundos de ratas saudáveis. De uma forma geral, trabalhos relacionados a este tema 

identificam nos animais adultos o quadro de RI, intolerância a glicose e alterações glicêmicas 

(Blondeau et al., 2011; Aref et al., 2013).  As divergências entre esses resultados podem ser 

consequência das diferentes metodologias empregadas para esta finalidade, fato que também 

dificulta a comparação e análise dos resultados da presente pesquisa, visto que a gravidade do 

diabetes é variável de acordo com a dosagem da droga utilizada, que irá influenciar na 

severidade da hiperglicemia. Verifica-se também que fatores como vias de administração, 

duração e momento de intervenção para o processo de indução, também podem interferir nos 

resultados obtidos a curto e longo prazo (López-Soldado e Herrera, 2003; Portha et al., 2011; 

Song et al, 2012). Por mais que estudos tentem reproduzir e se assemelhar ao quadro clínico 

desta doença, não é de fato totalmente representativo, pois a origem das alterações 

metabólicas é distinta, sabendo-se que em humanos esta doença é decorrente de múltiplos 

fatores.  

Muitos estudos utilizam modelos de diabetes caracterizados pela hiperglicemia 

moderada e induzida em estágios finais de gestação, porém o protocolo utilizado nesta 

pesquisa avaliou a influência da hiperglicemia durante todo o período gestacional, desde a 
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concepção até o parto. De forma semelhante aos nossos resultados, Song et al. (2012) 

observaram que a prole de ratas diabéticas não apresentou diferença no metabolismo glicídico 

a longo prazo, apenas se consumir dieta hiperlipídica quando adulta. Ou seja, além da 

alimentação materna, a dieta de manutenção dos animais também exerce efeitos importantes 

no desencadeamento da programação fetal, atuando como um fator atenuante ou agravante de 

alterações metabólicas (Hou et al. 2012). Sendo assim, pode-se supor que a prole de mães 

diabéticas pode manter níveis normais de glicemia se forem expostos a um padrão dietético 

saudável ao longo da vida, como realizado em nosso estudo, com todos os animais passando a 

consumir ração comercial padrão para roedores após o período de desmame. 

Em relação aos valores de insulina os grupos não apresentaram diferença significativa 

entre si, porém pode ser observada uma redução percentual ao comprar os valores do GH e 

GHF com o GC (-34% e -20%, respectivamente), e o GHO com valores 15% mais elevados 

em relação ao controle. Os menores valores observados no GH podem estar relacionados com 

a exposição do feto à severa hiperglicemia materna, pois esta age como estímulo para o 

aumento da secreção de insulina e hiperatividade das células beta pancreáticas, esta situação 

resultará em função alterada destas células, com consequente produção reduzida de insulina 

(Song et al., 2012; Van Assche et al., 2001), porém a hiperglicemia materna não alterou de 

forma significativa características dessa exposição a longo prazo. De forma semelhante pode-

se citar o estudo realizado por Spadotto et al. (2012), que ao utilizarem ratas diabéticas 

verificaram que a glicemia da prole ao nascimento era reduzida, entretanto, ao desmame 

encontrava-se similar entre os grupos de estudo.  

A literatura relata que prole de ratas com hipeglicemia severa apresenta reduzido peso 

do pâncreas exócrino, degranulação das celulas beta e menor conteúdo de insulina no 

pâncreas e plasmático (Portha et al., 2011). Esse fato pode estar relacionado com menores 

valores de insulina observados no GH (-34%), embora esta diferença não seja significativa, e 

um possível efeito protetor do consumo do óleo de linhaça, visto que os valores de insulina 

neste grupo apresentaram um percentual superior (15%) em relação ao grupo que consumiu a 

dieta hiperlipídica sem adição deste composto. Semelhante aos nossos resultados, Khan et al. 

(2005) também não observaram diferença nos valores de insulina da prole aos 180 dias, após 

exposição materna a dieta hiperlipídica durante a gestação/lactação. O oposto foi observado 

por Figueiredo et al. (2009), onde o nível de insulina da prole foi influenciado pelo consumo 

materno de farinha de linhaça, o qual se encontrava reduzido ao desmame e elevado na fase 

adulta dos animais, aos 180 dias de vida.  
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Nos resultados do presente estudo, os níveis de HT não apresentaram diferença 

significativa entre os grupos, porém observou-se uma redução de 18% de T3 e 24% de T4 no 

grupo GH ao se comparar com o grupo de animais oriundos de mães saudáveis. Tendo em 

vista o protocolo utilizado para induzir o diabetes, esperava-se que quando adulta a prole 

apresentasse alterações metabólicas dessa programação fetal, e consequentemente os níveis de 

HT pudessem ser afetados, visto que a literatura relata que filhotes de ratas diabéticas 

apresentam valores de glicemia superiores, reduzidos de insulina, T3 e T4 glandular e 

plasmático (Calvo, 1997). Em ratos diabéticos pode-se observar aumento de T4, redução de 

T3 e depleção de TSH, além de alterações histológicas na tireoide, como hemorragia e 

núcleos hipercromáticos (Ahmed et al., 2012). Em roedores a administração de STZ implica 

na redução das concentrações de T3 e T4 total e livre (Kosova et al., 2013). Ratos wistar 

induzidos ao diabetes por STZ apresentam características de hipotireoidismo central no 

quadro de DM1 não controlado, com redução de T3, T4 e TSH. Porém esta situação é 

reversível após controle metabólico através do tratamento insulínico (Santos et al., 2013). 

Poucos estudos correlacionam as consequências do diabetes induzido pela STZ em 

complicações nos HT da prole a longo prazo, fato que dificulta a comparação dos resultados 

do presente estudo.  

As alterações a curto prazo nos HT após administração de STZ podem ser 

relacionadas com a enzima TPO, que apresenta atividade reduzida nos períodos iniciais de 

indução por esta droga diabetogênica (Nascimento-Saba et al., 1998). Avaliando seu efeito a 

longo prazo, a STZ não provoca alterações significativas nos níveis de TSH, onde também é 

identificado normalização dos níveis de T4, ressaltando maiores flutuações deste hormônio no 

período inicial de insulinopenia nos animais, ou seja, seus efeitos mais evidentes são a curto 

prazo (Nascimento-Saba et al., 1997). Este fato pode justificar os nossos resultados 

observados nos HT da prole que foi avaliada por um longo período, além do fato de que ao 

final de 180 dias os animais não apresentaram alterações nos valores de glicemia e insulina, 

que pode ser estabelecido como uma condição favorável na manutenção de níveis normais de 

HT apresentados por estes animais que foram expostos a hiperglicemia materna. 

Apesar das alterações metabólicas decorrentes do diabetes gestacional não terem sido 

observadas de forma significativa nos HT dos animais do GH, pode-se questionar se houve 

influência da qualidade alimentar, pois a dieta hiperlipídica estimula a função da via 

hipotálamo-hipófise-tireoide (aumento da expressão de TRH, TSH e captação de iodo), porém 

as consequências desta influência podem não ser refletidas nas concentrações séricas dos HT 

(total e livre) através de modificações nas atividades das enzimas desiodases, que atuam na 



69 
 

regulação dos níveis normais de HT circulantes (Araujo et al., 2010). Em curto prazo, 

verifica-se que a dieta hiperlipídica ofertada durante gestação e lactação de ratas provocam 

aumento T3 (15%) e T4 (40%), sem mudança significativa no TSH na prole ao desmame 

(Franco et al., 2012) e sugerem que este aumento seja consequência da programação induzida 

pela hiperleptinemia, decorrente da obesidade da prole.  

Em relação aos resultados de HT desta pesquisa, não verificamos influência 

significativa com o consumo materno da farinha e óleo de linhaça, porém vale ressaltar que a 

adição destes compostos na dieta materna também não refletiu em alterações negativas, 

enquanto os resultados destes parâmetros foram semelhantes aos da prole de ratas saudáveis a 

longo prazo. Em oposição aos resultados encontrados neste estudo, Figueiredo et al. (2011) 

verificaram que a oferta de linhaça a ratas saudáveis pode programar a função da tireoide, 

modificando o metabolismo dos HT da prole adulta. Ao utilizarem dieta contendo 25% de 

semente de linhaça apenas no período da lactação, observaram que ao nascimento, a prole do 

grupo linhaça apresentou redução de T3 e aumento de TSH. Aos 180 dias de vida, os níveis 

de T3 e TSH encontraram-se normalizados, porém com redução de T4, onde sugeriram a ação 

inapropriada do TSH na glândula tireoide. Não é bem esclarecido o mecanismo pelo qual o 

consumo da semente de linhaça pode influenciar nos HT e TSH, mas apesar de não apresentar 

diferença estatística, aos 180 dias pode-se observar um menor valor absoluto de TSH da prole 

das mães alimentadas com dieta hiperlipídica adicionada de farinha de linhaça, cerca de 22% 

em comparação ao GC.  

Observando a influência da qualidade dietética nos mecanismos endócrinos, através de 

alterações do equilíbrio de n-6 e n-3 ofertado, Clandinin et al. (1998) observaram que filhotes 

machos que passaram a consumir dieta adicionada de DHA apresentaram valores 

significativamente elevados de TSH. De forma semelhante, Takeuchi et al. (1995) relataram 

redução de T3 no grupo que utilizou fonte de AG saturados, em relação aos outros grupos 

caracterizados pelo uso de lipídeos mono e poliinsaturados. Esses estudos demonstram que o 

consumo de gordura saturada contribui para redução dos níveis de HT, em oposição as 

gorduras fonte de n-6/ n-3 e sugerem que essas modificações também possam estar 

relacionadas com o mecanismo de conversão, e não apenas na secreção desses hormônios. 

Características semelhantes podem não ter sido observadas nos resultados apresentados neste 

estudo pelo objetivo proposto de verificar a intervenção nutricional de fontes de n-3 na 

programação fetal a longo prazo, com a prole consumindo ração comercial durante o período 

pós demame e ao longo de toda vida adulta. Utilizando como referência essas pesquisas pode-

se concluir que uma maior influência é observada quando a dieta adicionada destes nutrientes 
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é administrada para manutenção dos animais, e uma associação mais evidente entre AG poli-

insaturados oriundos da linhaça e HT possa ser identificada ao sugerir utilizar grupos 

experimentais de comparação que sejam submetidos aos mesmos padrões dietéticos das mães 

a longo prazo.  
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7 CONCLUSÕES  

 

 

 Não foi observada influência significativa da suplementação materna da farinha e do 

óleo de linhaça nos HT e TSH da prole adulta de ratas diabéticas, com esta apresentando 

valores semelhantes aos observados na prole de ratas saudáveis.   

 

 O presente estudo demonstrou que a oferta de dieta hiperlipídica associada a baixa 

dose de STZ por via intraperitoneal foi capaz de modificar o metabolismo glicídico, 

caracterizando um bom  modelo de diabetes experimental. Pode-se sugerir a utilização deste 

em temas relacionados a complicações diabéticas, porém não sendo apropriado para estudos 

de programação fetal a longo prazo. 

 

 Não foi observada influência significativa da suplementação materna da farinha e do 

óleo de linhaça nos níveis de insulina, HOMA-β e HOMA-IR da prole adulta de ratas 

diabéticas, porém menores valores de glicemia da prole adulta foram obtidos com o consumo 

materno de dieta adicionada de farinha de linhaça.  

 

 Não foi observada influência significativa da suplementação materna da farinha e do 

óleo de linhaça na programação do diabetes na prole, nem sua influência nos níveis de 

hormônios tireoidianos, os quais foram semelhantes entre os grupos quando avaliados a longo 

prazo.   

 

 A influência da hiperglicemia severa materna durante a gestação e lactação afetou o 

desenvolvimento fetal, resultando em uma prole microssômica. Porém, apesar da exposição a 

um ambiente de desenvolvimento desfavorável, a longo prazo a prole permaneceu 

normoglicêmica quando mantida sob dieta padrão. Identifica-se a importância da qualidade 



72 
 

nutricional da dieta ao longo de toda a vida, visto que a dieta balanceada pós-desmame 

favoreceu o desenvolvimento saudável dos animais, os quais não apresentaram alterações 

significativas a longo prazo.  
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9.1 CARTA DE APROVAÇÃO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA ANIMAL 

 

 
 

 

 


