
1 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

FACULDADE DE MEDICINA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS MÉDICAS 

 

 

 

 

 

GABRIELA CÂMARA VICENTE 

 

 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO CONSUMO MATERNO DA FARINHA DE LINHAÇA OU 

ÓLEO DE LINHAÇA SOBRE OS INDICADORES CARDIOVASCULARES E 

MORFOLOGIA CARDÍACA DA PROLE DE RATAS DIABÉTICAS.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NITERÓI - RJ 

 

2014 



2 
 

GABRIELA CÂMARA VICENTE 

 

 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO CONSUMO MATERNO DA FARINHA DE LINHAÇA OU 

ÓLEO DE LINHAÇA SOBRE OS INDICADORES CARDIOVASCULARES E 

MORFOLOGIA CARDÍACA DA PROLE DE RATAS DIABÉTICAS.  

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense como 

parte dos requisitos necessários à obtenção 

do Grau de Mestre. Área de Concentração: 

Ciências Médicas 

 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Dr. GILSON TELES BOAVENTURA 

 

Coorientador: Prof. Dr. MAURICIO ALVES CHAGAS 

 

 

 

 

 

NITERÓI – RJ 

 

2014 



3 
 

GABRIELA CÂMARA VICENTE 

 

 

 

A INFLUÊNCIA DO CONSUMO MATERNO DA FARINHA DE LINHAÇA OU 

ÓLEO DE LINHAÇA SOBRE OS INDICADORES CARDIOVASCULARES E 

MORFOLOGIA CARDÍACA DA PROLE DE RATAS DIABÉTICAS.  

 

 

 

Dissertação submetida ao Programa de Pós-

Graduação em Ciências Médicas da 

Universidade Federal Fluminense como 

parte dos requisitos necessários à obtenção 

do Grau de Mestre. Área de Concentração: 

Ciências Médicas 

 

Aprovado em: 20/12/2014 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

______________________________________________________________________ 

Prof
a,

 Dr
a.

 Giovanna Aparecida Balarini Lima 

Universidade Federal Fluminense  

 

______________________________________________________________________ 

Prof
a,

 Dr
a.

 Elisabeth Maróstica 

Universidade Federal Fluminense 

 

______________________________________________________________________ 

Prof
a,

 Dr
a.

 Vanessa de Souza Melo 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro 

 

 

NITERÓI – RJ 

2014 



4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V632     Vicente, Gabriela Câmara 

 

                     A influência do consumo materno de farinha de linhaça ou óleo de  

              linhaça sobre os indicadores cardiovasculares e morfologia cardíaca da 

              prole de ratas diabéticas / Gabriela Câmara Vicente; orientador: Prof.  

              Gilson Teles Boaventura, co-orientador: Prof. Maurício Alves Chagas. – 

              Niterói :  [s.n.], 2014. 

                             

                     111 f. 

                     Dissertação (Mestrado em Ciências Médicas) – Universidade Federal 

              Fluminense, 2014.  

                     Bibliografia: f. 76-94. 

                       

                     1. Linho. 2. Diabetes mellitus. 3. Doenças cardiovasculares. 4. Ratos.  

              I. Boaventura, Gilson Teles [orien.]. II. Chagas, Maurício Alves [co-orien.]. 

              III. Título. 

 

                                                                                                   CDD 616.462 

 



5 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho aos meus pais, José Maria (in 

memorian) e Rosane, pelo amor, ensinamentos, por 

acreditarem em mim e por mostrar que a maior riqueza da 

vida são os estudos.  

Ao meu amado marido Felipe pelo amor, força, incentivo, 

paciência e compreensão. 



6 
 

AGRADECIMENTO 

 

Primeiramente a Deus, por minha vida, por orientar todos os meus passos e permitir mais esta 

conquista. 

 

À minha família, minha mãe Rosane, meu marido Felipe, os meus irmãos Cláudio e Rafael, 

e à D. Maria por me apoiarem, acreditarem em mim e me motivarem na busca dos meus 

ideais, além de todo amor e carinho dedicados.  

 

Ao meu querido orientador, professor Gilson Teles Boaventura que confiou em mim desde a 

iniciação científica e viu um potencial. Obrigada pela credibilidade, oportunidade, pelos 

ensinamentos, confiança e por contribuir para minha formação. Muitíssimo obrigada!!! 

 

Ao meu coorientador, professor Mauricio Alves Chagas pela orientação e ajuda prestada 

nesse trabalho. Assim como, todos os funcionários do Laboratório de Biomorfologia Celular e 

Extracelular/UFF, principalmente Vivian Pereira. 

 

Ao amigo querido André Manoel meu agradecimento mega especial. Por permitir que eu 

fizesse parte de seu trabalho, pela amizade, atenção, paciência e por suas orientações que 

foram sempre fundamentais. Além dos momentos de diversão e risadas, e por me aturar a 

qualquer hora. Muitíssimo obrigada!!!! 

 

À Akemi, amiga que a UFF me deu de presente e que me acompanha nesta caminhada desde 

a graduação. Obrigada pela sua amizade, carinho, risadas, companheirismo e pelo convívio do 

dia-dia. 

 

A todos integrantes e ex-integrantes do LabNE, em especial Ludmila, Lívia, Juliana 

Tomaz, Juliana Azevedo, Carine e Kátia pela amizade, apoio e carinho. Vocês fazem a 

diferença. 

 

Ao professor Dr. Luis Guillermo Coca Velarde, pelo auxílio nas análises estatísticas deste 

trabalho. Obrigada pela atenção e pela consideração prestada. 

 

 



7 
 

À professora Giovanna Balarini pela revisão deste trabalho. Obrigada por toda atenção 

prestada. 

 

À Universidade Federal Fluminense, em especial à Coordenação do curso de Pós-graduação 

em Ciências Médicas pela oportunidade concedida para a realização deste trabalho e por 

contribuir com à minha formação.  

 

À Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) pelo apoio 

financeiro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O homem é do tamanho do seu sonho.” 

 

Fernando Pessoa 



9 
 

RESUMO  

 

O diabetes mellitus durante a gravidez está associado a complicações maternas e perinatais, 

podendo induzir na prole uma série de desordens metabólicas e cardiovasculares. A 

alimentação pode exercer uma grande influência neste processo, para isso a aplicação 

terapêutica da semente de linhaça vem sendo estudada, pois esta oleaginosa é a melhor fonte 

vegetal de ácido graxo ômega-3, que são considerados atualmente pelos pesquisadores, 

essenciais protetores contra doenças cardiovasculares. O objetivo deste estudo foi avaliar a 

influência da farinha e do óleo de linhaça sobre os indicadores cardiovasculares e na 

morfologia cardíaca dos filhotes de ratas diabéticas, na vida adulta. Ratas (n=24) foram 

induzidas ao diabetes por dieta hiperlipídica (60% de lipídeos) e por estreptozotocina. Após a 

confirmação da diabetes (glicose > 300mg/dL) foram para o acasalamento, e confirmada a 

gestação foram divididas em quatro grupos: grupo controle (GC- recebendo ração de caseína), 

grupo hiperlipídico (GH- recebendo ração hiperlipídica), grupo farinha de linhaça (GFL- 

recebendo ração hiperlipídica adicionada de farinha de linhaça) e grupo óleo de linhaça 

(GOL- recebendo ração hiperlipídica adicionado de óleo de linhaça). Após o desmame, seis 

machos (M) de cada grupo foram separados e passaram a receber dieta comercial até os 100 

dias de vida. Aos 90 dias, a pressão arterial sistólica foi mensurada. No momento do sacrifício 

o sangue foi colhido por punção cardíaca e o soro foi separado para análise bioquímica do 

perfil lipídico, proteína quimiotática de Monócitos 1 (MCP-1) e fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF). A aorta e o coração foram removidos e fixados para análise histológica. 

As análises foram realizadas no programa S-Plus 8.0, com nível de significância de p<0,05. A 

hiperglicemia materna levou ao aumento dos valores da pressão arterial no MGH, MGOL e 

MGFL (+31,8%; +15,5%; +28,4%, p<0,001), contudo o uso materno de óleo de linhaça levou 

a redução do valor da pressão em relação ao MGH. Um menor peso corporal foi encontrado 

nos grupos MGH, MGOL e MGFL (p<0,008), porém o consumo médio de ração (p<0,001) 

foi significativamente maior no MGFL. Observou-se que as dietas experimentais não 

afetaram a concentração sérica de MCP-1 (p=0,155), VEGF (p=0,516), colesterol (p=0,589), 

triglicerídeo (p=0,541), HDL-c (p=0,868), LDL-c (p=0,571) e VLDL-c (p=0,541). A 

espessura da camada íntima-média da aorta foi significativamente menor no MGOL e MGFL 

(p<0,001), área da luz foi semelhante entre os grupos (p=0,093) e uma maior porcentagem de 

fibra elástica foi encontrada no MGOL e MGFL (p<0,002). A prole do MGFL apresentou 

significativamente menor espessura do ventrículo esquerdo (p<0,030) e a área ocupada pelo 

colágeno no ventrículo esquerdo foi significativamente menor no MGOL e MGFL (p<0,001). 

A hiperglicemia materna esteve associada ao menor ganho de peso corporal da prole, porém a 

ingestão materna de farinha de linhaça e óleo de linhaça não foi capaz de modificar os 

parâmetros bioquímicos cardiovasculares. Além disso, apenas a suplementação com óleo de 

linhaça protegeu a prole contra o aumento da pressão arterial sistólica. Contudo sugere-se que 

houve uma ação benéfica desta oleaginosa, tanto na forma de farinha ou de óleo, contra o 

remodelamento aórtico e cardíaco. 

 

Palavras chave: Linhaça; ratos; diabetes experimental; doenças cardiovasculares, morfometria 

cardíaca.  
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ABSTRACT 

 

Diabetes mellitus during pregnancy is associated with maternal and perinatal complications in 

the offspring may induce a series of metabolic and cardiovascular disorders. Feeding can be a 

great influence in this process so that the therapeutic application of flaxseed has been studied, 

because it oilseed the best plant source of omega-3 fatty acid, which are currently considered 

by researchers, essential protective against cardiovascular disease. The aim of this study was 

to evaluate the influence of flaxseed meal and flaxseed oil on cardiovascular indicators and 

cardiac morphology of offspring of diabetic rats in adulthood. Rats (n= 24) were induced to 

diabetes by high-fat diet (60% fat) and streptozotocin. After confirmation of diabetes (glucose 

> 300mg/dL) were for mating and confirmed pregnancy were divided into four groups: 

control group (CG- receiving casein diet casein), hyperlipidic group (HG- receiving fat high 

diet), flaxseed flour group (FFG- receiving fat high diet with added flaxseed meal) and 

flaxseed oil group (FOG- receiving fat high diet with addition of flaxseed oil). After weaning, 

six males (M) in each group were separated and have received commercial diet until 100 days 

of life. At 90 days, the systolic blood pressure was measured. At sacrifice blood was collected 

by cardiac puncture and serum was separated for biochemical analysis of lipid profile, 

monocyte chemotactic protein 1 (MCP-1) and vascular endothelial growth factor (VEGF). 

The aorta and heart were removed and fixed for histological analysis. The analyzes were 

performed in S-Plus 8.0 software, with significance level of p<0.05. Maternal hyperglycemia 

led to increased levels of blood pressure, HGM, OFGM and FFGM (+31.8%, +15.5%, 

+28.4%, p<0.001), however the maternal use of oil flaxseed led to reduction in the value of 

pressure in relation to the HGM. A lower body weight was found in groups HGM, OFGM and 

FFGM (p<0.0076), but the average feed intake (p<0.001) was significantly larger in FFGM. It 

was observed that the experimental diets did not affect the serum concentration of MCP-1 

(p=0.155), VEGF (p=0.516), cholesterol (p=0.589), triglycerides (p=0.541), HDL-c 

(p=0.868), LDL-c (p=0.571) and VLDL-c (p=0.541). The thickness of the intima-media layer 

of the aorta was significantly lower in OFGM and FFGM (p<0.001), lumen area was similar 

between groups (p<0.093) and a higher percentage of elastic fibers were found in OFGM and 

FFGM (p<0.002). The offspring of FFGM significantly showed lower left ventricular 

thickness (p<0.030) and occupied by collagen in the left ventricle area was significantly lower 

in OFGM and FFGM (p<0.001). Maternal hyperglycemia was associated whit lower weight 

gain of offspring, but maternal intake of flaxseed meal and flaxseed oil was not able to modify 

the cardiovascular biochemical parameters. Furthermore just supplementation with linseed oil 

to protect offspring against the increase in systolic blood pressure. However it is suggested 

that there was a beneficial action of this oleaginous, both in the form of flour or oil, against 

aortic and cardiac remodeling. 

 

Keywords: flaxseed; rats; experimental diabetes; cardiovascular diseases, cardiac 

morphometry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento econômico e a globalização têm modificado o estilo de vida e 

principalmente o hábito alimentar dos indivíduos. Essa transição nutricional está convergindo 

para uma dieta rica em alimentos processados, com alto valor energético e pobre em fibras 

alimentares. Além disso, esses alimentos contêm quantidades elevadas de gorduras, 

principalmente as saturadas e trans, e carboidratos simples. Juntamente com isso houve 

redução da atividade física e mudanças nos tipos de atividades de lazer, desta forma, 

contribuindo com o aumento das doenças crônicas não transmissíveis (Benyshek, 2013).  

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define como doenças crônicas não 

transmissíveis as doenças cardiovasculares, as neoplasias, as doenças respiratórias crônicas e 

o diabetes mellitus (DM) (WHO, 2005). Segundo a OMS, as doenças cardiovasculares (DCV) 

são responsáveis por 30% do total de mortes no mundo, e no Brasil foi responsável por 

470.054 mil mortes de pessoas no de ano 2009 (Mansur & Favarato, 2012; WHO, 2013). Em 

nosso país a prevalência das DCV é de 6,76% e as despesas para as DCV em 2008 

corresponderam a cerca de 1,74%  do produto interno bruto (Neto & Silva, 2008). 

 A incidência e progressão das DCV estão associadas a fatores de risco já conhecidos, 

como a dislipidemia, hipertensão arterial, diabetes mellitus, sobrepeso ou obesidade, 

tabagismo, sedentarismo, e, além disso, uma alimentação desbalanceada (Eyken & Moraes, 

2009; O’Donnell et al., 2010; Gao et al., 2013; Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013).  

Outro fator que tem aumentado nos últimos anos é a incidência da DM. Em todo o 

mundo há 246 milhões de pessoas com DM e no Brasil estima-se que existam cerca de 11 

milhões de portadores segundo o Ministério da Saúde (Brasus, 2014). De acordo
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com a Federação Internacional de Diabetes até 2035 haverá 592 milhões de pessoas com esta 

doença (IDF Diabetes Atlas, 2014). Como a incidência de DM continua a aumentar e afeta 

cada vez mais indivíduos de todas as idades, incluindo jovens e crianças, mulheres em idade 

fértil estão em risco aumentado de apresentarem essa doença na gestação (Nolan et al., 2011).  

Segundo Ragnarsdottir & Conroy (2010), 7% das gestações são afetadas por esta doença, dos 

quais 90% são classificadas como DM gestacional. E esta, durante a gestação, está associada a 

complicações maternas e perinatais. 

A exposição ao ambiente intra-uterino hiperglicêmico pode induzir à disfunção 

cardiovascular no feto e esta se estenderá até a vida adulta (Dabelea & Crume, 2011). Este 

fato pode ser explicado pelo termo “programação”, que é o processo pelo qual um 

determinado fator que atua no início da vida, ou num período crítico ou sensível, pode gerar 

efeitos adversos na saúde na idade adulta (Lucas, 1991).  Porém, estudos mostram que a 

nutrição intra-uterina (Grove & Smith, 2003) e pós-natal (Moura et al., 2002) pode influenciar 

na ocorrência das doenças, já que a administração de substâncias benéficas durante este 

período pode reverter os efeitos da programação, prevenindo ou reduzindo o desenvolvimento 

de DCV na vida adulta (Demichiva & Crispi, 2013).  

A semente de linhaça é um alimento que vem despertando interesse devido aos seus 

efeitos benéficos à saúde. A linhaça é a melhor fonte vegetal de ácido graxo ômega-3 e 

lignanas (Morris, 2007; Couto & Wichmann, 2011). Por conta de sua composição, estudos 

correlacionam a ingestão desta semente com a redução do risco cardiovascular, tais como: 

melhora do perfil lipídico (Pacheco et al., 2011), menor formação da placa de ateroma 

(Dupasquier et al., 2006) e melhora nos níveis da pressão arterial (West et al., 2010). Alguns 

estudos também evidenciaram que a administração da linhaça durante a lactação melhora o 

perfil lipídico da prole na idade adulta (Cardozo et al., 2010a; Troina et al., 2010).  

Uma vez que não há dados consistentes do efeito da administração desta oleaginosa 

durante a gestação e lactação a ratas diabéticas e sua implicação na prole, avaliamos os efeitos 

do consumo materno de rações a base de óleo de linhaça ou farinha de linhaça sobre 

indicadores bioquímicos, e a histologia do ventrículo esquerdo e da aorta em filhotes de ratas 

diabéticas na vida adulta.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1 DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

As doenças cardiovasculares são um grande problema de saúde pública e respondem 

por 17,3 milhões de mortes de pessoas no mundo, sendo que, 80% ocorrem nos países em 

desenvolvimento (WHO, 2013). A Organização Mundial de Saúde calcula que no ano de 

2030 cerca de 23,3 milhões de pessoas morrerão por essa enfermidade (WHO, 2013).   

Está estabelecida a associação entre dislipidemia e aumento do risco de morte por 

doenças cardiovasculares. Grande parte do colesterol circulante é sintetizada no próprio 

organismo a partir de ácidos graxos, sendo que aproximadamente 1/3 é proveniente da dieta. 

O controle da concentração sérica do colesterol ocorre principalmente através da regulação da 

captação da lipoproteína de baixa densidade (LDL-c), sendo a principal lipoproteína 

transportadora do colesterol endógeno. Valores aumentados de colesterol caracterizam um dos 

tipos de dislipidemias (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013).  

Assim, as dislipidemias são distúrbios metabólicos que afetam os níveis das 

lipoproteínas circulantes, que podem ser classificadas, do ponto de vista laboratorial em: 

hipercolesterolemia isolada (aumento do colesterol total e/ou da fração LDL-c), 

hipertrigliceridemia isolada (aumento dos triglicerídeos) e hiperlipidemia mista (aumento do 

colesterol total e dos triglicerídeos) (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013). 

A elevação dos níveis plasmáticos de LDL-c, a redução dos níveis de lipoproteína de 

alta densidade (HDL-c) e também o aumento dos triglicerídeos são fatores de risco para 

eventos cardiovasculares, principalmente aterosclerose (Magalhães et al., 2006).  

 Aterosclerose é uma doença inflamatória que se inicia na infância e envolve mudanças 

no revestimento do endotélio. Porém diferentes fatores de riscos têm sido reconhecidos como 
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os principais desencadeadores do desenvolvimento e progressão da aterosclerose, eles se 

dividem em modificáveis (pode se prevenir, tratar e controlar) e não modificáveis, como 

mostra o quadro 1. Pesquisadores comprovaram que o controle dos fatores de risco 

modificáveis é uma forma efetiva na diminuição do risco dessas doenças (Rankin et al., 2012; 

Robinson et al., 2012; Danielsen, et al., 2013). 

 

Quadro 1- Fatores de risco para o desenvolvimento e 

progressão da aterosclerose. 

Não modificáveis 

Hereditariedade ou Histórico familiar positivo 

Idade 

Sexo  

Modificáveis 

Hipercolesterolemia 

Sobrepeso e Obesidade 

Hipertensão 

Estilo de vida sedentário 

Ingestão excessiva de álcool 

Tabagismo 

Diabetes 

                                                       Adaptada de Grech, 2003. 

 

 A aterosclerose tem como consequência o estreitamento e oclusão subsequente do 

vaso, que ocorre devido ao acúmulo de lipídeos e elementos fibrosos nas grandes artérias 

(Figura 1). O excesso de LDL-c circulante faz com que aumente sua retenção nos locais 

preferidos para formação da lesão. Além do LDL-c, outras lipoproteínas contendo apo-B, 

nomeadas de lipoproteínas (a), podem acumular-se na camada íntima da artéria, local onde 

serão oxidadas (Lusis, 2000; Libby, 2002; Weber & Noels, 2011). 

As moléculas de adesão leucocitária são responsáveis pela atração dos monócitos e 

linfócitos para a parede arterial, que serão induzidos pelas proteínas quimiotáticas a migrar 

para o espaço subendotelial e diferenciar-se em macrófagos, que por sua vez captam as LDL-c 

oxidadas formando células espumosas (foam cells). Com o tempo essas células espumosas 

sofrem apoptose e produzem o núcleo necrótico da lesão, que migrará para a camada média 
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da artéria, local onde elementos fibrosos serão liberados pelas células musculares lisas e 

formará a capa fibrosa da placa aterosclerótica (Lusis, 2000; Libby, 2002; Weber & Noels, 

2011). 

A placa aterosclerótica desenvolvida é constituída por elementos celulares, 

componentes da matriz extracelular e núcleo lipídico. Estes elementos formam na placa de 

ateroma, o núcleo lipídico rico em colesterol, e a capa fibrosa rica em colágeno. Assim a placa 

pode se desenvolver e aumentar de tamanho, ocasionando sua ruptura. Este processo, também 

conhecido por aterotrombose, é um dos principais determinantes das manifestações clínicas 

da aterosclerose (Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2013). 

 Um grande protetor contra a aterosclerose é o HDL-c, pois este tem o papel de 

remover o excesso de colesterol nos tecidos periféricos e, além disso, atua inibindo a oxidação 

da lipoproteína LDL-c (Lusis, 2000).  

 

 

 

Figura 1:Formação da placa de ateroma. 

 

 As alterações cardiovasculares são também evidentes na aorta e nas grandes artérias. 

Estas artérias vão perdendo a sua elasticidade e aumentam a rigidez pela infiltração do 
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colágeno. A elastina é a proteína do núcleo do tecido elástico e tem a função de conferir 

elasticidade e resistência à artéria aorta, permitindo desta forma a propulsão do sangue para o 

sistema circulatório (Tsamis et al., 2013). As lamelas contendo as fibras elásticas são 

produzidas do início da vida fetal até a primeira infância. A aorta, posteriormente, deve 

adaptar-se às novas condições, remodelando o conjuto inicial de fibras elásticas (Mitchell, 

2014). 

A elasticidade dos vasos mantém a pressão arterial sistólica em níveis normais, e a 

perda dessa capacidade contribui para a elevação dos níveis pressóricos na idade mais 

avançada (Luna et al., 2002). Este  fenômeno  tornou-se  mais  importante  quando  recentes 

estudos  mostraram que a rigidez desses vasos, condiciona o aumento da pressão arterial 

sistólica, enquanto a pressão  arterial  diastólica  tende  a  ficar  normal  ou  até  baixar,  

devido  à  redução  da complacência  dos  vasos  de  grande  capacitância  (Bertelmann  et  al.,  

2006; Gonzaga et al., 2009),  conduzindo  a níveis de hipertensão sistólica isolada. 

 Além disso, a hipertensão arterial pode ser resultante do aumento da resistência 

periférica. Isso ocorre pela redução do calibre das artérias ou pelo aumento do volume 

circulante. A vasoconstrição pode ser causada pela produção excessiva de fatores 

vasopressores (angiotensina, vassopresina, endotelina e etc), ou pela deficiência dos fatores 

vasodilatores (óxido nítrico, prostaciclina e peptídeo natriurético atrial) (Zheng et al., 2011).   

Também pode ser ocasionada pela hiperplasia da camada íntima e o desarranjo na disposição 

da elastina na camada média, que tem como resultado o espessamento da parede arterial, o 

que acarreta o aumento dos níveis da pressão arterial (Heiss et al., 2005; Jun et al., 2006). 

O coração é composto por miócitos, por vasos e matriz intersticial colágena. Esses três 

compartimentos, em equilíbrio, contribuem para a manutenção da forma e da função cardíaca. 

Alterações nas composições desses compartimentos refletem o processo de remodelação 

cardíaca (Swynghedauw, 1999).  

Dentre os tipos de remodelação cardíaca, a hipertrofia ventricular é a mais comum, e 

esta ocasiona o aumento da espessura da parede ventricular esquerda (Janicki, 1992). No 

coração, a matriz extracelular (MEC) consiste de uma rede de fibras de colágeno que se 

distribuem de forma quase paralelas e estão intimamente conectadas com os miócitos. A 

modulação do desenvolvimento do colágeno da MEC do coração ocorre basicamente pela sua 

síntese através de fibroblastos e por sua digestão através da ação de metaloproteinases da 

matriz A quantidade de colágeno produzida vai depender do balanço entre síntese ou 

degradação de colágeno, além disso, da idade, da nutrição e do gênero (Gonzáles et al., 2002; 

De Souza et al., 2003; Tsuruda  et al., 2004).  
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Portanto o remodelamento cardíaco deve estar associado ao adequado rearranjo da 

MEC. A fibrose do miocárdio e hipertrofia do ventrículo esquerdo, por exemplo, em 

indivíduos hipertensos, obesos e diabéticos estão associados à deposição de colágeno. Desta 

forma, distúrbios na (re) distribuição de colágeno no miocárdio associam-se ao 

desenvolvimento alterado do coração (Gonzáles et al., 2002). Estas alterações da MEC podem 

ocorrer mediante modificações do padrão nutricional no início da vida, possuindo efeito 

prospectivo sobre a funcionalidade cardíaca. 

A hipertrofia ventricular, também, pode ser produzida em resposta a hipertensão 

arterial sistêmica (Ganau et al., 1992), pois a sobrecarga de pressão pode provocar o aumento 

da parede ventricular esquerda para compensar o estresse da hipervolemia (Panchal et al., 

2011).  

 

2.2 PROGRAMAÇÃO METABÓLICA 

 

 Programação metabólica é o processo pelo qual um estímulo ou injúria que ocorre 

durante um período crítico de desenvolvimento, como a gestação e lactação tem efeito em 

longo prazo sobre as respostas fisiológicas e metabólicas da prole (Langlay-Evans et al., 

2001). Dessa maneira, a dieta e a composição corporal têm grande influência em ambos os 

ambientes. 

Diversos estudos em humanos têm indicado que a nutrição pré-natal e pós-natal inicial 

influenciam na predisposição, durante a vida adulta, a doenças crônicas associadas à 

alimentação incluindo DM tipo 2, obesidade, doenças cardiovasculares e câncer (Frankel et 

al., 1998; Leon, 1998; Rasmussen, 2001). 

Essas condições de insulto ao ambiente uterino têm um impacto sobre o 

desenvolvimento de diferentes órgãos no feto, entre eles o coração é um dos órgãos afetado. 

Os efeitos da programação ocasionam remodelação cardíaca, aumento da pressão arterial e da 

espessura da camada íntima-média na artéria (Figura 2) (Tintu et al., 2009). Assim quanto 

mais cedo acontecer uma intervenção, menor deverá ser o impacto na prole, evitando o 

desenvolvimento de alguma doença cardiovascular na vida adulta. 
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Figura 2: Programação metabólica para eventos cardiovasculares na vida adulta. 

 

2.2.1 Estudos em humanos  

 

Diversos estudos têm demonstrado que uma dieta materna com baixa concentração de 

proteína durante a gestação leva ao baixo peso ao nascer, hipertensão, disfunção vascular e 

aumento do estresse oxidativo na idade adulta (Watkins et al., 2010; Tarry-Adkins & Ozanne 

2011). Um estudo que acompanhou homens e mulheres nascidos em Hertfordshire, Reino 

Unido, mostrou que aqueles indivíduos que tinham baixo peso ao nascer tiveram taxas de 

mortalidade mais altas por doença coronariana na vida adulta (Kannel, 1996). A confirmação 

de uma possível ligação entre o baixo peso ao nascer e a doença coronariana na vida adulta 

veio dos estudos da American Diabetes Association (1996) com 70.297 enfermeiros, Vague e 

Raccah (1992) com 1.200 homens em Caerphilly, Gales do Sul, e Lorenz (1970) com 517 

homens e mulheres no Mysore, sul da Índia. Uma revisão sistemática que examinou 34 

estudos sobre a relação entre peso ao nascer e pressão arterial em diferentes populações ao 

redor do mundo verificou que há associação entre baixo peso no nascimento e aumento da 

pressão arterial na vida adulta (Fall et al., 1995). Vários estudos no Reino Unido com grupos 

de homens e mulheres adultos mostraram que aqueles cujo crescimento fetal foi restrito 

tendiam a apresentar altas concentrações séricas de colesterol total, LDL-c, apo-B, 

fibrinogênio (Williams et al., 1979; Barker & Osmond, 1986; Barker, 1995).  
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No que se refere a programação metabólica por DM, poucos estudos em humanos 

avaliaram o efeito da exposição deste ambiente intra-uterino hiperglicêmico sobre os fatores 

de risco cardiovascular no feto (Dabelea & Crume, 2011). Porém, foi observado que crianças 

expostas ao DM materno, apresentam aumento dos níveis circulantes de e-selectina e 

molécula de adesão celular 1 (VCAM-1), que são biomarcadores de disfunção endotelial, 

quando comparado com as crianças não expostas (Manderson et al., 2002; West et al., 2011). 

Além desses biomarcadores estarem elevados, Manderson et al. (2002) encontraram o 

aumento dos níveis séricos de colesterol total e LDL-c em filhos de mães com DM durante a 

gestação. 

No estudo de Koklu et al. (2007a) e Koklu et al. (2007b) foi observado aumento da 

espessura da camada íntima-média na aorta abdmoninal e na artéria carótida em recém-

nascidos macrossômicos, respectivamente. Akcakus et al. (2007) demonstraram que neonatos 

macrossômicos além do aumento na espessura da camada íntima-média da aorta, apresenta 

aumento no índice de massa do ventrículo esquerdo. Portantos essas alterações podem 

desempenhar um papel no remodelamento cardíaco e no desenvolvimento da aterosclerose na 

vida adulta. 

Alguns estudos têm avaliado os efeitos da ingestão dietética sobre a programação 

metabólica do feto. A administração de substâncias benéficas durante este período pode 

reverter os efeitos da programação, prevenir ou reduzir o risco de doenças cardiovasculares na 

vida adulta (Demichiva & Crispi, 2013). Em particular, uma alta ingestão de ácidos graxos 

ômega-3 está associada com a redução da pressão arterial e prevenção da aterosclerose em 

crianças nascidas com baixo peso (Skilton et al., 2013a; 2013b). Um estudo de coorte em 

crianças sugeriu que há uma associação inversa de crescimento fetal e a espessura da parede 

arterial, podendo ser evitado com a suplementação dietética de ômega-3 até os primeiros 

cinco anos de vida (Skilton, et al. 2012).  

Rizza et al. (2009) verificaram que a suplementação com ácido graxo ômega-3 (n-3) 

em filhos de mães com DM tipo 2 melhorou significativamente a função endotelial e reduziu 

marcadores pró-inflamatórios. 

 

2.2.2 Estudos em animais 

 

Modelos experimentais com restrição protéica durante a gestação, como outro modelo 

de programação metabólica, resultam em baixo peso ao nascer da prole e desenvolvimento da 
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hipertensão arterial sistólica na idade adulta (Lamireau et al., 2002; Sathishkumar et al., 

2009).  

Passos et al. (2000) submeteram ratas a uma dieta restrita em proteínas (8%) ou em 

energia (40%) durante o período de lactação. Após este período os filhotes passaram a receber 

uma dieta normal até 180 dias. Assim, foi observado que o leite dessas mães apresentou 

menor concentração protéica e baixo valor energético, e a prole apresentou um menor peso 

corporal quando comparado ao controle. Portanto os autores concluíram que o tipo da 

nutrição materna durante a lactação pode influenciar o peso corporal de sua prole na vida 

adulta. Há relatos que dieta com alto teor de gordura (Armitage et al., 2005), com alto teor de 

sal (Koleganova et al., 2011) e com restrição energética (Rexhaj et al., 2011) programa o 

desenvolvimento da estrutura da artéria aorta em filhotes de ratos.    

A disfunção endotelial é outra consequência da má nutrição durante a gestação, sendo 

considerado fator de risco para DCV. Estudos vêm demonstrando que esta restrição proteíca 

pode estar correlacionada com a disfunção das células endoteliais, diminuindo a vasodilatação 

(Torrens et al., 2002; Brawley et al., 2003) e com o aumento da espessura da camada íntima-

média da artéria carótida (Szostak−Wegierek et al., 2011). Porém foi observado que a oferta 

do óleo de peixe a essas mães durante a gestação e lactação impede a programação na prole de 

ambos os sexos na idade adulta, pois os animais das mães suplementadas apresentaram 

redução da pressão arterial, um menor remodelamento cardíaco, com redução da hipertrofia 

cardíaca e fibrose intersticial, e com aumento da microcirculação do miocárdio (Catta-Preta et 

al., 2006; Gregório et al., 2008). 

Com o crescimento da incidência do DM, este passou a ser considerado uma nova 

epidemia mundial, e isto têm aumentado a probabilidade de mulheres desenvolvê-lo antes ou 

durante a gestação (Nolan et al., 2011). O DM pré-gestacional está associado a complicações 

maternas e perinatais, como malformações, resultantes de defeitos de desenvolvimento que 

ocorrem durante a organogênese (Furmann et al.,1983). Além disso, sugere-se que a 

exposição fetal ao DM materno está associado com a homeostase da glicose anormal na prole 

e no desenvolvimento do DM tipo 2 (Fetita et al., 2006). Estudos em animais mostraram que a 

exposição ao ambiente intra-uterino hiperglicêmico pode induzir disfunção cardiovascular no 

feto e esta pode se desenvolver apenas quando adultos.  

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lamireau%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12468802
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Figura 3: Diabetes mellitus materno e eventos cardiovasculares na prole. 

 

A macrossomia fetal é uma complicação comum na prole de mães diabéticas. Porém, 

Fetita et al. (2006) e Reinking et al. (2009) observaram que ratos recém nascidos podem ser 

microssômicos quando suas mães são gravemente hiperglicêmicas (>300 mgl/dL), e estes 

quando adultos irão apresentar resistência insulínica.   

O ambiente hiperglicêmico também pode reduzir a angiogênese na prole, pois a 

hiperglicemia possui efeito direto sobre a expressão do fator de crescimento vascular 

endotelial (VEGF) (Fetita et al., 2006), que é uma glicoproteína secretada pelas células 

endoteliais e tem a função de promover angiogênese em condições patológicas, como a 

aterosclerose (Alves et al., 2010). O DM cursa com expressão aumentada deste marcador. 

Porém, quando está associada com doenças cardiovasculares, a expressão do VEGF é 

alterada, mas não está claro como isto ocorre, pois os dados são contraditórios (Lim et al., 

2005; Zygalaki et al., 2008; Veerman et al., 2013). Porém, Pinter et al. (2001) observaram que 

a prole de ratas diabéticas apresentou uma menor concentração sanguínea de VEGF e assim 

tendo a angiogênese prejudicada.   



30 
 

Poucos estudos em têm correlacionado a ingestão substâncias benéficas e sobre a 

programação metabólica do feto. Apenas Joshi et al. (2003) relataram que a administração de 

óleo de peixe (rico em n-3) na gestação de ratas desnutridas estava associado ao metabolismo 

de carboidratos e colesterol normal na prole adulta. Assim podemos observar a necessidade de 

estudar o efeito da suplementação com ácido graxo ômega-3 na programação metabólica pelo 

DM. 

  

2.3 LINHAÇA 

 

A linhaça, cujo nome botânico é Linum usitatissimum, pertence à família Linaceae, é 

uma semente oleaginosa lisa, ovalada, pontiaguda e achatada. Seu cultivo ocorre desde a 

Idade Média através dos nativos da Ásia Ocidental e do Mediterrâneo (Coskuner & Karababa, 

2007). 

 As suas dimensões variam de 3,0-6,4 mm de comprimento, 1,8-3,4 mm de largura e 

0,5-1,6 mm de espessura. A coloração varia do marrom escuro ao dourado. A cor da semente 

é determinada pela quantidade de pigmento presente, que pode ser alterado por práticas de 

reprodução normal da planta (Freeman, 1995), assim como as condições de armazenamento 

podem afetar a cor e alterando sua utilização. A variedade marrom tem sido cultivada em 

regiões de clima quente e úmido, como o Brasil, e a dourada em regiões frias como o norte 

dos Estados Unidos e o Canadá (Novello & Pollonio, 2011). 

 A linhaça pode ser utilizada para a produção do linho através de suas fibras e das 

sementes extrai-se o óleo que é utilizado na fabricação de tintas e resinas. Atualmente vem 

sendo utilizada como um complemento alimentar (Batello, 2005).  

 A produção mundial de linhaça encontra-se entre 2.300.000 e 2.500.000 toneladas 

anuais. O Canadá destacou-se em 2009 com produção de 930.1 mil toneladas (Flax Council of 

Canadá, 2010). Na América do Sul, a Argentina é o maior produtor. No Brasil a maior 

produção ocorre na região sul e no final de 2006 iniciou-se o plantio da semente dourada 

(Novello & Pollonio, 2011).  

Sua principal forma de comercialização é na forma de semente inteira ou farinha, que 

permite sua utilização nos produtos alimentícios ou seu consumo in natura. Outra forma de 

comercialização que encontramos geralmente em lojas de produtos naturais é o óleo, que 

tendo sido muito utilizado como suplemento nutricional (Novello & Pollonio, 2011). 
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As sementes da cor marrom e dourada são praticamente idênticas em seu conteúdo de 

nutrientes (Tabela 1) (Canadian Grain Commission, 2001). As diferenças na composição 

química são pequenas e, provavelmente, resultado de distintas condições de cultivo. 

 A semente de linhaça é rica em gordura, proteína e fibra dietética. É pobre em gordura 

saturada e fornece uma quantidade moderada de ácidos graxos monoinsaturados (Tabela 1) 

(Morris, 2007). Cerca de 73% dos ácidos graxos são poliinsaturados, desses 51-55% são de  

ácido alfa-linolênico (ALA), o ácido graxo essencial  ômega-3 (n-3) e 15-18% são de ácido 

linoléico (AL), o ácido graxo essencial ômega-6 (n-6) (Carter, 1993; Morris, 2003; Branca & 

Lorenzetti, 2005; Novello & Pollonio, 2011; Shim et al., 2014).  Assim a linhaça tem uma 

relação dos ácidos ômega-3/ômega-6 de 1:0,3 (Morris, 2007). 

 A semente de linhaça contribui pouco para a ingestão total de carboidrato porque é 

pobre em açúcares e amidos. Com relação às fibras, a fração insolúvel é constituída, 

basicamente de celulose e lignina, já a fração solúvel é composta por mucilagem, tipo de 

polissacarídeo que se torna viscoso quando misturado com água ou outros líquidos (Vaisey-

Genser & Morris, 2003).   

 

Tabela 1- Composição da semente de linhaça.  

 g/100g 

Proteína (% nitrogênio x 6,25) 22,3 

Gordura 44,4 

                         % total de ácido graxos  

Ácido graxo monoinsaturado 18,0 

Ácido graxo poliinsaturado  

Ácido alfa-linolênico  58,2 

Ácido linoleico 14,6 

Fibra dietética (%) 28,0 

Umidade (%)  7,7 

Cinzas (%) 3,4 

Energia (Kcal) 450 

Fonte: Morris, 2007. 

 

As principais proteínas da linhaça são a albumina e a globulina, sendo que a globulina 

é a principal proteína de armazenamento (Madhusudhan, 2009).  O perfil aminoacídico da 

linhaça é semelhante ao da soja (Morris, 2007; Madhusudhan, 2009). Teores relativamente 
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elevados de arginina, ácido aspártico e ácido glutâmico são encontrados, porém lisina, 

metionina e cistina são considerados os aminoácidos limitantes (Hall et al., 2006).   

 A semente de linhaça contém uma variedade de vitaminas e minerais (Tabela 2): 

vitaminas A, B1, B2, C, D, E, potássio, fósforo, magnésio, cálcio, enxofre, sódio, cloro, ferro e 

zinco (Madhusudhan, 2009).  

 

 Tabela 2- Composição de minerais da 

semente de linhaça (g/100g). 

Potássio 0,74 

Fósforo 0,70 

Magnésio 0,38 

Cálcio 0,21 

Enxofre 0,21 

Sódio 0,05 

Cloro 0,40 

Ferro 0,01 

Zinco 0,06 

      Fonte: Madhusudhan, 2009. 

 

Além disso, esta oleaginosa apresenta três tipos de fenólicos: os ácidos fenólicos, os 

flavonóides e os lignanos. O principal lignano desta semente é denominado de diglicosídeo 

secoisolariciresinol (SDG), o qual se encontra na quantidade aproximada de 77 a 209 mg por 

colher de sopa da semente (Morris, 2007). 

Alguns fatores antinutricionais também estão presentes na linhaça. A linatina é uma 

delas, esta se liga a vitamina B6 diminuindo sua absorção e promovendo deficiência. Outros 

são linustatina, substância cianogênica, e o ácido fítico que são capazes de quelar zinco e 

cálcio (Thompson, 1993; Shim et al., 2014).  

Como citado anteriormente, o óleo de linhaça é outra forma de comercialização da 

linhaça e na figura 4 encontra-se a composição de ácidos graxos do óleo de linhaça em 

comparação com outras gorduras e óleos. Como observado o óleo de linhaça apresenta 57% 

de ALA, tornando este produto a principal fonte vegetal de ômega-3 na dieta. Já o ácido 

linoleico contribui com 16% de ácidos graxos totais. Ele contém, como o óleo de canola, 

baixos níveis de gordura saturada, que são indesejáveis do ponto de vista nutricional. Além 
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disso, o óleo de linhaça contém uma quantidade modesta de gordura monoinsaturada (Morris, 

2007; Shim et al., 2014).  

 

 

Figura 4: Comparativo de gordura saturada e insaturada no óleo de linhaça com os demais 

tipos de óleos. 

 

 Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) alimentos funcionais 

são “todos os alimentos ou ingredientes, que além das funções nutricionais básicas, quando 

consumidos como parte da dieta usual, produzem efeitos metabólicos e/ou fisiológicos e/ou 
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efeitos benéficos à saúde, devendo ser seguros para consumo, sem supervisão médica”. 

Portanto a linhaça pode ser enquadrada como alimento funcional, por conter componentes 

fisiologicamente ativos que pode promover benefícios à saúde, além de nutrição básica 

(Thompson, 1993; Kurzer & Xu, 1997; Brzezinski & Debi, 1999; Hasler et al., 2000). 

 Dentre as propriedades funcionais relacionadas com esta oleaginosa destacam-se: 

redução do sobrepeso e obesidade (Taylor et al., 2012), redução da glicemia (Hutchins et al., 

2013), redução dos níveis séricos de colesterol total (Marques et al., 2011), lipoproteína de 

baixa densidade (LDL-c) (Khalatbari et al., 2013) e triglicerídeos (Molena-Fernandes et al., 

2010), efeitos anticancerígenos (Flower et al., 2013) e efeitos cardioprotetores (Prasad, 2008).  

 

2.3.1 Ácidos graxos ômega-3 e ômega-6 

 

Os ácidos graxos poliinsaturados ômega- 3 e ômega-6 (ácido alfa-linolênico, ALA, n-

3 e ácido linoléico, AL, n-6) devem ser obtidos através da dieta, pois o organismo humano 

não consegue sintetizá-los. Suas insaturações são separadas apenas por um carbono 

metilênico, com a primeira insaturação no terceiro e sexto carbono, respectivamente, 

enumerado a partir do grupo metil-terminal (Figura 5) (Martin et al., 2006). 

 

 

Figura 5: Estruturas do ácido linoléico (a) e alfa-linolênico (b). 

. 

 

Através de reações de elongação e dessaturação o ALA é convertido no ácido 

eicosapentaenóico (EPA) e no ácido docosahexaenóico (DHA) (Pilkington et al., 2011). A 

conversão do ALA da dieta em EPA é limitada estando em torno de 0,2% a 8%, e a síntese de 
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DHA é ainda mais restrita com uma taxa de conversão cerca de 0,05% (Morris, 2007), que 

são precursores de um grupo de eicosanoides (prostaglandina, tromboxanos e leucotrienos) 

anti-inflamatórios, antitrombóticos, antiarrítimicos e vasodilatadores (Simopoulos, 2002; 

2006). Além disso, o ALA pode ser metabolizado para a produção de energia através da β-

oxidação, servir como substrato para a cetogênese, ser armazenado no tecido adiposo para 

utilização posterior, e ser armazenado nos fosfolipídios das membranas celulares (Morris, 

2007).   

 

 

Figura 6: Conversão do ácido graxo ômega-3 em EPA e DHA por elongação e dessaturação.  

 

 Já o AL pode ser metabolizado em ácido araquidônico (AA) que é precursor de um 

grupo de eicosanoides, os quais promovem agregação plaquetária, aumento da coagulação do 

sangue dentro dos vasos sanguíneos e reações inflamatórias (Simopoulos, 2002; 2006; Morris, 

2007).   

 Os ácidos graxos das famílias n-3 e n-6 competem pelas enzimas envolvidas nas 

reações de dessaturação e elongação. Embora essas enzimas tenham maior afinidade pelos 

ácidos da família n-3, é fortemente influenciada pelos níveis de ácido linoléico na dieta 

(Martin, 2006). Assim, a razão entre a ingestão desses ácidos graxos n-3 e n-6 assume grande 

importância na nutrição humana. Tem sido sugerido que o consumo ideal para a população 



36 
 

geral apresente uma razão de 2-4:1 (Simopoulos, 2002). Em 2002 o Instituto de Medicina dos 

Estados Unidos preconizou uma razão de 5:1 para a sua população e do Canadá. 

 Um desequilíbrio nesta proporção nos tecidos e no sangue pode ter efeitos adversos, 

com a produção exacerbada de eicosanoides pró-inflamatórios que podem estimular a 

liberação de citocinas inflamatórias e proteínas de fase aguda. Assim, resultando numa 

inflamação crônica que poderá contribuir para a formação da arteriosclerose, doença de 

Alzheimer, cânceres, doenças cardiovasculares, síndrome metabólica, DM tipo 2 e outras 

(Morris, 2007). 

 Um equilíbrio na proporção desses ácidos graxos ajudará a reduzir essas reações 

inflamatórias e diminuir os riscos das doenças crônicas. Para melhorar o consumo de ácido 

graxo ômega-3 basta aumentar a ingestão de alimentos-fonte como: linhaça, peixes de água 

fria (salmão, atum, sardinha), nozes e óleo de canola (Candela et al., 2011).  

 Ferrier et al. (1995) demonstraram que o consumo de linhaça ou ovos enriquecidos 

com n-3, produzidos por galinhas alimentadas com linhaça, aumentam a ingestão de n-3, 

assim melhorando a relação n-3/n-6 da dieta. Já outro estudo observou que a proporção de n-

6/n-3 nos tecidos corporais pode ser diminuída através da suplementação com a semente de 

linhaça (Ander et al., 2010). 

 

2.3.2 Lignana 

 

 As lignanas são compostos bioativos e fenólicos encontrados em concentrações mais 

elevadas na linhaça e concentração menores em outras sementes, grãos, frutas e legumes.  As 

enterolignanas, conhecidas como lignanas mamíferas, são metabólitos de lignanas alimentares 

produzidas por bactérias encontradas na flora intestinal do homem (Peterson et al., 2010).   

 A quantidade de lignanas nos alimentos geralmente é baixa, não ultrapassando 

2mg/100g e varia de acordo com o local de cultivo, porém a linhaça contém aproximadamente 

335mg/100g (Peterson et al., 2010).   

 O diglicosídeo secoisolariciresinol (SDG) é a principal lignana encontrada na linhaça. 

Esta semente contém outras lignanas, tais como: matairesinol, pinoresinol, lariciresinol, 

isolariciresinol e secoisolariciresinol. O SDG é o precursor das lignanas dos mamíferos, 

enterodiol (ED) e enterolactona (EL) produzidas no intestino (Morris, 2007). A EL também 

pode ser formada através da oxidação do ED no cólon. Uma vez formadas, as lignanas dos 

mamíferos caem na circulação entero-hepática e são excretadas na urina (Adlercreutz et al., 

1995; Jansen et al., 2005). A absorção no cólon ocorre entre 8-10 horas após o consumo da 
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lignana e atinge a maior concentração sanguínea entre 7-10 horas depois (Kuijsten et al., 

2005; Clavel et al., 2006). Deve-se moer ou triturar a linhaça para melhorar a 

biodisponibilidade das lignanas (Kuijsten et al., 2005). 

 Os efeitos benéficos proporcionados pela lignanas se devem à sua ação antioxidante, 

que ajudam na prevenção das doenças cardiovasculares. Elas podem agir no metabolismo 

hepático, aumentando a atividade de receptores de LDL-c, e aumentando a remoção de LDL-c 

e da lipoproteína de muita baixa densidade (VLDL-c) circulantes. Além disso, podem 

modular a atividade da enzima acil-CoA colesterol transferase, colaborando com a redução 

dos teores de LDL-c e triglicerídeos (Bhathena et al., 2002). 

 

2.4 LINHAÇA E DOENÇAS CARDIOVASCULARES 

 

Vários estudos, que serão citados a seguir, correlacionam a ingestão de linhaça com a 

redução do risco cardiovascular, pela redução dos níveis de colesterol, por impedir o aumento 

da viscosidade sanguínea, por diminuir a pressão sanguínea e consequentemente diminuir a 

possibilidade de formação da placa de ateroma.  

Esta oleaginosa contribui para a manutenção da homeostase do endotélio através da 

redução da oxidação de lipídeos, da ativação de células do sistema imunológico, da liberação 

de moléculas de adesão vascular e inibição da produção de agentes pró-inflamatórios 

(citocinas, eicosanóides e proteínas de fase aguda) (Morris, 2007).  

Os efeitos benéficos da linhaça, geralmente, são atingidos com um consumo entre 2 a 

6 colheres de sopa por dia da farinha ou 1 a 2 colheres de sopa por dia do óleo. Este consumo 

fornecerá 3,6 a 10,8g de n-3 se for a farinha ou 3 a 20g se for o óleo. Essa quantidade de 

colheres de sopa da farinha fornecerá 60 a 180 mg de lignana (Morris, 2007). 

 

2.4.1 Linhaça e perfil lipídico 

 

Do ponto de vista fisiológico e clínico, os lipídeos biologicamente mais relevantes são 

os fosfolipídeos, o colesterol e os triglicerídeos. O perfil lipídico no feto é constituído pelos 

lipídeos presente na circulação materna, portanto antes do nascimento esta transferência é 

feita pela via placentária e após o nascimento originam-se pelo leite materno quando a 

amamentação materna for exclusiva (Herrera, 2002). Sabe-se que alteração no perfil lipídico 

pode ser fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, porém achados 

na literatura vem atribuindo à linhaça poder cardioprotetor.   
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 Alguns estudos em humanos têm comprovado este efeito benéfico da linhaça.  Patade 

et al. (2008) avaliaram durante três meses o efeito do consumo diário de 30g de farinha de 

linhaça sobre o perfil lipídico de mulheres indígenas norte-americanas na pós-menopausa, 

verificando a redução no colesterol total e LDL-c, sem alteração nas concetrações de 

triglicerídeo e HDL-c. Em pacientes em hemodiálise e hipercolesterolêmicos Soltani et al. 

(2013) ofereceram 40g/dia desta oleaginosa por oito semanas, demonstrando a redução dos 

triglicerídeos, colesterol total, LDL-c e, além disso, a concentração de HDL-c aumentou 

significativamente.  

 Também existem estudos em animais que demonstram este efeito da linhaça. Como 

observado por Brant et al. (2012) no qual a oferta de farinha de linhaça por 200 dias a ratas 

saudáveis levou a menores níveis séricos de colesterol total e dos triglicerídeos. Resultado 

semelhante foi encontrado por Cardozo et al. (2010a) que ofertaram semente de linhaça 

durante o perído de lactação e verificaram a redução do colesterol total e dos triglicerideos em 

ratos machos na idade adulta. Administração de dieta contendo linhaça e gergelim para ratas 

Wistar diabéticas durante a gestação e lactação, e para prole na vida adulta diminuiu 

significativamente os níveis séricos de colesterol, porém não houve diferença para os 

triglicerídeos, LDL-c e HDL-c (Makni et al., 2011). 

 Após a utilização do óleo de linhaça associado a uma dieta rica em gordura verificou-

se melhora do colesterol e LDL-c (Akpolat et al., 2011). Riediger et al. (2008) ofereceram 

óleo de linhaça, juntamente com dieta rica em ácidos graxos saturados a camundongos 

machos e observaram a redução no colesterol plasmático e triglicéridos, devido a menor razão 

de n-6:n-3 da dieta. Além disso, o consumo materno de SDG combinado com óleo de linhaça 

durante a lactação diminiu os níveis de triglicerídeos e colesterol total na prole macho 

saudável aos 21 dias de vida (Troina et al., 2012).  

 Porém, Yu et al. (2010) mostraram que a ingestão a longo prazo, desde a gestação até 

pós desmame, de dieta rica em óleo de linhaça não alterou os níveis séricos de colesterol, 

triglicerídeos, LDL-c, HDL-c e VLDL-c dos animais quando comparado ao grupo controle e 

aos animais que receberam dieta rica em banha de porco. Assim como Troina et al. (2010), 

observaram que a ingestão materna de ração contendo farinha de linhaça durante a lactação 

por ratas Wistar saudáveis não levou a redução dos níveis séricos de colesterol total e 

triglicerídeos da prole aos 150 dias de vida. 
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2.4.2. Linhaça e MCP-1 e VEGF 

 

A proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1) é uma citocina pró-inflamatória e 

sua concentração sanguínea é um importante biomarcador inflamatório na aterosclerose 

(Hoogeveen et al., 2005; Volp et al., 2008).  Ela desempenha papel no recrutamento de 

leucócitos para a camada íntima das artérias (Francisco et al., 2006). Além disso, sua super-

expressão contribui para o desenvolvimento da resistência à insulina (Kamei et al., 2006). 

Porém estudos em humanos têm demonstrado que a ingestão da linhaça não influência 

na concentração sérica de MCP-1, como demostrado por Zong et al. (2013) após a oferta de 

30g de linhaça por 12 semanas para chineses com fatores de risco para síndrome metabólica.  

Hallund et al. (2008) ofertaram muffins contendo complexo de lignana isolado da linhaça por 

dois períodos de administração (6 semanas de consumo separados por 6 semanas sem 

consumo) a mulheres na pós-menopausa e observaram que não houve diferença significativa 

nas concentrações plasmáticas de MCP-1 após as duas intervenções. A administração de 

quatro tipos dieta (rica em ácidos graxos saturados, em ácidos graxos monoinsaturados, em 

carboidrato complexo e em carboidrato complexo com ômega-3) em pacientes com síndrome 

metabólica mostrou no estado pós-prandial que não houve diferença na concentração 

plasmática de MCP-1 (Meneses et al., 2011). A suplementação com o óleo de linhaça ou óleo 

de peixe, durante 8 semanas em doses baixas ou elevadas não mostrou redução na 

concentração sanguíneas para este marcador inflamatório em pacientes com síndrome 

metabólicas (Dewell et al., 2011).  

Há poucos estudos que avaliando a influência da linhaça nos níveis séricos de VEGF, 

no entanto Penumathsa et al. (2008) observaram em ratos hipercolesterolêmicos tratados com 

SDG isolado da linhaça num período de 8 semanas que a expressão do VEGF foi 

significativamente maior no grupo tratado quando comparado com o grupo não tratado.  

 

2.4.3 Linhaça e pressão arterial sistólica 

 

  Alguns estudos vêm associando o consumo da linhaça com a pressão arterial. Estudos 

em indivíduos hipertensos consumindo diariamente alimentos com 30g de linhaça moída por 

um período de seis meses observou diminuição tanto da pressão arterial sistólica como 

diastólica (Rodriguez-Leyva et al., 2013). Paschos et al. (2007) observaram que a oferta de 

óleo de linhaça (8g/dia) por 12 semanas resultou numa diminuição significativa da pressão 

arterial sistólica e diastólica em pacientes com hipercolesterolemia. Porém o consumo de 
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linhaça (32,7g/dia) por indivíduos saudáveis num período de quatro semanas não promoveu 

alteração na pressão sanguínea (Stuglin & Prassad, 2005). 

Estudos com animais têm observado que a suplementação de linhaça por oito semanas 

a ratos hipertensos diminui significativamente na pressão arterial sistólica e diastólica (Al-

Bishri, 2013). Poudyal et al. (2013a) observaram que a adição do óleo de linhaça numa dieta 

rica em carboidratos e gorduras foi capaz de normalizar os níveis de pressóricos em ratos.  

 

2.4.4 Linhaça e aorta  

 

A medida da espessura da camada íntima-média da aorta deve ser realizada porque as 

lesões ateroscleróticas se desenvolvem neste local, e segundo Marco et al. (2012) essa 

avaliação pode ser um indicador mais sensível da aterosclerose precoce. Prim et al. (2012) 

demonstraram que administração de 31 dias de linhaça a coelhos alimentados com dieta 

hipercolesterolêmica manteve semelhante a espessura da camada íntima e a razão da área 

íntima- média  do arco aórtico e aorta descendente.  

Outro efeito protetor da linhaça é a sua ação na redução da placa de ateroma, 

principalmente devido ao componente lignana. Vários estudos têm demonstrado que 

administração do complexo de SDG isolado da linhaça tem reduzido o tamanho da placa de 

ateroma na aorta de coelhos alimentados com dieta rica em colesterol somada ao SDG por um 

tempo mínimo de dois meses, além da melhora no perfil lipídico (Prasad, 1997; 1999; 2005; 

2008). 

 Fracis et al. (2013) ofertaram a coelhos uma dieta rica em colesterol e suplementada 

com 10% de linhaça, e observaram uma menor formação de placas ateroscleróticas no grupo 

que recebeu dieta hipercolesterolêmica adicionada com linhaça por 14 semanas. A 

suplementação com óleo de linhaça numa dieta rica em gordura trans por 14 semanas inibiu o 

desenvolvimento das lesões ateroscleróticas em camundongos e também reduziu o tamanho 

da placa de ateroma nos animais que consumiram a mesma dieta porém com o conteúdo mais 

elavado de gordura (Basset et al., 2011). Assim como, Dupasquier et al. (2007) observaram 

em camundongos que oferta de dieta rica em colesterol e suplementada com 5% e 10% de 

linhaça leva a menor formação de placas ateroscleróticas na aorta quando comparado aos 

animais que consumiram a dieta hipercolesterolêmica. 

 Faintuch et al. (2011) observaram que consumo diário por 12 semanas de semente de 

linhaça dourada por pacientes com obesidade mórbida não modificou o diâmetro da artéria 
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carótida e manteve os valores de pressão arterial normais quando comparado ao controle que 

apresentaram valores maiores de pressão arterial. 

Portanto a linhaça e seus componentes nutricionais tem efeitos benéficos contra os 

fatores de risco para as doenças cardiovasculares e nos processos associados com a 

aterosclerose. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Avaliar a influência da farinha de linhaça e do óleo de linhaça sobre os indicadores 

cardiovasculares e morfologia cardíaca dos filhotes de ratas com diabetes experimental, na 

vida adulta. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 - Avaliar o consumo de ração e evolução do peso dos animais; 

 - Avaliar os valores da pressão arterial sistólica; 

 - Avaliar o perfil lipídico (colesterol total, triglicerídeo, HDL-c, LDL-c e VLDL-c); 

 - Avaliar as concentrações da Proteína Quimiotática de Monócitos 1 (MCP-1)  e  Fator 

de Crescimento Vascular Endotelial (VEGF); 

 - Avaliar o remodelamento na espessura da túnica íntima-média da artéria aorta; 

- Avaliar a densidade volumétrica do tecido conjuntivo no coração dos animais; 

- Comparar os resultados obtidos entre os grupos. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 COMITÊ DE ÉTICA 

 

Esse projeto de pesquisa foi submetido ao do Comitê de Ética em Experimentação 

Animal do Núcleo de Animais de Laboratório da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

sob o nº035/2010. 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).  

 

4.2 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

 Foram utilizados, inicialmente, ratas Rattus norvegicus, variedade Albinus, linhagem 

Wistar, fêmeas, em idade fértil, oriundas da colônia do Laboratório de Nutrição Experimental 

(LabNE) da Faculdade de Nutrição da UFF, local onde foi realizado o ensaio biológico. 

Todos os animais foram mantidos em gaiolas coletivas, com temperatura constante (22 ± 

23°C) e ciclo claro escuro (12/12h) controlados, recebendo água e ração ad libitum. 

 

4.2.1 Indução da Diabetes experimental 

 

 A indução do diabetes experimental foi realizada com a combinação de uma dieta de 

alta densidade energética (hiperlipídica) e estreptozotocina (STZ). Foram utilizados trinta 

animais para a indução do diabetes. Vinte e quatro ratas receberam ração hiperlipídica por três 

semanas e seis ratas receberam ração controle pelo mesmo período, como descrito por 

Correia-Santos et al. (2012).  A composição das dietas está demonstrada na Tabela 3. 
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Tabela 3- Composição a cada 1Kg das rações que foram utilizadas antes 

do período gestacional.  

Ingredientes Controle (g) Hiperlidíca (g) 

Caseína
a 140 190 

Amido
b 620,692 250,692 

Açúcar Refinado
 c
 100 100 

Óleo de soja
d
 40 40 

Banha de porco
e
 - 320 

Mistura de Minerais AIN 93M
f 35 35 

Mistura de Vitaminas
f 10 10 

Celulose
g 50 50 

Bitartarato de Colina
h 2,5 2,5 

Cistina
h 1,8 1,8 

BHT 0,008 0,008 

Total 1000 1000 

Carboidrato (%/kcal) 76 26 

Proteína (%/kcal) 14 14 

Lipídio (%/kcal) 10 60 

Energia (Kcal/Kg) 3573 5404 

a- Comércio e Indústria Farmos Ltda. (Rio de Janeiro RJ, Brasil); b- Maizena da 

Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (Mogi Guaçu, SP, Brasil); c- União (Rio de 

Janeiro, RJ, Brasil); d- Liza da Cargill Agricultura Ltda. (Mairinque, SP, Brasil); 

e- Sadia Comercial Ltda; f- PragSoluções Comércio e Serviços Ltda-ME (Jáu, SP, 

São Paulo); g- Microcel da Blanver Ltda. (Cotia, SP, Brasil); h- M. Cassab 

Comércio e Indústria Ltda. (São Paulo, SP, Brasil). 

 

 Após a oferta das rações por três semanas, as ratas que consumiram dieta hiperlipídica 

receberam injeção intraperitoneal (i.p.) de estreptozotocina (Sigma Chemical, St. Louis, MO, 

EUA) em baixa dosagem (35mg.kg
-1

) dissolvida em uma solução de citrato de sódio 0,01M 

(pH = 4,5) segundo Srinivasan et al. (2005), e as ratas que consumiram a dieta controle 

receberam somente o veículo (solução de citrato de sódio 0,01M, pH=4,5) por injeção 

intraperitoneal. Depois deste procedimento as ratas permaneceram recebendo as dietas por 

mais uma semana (Figura 7). 

Para confirmação do diabetes, a glicose plasmática foi aferida em dois momentos: 

antes da administração da dieta hiperlipídica e na quarta semana após a oferta da ração 
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hiperlipídica e da injeção da estreptozotocina. As ratas foram consideradas diabéticas aquelas 

que apresentaram a concentração plasmática de glicose acima de 300mg/dL (Srinivasan et al., 

2005). 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

        

 

 

Figura 7: Esquema do ensaio biológico na indução da diabetes experimental. 

 

4.2.2 Acompanhamento: acasalamento, gestação e lactação  

 

Com a confirmação da diabetes, as ratas foram acasaladas na proporção de duas 

fêmeas para um macho (2:1) recebendo ração hiperlipídica e de caseína até ao final da 

lactação, porém seguindo as recomendações da AIN-93G (Reeves et al., 1993). O cuidado 

inicialmente dos animais foi realizado três vezes na semana e o controle do consumo de ração 

dos animais foi diariamente. 

A gestação foi confirmada através da detecção do plug vaginal e foram acondicionadas 

em gaiolas individuais e alocadas em quatro grupos:  

- Grupo Controle (GC) (n=6): recebendo ração à base de caseína;  

- Grupo Hiperlipídico (GH) (n=8): recebendo ração hiperlipídica;  
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- Grupo Óleo de Linhaça (GOL) (n=8): recebendo ração hiperlipídica 

adicionado de óleo de linhaça;  

- Grupo Farinha de Linhaça (GFL) (n=8): recebendo ração hiperlipídica 

adicionada de 25% de farinha de linhaça. 

Ao nascimento, o sexo dos filhotes foi identificado a partir da distância ânus-genital, 

definindo-se a proporção macho/fêmea da ninhada. Após a contagem do número de filhote 

total por mãe, o tamanho da ninhada foi reduzido aleatoriamente para seis animais, com razão 

de gênero 1:1, sempre que possível, a fim de garantir um plano padrão de nutrição. E a partir 

do nascimento, a massa corporal foi mensurada semanalmente até o desmame. 

 Depois de 21 dias, após o desmame, dois filhotes machos (M) de cada mãe foram 

separados e passaram a receber dieta comercial ad libitum própria para ratos (Nuvital, 

Nuvilab, PR, Brasil), e não receberam mais rações suplementadas com farinha de linhaça e 

óleo de linhaça. A ração comercial continha 23% de proteína, amido de 67,6%, 4% de 

minerais, vitaminas 0,4% e 5% de óleo de soja e de suas principais fontes de proteína são: 

carne, peixe, soja e aminoácidos. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8: Esquema do ensaio biológico após a indução da diabetes experimental. 
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quatro grupos com seis animais: 

GC  MGC  

21º dia 

Desmame 
Gestação e 

Lactação 100 dias Acasalamento 

Dieta 

Controle  

Dietas 

Experimentais 

 

 

 

Dietas Comerciais 

n= 6 machos  

 

 

GH 

GOL 

GFL 

Dieta 

Hiperlipídica  

2:1 

 
MGH  

MGOL  

Eutanásia  

MGFL  



47 
 

- MGC: filhotes machos oriundos de mães não diabéticas que receberam ração 

controle; 

- MGH: filhotes machos provenientes de mães diabéticas que receberam ração 

hiperlipídica;  

- MGOL: filhotes machos provenientes de mães diabéticas que receberam 

ração hiperlipídica com o óleo de linhaça;  

- MGFL: filhotes machos oriundos de mães diabéticas que receberam ração 

hiperlipídica adicionada de farinha de linhaça. 

 

4.3 RAÇÕES 

 

Para o preparo das rações do período gestacional e lactacional à base de linhaça, as 

amostras da semente foram compradas em mercado local, seguindo o seguinte processo de 

preparação: pesagem e trituração em liquidificador industrial para obter a farinha de linhaça e 

ser usada posteriormente na confecção da ração. 

Já para o preparo das rações do período gestacional e lactacional à base de óleo de 

linhaça, este composto foi adicionado no lugar do óleo de soja. 

Os ingredientes das rações experimentais foram pesados e homogeneizados em 

batedeira industrial Hobart® (São Paulo, SP, Brasil), com água fervente para gelatinização do 

amido e formação de uma massa com textura lisa. A massa obtida foi colocada em recepientes 

descartáveis de alumínio e mantida em freezer até o momento de ser ofertada aos animais.  

Durante o período de gestação e lactação os ratos receberam rações com 19% de 

proteína (AIN-93G). Foi adicionado o antioxidante Butilhidroxitolueno (BHT) a 0,0014 g por 

quilo de ração 19% de proteína a ser preparada. 

Todas as rações foram preparadas adicionadas das misturas de minerais e de vitaminas 

segundo as normas do Committee on Laboratory Animal Diets (1979), modificadas segundo 

as recomendações da AIN-93G (Reeves et al., 1993).  

A composição das rações experimentais encontra-se na Tabela 4. 
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Tabela 4- Composição a cada 1Kg das rações que foram utilizadas no período 

gestacional e lactacional.  

Ingrediente / Dieta 

 

 

Ração 

Controle 

(g) 

Ração 

Hiperlipídica 

(g) 

Ração 

Hiperlipídica/ 

óleo de 

linhaça (g) 

Ração 

hiperlipídica 

+ Farinha de 

linhaça (g) 

Caseína 
a
 190 230 230 200 

Farinha de linhaça
b
 0 0 0 250 

Amido 
c
 539,486 299,486 299,486 229, 486 

Açúcar Refinado 
d
 100 100 100 100 

Óleo de soja 
e
 70 70 0 0 

Óleo de linhaça 
f
 0 0 70 0 

Banha de porco 
g
 0 200 200 170 

Celulose 
 h

 50 50 50 0 

Mix de Vitaminas 
i
 10 10 10 10 

Mix de Minerais 
i
 35 35 35 35 

Cistina 
j
 3 3 3 3 

Bitartarato de 

Colina 
j
 

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

BHT 0,014 0,014 0,014 0,014 

Total (g) 1000 1000 1000 1000 

Carboidrato 

(%/kcal) 

64 32 32 31,6 

Proteína (%/kcal) 19 19 19 19,3 

Lipídio (%/kcal) 17 49 49 49 

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

a- Comércio e Indústria Farmos Ltda. (Rio de Janeiro RJ, Brasil); b- Mãe terra (São 

Paulo, SP, Brasil); c- Maizena da Unilever Bestfoods Brasil Ltda. (Mogi Guaçu, 

SP, Brasil); d- 
 
União (Rio de Janeiro, RJ, Brasil); e- Liza da Cargill Agricultura 

Ltda. (Mairinque, SP, Brasil); f- Giroil Agroindustria LTDA (Santo Ângelo, RS, 

Brasil); g- Sadia Comercial Ltda; h-
 
 Microcel da Blanver Ltda. (Cotia, SP, 

Brasil); i- 
 
PragSoluções Comércio e Serviços Ltda-ME (Jáu, SP, São Paulo); j- 

 

M. Cassab Comércio e Indústria Ltda. (São Paulo, SP, Brasil). 
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 4.4 ANÁLISE DO CONSUMO DE RAÇÃO E GANHO DE PESO 

 

Para a análise do ganho de peso, os animais foram pesados duas vezes na semana em 

balança digital, marca Filizola®, com capacidade de 3 Kg e precisão de 0,05 g, Os animais 

foram pesados individualmente, em recipientes de polipropileno com a balança previamente 

tarada, assim obtendo as variações de massa corporal e crescimento. 

Para a análise do consumo de ração, foi feito o controle três vezes na semana, sendo 

pesadas em balança digital, marca Filizola®, com capacidade de 3 Kg e precisão de 0,05 g. 

Foi contabilizado a oferta e o resto de cada animal para determinar o consumo alimentar. 

 

4.5 AFERIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 

 

Aos três meses de idade dos animais fez-se a aferição da pressão arterial sistólica 

(PAS), utilizando o método não invasivo da pletismografia caudal (Pletismógrafo de cauda 

V1.10 – Insight®). A pressão arterial sistólica foi determinada em mmHg. 

Cabe resaltar que para alcançar um resultado fidedigno dos níveis pressóricos, os ratos 

passaram por um processo de adaptação antes de completarem 3 meses de idade, afim de 

evitar estresse no decorrer do experimento. Precauções também foram tomadas na seleção do 

tamanho de manguito e da câmara contensora sendo apropriado para os animais.  

Após pré-condicionamento na câmara de contenção, os animais foram pré-aquecidos a 

35 ± 2ºC por cinco minutos. A PAS oficial de cada animal foi calculada pela média de três 

medidas consecutivas estáveis (com uma diferença de aproximadamente um minuto). 

 

4.6 MÉTODOS BIOQUÍMICOS 

 

4.6.1 Coleta de sangue e preparo das amostras 

 

 Ao final do experimento os animais foram anestesiados com tiopental (Thiopentax® 

(Tiopental sódico 1G, Cristália Produtos Químicos Farmacêuticos LTDA, Brasil) a 5% (0,15 

ml/100g p.c., i.p.) para a coleta do sangue por punção cardíaca. O sangue foi colocado em 

tubos sem anti-coagulante que foram centrifugados (centrífuga Sigma) durante 15 minutos a 

3500 rpm, para obtenção do soro. Este foi armazenado em freezer a – 80º C para posterior 

análise. 
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4.6.2 Método para determinação da fração lipídica  

 

 As análises de colesterol total, triglicerídeos, e HDL-c foram realizados no soro, no 

LabNE da UFF, com a utilização de kits bioquímicos Bioclin® (Indústria Quibasa – Química 

Básica Ltda/ Belo Horizonte-MG) em analisador automático (Bioclin Systems 120 – 

Chemistry Analyser). 

 As concentrações de VLDL-c e LDL-c foram calculadas pela fórmula de Friedewald 

(1972), como demonstrado abaixo. 

 

VLDL-c = Triglicerídeos 

             5 

 

LDL-c = CT – (HDL-c + VLDL-c) 

 

4.6.3 Método para determinação MCP-1 e VEGF 

 

As análises de MCP-1 e VEGF foram realizadas no soro, no Instituo Genese de 

Análises Científicas – São Paulo, através do método Elisa Multiplex utilizando o painel 

Milliplex Map Rat Cardiovascular Disease Panel 1(RCVD1-89K-02) no aparelho Luminex 

200 System.  

 

4.7 MÉTODOS HISTOLÓGICOS 

 

Através de uma toracotomia o coração foi retirado juntamente com a aorta, e pesados 

em balança analítica Sartorius®, com capacidade de 210g e precisão de 0,0001g.  

Logo em seguida a artéria foi separada do coração seccionando-a junto ao arco aórtico. 

A aorta foi seccionada transversalmente onde foram feitos cortes transversos sempre no terço 

distal da secção. O coração foi seccionado transversalmente abaixo do sulco coronário para a 

separação dos átrios e ventrículos, incluindo o septo intraventricular. 

 Após terem sido seccionados, os fragmentos de aorta e ventrículo esquerdo (VE) 

foram fixados em formol tamponado (formalina de Millonig) por 24h, processados em 

concentrações crescentes de álcool etílico (70%, 80%, 90% e 100%), posteriormente em xilol 

para a etapa de clarificação e em parafina, seguida da inclusão definitiva para formação do 

bloco, como utilizado por Pereira et al., (1998). Após a inclusão, os blocos de parafina 
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contendo pedaços de aorta e VE foram cortados, no micrótomo Laica® RM 2125RT em 

seções de 5µm e montados em lâminas padrão para microscopia ótica. 

As lâminas de aorta foram coradas com hematoxilina e eosina (coloração de núcleo) e 

Fucsina Resorcina de Weigert (coloração de fibra elástica), posteriormente foi feita a captura 

de imagens pelo programa CellSens Olympus®. A mensuração da área, da camada íntima-

média da aorta e da porcentagem da fibra elástica foram realizadas utilizando o programa 

Image J® com aumento de 4x, 40x e 20x, respectivamente. Todas as imagens foram 

digitalizadas em formato tiff. 

As lâminas contendo os cortes do tecido do VE foram coradas com Picro-sirius red 

para detecção dos núcleos e citoplasma dos miócitos como utilizado por Shirani et al. (2000) 

e, para coloração fibrilar do colágeno na matriz extracelular, respectivamente.  

Para análise da densidade volumétrica (Vv), as imagens foram capturadas para um 

aparelho televisor LG 14 polegadas, onde através do método de contagem pontos (Figura 9) 

superpondo um sistema teste M42 (Weibel et al., 1966) foi realizada a contagem da área 

ocupada por colágeno (Vv(i%)). 

Para a mensuração da espessura do ventrículo esquerdo as imagens foram capturadas 

pelo programa BELView no microscópio Belphotonics num aumento de 0.5x. Após isto, a 

análise do tamanho da espessura da parede do VE foi realizada utilizando o programa Image 

J®. Todas as imagens foram digitalizadas em formato tiff. 

As imagens das seções da aorta e VE foram capturadas por vídeo microscopia no 

microscópio BX51 Olympus®. 

Todas as análises histológicas foram realizadas no Laboratório de Biomorfologia 

Celular e Extracelular, do departamento de Morfologia do Instituto Biomédico da UFF.  
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Figura 9: Fotomicrografia com exemplo da utilização da grade M42 para análise a contagem 

da área ocupada por colágeno. 

 

 

A imagem foi capturada com objetiva de imersão (40x) e corada com Picro-sirius red. 

d= distância entre os pontos teste; Pp= Número de pontos teste associados com p; p= 

componente tecidual considerado (fibras elásticas) 

 

4.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA  

 

Os dados estão apresentados na forma de média ± desvio padrão. Para análise da 

distribuição normal dos resultados encontrados foi aplicado o teste de Kolmogorov-Smirnov. 

Após isso, verificando a normalidade dos dados foi aplicado o teste fixed-effects ANOVA, e 

aqueles que apresentaram significância estatística foi utilizado o teste de Tukey. As análises 

estatísticas foram realizadas no programa S-Plus 8.0, com nível de significância de p<0,05. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 CONSUMO DE RAÇÃO E GANHO DE PESO 

 

 Podemos observar que a prole de mães diabéticas apresentou menor peso corporal ao 

desmame (21ºdia) quando comparado aos animais do MGC. Aos 100 dias de vida os grupos 

MGH, MGOL e MGFL permaneceram com menor peso corporal quando comparado ao 

MGC, assim como, o peso corporal médio foi menor nos grupos experimentais em relação ao 

grupo controle (Tabela 5).  

O consumo médio de ração foi significativamente maior no MGFL quando comparado 

aos demais grupos (p<0,001) (Tabela 5).  

O Gráfico 1 apresenta a evolução do peso corporal, e o Gráfico 2 mostra o consumo 

dos ratos desde o período pós-lactação até os 100 dias de vida, momento em que foram 

eutanaziados. 
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Tabela 5 - Efeito das dietas sobre o consumo de ração, peso corporal ao desmame e peso corporal final dos 

animais. 

 MGC (n=6) MGH (n=6) MGOL (n=6) MGFL (n=6) P valor 

Consumo de ração 

(g/semana) 

84,16±28,40 86,34±46,41 75,82±25,54 100,33±52,97ª
,b,c

 p<0,001 

Peso corporal ao 

desmame (g) 

47,00±6,72 30,92±2,69
a
 31,50±9,05

a
 31,42±3,60

a
 p=0,009 

Peso corporal aos 100 

dias (g) 

380,00±35,19 355,80±25,13
a
 325,10±19,02ª 367,10±16,37

a
 p=0,007 

Variação de peso (g) 244,22±116,63  214,69±113,00
a
 209,19±100,03

a
 206,10±117,79

a
 p<0,001 

MGC = Grupo Controle; MGH = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de Linhaça; MGFL = Grupo Farinha de 

Linhaça. 

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

A letra “a” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo controle; letra “b” representa a diferença 

estatística quando comparado ao grupo hiperlipídico; “c” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo 

óleo de linhaça. 
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Gráfico 1- Evolução do peso corporal (g) dos animais desde o 21º até os 100º dias de vida. 
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MGC = Grupo Controle; MGH = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de Linhaça; 

MGFL = Grupo Farinha de Linhaça. 

 

Gráfico 2- Consumo de ração (g) dos animais desde o 21º até os 100º dias de vida. 
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MGC = Grupo Controle; MGH = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de Linhaça; 

MGFL = Grupo Farinha de Linhaça. 
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146,39±3,42
a
 

111,05±18,94 
128,29±8,36ª

,b
 

142,64±2,78ª 

5.2 PRESSÃO ARTERIAL SISTÓLICA 

 

Podemos observar que a PAS na prole de mães diabéticas foi significativamente maior 

que no grupo controle, pois os grupos MGH, MGOL e MGFL apresentaram níveis pressóricos 

+31,8%; +15,5%; +28,4% superiores ao MGC (p<0,001), respectivamente. Contudo, ao 

compararmos entre os grupos de mães diabéticas, o uso materno de óleo de linhaça levou a 

menor o valor da pressão arterial, pois o grupo MGOL apresentou a PAS 12% menor que os 

animais do MGH (Gráfico 3). 

 

Gráfico 3 - Pressão arterial sistólica (mmHg) dos animais aos 90 dias de vida. 
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MGC = Grupo Controle; MGH = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de 

Linhaça; MGFL = Grupo Farinha de Linhaça. 

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

A letra “a” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo controle; 

letra “b” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo 

hiperlipídico. 

 

5.3 ANÁLISES BIOQUÍMICAS  

 

Os dados relativos ao perfil lipídico, MCP-1 e VEGF estão apresentados na Tabela 6. 

Podemos observar que os filhotes provenientes dos grupos experimentais com farinha de 

linhaça e óleo de linhaça não apresentaram diferença estatística quando comparado aos 



57 
 

filhotes do grupo controle e grupo hiperlipídico com relação aos valores de colesterol, 

triglicerídeo, HDL-c, LDL-c e VLDL-c.  

Observa-se que a hiperglicemia materna em conjunto com as dietas experimentais não 

afetou a concentração sérica de MCP-1 dos filhotes na idade adulta. Contudo foram 

encontrados maiores valores para as concentrações de VEGF no MGFL (+39,6%) quando 

comparado ao controle, porém sem significância estatística. Enquanto no MGH e MGOL a 

concentração sérica deste marcador foi semelhante aos filhotes das mães que receberam ração 

à base de caseína.  

 

Tabela 6 - Efeito das dietas nos parâmetros bioquímicos dos animais ao final do experimento. 

 MGC (n=6) MGH (n=6) MGOL (n=6) MGFL (n=6) P 

valor 

Colesterol 

total (mg/dL) 

59,67±17,61 52,40±6,91 50,17±25,28 48,78±5,91 p=0,589 

Triglicerídeos 

(mg/dL) 

63,17±26,30 64,00±34,36 61,17±32,79 46,00±19,43 p=0,541 

HDL-c 

(mg/dL) 

24,17±5,19 23,40±4,22 21,83±10,81 21,78±2,49 p=0,867 

LDL-c 

(mg/dL) 

22,87±12,46 16,20±8,30 16,10±9,01 17,80±7,53 p=0,570 

VLDL-c 

(mg/dL) 

12,63±5,26 12,80±6,87 12,23±6,56 9,20±3,89 p=0,541 

MCP-1 

(pg/mL) 

5358,50±1317,39 4451,80±286,20 5128,33±764,83 4526,87±421,90 p=0,154 

VEGF 

(pg/mL) 

36,38±16,99 34,02±13,99 32,28±13,05 50,82±39,18 p=0,516 

MGC = Grupo Controle; MGH= Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de Linhaça; 

MGFL = Grupo Farinha de Linhaça.  

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

 

5.4 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DA AORTA  

 

Na Figura 10 estão representadas as fotomicrografias da camada íntima-média da 

artéria aorta dos grupos estudados. Os animais do MGOL e MGFL apresentaram uma menor 

(p<0,001) espessura da camada íntima-média da artéria aorta. Porém não se verificou 
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diferença para a área da luz da aorta, sendo semelhante entres os grupos, como apresentado na 

Figura 11 (Tabela 7). 

Na Tabela 7 encontra-se os resultados para a porcentagem da fibra elástica na aorta. O 

grupo MGOL apresentou maior (p=0,002) porcentagem de elastina quando comparado ao 

MGC e MGH, e mesmo ocorreu nos animais do MGFL quando comparado MGH (Figura 12).  

 

Tabela 7 - Efeito das dietas sobre as medidas morfológicas da aorta dos animais aos 100 dias vida. 

 MGC (n=6) MGH (n=6) MGOL (n=6) MGFL (n=6) P valor 

Área da luz da 

aorta (mm) 

3390,67±946,16 2764,50±396,21 2391,33±549,35 2741,00±631,29 p=0,093 

Espessura da 

íntima-média(µm) 

133,17±21,81 158,08±13,96 120,37±19,25
b
 119,10±13,91

b
 p<0,001 

Elastina (%) 36,63±5,42 34,80±5,91 46,73±6,21ª
,b
 44,01±5,00

b
 p=0,002 

MGC = Grupo Controle; MGH = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de Linhaça; 

MGFL = Grupo Farinha de Linhaça.  

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

A letra “a” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo controle; letra “b” 

representa a diferença estatística quando comparado ao grupo hiperlipídico. 
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Figura 10: Fotomicrografia da camada íntima-média da aorta dos ratos aos 100 dias de vida. 

 

 

 

 

As imagens foram capturadas com objetivas de imersão (40x) e coradas com hematoxilina e 

eosina. Grupo controle (A); Grupo Hiperlipídico (B); Grupo Óleo de linhaça (C); Grupo 

Farinha de Linhaça (D).  
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Figura 11: Fotomicrografia da área da luz da aorta dos animais ao final do experimento. 

 

 

 

 

As imagens foram capturadas com objetivas de imersão (4x) e coradas com hematoxilina e 

eosina. Grupo controle (A); Grupo Hiperlipídico (B); Grupo Óleo de linhaça (C); Grupo 

Farinha de Linhaça (D).  
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Figura 12: Fotomicrografias da fibra elástica na artéria aorta dos ratos aos 100 dias de vida. 

 

 

 

 

As imagens foram capturadas com objetivas de imersão (20x) e coradas com Fucsina 

Resorcina de Weigert. Grupo controle (A); Grupo Hiperlipídico (B); Grupo Óleo de linhaça 

(C); Grupo Farinha de Linhaça (D).  
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5.5 PESO E ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DO CORAÇÃO  

 

O peso absoluto do coração foi significativamente menor no MGOL quando 

comparado aos demais grupos (p=0,007) (Gráfico 4), entretanto não foi encontrada diferença 

para o peso relativo (p=0,069) do coração entre os grupos (Gráfico 5).  

 O valor médio da espessura do ventrículo esquerdo está graficamente representado no 

Gráfico 6. Não houve diferença significativa para a espessura do VE entre os animais do 

MGC, MGH e MGOL, contudo a prole do MGFL apresentou menor espessura do VE quando 

comparado ao MGH (p=0,030), como apresentado na Figura 13. 

 

Gráfico 4 – Peso absoluto dos corações (g) dos ratos ao final do experimento. 

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP.  

MGC = Grupo Controle; MGHF = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de Linhaça; 

MGFL = Grupo Farinha de Linhaça.  

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

A letra “a” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo controle, grupo 

hiperlipídico e grupo farinha de linhaça.  
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Gráfico 5 – Peso relativo dos corações (g) dos ratos ao final do experimento.  

 

Os dados são apresentados na forma de média ± DP.  

MGC = Grupo Controle; MGHF = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de Linhaça; 

MGFL = Grupo Farinha de Linhaça.  

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

 

Gráfico 6- Espessura (µm) do ventrículo esquerdo dos grupos estudados aos 100 dias de vida. 
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MGC = Grupo Controle; MGH = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de Linhaça; 

MGFL = Grupo Farinha de Linhaça. 

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

A letra “a” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo 

hiperlipídico. 
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 No Gráfico 5 encontra-se a porcentagem da área ocupada pelo colágeno no ventrículo 

esquerdo dos grupos experimentais. Foi encontrada área ocupada por colágeno menor nos 

animais do MGC quando comparado ao MGH. Além disso, os grupos MGOL e MGFL 

apresentaram uma menor quantidade de colágeno no VE quando comparado aos animais do 

MGC e MGH (p<0,001). Sendo que a proporção de colágeno variou em média de 10,94% 

para o MGC, 13,67% para o MGH, 5,95% para o MGOL e 5,49% para o MGFL. 

 

Gráfico 7- Porcentagem de área ocupada por colágeno (Vv(i%)) presente no ventrículo 

esquerdo dos animais aos 100 dias de vida. 
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MGC = Grupo Controle; MGH = Grupo Hiperlipídico; MGOL = Grupo Óleo de 

Linhaça; MGFL = Grupo Farinha de Linhaça. 

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

A letra “a” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo 

controle; letra “b” representa a diferença estatística quando comparado ao grupo 

hiperlipídico. 
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Figura 13: Fotomicrografia da secção transversa do ventrículo esquerdo dos ratos aos 100 dias 

de vida.  

 

  
 

As imagens foram capturadas pelo programa BELView no microscópio Belphotonics com 

aumento de 0.5x. Grupo controle (A); Grupo Hiperlipídico (B); Grupo Óleo de linhaça (C); 

Grupo Farinha de Linhaça (D). 
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6 DISCUSSÃO  

 

Neste trabalho reproduzimos um modelo experimental de DM pré-gestacional e para 

isso utilizamos a combinação de uma dieta rica em gordura saturada combinada à uma dose 

única e baixa de estreptozotocina, e desta maneira, avaliamos na prole adulta as 

consequências desta exposição in útero à hiperglicemia materna.  

Ao desmame, as proles de mães diabéticas tinham menor peso corporal quando 

comparado ao grupo controle. Segundo, Holemans et al. (2003) e Fetita et al. (2006) esse 

baixo peso que ocorreu ao nascimento e permaneceu até o desmame já era esperado, pois 

quando as mães são gravemente hiperglicêmicas (>300 mgl/dL) ocorre restrição do 

crescimento fetal como resultado da má-nutrição devido à diminuição do fluxo sanguíneo 

útero-placentário. Outra explanação é que devido à hiperglicemia materna, o feto produz 

muita insulina para tentar reverter o ambiente intra-uterino  hiperglicêmico. Esta produção 

aumentada da insulina após um período de tempo tem efeito reverso, produzindo uma menor 

quantidade de insulina e como consequência há redução na absorção da glicose, e com isto, 

temos a utilização de outras fontes (lipídeos e proteínas) para produção de energia. Desta 

maneira a síntese proteica é reduzida e o acúmulo de gordura é menor, justificando o baixo 

peso ao desmame na prole de mães diabéticas (Yessoufou & Moutairou, 2011). 

Quando adultos, as proles de mães diabéticas mantiveram menor peso corporal que o 

grupo controle. Porém houve redução da diferença existente no peso corporal entre os grupos, 

pois ao desmame a massa corporal era em torno de 34% inferior para MGH e 33% inferior 

para MGOL e MGFL em relação ao controle, e aos 100 dias de vida reduziu para 6,37% do 

MGH, 14,44% do MGOL e 3,40% do MGFL quando comparado ao MGC.   
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Os receptores ativados por proliferador de peroxissomo gama (PPARγ), são proteínas 

expressas no tecido adiposo que possuem a função de regular o armazenamento de lípideos. 

Tem sido observado que o ácido graxo ômega-3 possui a capacidade de inativar esta via, e 

desta forma impedindo o armazenamento em excesso de lipídeos pelos adipócitos (Yin et al. 

2008). Portanto, a alta concetração do ômega-3 presente no óleo e na farinha de linhaça 

transferido pela via útero-placenta e pelo leite materno à prole, pode ter programado a prole 

para o menor depósito de gordura nos animais do MGOL e MGFL, e assim, contribuindo para 

o menor peso corporal destes animais aos 100 dias de vida. 

Além disso, um estudo verificou que 5% de linhaça ou 1,5 mg/dia de SDG reduz as 

concentrações plasmáticas do fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-I) (Rickard et 

al., 2000), o qual age como mediador do hormônio do crescimento,  visto  que  as  ações  do  

hormônio do crescimento  na  promoção  do ganho de massa corporal são mediadas pelo IGF-

I (Leung et al., 2004). Apesar de o hormônio do crescimento e o IGF-I não terem sido 

dosados no presente estudo, uma possível redução do IGF-I pode ter contribuido com o menor 

peso dos filhotes do MGFL. 

Corroborando com os nossos resultados, Yu et al. (2010) observaram que a ingestão a 

longo prazo, desde a gestação até o pós desmame (63 dias de vida), de dieta rica em óleo de 

linhaça levou ao menor peso corporal dos animais quando comparado ao grupo controle, 

porém não houve diferença para os animais que receberam dieta rica em banha de porco. 

Troina et al. (2010) e Guarda et al. (2014), também, observaram que a ingestão materna de 

óleo de linhaça adicionado de SDG e ração hiperlipídica de óleo de linhaça respectivamente, 

também levou ao menor peso corporal ao desmame na prole macho de ratas Wistar saudáveis. 

Entretanto, Luijten et al. (2013) observaram maior ganho de peso pós-natal na prole fêmea de 

ratas saudáveis após a exposição perinatal a ração rica em óleo de linhaça e ração rica em 

gordura em comparação com o controle. E este resultado pode ter ocorrido, segundo os 

aurtores, porque a exposição ao ômega-3 ocorreu durante períodos críticos do 

desenvolvimento, quando a programação dos vários tecidos e órgãos ainda estava em curso, e 

desta forma explicando a diferença sobre o ganho de peso corporal entre os grupos.  

Estudos na prole de ratas Wistar não diabéticas que consumiram farinha de linhaça 

somente durante a lactação, também, observaram o menor peso corporal ao desmame, e 

quando adultos os animais continuaram com massa corporal inferior quando comparado ao 

controle, porém sem diferença siginificativa (Cardozo et al., 2010b; Troina et al., 2010; Leite 

et al., 2012). 
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Com relação a ingestão alimentar, ao avaliar os resultados ao longo do período de 

experimento, do desmame até os 100 dias de vida, podemos observar que a ingestão alimentar 

do grupo farinha de linhaça apresentou-se superior quando comparado aos demais grupos, e 

que os grupos MGC, MGH e MGOL apresentaram o consumo de ração semelhante entre si. 

No que concerne ao grupo farinha de linhaça, resultados diferentes aos nossos foram 

achados por Cardozo et al. (2010a) e Troina et al. (2010) que não encontraram diferença na 

ingestão de ração da prole adulta de ratas saudáveis que consumiram farinha de linhaça 

durante a lactação quando comparado ao controle. Porém Figueiredo et al. (2009) observaram 

que a oferta de ração contendo farinha de linhaça durante a lactação e após este período o 

consumo de ração comercial até aos 180 dias de vida da prole saudável de ratos Wistar levou 

ao maior consumo da ração entre o 27º ao 53º dia e 72º ao 132º dia quando comparada a prole 

do controle, sendo que nos demais dias não houve diferença. 

Uma possível explicação para o consumo do grupo farinha de linhaça ter sido superior 

aos demais grupos e divergente dos resultados encontrados por Cardozo et al. (2010a) e 

Troina et al. (2010), é que os níveis de insulina e leptina são responsáveis por regular nos 

núcleos hipotalâmicos os neuropeptídeos que controlam a saciedade e a fome. O DM durante 

a gestação pode ocasionar na prole um desequilibrio neste controle, pois a exposição do feto a 

este ambiente hiperglicêmico pode levar ao aumento da atividade e do número de neurônios 

que expressam peptídeos orexígenos, como o neuropeptídeo Y, enquanto o número e função 

dos neurônios anorexígenos ficam diminuídos (Plagemann, 2011). E isto é acompanhado pela 

hiperfagia, resultado do qual foi encontrado no MGFL.  Podemos sugerir que de a farinha de 

linhaça potencializou este efeito, visto que esta hiperfagia era esperada no grupo hiperlipídico.  

No que se refere a PAS, encontramos que os os grupos experimentais expostos ao 

diabetes materno mostraram maiores valores da PAS quando comparados ao grupo controle. 

Entretanto a prole das mães suplementadas com óleo de linhaça exibiu valores 12% menores 

da pressão arterial quando comparado ao MGH. 

Sabe-se que a hipertensão arterial é um importante fator de risco para o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares (Grech, 2003), e esta é uma das consequências 

em longo prazo da exposição in utero ao diabetes materno (Fetita et al., 2006). O 

desenvolvimento da hipertensão pela prole exposta à hiperglicemia materna pode ser 

ocasionado por alterações nas respostas vasodilatadoras do endotélio e pelo aumento da 

vasoconstricção (Holemans et al., 1999; Katkhuda et al., 2012), e a rigidez arterial também 

pode contribuir para a patogênese da hipertensão (Mitchell, 2014). O aumento da PAS 

também pode se desenvolver por déficit de néfrons adquirida no útero, influenciando desta 



69 
 

maneira a velocidade de progressão da doença renal quando adultos e favorecer o 

desenvolvimento de hipertensão com o passar da vida (Fetita et al., 2006; Katkhuda et al., 

2012). Deste modo, neste estudo, corraboramos com esssas hipóteses para o desenvolvimento 

do aumento da PAS nas proles de mães diabéticas.  

 Assim como os nossos resultados, Yan et al. (2014) observaram que a exposição in 

utero ao diabetes induzida por STZ em ratos Wistar levou ao aumento da PAS da prole de 

machos com 84 dias de vida. Assim como, a exposição ao diabetes materno induzida por STZ 

em ratos Sprague-dawley levou aumento da PAS aos 360 dias de vida (Blondeau et al., 2011). 

Em contraste, Huyen et al. (2010) avaliaram a prole de ratas Sprague-dawley diabéticas 

induzidas por STZ com três meses de idade e observaram que não houve diferença na pressão 

arterial sistólica. 

Alguns estudos têm demonstrado a capacidade do ômega- 3 em reduzir a pressão 

arterial, como encontrado em nosso estudo através dos resultados obtidos com o MGOL. 

Zulkafli et al. (2013) observaram que após o desmame, o consumo de dieta rica em gordura 

com ácido graxo ômega-3 à ratos Wistar machos levou a menor pressão arterial quando 

comparado aos animais que consumiram apenas a dieta rica em lipídio. A administração de 

óleo de peixe por seis semanas a ratos espontaneamente hipertensos e com DM induzido por 

STZ levou a menores níveis de pressão arterial quando comparado ao controle e ao grupo não 

tratado (Medeiros et al., 2005).  

Essa capacidade do ômega-3 em reduzir a pressão arterial pode estar relacionada pela 

estimulação de eicosanoides vasodilatadores, melhora no perfil de prostaglandinas e melhoria 

na produção de óxido nítrico (NO) endotelial (Mori, 2006; Poudyal et al., 2011). Uma 

possível explicação para a menor pressão arterial encontrada apenas na prole das mães que 

receberam dieta adicionada com óleo de linhaça pode ser justificada pela quantidade de 

ômega-3 presente no óleo de linhaça quando comparado à farinha de linhaça, pois a 

concentração de ALA no óleo é em torno de 57g, enquanto na farinha, de 23,07g (Morris, 

2007). Além disto, a farinha de linhaça apresenta outros componentes nutricionais que podem 

inteferir na biodisponibilidade do ácido graxo ômega-3, reduzindo sua absorção. Portanto, os 

animais do MGOL tiveram maior aporte de ALA quando comparado aos animais do MGFL. 

Não foi encontrada diferença significativa no perfil lipídico entre os grupos 

experimentais. No entanto, observou-se que a prole das mães suplementadas com farinha de 

linhaça apresentou redução de aproximadamente 28% dos triglicerídeos e 28% do VLDL-c 

quando comparado ao MGH. Assim podemos observar que a farinha de linhaça durante a 

gestação e lactação mostrou tendência a melhorar o perfil lipídico dos ratos na vida adulta.   
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Uma vez que ela contém elevados níveis do ácido graxo ômega-3, lignanas e fibras que têm 

sido associados com redução dos níveis de colesterol, triglicerídeos e LDL-c (Morris, 2007).  

Corroborando com os nossos resultados, a ingestão de dieta contendo farinha de 

linhaça por ratas Wistar saudáveis durante a lactação, não demonstrou redução dos níveis 

séricos de colesterol total e triglicerídeos da prole macho na vida adulta (Figuereido et al., 

2009). Blondeau et al. (2011) observaram que a exposição in utero ao DM induzido por STZ 

em ratos Sprague-dawley não levou a alterações nos níveis de colesterol total e HDL-c aos 90 

dias de vida, porém os níveis de triglicerídeos eram menores em relação ao controle.  

 No estudo de Abuelgassim (2010), em que ratos Wistar saudáveis e diabéticos que 

consumiram linhaça por quatro semanas, teve redução significativa nos níveis séricos de 

colesterol, triglicerídeos e LDL-c. Já Haliga et al. (2007) observaram que uma dieta 

suplementada com semente de linhaça diminuiu a concentração sérica do colesterol total e não 

influenciou os níveis dos triglicerídeos em hamster com diabetes induzido por STZ. O 

consumo de rações contendo óleo de linhaça por ratos Wistar diabéticos levou a redução 

significativa dos triglicerídeos e VLDL-c, e  ao aumento do HDL-c, porém nenhum efeito foi 

observado sobre o niveis séricos de LDL-c e colesterol total (Devarshi et al., 2013). Em outro 

estudo, após a utilização do óleo de linhaça associado a uma dieta rica em gordura verificou-

se melhora dos triglicerídeos, colesterol e LDL-c, e os níveis de HDL-c ficaram inalterados 

(Xu et al., 2012).  

 Com relação ao MCP-1, neste trabalho não foi encontrado diferença nas concentrações 

séricas deste marcador inflamatório na prole adulta de mães diabéticas tratadas com farinha 

ou óleo de linhaça. Porém, a prole das mães que receberam ração hiperlipídica e ração 

hiperlipídica suplementada com farinha de linhaça mostrou tendência a apresentar menor 

concentração deste marcador quando comparado com a prole oriunda do MGC. 

 Até o momento, não há descrição de estudos que avaliem os efeitos do consumo 

materno de linhaça durante a gestação e lactação na concentração sérica de MCP-1 na prole 

adulta de ratas diabéticas. Mas acredita-se que o uso do ômega-3 tem o poder de inibir a 

inflamação cardiovascular por diminuição da infiltração de monócitos e consequentemente 

diminuindo a produção de MCP-1 (Adkins & Kelley, 2010). Assim como foi observado no 

estudo de Spencer et al. (2013), em que pacientes com resistência a insulina suplementados 

com óleo de peixe por 84 dias e apresentaram significativamente menores níveis séricos de 

MCP-1. Estudos em ratos Wistar com diabetes induzido por STZ-nicotinamida demostraram 

que a administração por 35 dias de dietas contendo somente óleo de linhaça ou somente óleo 

de peixe reduziram significativamente a expressão do gene de MCP-1 (Jangale et al., 2013).  
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Porém o diabetes pode ocasionar no aumento da concentração de MCP-1 como foi 

visto por Vuguin et al. (2013), que demostraram que ofertar dieta hiperlipídica a ratas com 

predisposição genética a desenvolver DM tipo 2 ocasionou aumento nos niveis séricos desta 

citocina no fetos. Um estudo em mulheres com diabetes gestacional demonstrou o aumento 

dos níveis de MCP-1 no sangue do cordão umbilical dos bebês de mães diabéticas em 

comparação com crianças nascidas de mães saudáveis (Kurepa et al., 2012).  

Outro marcador sanguíneo que foi estudado é o VEGF, porém não foi observado 

diferença na concentração sérica deste marcador entre os grupos. Contudo, quando 

comparamos o MGOL e MGH com MGC a concentração sérica deste marcardor foi 

semelhante, e o MGFL apresentou concentração sérica maior deste marcador quando 

comparado aos animais MGC e do MGH. Sendo, então, contráditorio aos resultados 

encontrados por Dabrosin et al. (2002), Jungeström et al. (2007) e Elshal et al. (2012), onde a 

farinha de linhaça inibiu os níveis extracelulares do VEGF em animais diabéticos. Esses 

trabalhos confirmam que a influência da linhaça sobre os níveis do VEGF dependem da forma 

de administração e que necessitam de mais esclarecimentos. 

Neste trabalho a área da luz da aorta foi semelhante entre os grupos. Porém, sabe-se 

que condições de estresse durante períodos críticos do desenvolvimento podem gerar uma 

remodelação cardiovascular e esta permanece durante toda a vida da prole (Tintu et al., 2009). 

Alterações na estrutura das grandes artérias propiciam o surgimento de doenças 

cardiovasculares. Desta forma, condições adversas in utero em conjunto com alimentação rica 

em gordura contribui para o remodelamento do vaso, que pode  ser  definido como um 

processo de espessamento da parede do vaso com consequente redução do diâmetro no lúmen 

(Strait & Lakatta, 2012).  

Diferente dos nossos achados, alguns estudos mostraram que fetos microssômicos de 

mães diabéticas apresentam aumento da área da aorta torácica em comparação com fetos de 

mães não diabéticas (Akcakus et al., 2007; Gutierrez et al., 2007; 2009). Já Komolafe et al. 

(2009) encontraram menor diâmetro no lúmen da aorta em ratos com DM induzido por STZ.  

Nossa análise histológica da aorta revelou que o remodelamento da parede vascular foi 

significativamente menor na prole das ratas  que receberam rações adicionadas de farinha e 

óleo de linhaça. Porém, alguns estudos vêm demonstrando que no momento do nascimento, 

filhos de mulheres diabéticas apresentam maior espessura da camada íntima-média na artéria 

aorta quando comparado a filhos de mulheres saudáveis (Akcakus et al., 2007; Koklu et al., 

2007a; 2007b; Sarikabadayi et al., 2012). Komolafe et al. (2009) que encontraram maior 

espessura da aorta em ratos com diabetes induzidos por STZ. Por outro lado, Huyen et al. 
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(2010) avaliaram a prole de ratas Sprague-dawley diabéticas induzidas por STZ na idade 

adulta e observaram que não houve diferença na espessura da camada íntima-média da aorta 

torácica quando comparado com o controle.  

Contudo, o resultado encontrado neste trabalho sugere que uma dieta com linhaça, 

tanto na forma de farinha ou óleo, administrada na gestação e lactação possui efeito 

cardioprotetor contra o remodelamento aórtico na prole aos 100 dias de vida, porque o ômega-

3 presente nesta oleaginosa tem a capacidade de incorporar-se na membrana celular alterando 

suas propriedades e, além disso, tem efeitos benéficos na função endotelial vascular 

diminuindo a ativação endotelial (Adkins & Kelley, 2010). 

Corroborando com esse resultado, Cardozo et al. (2014) observaram que a oferta de 

farinha de linhaça por 250 dias a ratos saudáveis levou a menor espessura da aorta, ou seja, 

reduziu o remodelamento aórtico. Assim como, a oferta de 1g de EPA e DHA foi capaz de 

proteger contra a disfunção endotelial aguda após o consumo de refeições rica em gordura por 

população jovem e saudável (Fahs et al., 2010).  

Exposições perinatais em uma fase crítica de desenvolvimento podem ter efeitos a 

longo prazo na aorta e outras grandes artérias, através de alterações na deposição de elastina, 

o que leva à perda da elasticidade e conseqüentemente ao aumento da rigidez, promovendo a 

remodelação aórtica pelo espessamento da camada íntima-média (Kornet et al., 1998; 

Mitchell, 2014). Foi observado que a prole das mães que receberam dieta à base de farinha de 

linhaça e óleo de linhaça apresentaram uma porcentagem significativamente maior de elastina 

na artéria aorta quando comparado aos demais grupos. Portanto o uso materno da linhaça 

levou à menor espessura da camada íntima-média preservando a quantidade de fibras elástica, 

e sugerindo, desta forma, que a prole MGOL e MGFL possuem adequada elasticidade na 

artéria aorta.  

 Portanto pode-se sugerir que a linhaça conferiu uma maior quantidade de elastina na 

aorta, pois estudos têm demonstrado em ratos diabéticos que a quantidade de fibras elásticas 

nas grandes artérias são muito escassas quando comparado a ratos saudáveis, ocasionando 

redução na elasticidade das artérias (Fiordaliso et al., 2006; Komolafe et al., 2009; Searls et 

al., 2012). Tanno et al. (1993) observaram em indivíduos com diabetes que a quantidade de 

elastina na aorta diminui com o avanço da aterosclerose. Contudo, Cuce et al. (2011) não 

encontraram diferenças na seqüência e regulação das lamelas de elastina na aorta de ratos com 

DM induzido por STZ.  

Em relação ao peso relativo do coração, não foi encontrado diferença entre os grupos 

estudados. Ao contrário dos nossos resultados, Cerf et al. (2011) observaram que a oferta de 
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dieta hiperlipídica na concentração de 40% a ratas Wistar levou a um menor peso relativo do 

coração da prole ao nascimento. Contudo Park & Velasquez (2012) não encontraram 

diferença no peso do coração de ratos Wistar machos com 84 dias de vida que consumiram 

ração rica em frutose e gordura adicionada de farinha de linhaça enriquecida com SDG, 

quando comparado ao controle e ao grupo dieta rica em frutose e gordura. Do mesmo modo, a 

ingestão de dieta rica em frutose e banha de porco com óleo de linhaça pelo período 28 dias 

por ratos machos Wistar, não levou diferença no peso do coração quando comparado aos 

animais do grupo dieta rica em frutose e banha de porco (Jurgonski et al., 2011).  

Como dito anteriormente, a hipertrofia ventricular pode ser produzida em resposta a 

hipertensão arterial sistêmica (Ganau et al., 1992). Neste trabalho, apesar dos valores de 

pressão arterial serem semelhantes entre os grupos MGH e MGFL, foi observado que a prole 

de mães que receberam farinha de linhaça apresentaram significativamente menor espessura 

da parede do VE quando comparado ao grupo hiperlipídico. No entanto os animais do MGOL 

exibiram uma menor pressão arterial quando comparado aos animais do grupo hiperlipídico, e 

não apresentaram diferença significativa na espessura da parede ventricular esquerda.  

Portanto, podemos sugerir que a menor espessura do VE encontrada na prole do 

MGFL pode predizer que o uso materno da farinha de linhaça protegeu a parede ventricular 

esquerda do estresse da hipertensão arterial, e podendo prevenir o desenvolvimento da 

hipertrofia cardíaca. 

Tem sido observado que a alimentação hiperlipídica induz uma série de mudanças 

cardiovasculares, inclusive no VE, podendo ocasionar o aumento da espessura ventricular, 

pois o VE ejeta grande parte do volume sanguíneo em diástole, induzindo adaptação estrutural 

nas dimensões da câmara em sístole, com diminuição do diâmetro interno do VE em sístole e 

consequentemente o aumento da parede do ventrículo na sístole, mas não em diástole. Porém 

a adição do ácido graxo ômega-3 numa dieta hiperlipídica tem demonstrado diminuir as 

dimensões da câmara em diástole, em resposta ao volume sanguíneo recebido no VE e pelos 

valores da pressão arterial sistólica, sem afetar as dimensões em sístole (Poudyal et al., 

2013a). Portanto, isto pode ser uma possível explicação pela menor espessura da parede 

ventricular dos filhotes do MGFL. 

Corroborando com os nossos resultados, Panchal et al. (2011) observaram que a 

administração por 56 dias de ração hiperlipídica a ratos Wistar machos levou ao aumento da 

espessura da parede do VE nesses animais em relação ao controle. No estudo Poudyal et al. 

(2013a) não foi encontrado diferença significativa na espessura parede ventricular esquerda 

em ratos Wistar machos que consumiam por 112 dias ração rica em carboidratos e gordura 
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acrescida com óleo de linhaça para que aqueles que receberam dieta rica em carboidratos e 

gordura. No entanto Gutierrez et al. (2007) observaram que a prole de ratas Sprague-Dawley 

com DM induzido por STZ apresentavam uma menor área da parede do VE quando 

comparado a prole de mães controle, e uma explicação dada para este resultado é que a 

hiperglicemia desregula a apoptose, aumentando morte celular no miocárdio.  

Com relação à área ocupada por colágeno no VE, foi observado que a prole do grupo 

hiperlipídico apresentou uma porcentagem significativamente maior de colágeno quando 

comparado aos MGC, MGOL e MGFL. Além disso, a prole das mães que receberam dieta à 

base de farinha de linhaça e óleo de linhaça apresentou porcentagem significativamente 

menor de colágeno no VE quando comparado aos animais do MGC.  

Sabe-se que a fibrose do miocárdio contribui para o desenvolvimento da disfunção 

ventricular esquerda, pois resulta na deposição de colágeno acompanhado por degradação da 

matriz extracelular levando assim ao aumento da rigidez do tecido (Mackenna et al., 2000). O 

DM leva ao aumento do conteúdo do colágeno, e ainda acarreta desorganização das fibras 

musculares, contribuindo para a hipertrofia ventricular e a disfunção cardíaca (Cooper et al., 

2004). Confirmando isso, o estudo de Goyal et al. (2009) verificaram em ratos Wistar 

diabéticos que alterações no enchimento diastólico do VE associado com o aumento colágeno 

intersticial cardíaco ocasiona a fibrose cardíaca. 

A menor área ocupada por colágeno encontrado na prole do MGOL e MGFL sugere 

que a farinha e óleo de linhaça protegeu a infiltração de colágeno no VE da prole de ratas 

diabéticas e, desta forma protegendo o desenvolvimento da fibrose cardíaca.  

Foi visto que a suplementação com ácido graxo ômega-3 de origem vegetal por 84 

dias a ratos levou à redução significativa da densidade de colágeno no VE quando comparado 

ao controle, além disso, foi encontrado melhora no estado redox do miocárdio. Uma vez que a 

suplementação com ômega-3 previne o esgotamento de glutationa, levando ao menor acúmulo 

de espécies reativas de oxigênio induzidas por danos à proteínas celulares e DNA, inativação 

de NO endoteliais que ao longo do prazo, estão todos implicados na remodelação cardíaca 

(Fang et al., 2011). Apesar deste trabalho não ter mensurado os níveis de glutationa, isto 

poderia ser uma possível justificativa para termos encontrado uma menor porcentagem de 

colágeno no VE dos filhotes do MGOL e MGFL. 

Corroborando, ainda, com os nossos resultados, Panchal et al. (2011) observaram que 

administração por 56 dias de ração hiperlipídica a ratos Wistar machos levou ao aumento do 

conteúdo de colágeno no VE. Assim como, administração de dieta rica em carboidratos e 

gordura acrescida com óleo de linhaça para ratos Wistar machos por 112 dias levou a menor 
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depósito de colágeno na parede do ventrículo esquerdo quando comparado aos animais que 

receberam dieta rica em carboidratos e gordura (Poudyal et al., 2013a). Poudyal et al. (2013b) 

observaram que o consumo de dieta rica em carboidratos e gordura acrescida com EPA ou 

DHA para ratos Wistar machos por 112 dias levou a menor depósito de colágeno na parede do 

ventrículo esquerdo quando comparado aos animais que receberam dieta rica em carboidratos 

e gordura.  

Entretanto, Rezaei & Heidarian (2013) ao avaliarem o VE de ratos Wistar machos 

diabéticos encontraram desorganização das fibras musculares e não foi encontram diferença 

na estrutura do VE nos animais tratados por seis semanas com óleo de linhaça. Já Huyen et al. 

(2010) avaliaram a prole de ratas Sprague-dawley com DM induzido por STZ com três meses 

de idade e não encontraram diferença significativa na porcentagem de densidade de colágeno 

na aorta torácica quando comparado com o controle. 

     Apesar de não ter sido observado efeito nos marcadores bioquímicos, podemos sugerir 

que houve uma ação benéfica desta oleaginosa, tanto na forma de farinha ou de óleo, contra o 

remodelamento aórtico e cardíaco, demonstrando assim seu efeito cardioprotetor na prole de 

ratas diabéticas na vida adulta. E vale ressaltar a importância deste estudo, uma vez que não 

há dados na literatura que associam o consumo materno de linhaça na histomorfologia 

cardíaca da prole macho de ratas diabéticas na vida adulta.  
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7 CONCLUSÕES 

 

- As proles de mães diabéticas apresentaram menor ganho de peso corporal, e a 

ingestão materna durante a gestação e lactação do óleo e farinha de linhaça não reverteu esse 

quadro. Além disso, a prole do grupo farinha de linhaça apresentou maior consumo de ração 

quando comparado aos demais grupos. 

 - A pressão arterial sistólica foi maior nas proles de mães diabéticas, porém o uso 

materno do óleo de linhaça foi capaz de reduzir os valores da PAS. E este efeito não foi 

observado pelo uso materno da farinha de linhaça. 

- Não foi encontrada diferença nos níveis séricos entre os grupos para o colesterol 

total, triglicerídeos, HDL-c, LDL-c e VLDL-c. 

- O consumo materno de farinha e óleo de linhaça não afetou a concentração sérica de 

MCP-1 e VEGF nas proles de ratas diabéticas na vida adulta. 

- A prole dos grupos farinha e óleo de linhaça apresentaram um menor remodelamento 

da túnica íntima-média da artéria aorta. 

- O coração dos animais do grupo farinha e óleo de linhaça apresentaram uma menor 

densidade volumétrica do tecido conjuntivo quando comparado aos demais grupos. 
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