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RESUMO 
A semente de linhaça é uma rica fonte de diglicosídio secoisolariciresinol, que possui 
capacidade de se ligar aos receptores de estrogênio, podendo interferir no balanço 
hormonal, no crescimento e desenvolvimento do sistema genital masculino. O 
presente estudo teve como objetivo avaliar os efeitos do consumo prolongado de 
uma dieta contendo 25% de semente de linhaça sobre o desenvolvimento corporal; 
parâmetros hematológicos, imunes e bioquímicos e morfologia do sistema 
reprodutor de ratos Wistar na vida adulta. Inicialmente foram utilizadas ratas 
grávidas Wistar, provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental/UFF, 
mantidas em biotério com temperatura (21-23°C) e ciclo claro-escuro (12/12h) 
controlados, recebendo água e ração ad libitum. Após o parto foram aleatoriamente 
divididas em 2 grupos: Grupo Controle (GC), com ração à base de caseína e Grupo 
Linhaça (GL), com ração à base de caseína contendo 25% de semente de linhaça. 
Ao desmame, 12 filhotes machos de cada grupo continuaram recebendo as rações 
experimentais dos seus grupos de origem (10% de proteína, AIN-93M) até a idade 
adulta, quando foram sacrificados, aos 250 dias de vida, para a coleta do sangue por 
punção cardíaca. A próstata e o pênis foram retirados, fixados em formol tamponado 
e processados com a técnica padrão para inclusão em parafina. Foram analisados a 
hemoglobina, albumina, proteínas totais, contagem diferencial de leucócitos 
colesterol, triglicerídeos, HDL, glicose, estradiol e testosterona. As análises 
estatísticas foram realizadas pelo programa S-Plus 8.0. O GL apresentou, durante 
os 28 dias pós desmame, resultados inferiores para a Protein Efficiency Ratio 
(p<0,000) e Coeficiente de Eficácia Alimentar (p<0,000). Aos 250 dias de vida, o GL 
apresentou peso corporal (p<0,000) e MGV (p=0,001) menor do que os do GC. O 
GL apresentou maiores valores de hemoglobina (p=0,019), albumina (p=0,030), 
leucócitos segmentados (p=0,023)  e 17 β-estradiol (+17%, p=0,001) e menores 
valores nos linfócitos (p=0,016), no colesterol (-36%,p<0,000), no triglicerídeo (-
29%,p<0,000), no HDL (-31%,p=0,046), no VLDL (-30%,p=0,028) e na glicose 
(p=0,004). O GL apresentou maiores valores para a altura epitelial média da próstata 
(p=0,001) e menores valores para área do corpo esponjoso (p=0,001). A semente 
e/ou seus componentes têm uma capacidade de reduzir o ganho de peso corporal, 
melhorar os indicadores bioquímicos e auxiliar no controle de fatores de risco 
associados ao desenvolvimento de doenças crônico degenerativas. A semente 
também parece retardar o aparecimento de alterações fisiológicas que ocorrem na 
próstata com o envelhecimento. 
 
Palavras chave: linhaça, próstata, dieta, ratos. 
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ABSTRACT 

The flaxseed is a rich source of secoisolariciresinol diglucoside that has the capacity 
to bind to estrogen receptors and interfere with the hormonal balance, growth and 
development of the male genital system. This study aimed to evaluate the effects of 
prolonged consumption of a diet containing 25% flaxseed on body development; 
hematologic, immunological and biochemistry indicators and morphology of the 
reproductive system of Wistar rats in adulthood. Initially Wistar pregnant rats from the 
Laboratory of Experimental Nutrition / UFF, were kept in controlled temperature (21-
23°C) and light-dark cycle (12/12h), receiving water and food ad libitum. At the 
postpartum they were randomly divided into two groups: a control group (CG), with a 
casein-based diet and a linseed Group (LG), with a casein diet containing 25% 
flaxseed. At weaning 12 male pups from each group continued receiving the 
experimental diets of their groups of origin (10% protein, AIN-93M) until adulthood, 
when they were killed at 250 days of life for blood collection by cardiac puncture. The 
prostate and penis were removed, fixed in buffered formalin and processed with the 
standard paraffin embedding technique. Hemoglobin, albumin, total protein, 
leukocyte count, cholesterol, triglycerides, HDL, glucose, estradiol and testosterone 
were measured.  The statistical analysis were made by S-Plus 8.0 software. The GL 
showed, during the 28 post-weaning days, lower results for Protein Efficiency Ratio 
(p <0.000) and CEA (p <0.000). At 250 days of life, the GL showed body weight (p 
<0.000) and MGV (p = 0.001) lower than those of the GC. The GL had higher 
hemoglobin (p = 0.019) albumin (p = 0.030), segmented leucocytes (p=0.023) and 17 
β-estradiol (+17%, p=0,001), and lower values for lymphocytes (p=0.016), cholesterol 
(-36%, p <0.000), triglycerides (-29%, p <0.000), HDL (-31%, p = 0.046), VLDL (-
30%, p = 0.028), and glucose (p = 0.004). The GL had higher average epithelial 
height (p = 0.001) and lower values for corpus spongiosum (p=0,001). Flaxseed 
and/or the seed components have an ability to reduce body weight gain, improve 
biochemical indicators and help to control risk factors associated with the 
development of chronic degenerative diseases. The seed also seems to delay the 
onset of physiological changes that occur in the prostate with aging. 

 
Key words: flaxseed, prostate, diet, rats. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A linhaça tem se destacado entre os alimentos saudáveis devido aos seus 

efeitos benéficos e ao poder de atuar na prevenção de doenças (OOMAH e MAZZA, 

2000). Além disso, a ingestão da semente reduz o peso e o índice de massa 

corporal (IMC) (DODIN et al, 2008). A linhaça vem sendo consumida por pessoas de 

todas as idades e gêneros, e mulheres gestantes ou na menopausa (WIESENFELD, 

2003). Em virtude da presença de componentes com atividades fisiológicas 

benéficas à saúde, além dos necessários à nutrição básica, a linhaça é incluída em 

uma das seguintes categorias: “alimentos funcionais”, “alimentos bioativos” e/ou 

“alimentos com atividade endócrina” (THOMPSON,1993; KURZER,1997; 

BRZEZINSK,1999; HASLER, 2000). 

 O uso diário da semente de linhaça fornece fibras, ácido graxo alfa linolênico 

e lignanas para uma dieta saudável (MORRIS, 2007). O aumento do consumo da 

semente e de seus produtos pela população está relacionado aos diversos 

benefícios na saúde e à prevenção de doenças que este alimento funcional oferece, 

tais como: ser fonte de ácidos graxos n-3, proporcionar proteção cardiovascular e 

atividade antiinflamatória (MORRIS, 2007). A semente também contribuí para uma 

menor relação omega-6/omega-3. Esta relação quando esta elevada, como é 

encontrada em dietas ocidentais, promove a patogênese de muitas doenças, 

incluindo a doença cardiovascular, a osteoporose, doenças inflamatórias e 

autoimunes, visto que níveis aumentados dos ácidos graxos poliinsaturados n-3 

(PUFA) exercem efeitos supressores (SIMOPOULOS, 2006). 

 Os fitoestrógenos são compostos funcional e estruturalmente semelhantes 

aos estrogênios dos mamíferos. As duas maiores classes encontradas na 

alimentação humana são as isoflavonas (dadizeína, genisteína e glicitina) e as 

lignanas (enterodiol e enterolactona) (VERHEUS et al., 2007). 
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A incidência e a mortalidade dos cânceres de próstata e mama são elevadas 

em países ocidentais, comparadas às dos países asiáticos, tal como Japão, que 

possuem alto consumo de fitoestrógenos (VERHEUS et al., 2007, LE MARCHAND 

et al., 1994, SEVERSON et al., 1989). O alto consumo de fitoestrógenos, dentre 

outros fatores, está relacionado com a proteção contra os cânceres hormônio-

dependentes (ADLERCREUTZ, 2002) e a doença cardiovascular (ANTHONY, 2002). 

Com base em estudos feitos no Japão, o baixo risco para este tipo de doença está 

associado ao fato da dieta conter elevadas quantidades de compostos protetores, 

tais como fitoestrógenos que interferem no metabolismo ou na ação hormonal 

(ADLERCREUTZ, 1990). Apesar destes benefícios, pesquisas epidemiológicas 

demonstraram que a incidência de disfunção erétil em homens com mais de 20 anos 

foi de quase 10% maior na população chinesa do que em americanos (BAI et al, 

2004; SELVIN et al, 2007). 

Um estudo realizado por Tarpila et al. (2002) recomendou o uso de 20% de 

linhaça em relação ao valor energético diário, para obtenção dos benefícios da 

oleaginosa, ratificando o crescente consumo pela população. Este fato tem 

levantado questionamentos em relação aos possíveis efeitos destes componentes 

sobre a saúde reprodutiva masculina (SPRANDO et al., 2000a). Esta oleaginosa 

contém substâncias que podem interferir no desenvolvimento do sistema reprodutor 

masculino, e pode exercer tanto efeitos protetores quanto adversos, dependendo da 

dose, do tempo de exposição e da fase da vida em que for administrada (TOU et al., 

1999). Os trabalhos publicados são controversos e avaliaram apenas o consumo da 

semente de linhaça por curto prazo. Surgiu assim a necessidade de se estudar os 

possíveis efeitos do consumo prolongado desta semente sobre o desenvolvimento 

corporal; sobre os parâmetros hematológicos, imunológicos e bioquímicos e sobre o 

sistema genital masculino. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 SEMENTE DE LINHAÇA 

 

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

Linaceae e é uma semente oleaginosa lisa, ovalada, pontiaguda e achatada. 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. Pode ser encontrada na natureza nas cores marrom-

avermelhada e dourada. A cor é determinada pela quantidade de pigmento, e quanto 

maior a quantidade de pigmento, mais escura será a semente. A cor é facilmente 

modificada pelas técnicas de cultivo (FREEMAN, 1995).  

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

usado para a produção do linho utilizado para a confecção de roupas. Da sua 

semente extrai-se o óleo, através de compressão a frio, para preservar suas 

propriedades; este óleo é usado na fabricação de tintas, resinas e na indústria 

alimentícia. A semente também é usada como complemento alimentar, devido às 

suas propriedades benéficas (BATELLO, 2005). 

No Brasil, o tipo mais encontrado é a linhaça marrom, cujo preço é menor que 

o da dourada, sendo esta última a mais comum na Europa (CANADIAN GRAIN 

COMMISSION, 2001). O maior produtor mundial de linhaça é o Canadá. Dentre os 

países da América do Sul, a maior parte da produção encontra-se na Argentina (80 

t/ano). O Brasil tem uma baixa produção (21 t/ano) quando comparado com os 

demais países (ACEITES E GRASAS, 2000 apud TURATTI 2000). 

A degradação da qualidade ocorre especialmente com a umidade ou calor 

excessivos, e pode ser reconhecida pelo odor e pela descoloração interna e/ou 

externa da semente. A semente de linhaça pode ser armazenada por mais de 12 

meses em ambientes com umidade entre 9 e 10% (COSKURNER e KARABABA, 

2007). 
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Diversos benefícios a saúde têm sido associados ao uso da semente de 

linhaça e/ou ao da sua farinha, tais como: proteção cardiovascular mediante a 

melhora do perfil lipídico (ZHAO et al., 2007), prevenção e tratamento do diabetes 

(HILPERT et al., 2007), diminuição no risco de câncer (TOUILLAUD et al., 2007), 

atividade antiinflamatória (DUPASQUIER et al., 2007), prevenção da osteoporose 

(GRIEL et al., 2007) e melhora da saúde da próstata (NEVEN, 2003). 

Devido às atuais limitações no consumo de peixe, o uso do ácido alfa 

linolênico de origem vegetal pode ser uma importante alternativa para assegurar 

concentrações plasmáticas e tissulares adequadas de ácido eicosapentaenóico 

(EPA) e ácido docosahexaenóico (DHA). A farinha da semente de linhaça ou seu 

óleo podem ser facilmente incorporados a itens da dieta como pães, cereais, 

muffins, margarinas e saladas (UNITED STATES FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION, 2006). A linhaça também contém lignanas, que não são 

encontrados nos peixes (PRASAD, 1997, KITTS et al, 1999). As lignanas são 

potentes antioxidantes (KITTS et al, 1999). Finalmente, a semente de linhaça 

contém fibras que são sabidamente benéficas no controle dos níveis circulantes de 

colesterol (DUPASQUIER et al, 2006). 

 

2.1.1 Composição nutricional 

 

A semente de linhaça é rica em lipídeos, proteínas e fibras dietéticas. Sua 

composição centesimal mostrou 41% de lipídeos, 28% de fibras (lignana e celulose), 

21% de proteína, 4% de resíduos e 6% de hidratos de carbono distribuídos entre 

ácidos fenólicos e açúcares (ZHENG, 2005). Contém potássio, cálcio, fósforo, 

magnésio, enxofre e vitaminas, sendo os principais componentes os ácidos graxos 

insaturados, as fibras alimentares e as lignanas. Destes 41% de lipídeos, 50-55% 

são compostos pelos ácidos graxos poliinsaturados alfa-linolênico (n-3 ou ALA), 15-

18% pelo ácido alfa-linoléico (n-6 ou AL) e 18% por ácidos graxos monoinsaturados 

ômega-9 (CARTER, 1993). A quantidade de calorias presentes em 100 gramas (g) 

de linhaça é de 396 Kcal, sendo 109 kcal advindas das proteínas e 287 kcal dos 

lipídios (TURATTI, 2001). 

 Com o aumento da demanda por proteínas de origem vegetal, a linhaça pode, 

tal como a soja, ser utilizada como uma fonte importante de proteínas (OOMAH e 
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MAZZA, 2000). Ambas as sementes possuem um perfil aminoacídico similar 

(OOMAH e MAZZA, 1993). 

 Sabe-se que as proteínas da dieta têm um efeito sobre várias doenças, 

incluindo as coronarianas, renais e neoplásicas. A principal proteína isolada da 

linhaça mostrou alto teor de aminoácidos como arginina, glutamina e aspartato 

(CHUNG, 2001). 

 A semente é pobre em carboidratos (açucares e amidos), fornecendo apenas 

1 g por 100 g, e contribui pouco para a ingestão total de carboidratos (MORRIS, 

2003). Dos 28% de fibras, as principais frações são a celulose, que é o principal 

material estrutural das paredes celulares; as mucilagens, polissacarídeos que se 

tornam viscosos ao serem misturados com água ou outros fluidos, e as ligninas, que 

contribuem para a rigidez das paredes celulares (WARRAND et al., 2005). A 

semente contém fibras solúveis e insolúveis, as quais aumentam o peso e a 

viscosidade do material digerido e diminuem o tempo de trânsito intestinal. Desse 

modo, as fibras ajudam a controlar o apetite e a glicose sanguínea, têm um efeito 

laxativo e reduzem os lipídeos sanguíneos. Dietas ricas em fibras podem reduzir o 

risco de doenças cardíacas, diabetes, câncer de cólon, obesidade e inflamação 

(BRENNAN, 2005; CORDAIN, 2005). 

 A linhaça contém três tipos de extratos fenólicos: ácidos fenólicos, flavonóides 

e lignanas. Os compostos fenólicos possuem diferentes funções, e alguns parecem 

ter efeitos antioxidantes e anticâncer em seres humanos (THOMASSET et al., 2006; 

OOMAH, et al., 1995). Os antioxidantes são substâncias capazes de prevenir os 

efeitos deletérios da oxidação, mediante a inibição da lipoperoxidação, o seqüestro 

de radicais livres e/ou a quelação de íons metálicos. Os antioxidantes podem ser 

divididos em duas classes: os que têm e os que não têm atividade enzimática. No 

primeiro grupo estão os compostos capazes de bloquear o início da oxidação, ou 

seja, as enzimas que removem as espécies reativas ao oxigênio. No segundo grupo 

estão os que interagem com as espécies radicalares e são consumidas durante a 

reação. Neste grupo incluem-se os antioxidantes naturais, como os compostos 

fenólicos (MOREIRA e MANCINI FILHO, 2003). Os compostos fenólicos presentes 

nos óleos extraídos da semente possuem fortes propriedades antioxidantes e, 

quando usados com alimentos processados que contêm lipídeos, podem ter um 

efeito positivo na redução da oxidação lipídica (MOREIRA, 1999), agindo ainda 

como redutores de oxigênio e quelantes de metais (DUARTE-ALMEIDA et al., 2006). 



20 

 

 Apesar do alto valor nutritivo da linhaça, é importante ressaltar que em sua 

composição existem fatores anti-nutricionais que podem causar efeitos adversos. A 

linatina pode interferir na absorção de vitamina B6, promovendo a sua deficiência; e 

os compostos cianogênicos e o ácido fítico podem quelar minerais como o zinco e o 

cálcio. Estas características podem resultar em deficiência de minerais e afetar o 

desenvolvimento ósseo (THOMPSON, 1993; OOMAH et al., 1992). O cálcio sérico 

mostrou-se reduzido num estudo realizado com ratas gestantes divididas em grupos 

que consumiram 13% e 26% de farinha de linhaça desengordurada, e 20 % da 

farinha completa. Já o consumo de 40% da farinha reduziu os teores de proteína 

sérica (WIESENFELD et al., 2003). 

 

2.1.2 Ácidos graxos essenciais 

  

Os ácidos graxos essenciais são ácidos graxos poliinsaturados (PUFAs) que 

apresentam duplas ligações cis, pertencentes à família ômega-3 ou ômega-6 (Figura 

1). Estes ácidos não podem ser produzidos pelo organismo humano, sendo obtidos 

pela dieta, pois não dispomos de enzimas para a sua síntese, embora possamos, a 

partir deles, produzir outros ácidos da mesma família, seja inserindo na cadeia 

carbônica um maior número de duplas ligações, por meio da ação de enzimas 

dessaturases, seja aumentando o número de átomos de carbonos da cadeia, pela 

ação de enzimas elongases (Figura 2) (SILVA; MURA, 2007). 

 

 

        Ácido graxo alfa-linolênico 18:3n-3 

 

        Ácido graxo linoléico 18:2 n-6 

 

                                                                     Fonte: INNIS, 2008. 

Figura 1 – Estrutura dos ácidos graxos essenciais. 
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Fonte: INNIS, 2008. 

Figura 2 – Esquema da dessaturação e elongação dos ácidos graxos linoléico 

(18:2n-6) e linolênico (18:3n-3). 

 

O ácido linoléico (AL; 18:2n-6) e o ácido alfa-linolênico (ALA; 18:3n-3) são 

ácidos graxos essenciais precursores de outros ácidos graxos, e importantes 

componentes das membranas celulares dos animais e das plantas. A conversão do 

ALA da dieta em EPA (ácido eicosapentaenóico; 20:5n-3) é limitada, visto que a 

eficácia da síntese do ácido graxo poliinsaturado (PUFA) n-3 diminui no final da 

cascata de conversão. Desse modo, a síntese de DHA (ácido docosahexaenóico; 

22:6n-3) a partir do ALA é ainda mais restrita que a do EPA. A presença de ácido 

linoléico reduz a síntese de EPA por competição, entre ambos, pelas enzimas 

dessaturases e elongases (SIMOPOULOS et al., 2000) da via das cicloxigenases e 

lipoxigenases (SIMOPOULOS, 2002). O ácido araquidônico (AA, 20:4n-6) produz 

eicosanóides da série 2, que são pró-inflamatórios e agregantes; enquanto que os 

eicosanóides derivados do EPA são menos inflamatórios e agregantes, sejam da 

série 3 (prostaglandinas e tromboxanos) ou da série 5 (leucotrienos) 
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(SIMOPOULOS, 1999). Outros fatores da dieta também influenciam a conversão, 

entre eles a razão entre poliinsaturados e gordura saturada, a quantidade de EPA, e 

o teor de ácidos graxos trans e proteína nos alimentos consumidos (SUGANO e 

IKEDA, 1996). A eficiência da conversão e os fatores que nela interferem podem ser 

importantes para a saúde humana (HARPER et al., 2006), em decorrência da 

importância do DHA para as membranas biológicas, retina, córtex cerebral, testículo, 

e dos efeitos (antitrombóticos e antiinflamatórios) do EPA sobre as artérias, os quais 

resultam do metabolismo dos eicosanóides (MUELLER e TALBERT, 1988). 

O consumo insuficiente de ácidos graxos n-3 diminui os níveis de DHA e 

aumenta os de ácidos graxos n-6 no cérebro. A diminuição do DHA no cérebro em 

desenvolvimento causa deficiência na neurogênese e no metabolismo dos 

neurotransmissores, e altera o aprendizado e a função visual em animais. As dietas 

ocidentais são pobres em ácidos graxos n-3, incluindo o ALA, que pode no entanto 

ser encontrado em óleos vegetais, e o DHA, cuja principal fonte é o peixe. Os teores 

de DHA no recém nascido e no lactente dependem da ingestão materna de DHA 

(INNIS, 2008). Alguns estudos epidemiológicos de caráter interventivo mostraram 

diminuição do risco de desenvolvimento neural e visual insuficiente mediante a 

suplementação materna com DHA e relacionaram o baixo consumo de DHA com o 

déficit neural (INNIS e FRIESEN, 2008; DUNSTAN et al., 2006). Dessa forma, 

existem evidencias suficientes para se concluir que o consumo materno de ácidos 

graxos é importante para a transferência do DHA ao bebê antes e após o 

nascimento, com possíveis implicações a curto e longo prazo para a função neural 

(INNIS, 2008). 

A relação de ácidos graxos n-6/n-3 parece ser importante para a produção de 

ótimos efeitos na saúde humana, sendo sugerida como ideal para a população geral 

a razão de 2-4:1 (SIMOPOULOS, 2002). O Instituto de Medicina dos Estados Unidos 

preconizou em 2002 uma razão de 5:1 para a população dos Estados Unidos e do 

Canadá. 

Aproximadamente 57% dos ácidos graxos totais da linhaça são compostos 

por ALA, enquanto que os ácidos graxos n-6 compreendem 16%. Assim, a semente 

contém uma quantidade de n-3 mais de três vezes superior à de n-6, apresentando 

uma relação n-6/n-3 do 0,3:1. Por comparação, a relação n-6/n-3 para o óleo de 

milho é de 58:1; para o óleo de soja, de 7:1; e para o óleo da canola, de 2:1 

(MORRIS, 2007). A linhaça ou os alimentos ricos em ALA, tal como ovos 
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enriquecidos com n-3, produzidos por galinhas alimentadas com linhaça, aumentam 

o consumo de n-3 e melhoram a relação n-6/n-3 da dieta (FERRIER et al., 1995). 

Um estudo recente demonstrou que a proporção de ácidos graxos poliinsaturados 

ω-6/ω-3 nos tecidos corporais pode ser diminuída através da suplementação com a 

semente de linhaça (ANDER et al, 2010). 

 

2.1.3 Lignanas 

 

As lignanas e seus compostos fenólicos são classificados como 

fitoestrógenos (ADLERCREUTZ et al., 1997). A linhaça é uma importante fonte 

dietética, pois contém 100 vezes mais lignana do que qualquer outro alimento 

(THOMPSON et al., 1991), e possui efeitos protetores devido ao fato de interferir no 

metabolismo dos hormônios sexuais endógenos (ADLERCREUTZ et al., 1988). O 

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

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), que são produzidos por ação da 

flora bacteriana no cólon (THOMPSON et al., 1991). 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 (SETCHELL e 

ADLERCREUTZ, 1988). Um estudo em seres humanos mostrou que a absorção no 

cólon ocorre entre 8-10 horas após o consumo da lignana e atinge a maior 

concentração sanguínea entre 7-10 horas depois. Deve-se moer ou triturar a linhaça 

para melhorar a biodisponibilidade das lignanas (KUIJSTEN et al., 2005). 

Um estudo realizado com 80 pessoas que consumiram semente de linhaça ou 

seu óleo em uma ou duas refeições diárias demonstrou que é possível obter 

aumentos significativos das concentrações séricas de EL e de ALA (TARPILA et al., 

2002). 

O ED e a EL possuem estruturas químicas semelhantes à do 17-β-estradiol 

(Figura 3), e podem ligar-se aos receptores de estrogênio (RE), porém com menor 

afinidade que o estrogênio endógeno (MIKSICEK, 1994). 

As lignanas ligam-se aos receptores de estrogênio da mesma forma que o 

estrogênio endógeno; esta ligação afeta a ação dos receptores e a resposta dos 

tecidos, tal como os do aparelho reprodutor. As lignanas são menos potentes que os 
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estrogênios, podendo agir como estrogênios fracos ou antagonizar a ação dos 

estrogênios, dependendo da presença do estrogênio endógeno (HUTCHINS; 

SLAVIN, 2003). 

Foram atribuídas às lignanas algumas ações específicas como, por exemplo, 

uma ação antioxidante que previne a formação de radicais livres (PRASAD, 1997); 

uma influência sobre os receptores das membranas (JACOBS et al., 2005); um 

estímulo à síntese da globulina ligadora dos hormônios sexuais, que diminui a 

concentração destes hormônios no plasma, reduzindo a sua atividade biológica 

(ADLERCREUTZ, 1995) e uma inibição da aromatase, enzima envolvida na 

produção de estrogênios (WANG, 2002). 

 

Figura 3 – Estruturas químicas 17β-Estradiol, ED e EL. 

 

 

                                         

Fonte: BEGUM et al., 2004. 

 

 

2.2 ENVELHECIMENTO, SISTEMA GENITAL MASCULINO E LINHAÇA 

 

 O envelhecimento resulta em um declínio progressivo nas funções de 

diversos órgãos promovendo alterações: no aparelho reprodutor, metabólicas, 

físicas e cognitivas (FONTANA; KLEIN, 2007). O risco do desenvolvimento de 

doenças do sistema genital masculino aumenta com o processo de envelhecimento 
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(BEGLEY et al., 2008), sendo esta a razão da busca por alternativas que possam 

melhorar a saúde desta população. A idade e hormônios esteróides são fatores de 

risco estabelecidos para as alterações da próstata. A hiperplasia benigna prostática 

(HBP) não ocorre em homens jovens e o câncer de próstata é raro neste grupo 

(BERRY et al., 1984). Com o envelhecimento os níveis séricos de testosterona 

diminuem em torno de 0,4 – 1,0% por ano (GRAY et al., 1991, MORLEY et al., 

1997). Homens idosos são frequentemente acometidos por doenças urológicas, 

como câncer de próstata, HBP, incontinência urinária, disfunção erétil e deficiência 

de androgênios (SCHULMAN, 2000). 

 De acordo com uma publicação de 1944 por Swyer a HBP desenvolve-se em 

alguns homens após os 45 anos enquanto que em outros homens o tamanho da 

próstata se mantém constante ou diminui com o avançar da idade. Embora exista 

uma abundante literatura que relaciona o aumento da próstata com a HBP, pouco se 

sabe sobre a sua atrofia. Em um estudo longitudinal de envelhecimento de Baltimore 

foi realizada a ressonância magnética pélvica em homens sem câncer de próstata. 

Foi demonstrado numa população com idade média de 58 anos, que após um 

seguimento de 4 anos o tamanho da próstata aumentou em 61,9% e permaneceu 

estável ou diminuiu em 38,1% dos homens. Sugerindo que as mudanças no 

tamanho da próstata durante o processo de envelhecimento são altamente variáveis. 

Embora a hiperplasia benigna da próstata seja comum, uma considerável proporção 

de homens idosos tem um tamanho da próstata estável ou decrescente. Mais 

pesquisas são necessárias para identificar o mecanismo subjacente para essas 

diferenças no crescimento da próstata (LOEB et al., 2009). 

 O câncer de próstata é uma das principais causas de doença e morte, 

representando no Brasil a segunda causa de óbitos por câncer em homens. A HBP é 

uma doença progressiva de alta prevalência, da qual há evidências histológicas em 

50% dos homens de 50 anos e em 90% dos de 80 anos de idade. Alguns estudos 

recentes sugerem que a inflamação prostática está envolvida na patogênese e na 

progressão de ambas as condições. De forma similar à HBP, a disfunção erétil é um 

problema comum no homem de idade; entretanto, as alterações dos seios 

cavernosos que ocorrem com a progressão da idade continuam não elucidadas 

(COSTA; VENDEIRA, 2008; MAGEE; ROWLAND, 2004; DE NUNZIO et al, 2011). 

 Acredita-se que a dieta é um fator que influencia o risco de desenvolver 

doenças e que um grupo de compostos, os fitoestrógenos, consumidos com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Schulman%20CC%22%5BAuthor%5D


26 

 

freqüência pela população asiática, parece estar relacionado a esta proteção, uma 

vez que foram encontradas concentrações plasmáticas e urinárias de fitoestrógenos 

muito mais elevadas nas áreas onde a incidência dessas doenças é baixa (MAGEE; 

ROWLAND, 2004). 

A próstata é uma das glândulas acessórias do sistema reprodutor masculino, 

localizada na base da bexiga e pesando em torno de 20 g em um homem adulto. A 

principal função deste órgão relaciona-se à elaboração de uma secreção que ajuda 

manter a função dos espermatozóides, formando o sêmen. O crescimento e o 

desenvolvimento da próstata são controlados por hormônios sexuais. Especula-se a 

possibilidade de que a dieta e outros fatores nutricionais maternos modulem o 

desenvolvimento de alterações na próstata, décadas depois do nascimento 

(CLINTON; GIOVANNUCCI, 1998). 

A testosterona, o principal andrógeno da circulação, é a responsável pelo 

desenvolvimento e a manutenção das características sexuais masculinas e do 

estado anabólico de tecidos. É sintetizada a partir do colesterol (fig. 4) por uma 

seqüência de reações enzimáticas no interior das células de Leydig, localizadas no 

interstício do testículo maduro (KNOBIL; NEILL, 1988). O colesterol utilizado para a 

síntese de testosterona pode ser obtido pelas células de Leydig mediante síntese de 

novo, predominantemente através de ésteres de colesterol armazenados na matriz 

intracelular, ou a partir do colesterol extracelular presente nas lipoproteínas de baixa 

densidade (LDL) (KNOBIL e NEILL, 1988). 

A testosterona é secretada durante três épocas da vida: no primeiro trimestre 

da vida intra-uterina, transitoriamente; na vida neonatal; e continuamente, após a 

puberdade. O nível de testosterona produzido pode ser calculado pela depuração 

metabólica, pela média dos níveis de testosterona circulante, pela diferença 

arteriovenosa testicular ou pela taxa de fluxo testicular (GEBARA et al., 2002). 
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Figura 4 – Biossíntese de testosterona (KNOBIL e NEILL, 1988). 

 

A conversão da testosterona no mais potente dos andrógenos intracelulares, 

a 5α-diidrotestosterona (DHT), pela ação da 5 α-redutase, ocorre no tecido testicular 

assim como no prostático. Dois tipos de 5 α-redutases foram identificados. A 5 α-

redutase tipo I encontra-se na maioria dos tecidos, enquanto a 5 α-redutase do tipo II 

predomina nos tecidos genitais, incluindo a próstata (LABRIE et al., 1992). Em um 

estudo em que se administrou um inibidor específico da 5 α-redutase tipo II para 

homens em tratamento da hiperplasia prostática benigna (HPB), os níveis séricos de 

DHT diminuíram cerca de 70%, enquanto os níveis prostáticos diminuíram entre 85 e 

90% (BARTSCH et al., 2000). A quantidade remanescente de DHT na próstata foi o 

resultado da ação da isoenzima tipo I. 

A DHT intracelular é metabolizada em uma reação reversível para 3α, 17β-

androstenediol (3 α-diol) ou para 3β, 17β-androstenediol (3 β-diol). A enzima 

responsável por esta via de inativação é a 3 β-hidroxiesteróide desidrogenase tipo II. 

O 3 β-diol é por fim convertido irreversivelmente a esteróides inativos hidrossolúveis, 
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através da ação da 3 β diol hidroxilase (Figura 5) (MARTIN et al., 2001; WEIHUA et 

al.,2002). 

 

 

 

(WEIHUA et al.,2002). 

Figura 5 – Relações entre andrógenos e seus inibidores na regulação do 

crescimento prostático.  

 

O crescimento da próstata é regulado por hormônios androgênios e 

estrogênios. A próstata é altamente dependente de andrógenos para seu o 

crescimento. Já os estrogênios podem controlar a função normal e o crescimento 

patológico da glândula (EVANS et al., 1995). Dessa forma, os componentes da 

semente de linhaça com ação semelhante às do 17-β estradiol, ED e EL, podem 

atuar na inibição da aromatase e/ou da enzima 5α-redutase que converte a 

testosterona em DHT (EVANS et al., 1995). O DHT é o mais ativo agonista dos 

receptores de testosterona, sendo também convertida, em menor proporção, por 

aromatização, a estradiol (GEBARA et al., 2002). 

Na próstata, o receptor de estrogênio β (ERβ) parece ser o mais importante 

fator na regulação das alterações morfológicas dependentes de hormônios 

(WEIHUA et al., 2002; WEIHUA et al., 2001). Os fitoestrógenos são mais seletivos 

para estes receptores (COWARD et al., 1993). 

 A testosterona tem papel fundamental na fisiologia prostática. Neste órgão ela 

é convertida a diidrotestosterona(DHT) pela enzima 5 α-redutase. Tanto a 

testosterona quanto a DHT ligam-se aos receptores do andrógeno, promovendo a 

proliferação das células epiteliais e/ou a manutenção do seu estado diferenciado. A 
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DHT é normalmente convertida a 5 α-androstane 3 β, 17 β diol, pela enzima 3 β-

hidroxiesteroide desidrogenase tipo II (3HSD). O 5 α-androstane 3 β, 17 β diol liga-

se ao receptor de estrógenos, competindo com o estrógeno circulante e impedindo a 

sua atividade proliferativa. O excesso desta substância é processado pela enzima 3β 

diol hidroxilase (CYP7B1) a 6 α e 7 α trióis, que são então eliminados. Nos machos, 

o estrógeno circulante origina-se da ação da enzima aromatase sobre a testosterona 

(Figura 5, WEIHUA et al.,2002). 

Um estudo caso-controle comprovou a associação entre o alto consumo de 

alimentos ricos em fitoestrógenos e a diminuição do risco de câncer de próstata 

(HEDELIN et al., 2000). 

Tou et al. (1998) ofertaram 10% de linhaça a ratas durante o período de 

gestação e lactação e verificaram maior peso relativo da próstata dos filhotes 

machos. Em outro estudo, em que ratas consumiram 20% de linhaça durante a 

gestação e a lactação e no qual a prole foi mantida sob a mesma dieta por 70 dias, 

verificou-se uma diminuição no peso da próstata da prole, o que vai de encontro aos 

resultados encontrados por Tou et al. (SPRANDO et al., 2000). 

Freeman et al. (2000) examinaram as concentrações de ácidos graxos no 

tecido prostático, relacionando-as com a prevalência de características 

histopatológicas associadas ao risco de câncer invasivo e sua progressão. Foram 

avaliados 49 homens submetidos à prostatectomia radical para o câncer de próstata 

localizado. As altas concentrações de PUFAs relacionaram-se a um quadro 

histopatológico compatível com doença menos agressiva e invasiva. Os resultados 

encontrados por estes autores sugerem que os ácidos graxos essenciais auxiliam a 

regulação da carcinogênese da próstata nos seres humanos. Um mecanismo 

biológico plausível, pelo qual os ácidos graxos essenciais podem promover ou inibir 

o fenótipo metastático, seria o metabolismo dos eicosanóides. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

O consumo de alimentos ricos em fitoestrógenos, tal como a linhaça, tem 

aumentado, devido aos efeitos quimioprotetores desta semente, especialmente os 

relacionados ao sistema cardiovascular. Deve-se ressaltar, porém, que a semente, 

além de apresentar em sua composição ácidos graxos ômega-3, apresenta outros 

componentes como o diglicosídio secoisolariciresinol, que possui capacidade de 

ligar-se aos receptores de estrogênio, interferindo no balanço hormonal e no 

crescimento e desenvolvimento do sistema reprodutor masculino. Não há estudos 

sobre o consumo prolongado desta semente, o que torna importante avaliar se este 

consumo promove ou não alterações no desenvolvimento corporal; indicadores 

hematológicos, imunes e bioquímicos e na histoarquitetura do sistema reprodutor 

masculino de ratos Wistar na idade adulta. 
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4 HIPÓTESE  

 

 O consumo prolongado da semente de linhaça promove alterações nos 

indicadores de peso, hematológicos, imunológicos e bioquímicos. O consumo 

promove ainda modificações na morfologia do sistema reprodutor de ratos Wistar, 

retardando o aparecimento de alterações fisiológicas que ocorrem com o 

envelhecimento e a idade. 
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5 BENEFÍCIOS ESPERADOS 

 

Espera-se que os resultados encontrados neste estudo possam elucidar 

algumas questões relativas à segurança do consumo prolongado da farinha da 

semente de linhaça, principalmente no que diz respeito ao sistema reprodutor 

masculino, mas também aos parâmetros hematológicos, bioquímicos e imunológicos 

e à deposição de gordura visceral. E que estes resultados contribuam para um 

posicionamento mais seguro com relação à suplementação da linhaça, utilizada 

como um alimento funcional, fonte de fitoestrógenos e de ácidos graxos essenciais, 

na prevenção de doenças. 
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6 OBJETIVOS 

6.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar os efeitos do consumo prolongado de uma dieta contendo semente de 

linhaça como fonte exclusiva de fibras e ácidos graxos essenciais sobre: o 

desenvolvimento corporal; os parâmetros hematológicos, imunológicos e 

bioquímicos e a morfologia do sistema reprodutor de ratos Wistar adultos. 

 

6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar nos ratos do grupo linhaça e controle: 

 O desenvolvimento corporal através do Coeficiente de Eficácia Alimentar, do 

Protein Efficiency Ratio, do índice de crescimento e da massa de gordura visceral; 

 Os parâmetros hematológicos através da mensuração das concentrações de 

hemoglobina, albumina, proteínas totais e hematócrito;  

 Os parâmetros bioquímicos através da mensuração das concentrações de 

glicose e perfil lipídico;  

 Os indicadores imunológicos através da contagem diferencial de leucócitos; 

 O balanço hormonal, através da aferição dos teores de estradiol e 

testosterona; 

 A morfologia da próstata pela mensuração da área da luz alveolar da próstata 

e da altura epitelial da próstata;  

 Avaliar a morfologia dos pênis nos ratos do grupo linhaça e controle, mediante 

a mensuração da área do corpo cavernoso, da área do corpo esponjoso e da 

espessura da túnica albugínea. 
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7 MATERIAL E MÉTODOS 

 

7.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL 

 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa 

Animal da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal 

Fluminense (UFF), sob o Nº 00105-09. Todos os procedimentos seguiram as normas 

da Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL). 

Foram utilizados ratos Wistar fêmeas provenientes da colônia do Laboratório 

de Nutrição Experimental (LabNE) da UFF, nulíparas, com 90 dias de idade, 

acasaladas na proporção de 3 fêmeas para 1 macho, recebendo ração comercial 

(23% de proteína, Nuvilab®, Nuvital Ltda, Paraná, Brasil). O peso e o consumo de 

ração foram aferidos 3 vezes na semana. Todos os animais foram mantidos em 

biotério com temperatura (21-23°C) e ciclo claro escuro (12/12h) controlados, 

recebendo água e ração ad libitum. 

Após o parto, as mães foram aleatoriamente divididas em 2 grupos durante o 

período de lactação: 

-Grupo Controle (GC), recebendo ração à base de caseína, com 17% de 

proteína. 

-Grupo Linhaça (GL), recebendo ração à base de caseína, com 17% de 

proteína, adicionada de 25% de semente de linhaça. 

No dia do parto, a ninhada foi ajustada para seis filhotes, número que confere 

maior desempenho à lactação (FISHBECK e RASMUSSEN, 1987). 

Ao desmame, 12 filhotes machos de cada grupo continuaram recebendo as 

rações experimentais dos seus grupos de origem (porém com 10% de proteína, AIN-

93M) até a idade adulta, quando foram sacrificados aos 250 dias de vida. 
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7.2 RAÇÕES EXPERIMENTAIS 

 

A semente foi triturada em liquidificador para obtenção da farinha, que foi em 

seguida pesada e ensacada, para ser imediatamente usada na confecção da ração. 

As rações experimentais preparadas no LABNE eram isocalóricas, com 17% de 

proteína (American Institute of Nutrition-93G), adicionadas de misturas de vitaminas 

e minerais segundo as normas do Committee on Laboratory Animal Diets, 1979, 

modificadas segundo as recomendações do American Institute of Nutrition (AIN)-93, 

garantindo que cada nutriente exerça suas funções específicas (REEVES, 1993) 

durante o período de lactação. A ração ofertada ao Grupo Linhaça tinha uma 

concentração de 25% de semente de linhaça, cujo objetivo era suprir todo o aporte 

recomendado de fibra. Os ingredientes das rações experimentais (tabela 1) foram 

pesados e homogeneizados em batedeira industrial Hobart® (São Paulo, SP, Brasil), 

com água fervente para gelatinização do amido. A massa obtida foi transformada em 

pellets e seca em estufa ventilada (Fabbe-Primar® n°171, São Paulo, SP, Brasil) a 

60°C por 24h e, após identificação, armazenada sob refrigeração até o uso. Após a 

fase de lactação, os ratos receberam dietas contendo 10% de proteína, segundo a 

AIN-93M (tabela 2). 
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Tabela 1- Composição de cada 100g das rações utilizadas no ensaio durante a 

fase de lactação (17% de proteína: AIN-G). 

Nutrientes Caseína (g)            Linhaça (g) 

 Caseína1 20 14,11 

Linhaça2 0 25 

Amido3 52,95 45,84 

Açúcar Refinado4 10 10 

Mistura de Minerais AIN 93G1 3,50 3,50 

Mistura de Vitaminas1 1 1 

Óleo de soja5 7 0 

Celulose6 5 0 

Bitartarato de Colina1 0,25 0,25 

Cistina1 
Tert-Butil hidroquinona 

0,30 
0,0014 

0,30 
0,0014 

Total 100 100 

Os ingredientes utilizados no preparo das dietas foram fornecidos por: 
1 

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

2
 Arma Zen Produtos Naturais Ltda (Rio de Janeiro, RJ, Brasil); 

3 
Maisena da Unilever 

Bestfoods Brasil Ltda (Mogi Guaçu, SP, Brasil); 
4
 União (Rio de Janeiro, RJ, Brasil); 

5
Liza da Cargill Agricultura 

Ltda (Mairinque SP, Brasil); 
6
 Microcel da Blanver Ltda (Cotia, SP, Brasil). 

 

Tabela 2- Composição de cada 100g das rações utilizadas no ensaio após a fase 

de lactação (10% de proteína: AIN-M). 

Nutrientes Caseína (g)             Linhaça (g) 

 Caseína1 11,8 5,9 

Linhaça2 0 25 

Amido3 61,2 54,1 

Açúcar Refinado4 10 10 

Mistura de Minerais AIN 93G1 3,50 3,50 

Mistura de Vitaminas1 1 1 

Óleo de soja5 7 0 

Celulose6 5 0 

Bitartarato de Colina1 
0,30 0,30 

Cistina1 
Tert-Butil hidroquinona 

0,30 
0,002 

0,30 
0,002 

Total 100 100 

Os ingredientes utilizados no preparo das dietas foram fornecidos por: 
1 

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

2
 Arma Zen Produtos Naturais Ltda (Rio de Janeiro, RJ, Brasil); 

3 
Maisena da Unilever 

Bestfoods Brasil Ltda (Mogi Guaçu, SP, Brasil); 
4
 União (Rio de Janeiro, RJ, Brasil); 

5
Liza da Cargill Agricultura 

Ltda (Mairinque SP, Brasil); 
6
 Microcel da Blanver Ltda (Cotia, SP, Brasil). 
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         Figura 6 - Dietas experimentais utilizadas durante o período de lactação. 

 

 

7.3 ANÁLISE QUÍMICA DOS PRODUTOS CONSTITUINTES DAS RAÇÕES 

 

Para a análise química das rações, foram mensurados a umidade, o teor de 

cinzas, o extrato etéreo, as proteínas e os carboidratos, conforme detalhado abaixo. 

As dosagens foram realizadas em triplicata, sendo registrada a média encontrada. 

 

Composição Centesimal: 

• Umidade: foi determinada por gravimetria, em estufa a 105° C, até a obtenção de 

peso constante (AOAC, 1984). 

• Cinzas: A fração cinza, ou resíduo mineral fixo, foi determinada por gravimetria, 

utilizando-se mufla a 550° C (AOAC,1984). 

• Extrato etéreo: A fração lipídica, ou extrato etéreo, foi determinado utilizando o 

extrator de Soxhlet, utilizando como solvente o éter etílico e o éter de petróleo 

(AOAC, 1984). 

• Proteína: foi feita pelo método de Micro-Kjeldahl para nitrogênio total, onde o fator 

6,25 foi utilizado para a conversão em proteína, a partir do percentual de nitrogênio 

encontrado nas dietas em estudo. 

• Fração Nifext: A determinação da fração Nifext, que corresponde aos carboidratos, 

foi realizada pela diferença, após a determinação das frações anteriores. 

 

 

 

 

 

Ração Caseína Ração Linhaça 
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7.4 AVALIAÇÃO DO VALOR BIOLÓGICO DAS RAÇÕES 

 

Para avaliação do valor biológico das rações, foram utilizados os seguintes 

índices: 

 

Protein Efficiency Ratio (PER): Este método mede o quociente entre o ganho de 

peso (g) e a quantidade de proteína ingerida (g) por um grupo de animais 

alimentados durante 28 dias após o desmame com uma dieta contendo a proteína 

em estudo. Assumindo-se que ocorre uma variação do total de proteína corporal em 

decorrência de diferenças na qualidade protéica de dietas, é comum medir-se a 

variação da massa corporal como um reflexo do efeito global da proteína ingerida 

(ANGELIS, 1995). 

Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA): Determina o aumento de peso corporal 

promovido por um grama de ração ingerida, sendo determinado pela relação entre a 

variação do peso (VP) dos animais e a ração consumida durante 28 dias 

(MADRUGA et al., 2004). 

 

Índice de Crescimento (IC): Este método mede o quociente entre o ganho de peso 

(g) e a quantidade de proteína ingerida (g) por um grupo de animais alimentados 

com uma dieta contendo a proteína desde os 28 dias pós-desmame até o final do 

ensaio (ANGELIS, 1995; SOARES et al, 2005). 

 

 

Para tal, foram coletados durante o experimento: 

O peso dos animais: Todos os animais foram pesados no início do ensaio 

biológico e, a partir deste momento, a cada 2 dias, durante todo o experimento. As 

pesagens foram efetuadas em balança digital, marca Gehara, modelo Balança 

Eletrônica, com precisão de 0,05 g. 

A ração Consumida: As rações consumidas foram controladas a cada dois 

dias, sendo as pesagens efetuadas em balança digital, marca Gehara, modelo 

Balança Eletrônica, com precisão de 0,05 g. 
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7.5 MÉTODOS BIOQUÍMICOS 

 

           Coleta de sangue e preparo das amostras 

 

  Os ratos foram anestesiados com injeção intraperitoneal de 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 com e sem EDTA. O sangue com EDTA foi empregado para 

determinação da hemoglobina e do hematócrio; o sangue sem reagentes para a 

dosagem da fração lipídica e hormonal. O sangue coletado sem EDTA foi 

centrifugado (centrífuga Sigma) a 3500 rpm durante 15 minutos para a obtenção do 

soro, que foi armazenado a -20oC. As análises da hemoglobina, albumina, proteínas 

totais, colesterol, triglicerídeos e HDL foram realizadas mediante a utilização de kits 

da BIOCLIN (Indústria Quibasa – Química Básica Ltda/ Belo Horizonte-MG). Para as 

determinações hormonais foram utilizados kits comerciais específicos para cada 

hormônio. A medida da glicose foi realizada por fitas de teste através do glicosímetro 

da marca Accu-Chek Active (Roche Diagnostics, Alemanha). 

  

7.5.1 Indicadores Hematológicos 

           Hemoglobina (Hb g/dL) 

  A hemoglobina foi determinada na amostra de sangue total, pelo método da 

cianometahemoglobina modificada. A leitura foi realizada em espectrofotômetro 

(Spec20MV) em 540 nanômetros (nm). Em seguida, fez-se o cálculo da 

hemoglobina: Hemoglobina g%= (densidade óptica do sangue testado/densidade 

óptica do sangue padrão) X Fator de calibração (LIMA et al, 1977). 

 

  Hematócrito (Ht%) 

  O hematócrito foi determinado na amostra de sangue total (com EDTA), 

utilizando-se a técnica do microhematócrito, por meio de microcapilares 

descartáveis. Estes microcapilares foram centrifugados (centrífuga Sigma) durante 

15 minutos a 3500 rpm (LIMA et al, 1977). Em seguida, fez-se a leitura em escala 

graduada em percentuais para o Ht% (LIMA et al, 1977). 
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  Proteínas totais (g/dL) 

  A concentração de proteínas totais foi determinada nas amostras de soro, 

utilizando-se o método do biureto em teste colorimétrico (Miller et al.; 1977). A leitura 

foi realizada em espectrofotômetro (Spec 20 MV) em 545 nanômetros (nm). Em 

seguida aplicou-se o cálculo: Proteínas Totais (g/dL) = (Absorbância da 

Amostra/Absorbância do Padrão) X 4. 

 

  Albumina 

  O teor de albumina no soro foi determinado utilizando-se o método do verde 

de bromo cresol (MILLER et al., 1997). Após leitura em espectrofotômetro (Spec 20 

MV) em 630 nanômetros (nm) aplicou-se o cálculo para determinação de albumina: 

Albumina (g/dL) = (Absorbância da Amostra / Absorbância do Padrão) X 3,8. 

 

7.5.2 Indicadores Imunológicos 

 Contagem diferencial de leucócitos 

 Para contagem diferencial de leucócitos foi utilizada a técnica do esfregaço 

sanguíneo, sendo as lâminas coradas através do kit Instant-Prov (Newprov). Os 

diferentes tipos celulares foram contabilizados por contador manual ELO´S com 

teclas correspondentes a cada tipo de célula (Dacie; Lewis, 2001).  

 

7.5.3 Indicadores Bioquímicos 

  Métodos de análise da fração lipídica (colesterol, triglicerídeos e HDL) 

 Para a análise de cada indicador bioquímico foi realizada, em média, 2 

repetições para cada amostra do soro obtido de cada animal. A quantificação do 

volume das amostras foi realizada mediante o emprego de pipetas automáticas de 

precisão com volume ajustável (Kacil) e ponteiras descartáveis. Em seguida, as 

leituras foram feitas em espectrofotômetro (Spec 20MV) ajustado para a faixa em 

nanômetros específica para cada indicador (LIMA et al, 1977). 

 

  Métodos de análise do VLDL  

  A concentração do colesterol VLDL foi calculada segundo a equação de 

Friedewald et al.(1972). Onde: 

           Colesterol VLDL = triglicerídeos / 5 
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7.5.4 Indicadores Hormonais 

  Estradiol e Testosterona 

 O estradiol e testosterona foram determinados através do método de 

quimioluminescência (Immulite 2000/PPC/H2967, Siemens, Los Angeles, USA). 

 

 

7.6 MASSA DE GORDURA VISCERAL (MGV)  

 

  No momento em que os animais foram sacrificados, pesaram-se em balança 

analítica (Bosch S2000) as gorduras retroperitoneal, mesentérica e epididimal. 

 

 

7.7 ANÁLISE HISTOMORFOMÉTRICA DA PRÓSTATA E DO PÊNIS 

 

As próstatas foram coletadas no momento em que os animais foram 

sacrificados, e pesadas em balança analítica, sendo depois imediatamente fixadas 

em formol tamponado a 10% por 24 horas. 

 

 Quantificação da área da luz alveolar e da altura epitelial da próstata 

Estes órgãos foram, em seguida, processados pela técnica padrão para 

inclusão em parafina. Foram feitos cortes de 5 micrômetros, corados com 

hematoxilina e eosina (BANCROFT; COOK, 1994). Para medir as áreas alveolares 

na próstata, as imagens foram captadas em um microscópio estereoscópico, o que 

possibilitou a captura de praticamente toda a área do corte, facilitando os 

procedimentos de morfometria. As imagens foram binarizadas para evidenciar a 

área alveolar em branco. Captaram-se em seguida imagens do epitélio de 50 

alvéolos de cada próstata, sendo as células medidas em quatro pontos diferentes 

por cada alvéolo. Todas as imagens foram digitalizadas em arquivos tiff. As imagens 

captadas foram analisadas com o auxílio do software ImageJ (National Institutes of 

Health, USA), com o qual se pode obter os dados relativos à área da luz alveolar 

média, à área total e à altura epitelial. 
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Figura 7 - Imagem binarizada da próstata, para observar a área alveolar. 

 

 

Figura 8 - Imagem do epitélio prostático. As células foram medidas em quatro pontos 

diferentes por cada alvéolo. 
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Os pênis foram coletados no momento do sacrifício dos animais e 

imediatamente fixados em formol tamponado a 10% por 24 horas. 

 

 Quantificação da área do corpo cavernoso e esponjoso  

 

 As imagens destinadas à análise e quantificação bidimensional foram obtidas 

com objetiva de 5x, em um microscópio óptico Olympus acoplado a uma câmera de 

vídeo Sony CCD, sendo a imagem dos campos microscópicos (representando todo 

o corpo cavernoso) transferida para um monitor Sony KX14-CP1. Para cada animal, 

três lâminas foram analisadas, totalizando assim 30 campos por cada grupo. As 

imagens foram analisadas e a área dos corpos cavernoso e esponjoso delimitadas 

manualmente com o mouse (Figura 9) e quantificadas utilizando-se o programa 

ImageJ (National Institutes of Health, USA). 

  

 

Figura 9 - Imagem do pênis. A área dos corpos cavernoso e esponjoso foi delimitada 

manualmente com o mouse. 
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 Quantificação da espessura da túnica albugínea 

 

 As imagens destinadas à análise e quantificação bidimensional da túnica 

albugínea foram obtidas com objetiva de 10x, em um microscópio óptico Olympus 

acoplado a uma câmera de vídeo Sony CCD, sendo a imagem dos campos 

microscópicos digitalizada em arquivos TIFF. Para cada animal, 1 lâmina foi 

analisada. As imagens foram analisadas e as medidas lineares tomadas 

manualmente com o mouse em quatro pontos distintos de cada lâmina (norte, sul, 

leste, oeste; Figura 10), totalizando assim 40 medidas por cada grupo. 

Posteriormente, estas foram quantificadas utilizando-se o programa ImageJ 

(National Institutes of Health, USA). 

 

 

Figura 10 - Imagem do pênis. Medidas lineares feitas manualmente em quatro 

pontos distintos de cada lâmina. 
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7.8 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

  

Os dados foram apresentados sob a forma de média±desvio padrão. A 

distribuição normal dos valores encontrados foi avaliada através do teste de 

Kolmogorov-Smirnov. Verificando-se a normalidade dos dados, estes foram 

comparados por meio do teste t Student para amostras independentes. Nos 

resultados que não apresentaram distribuição normal, aplicou-se o teste não 

paramétrico de Wilcoxon. A significância em todos os testes foi estabelecida ao nível 

de p  0,05. As análises estatísticas foram realizadas pelo programa S-Plus 8.0. 
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8 RESULTADOS 

 

Composição Centesimal das Rações Experimentais 

 As médias dos valores encontrados na composição centesimal das rações 

preparadas para o ensaio estão apresentadas na tabela 3. 

 

Tabela 3 - Composição centesimal da semente de linhaça e das rações 

experimentais (17%), representada em g∕100g de dieta. 

 

Os valores apresentados correspondem à média de três determinações. * calculado 

pela diferença. 

 

 

 

Composição 

química 

Semente de 

linhaça 
Linhaça 17% Caseína 17% Linhaça 10% Caseína 10% 

Umidade % 6,10 7,99 8,74 6,08 5,49 

Proteína % 23,46 19,00 19,68 11,32 11,44 

Extrato Etéreo % 34,87 7,71 6,54 11,7 7,79 

Cinzas % 3,32 0,07 0,06 0,08 0,07 

Carboidratos %* 32,25 65,22 64,98 70,82 75,21 

Valor calórico 

(Kcal/100g) 
414,11 406,27 397,53 433,86 416,71 
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Avaliação do valor biológico das rações 

 

 Na avaliação do valor biológico das rações utilizadas neste ensaio 

verificamos que o GL apresentou, durante os 28 dias pós desmame, resultados 

inferiores em relação ao PER (p<0,000) e ao CEA (p<0,000) (Tabela 4). O consumo 

de ração (p<0,000) e de proteína (p<0,000) durante este período foi 

significativamente inferior no GL. O consumo acumulado foi diferente até os 250 

dias de vida (Tabela 4). Com relação ao IC, ambos os grupos se comportaram de 

modo similar (Tabela 4). Aos 250 dias de vida, o GL apresentou peso corporal 

menor do que o do GC (Tabela 4). 

 

Tabela 4- Efeito das dietas sobre o Protein Efficiency Ratio, o Coeficiente de 

Eficácia Alimentar, o consumo acumulado de ração e de proteína, o índice de 

crescimento e o peso corporal final dos animais. 

 GL (n=12) GC (n=12) P valor 

Protein Efficiency Ratio 3,02±0,33 3,84±0,14  p<0,000 

Coeficiente de Eficácia 

Alimentar 
0,30±0,034 0,38±0,014 p<0,000 

Consumo acumulado 

de ração (g) 
3318,06±205,90 3929,76±268,74 p<0,000 

Consumo acumulado 

de proteína (g) 
331,81±20,59   392,98±26,87  p<0,000 

Índice de crescimento 1,56±0,21 1,65±0,14 p=0,276 

Peso corporal final (g) 522,36±54,29                654,18±77,24               p<0,000 

GC = grupo-controle; GL = grupo linhaça 

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

 

 

 O gráfico 1 mostra a evolução do peso corporal dos ratos desde o parto até o 

21º dia de vida. O gráfico 2 apresenta a evolução do peso corporal, e o gráfico 3 

mostra o consumo dos ratos desde o período pós-lactação até os 250 dias de vida, 

momento em que foram sacrificados.  
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Gráfico 1- Evolução do peso corporal (g) dos animais desde o parto até 21 dias de 

vida. 

 

Sendo GC- grupo controle, GL – grupo linhaça 

 

Gráfico 2- Evolução do peso corporal (g) dos animais desde o 22º até os 250 dias de 

vida. 

 

Sendo GC- grupo controle, GL – grupo linhaça. 
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Gráfico 3- Consumo (g) dos animais desde o 22º até os 250 dias de vida. 

 

Sendo GC - grupo controle, GL – grupo linhaça. 

 

Com relação à massa de gordura visceral, o GL apresentou uma redução de 

44% (GL = 40,29±10,95 g; GC = 71,97±22,20 g; p=0,0016). Esta redução se 

manteve mesmo após o cálculo da MGV relativa, -29% (GL = 7,66±1,69 g/100 g 

peso corporal; GC = 10,81±2,27g/100 g peso corporal; p= 0,0016). 

 

Gráfico 4- Massa de gordura visceral (g) e massa de gordura visceral relativa 

(g/100 g peso corporal) dos animais ao final do experimento. 

 

Sendo GC- grupo controle, GL – grupo linhaça, rel – relativa. 
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Análises bioquímicas 

 

Verifica-se na Tabela 5 que o GL apresentou valores maiores de hemoglobina 

(p=0,019). Não se observaram alterações no percentual do hematócrito, nem 

tampouco nas proteínas totais, aos 250 dias de vida. Encontrou-se um maior teor de 

albumina (p=0,030) no grupo alimentado com a ração contendo 25% de semente de 

linhaça. 

 

Tabela 5 - Efeito das dietas sobre os indicadores hematológicos dos animais, ao 

final do experimento. 

 GL (n=12) GC (n=12) P Valor 

Hemoglobina (g/dL)  13,20±1,24 11,89±1,23 p=0,019 

Hematócrito (%)  42,27±4,34 38,60±4,78 p=0,081 

Albumina (g/dL)  3,94±0,26 3,42±0,69 p=0,030 

Proteínas Totais (g/dL)  6,85±0,78 6,64±0,35 p=0,425 

GC = grupo-controle; GL = grupo linhaça 

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

 

 

 Na tabela 6 estão demonstrados os resultados da contagem diferencial de 

leucócitos dos ratos ao final do experimento. Foi observado menor percentual de 

linfócitos (p=0,016) nos ratos do GL e maior percentual de leucócitos segmentados 

(p=0,023)  quando comparados ao GC. Não foram verificadas diferenças nas médias 

em nenhum dos seguintes parâmetros analisados: bastões, monócitos, basófilos e 

mielócitos. 
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Tabela 6 - Efeito das dietas sobre a contagem diferencial de leucócitos dos animais 

ao final do experimento. 

 GL (n=12) GC (n=12) P Valor 

Linfócitos (%) 66,71±8,98 79,27±10,37 p=0,016 

Segmentados (%) 26,00±10,38 13,73±8,05 p=0,023 

Bastões (%) 2,00±1,41 2,45±1,86 p=0,744 

Monócitos (%) 4,57±2,23 3,91±3,56 p=0,634 

Basófilos (%) 0,71±1,88 0,27±0,65 P=0,828 

Mielócitos (%) 0±0 0,36±0,67 P=0,130 

GC = grupo-controle; GL = grupo linhaça 

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

 

 

 Verifica-se na Tabela 7 que o grupo linhaça apresentou alterações em todos 

os parâmetros do perfil lipídico. No GL encontraram-se menores valores para o 

colesterol (-36%,p<0,000), triglicerídeo (-29%,p<0,000), HDL (-31%,p=0,046) e VLDL 

(-30%,p=0,028).  

 

Tabela 7- Efeito das dietas sobre o perfil lipídico dos animais ao final do 

experimento. 

 GL (n=12) GC (n=12) P Valor 

Colesterol (mg/dL) 68,94±10,63 108,54±21,54 p<0,000 

Triglicerídeo (mg/dL) 46,41±8,95 66,21±8,47 p<0,000 

HDL (mg/dL) 57,91±11,68 84,25±37,33 p=0,046 

VLDL (mg/dL) 8,43±3,27 12,14±4,15 P=0,028 

GC = grupo-controle; GL = grupo linhaça 

A significância em todos os testes foi estabelecida ao nível de p ≤ 0,05. 
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 O GL apresentou menores valores de glicose, quando comparado ao GC 

(-7%, p=0,004) (Gráfico 5). 

 

Gráfico 5- Glicose (mg/dL) dos animais ao final do experimento. 

 

Sendo GC- grupo controle, GL – grupo linhaça. 

 

 

 Foram encontrados maiores valores para as concentrações de 17-β estradiol 

no GL (+17%, p=0,001) e sem diferença estatística para as concentrações de 

testosterona (tabela 8). Porém, foram encontrados menores valores numéricos para 

testosterona (-8%) no GL quando comparados ao GC. 

 

Tabela 8 – Concentração sérica de 17-β estradiol (pg/mL) e testosterona (ng/dL) dos 

ratos aos 250 dias de vida. 

 GL (n=12) GC (n=12) P Valor 

17 β-estradiol (pg/mL) 39,50±3,55 32,57±3,51 p=0,001 

Testosterona (ng/dL) 303,35±66,31 331,14±66,92 p=0,397 

GC = grupo-controle; GL = grupo linhaça 

A significância em todos os testes foi estabelecida ao nível de p ≤ 0,05. 
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Peso e análise histomorfométrica da próstata 

 

Não foram encontradas diferenças no peso absoluto (GL= 1,00±0,06 g; GC= 

1,04±0,12 g; p = 0,53) ou relativo a 100 g de peso corporal (GL = 0,184±0,02 g/100g 

peso corporal; GC = 0,183±0,02 g/100g peso corporal; p=0,93) da próstata, entre os 

grupos. O GL apresentou maiores valores para a altura epitelial média (p=0,001), 

não se verificando diferenças na área total média ou na área alveolar média, quando 

comparado ao GC (Tabela 9). 

 

Tabela 9- Análise histomorfométrica da próstata dos ratos aos 250 dias. 

 GL (n=10) GC (n=10) P Valor 

Área total média (mm2) 15,43±6,17  15,05±5,18 p=0,89 

Altura epitelial média (μm) 16,74±1,82  13,09±0,60    p=0,001 

Área alveolar média (mm2) 0,05±0,015  0,04±0,013  p=0,70 

GC = grupo-controle; GL = grupo linhaça. 

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

  

Análise histomorfométrica do pênis 

 

 Não foram verificadas diferenças na área do corpo cavernoso ou na túnica 

albugínea. O GL apresentou menores valores para a área do corpo esponjoso 

(p=0,001, Tabela 10). 

 

Tabela 10- Análise histomorfométrica do pênis dos ratos aos 250 dias. 

 GL (n=10) GC (n=10) P Valor 

Área corpo cavernoso (mm2) 2138,80±286,02 2178,89±264,92 p=0,331 

Área corpo esponjoso (mm2) 277,76±26,20 342,43±37,24  p=0,001 

Espessura da túnica albugínea 

(μm) 

197,51±40,66 194,12±28,24 p=0,823 

GC = grupo-controle; GL = grupo linhaça. 

A significância de todos os testes foi estabelecida ao nível de p ≤ 0,05. 
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9 DISCUSSÃO 

 

As medidas de senso comum empregadas na prevenção das alterações 

cardiovasculares e de outras doenças incluem as seguintes estratégias: a 

manutenção de um peso saudável; a pratica de atividades físicas; o consumo de 

uma dieta equilibrada e variada, incluindo grandes quantidades de grãos inteiros, 

cereais, frutas, vegetais e, com moderação, lipídeos poliinsaturados (DIVISI et al., 

2006; UAUY e SOLOMONS, 2005; FAGHERAZZI et al., 2008). Estas medidas de 

prevenção devem persistir ao longo da vida, iniciando-se com a dieta materna 

durante a gestação e a lactação, e continuando durante a infância, adolescência, até 

a idade adulta (UAUY; SOLOMONS, 2005). Neste contexto, a ingestão de alimentos 

funcionais como a linhaça têm aumentado, justificando a elucidação da segurança 

do seu consumo prolongado. 

Com relação à composição centesimal das rações (17% de proteína) 

utilizadas neste trabalho, verificamos que as mesmas atenderam às recomendações 

do American Institute of Nutrition e podem ser consideradas como isocalóricas e 

isoprotéicas. O perfil de ácidos graxos das rações experimentais foi previamente 

analisado no LabNE, tendo se demonstrado, na ração contendo linhaça, que os 

maiores teores são os de ALA, seguindo-se os de ácido graxo monoinsaturado 

(ômega-9) e, depois, um valor menor de AL; já na ração à base de caseína 

encontrou-se maior quantidade de ácido alfa-linoléico, seguido pelo de ômega-9, e 

um menor teor de ALA (ALMEIDA, 2007). Estes resultados demonstram que 

podemos modificar o perfil de ácidos graxos dos alimentos conforme a matéria prima 

utilizada nas dietas. 

Proteínas de origem vegetal têm sido amplamente utilizadas para a 

alimentação humana, em razão do baixo custo e do menor teor de gordura saturada, 

quando comparadas aos alimentos de origem animal (RIBEIRO et al, 2007). É 

importante, no entanto, avaliar a sua qualidade nutricional. De acordo com os 
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resultados encontrados neste trabalho, pode-se perceber, com base no PER e no 

CEA, que a ração contendo semente de linhaça apresentou aproveitamento inferior, 

no que se refere à promoção do crescimento durante os 28 dias de vida pós-

desmame. Porém, de acordo com Friedman (1996) as duas dietas apresentaram 

alta qualidade protéica, uma vez que este relaciona valores de PER acima de 2 

como correspondentes a uma proteína de boa ou alta qualidade, valores entre 2 e 

1,5 a uma proteína de qualidade intermediária e valores abaixo de 1,5 a proteínas de 

baixa qualidade. Soares et al. (2009) ofertaram uma dieta contendo 10% de linhaça 

como fonte exclusiva de proteína a animais durante esta fase da vida, e encontraram 

valores de PER de 0,8 para o GL e 2,3 para o GC, demonstrando que a linhaça 

possui baixa qualidade protéica e interferiu de forma negativa no crescimento dos 

ratos. Almeida et al. (2008), em estudo com ratos, concluíram que a linhaça teve 

aproveitamento inferior à dieta à base de caseína, indicando que esta não pode ser 

utilizada como fonte protéica exclusiva na alimentação humana. 

 Apesar do consumo de ração e de proteína ter se mantido inferior no GL 

durante todo período do ensaio, o IC dos dois grupos não foi diferente aos 250 dias 

de vida. Este resultado sugere que, mesmo tendo consumido menor quantidade de 

proteína e de ração, o GL conseguiu crescer de forma igual após o período inicial, 

avaliado pelo PER. Um resultado similar foi encontrado ao ofertar-se ração contendo 

semente de linhaça por 180 dias a ratos recém desmamados (DALEPRANE et al, 

2010). 

 Ao final do período experimental, verificou-se menor peso corporal no GL. 

Diversos autores atribuem este efeito na redução ou controle de peso ao consumo 

da semente inteira e também dos seus componentes isolados. A semente de linhaça 

contém 28% de fibras, sabe-se que as fibras podem promover o controle da ingestão 

de energia e reduzir o risco de desenvolver obesidade. Estas funções podem ser 

atribuídas às suas propriedades físico-químicas das fibras que sinalizam uma 

sensação de saciedade precoce e prolongada devido à formação de um gel 

(KRISTENSEN; JENSEN, 2011). Pesquisa realizada em seres humanos demonstrou 

que o grupo que não recebeu semente de linhaça teve maior ganho de peso ao final, 

apesar de ter consumido dieta isocalórica (TAYLOR et al, 2010). Ratas Wistar 

apresentaram menor ganho de peso quando sua dieta foi suplementada por 4 

semanas com o SDG e o secoisolariciresinol da linhaça, quando comparadas ao 

grupo controle (FELMLEE et al., 2009). Verificou-se também menor ganho de peso 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Taylor%20CG%22%5BAuthor%5D
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em ratos alimentados com dietas hiperlipídicas acrescidas de óleo de linhaça 

(VIJAIMOHAN et al, 2006). Um outro estudo em seres humanos, no qual três grupos 

receberam por seis semanas margarina suplementada com ALA, EPA ou DHA, 

demonstrou-se que os efeitos sobre peso corporal e sobre o índice de massa 

corporal parecem restringir-se ao tempo da suplementação, uma vez que os autores 

não encontraram diferenças após o tratamento (EGERT et al, 2009). 

 O envelhecimento tem sido relacionado a uma redistribuição da gordura 

corporal, com um aumento preferencial na gordura visceral, o que pode em parte 

explicar as alterações metabólicas e a redução na gordura subcutânea que se 

observam nos idosos (DESPRES; LEMIEUX, 2006; KOTANI et al, 1994). Um estudo 

realizado no Japão com 2200 adultos saudáveis demonstrou que o aumento da 

gordura visceral tinha correlação positiva com a idade em todos os estratos do IMC, 

e em ambos os sexos (SUGIHARA et al, 2011). Heredia et al (2008), ao estudarem 

as mudanças causadas pela idade em ratas, observaram aumento do peso corporal 

e da adiposidade visceral. No presente estudo, além do menor peso corporal, 

verificou-se também menor acúmulo de gordura visceral (figura 4), fato este que 

demonstra a importância da utilização da semente de linhaça como fator de proteção 

contra este tipo de redistribuição da gordura, que ocorre com o aumento da idade e 

que vem sendo apontado como um fator de risco para diversas alterações, entre as 

quais a doença arterial coronariana (HAMAGAWA et al, 2010), a síndrome 

metabólica (KNOWLES et al, 2011), o aumento na mortalidade quando associada a 

doenças (LEITZMANN et al, 2011) e a intolerância a glicose (INDULEKHA et al, 

2011). 

Não se observaram diferenças estatísticas na MGV de ratos que receberam 

os componentes da semente apenas durante a lactação, embora tenha havido, no 

GL, uma redução numérica de 21,43% nesse valor (CARDOZO et al, 2010a). Esta 

mesma tendência foi demonstrada em ratos que receberam dieta contendo óleo de 

linhaça, quando comparados a ratos alimentados com uma dieta rica em gorduras 

saturadas (TZANG et al, 2009). Já se comprovou que a nutrição materna durante a 

lactação é um fator determinante na programação do peso que a prole terá na idade 

adulta (PASSOS et al, 2000). De acordo com o resultado obtido nesses trabalhos, a 

nutrição materna parece programar também a composição corpórea. Os 

pesquisadores avaliaram a relação entre o peso na infância e o risco de doenças na 

idade adulta. Ylihärsilä et al.(2008) verificaram que um rápido aumento do IMC após 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Leitzmann%20MF%22%5BAuthor%5D
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os 2 anos de vida está relacionado, em seres humanos, a um maior acúmulo de 

massa adiposa na idade adulta. A administração a camundongos, por quatro 

semanas, de SDG em uma dieta rica em lipídios reduziu o acúmulo da massa de 

gordura visceral, de gordura hepática, a hiperinsulinemia e a hiperleptinemia 

(FUKUMITSU et al, 2008). 

Verificou-se no presente trabalho uma redução de 36% no colesterol total, de 

29% nos triglicerídeos e de 30% no VLDL do GL, quando comparados aos valores 

do grupo que não consumiu a semente. Pesquisadores e nutricionistas procuram 

reduzir o risco da doença cardiovascular mediante a normalização do colesterol e 

dos TG séricos, melhorando a razão do HDL/ LDL através de mudanças na dieta e 

de medicamentos (TZANG et al., 2008). Dessa forma, o efeito da semente de 

linhaça sobre o perfil lipídico tem sido amplamente investigado e atribuído não só à 

farinha da semente, mas também ao SDG, ao seu óleo e à sua proteína. 

 Em camundongos o SDG reduziu a hiperlipidemia e a hipercolesterolemia 

(FUKUMITSU et al, 2008). O óleo de linhaça reduziu o colesterol total e o LDL em 

ratos que consumiram uma dieta rica em gordura, além de protegê-los contra lesões 

renais associadas à hipercolesterolemia (AKPOLAT et al, 2010). 

 Riediger et al. (2008) ofertaram óleo de linhaça, juntamente com uma dieta 

rica em gordura saturada, a camundongos machos e verificaram uma redução dos 

níveis plasmáticos de triglicerídeos e colesterol, atribuindo este resultado à menor 

relação n6:n3 na dieta. Em um outro estudo, o uso de 3 g de ALA por doze 

semanas, feito mediante o consumo de óleo de linhaça, elevou, quando comparado 

ao azeite de oliva, em 70% a concentração plasmática de ALA, em 60% a de EPA e 

em 34% a de DPA. Não houve mudanças importantes no grupo que recebeu azeite 

de oliva (HARPER et al., 2006). 

 Prasad, em 2005, mostrou que o emprego de 40 mg/Kg peso/dia de SDG 

associado a uma dieta rica em colesterol reduziu, em coelhos, o colesterol total e o 

LDL, promovendo uma elevação do HDL. Já em 2008, o mesmo autor verificou que 

20 mg/ kg peso/dia do mesmo composto não diminuíram os teores dos lipídeos 

séricos; no entanto, nos dois trabalhos, o SDG preveniu a progressão da 

aterosclerose, através da redução do estresse oxidativo. 

 O consumo de dietas contendo proteínas da linhaça reduziu o colesterol 

plasmático e os triglicerídeos em ratos com perfil lipídico normal (BHATHENA et al., 

2002). 
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Em homens, a ingestão de 100 mg de SDG por doze semanas resultou em 

uma significativa diminuição da razão de colesterol LDL / HDL, a qual é um 

importante preditor do risco de DCV em homens hipercolesterolêmicos 

(FUKUMITSU et al, 2010). O uso de 20 g de linhaça por 60 dias em pacientes 

hiperlipidêmicos resultou em modificação dos fatores de risco cardiovascular, com 

significativa diminuição de colesterol, do LDL e dos triglicerídeos (MANDASESCU et 

al., 2005). Outra pesquisa também encontrou redução dos triglicerídeos em 

mulheres (SIMBALISTA et al, 2010). 

 Apesar da melhora no perfil lipídico, o GL apresentou menores valores no 

HDL. Uma pesquisa realizada por Bloedon et al. (2008) mostrou efeito negativo do 

consumo de linhaça sobre os teores de HDL, quando a linhaça era ofertada na dose 

de 40 g/dia. Resultado semelhante foi encontrado quando mulheres consumiram 

25 g de linhaça desengordurada por 12 semanas (SIMBALISTA et al, 2010). Não se 

verificou nenhuma melhora no HDL de ratos após a utilização do óleo de linhaça 

associado a uma dieta rica em gordura (AKPOLAT et al, 2010). Um resultado 

contrário foi encontrado em hamsters diabéticos por indução medicamentosa, visto 

que consumiram 15% de linhaça por vinte semanas e apresentaram aumento de 

91% no HDL, quando comparados ao grupo controle (HALIGA et al, 2007). 

Diversos autores apontam que a linhaça e seus componentes reduzem o risco 

de doenças cardiovasculares (PATADE et al., 2008; ZHAO et al., 2007), porém os 

mecanismos desta redução ainda não estão bem estabelecidos. Alguns autores 

atribuem a diminuição do risco à melhora do perfil lipídico (CALABRESI et al., 2004; 

LUCAS et al, 2004). Winnik et al.(2011), usando um modelo de ratos que 

desenvolvem aterosclerose, demonstraram que o ALA diminuiu a formação das 

placas de ateroma, a infiltração de linfócitos T e os níveis do fator de necrose 

tumoral e das moléculas de adesão (VCAM-1). A suplementação de linhaça 

aumentou ainda as concentrações teciduais de ALA, EPA, DPA e DHA. Reduziu, por 

outro lado, as concentrações de AA na aorta e em outros tecidos, reduzindo as 

reações inflamatórias, uma vez que o AA é um potente precursor de mediadores 

inflamatórios. 

No presente trabalho, os ratos adultos alimentados com linhaça 

apresentaram, quando comparados ao grupo controle, uma redução de 7% na 

glicemia. Já se demonstrou que o extrato de linhaça, quando utilizado por quatro 

semanas, promoveu redução nas concentrações de glicose, além de redução no 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Haliga%20R%22%5BAuthor%5D
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colesterol total e LDL de ratos diabéticos e não diabéticos (ABUELGASSIM, 2010). 

Este autor encontrou também redução nas concentrações de triglicerídeos, mas 

somente nos ratos diabéticos. 

As proteínas séricas são indicadores de fácil acesso e baixo custo, 

freqüentemente utilizados na prática clínica para a avaliação do estado nutricional 

dos pacientes. Além disso, relacionam-se diretamente à ingestão de alguns 

nutrientes (FUHRMAN et al., 2004). A hipoalbuminemia, por exemplo, parece ser um 

preditor de mau prognóstico em uma série de diferentes situações, não só em 

pacientes doentes, mas também numa população saudável (FRANCH-ARCAS, 

2001).  

O consumo da semente de linhaça pareceu melhorar este indicador, já que o 

GL apresentou maiores valores, quando comparado ao GC aos 250 dias. Maiores 

valores de hemoglobina também foram observados no GL. Não se observaram 

alterações no hematócrito e nas proteínas totais. Em um estudo prévio, realizado em 

nosso laboratório, um resultado contrário foi encontrado em ratos cujas mães 

consumiram ração à base de semente de linhaça apenas durante o período de 

lactação, o que resultou em menores valores de hemoglobina na idade adulta, 

quando comparados aos do GC (CARDOZO et al, 2010a). A farinha da linhaça, 

quando oferecida numa concentração de 40% a ratas gestantes, também promoveu 

redução nos teores de proteína sérica (WIESENFELD et al, 2003). Em seres 

humanos, a suplementação diária por 12 semanas de cápsulas contendo um 

complexo de lignanas da linhaça reduziu apenas os valores de hemoglobina, não 

causando alterações nos teores de albumina, proteínas totais, hematócrito 

(FUKUMITSU et al, 2010). 

 O consumo prolongado da linhaça alterou a contagem diferencial de 

leucócitos como demonstrado nos resultados, visto que encontramos menor 

percentual de linfócitos e maior de leucócitos segmentados. Pesquisa em ratos 

verificou inibição da proliferação de linfócitos somente quando a semente estava 

presente em concentrações muito elevadas (contendo 40%) e este resultado foi 

atribuído a presença do ALA, pois o grupo que consumiu a semente desengordurada 

não apresentou diferenças (BABU et al, 2003). O Ácido docosahexaenóico (DHA) é 

um ácido da família do ALA que tem demonstrado efeitos anti-inflamatórios. Estudo 

determinou o efeito do DHA na atividade fagocítica e quimiotática de macrófagos 

peritoneais de ratos, tendo sido encontrado redução nos ratos alimentados com 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Abuelgassim%20AO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Franch-Arcas%20G%22%5BAuthor%5D
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DHA. Estes resultados demonstraram o efeito do DHA na modulação da atividade do 

sistema imunológico de ratos (BULBUL et al, 2007). Menor deposição de linfócitos 

foi encontrada na mucosa intestinal de ratos Wistar que receberam óleo de linhaça 

(ROSA et al, 2010). A suplementação em humanos com um complexo de SDG não 

alterou os leucócitos totais (FUKUMITSU et al, 2010). Resultado similar foi 

encontrado em estudo in vitro onde se concluiu que as lignanas não modulam as 

funções dos leucócitos humanos (GREDEL et al, 2008). 

A suplementação da semente de linhaça vem sendo estudada principalmente 

em mulheres pós-menopausa, como uma forma alternativa de reposição hormonal e 

diminuição do risco cardiovascular que ocorre nesta fase da vida, em decorrência 

das mudanças hormonais (LEMAY et al, 2002; HALLUND et al, 2008). Em ratas, o 

consumo de linhaça durante a lactação não interferiu na maturação sexual, no 

desenvolvimento dos órgãos reprodutores e no 17-β estradiol da prole feminina aos 

90 dias de idade, sugerindo que o seu consumo durante este período é seguro para 

o desenvolvimento sexual da prole feminina (SOARES et al, 2010). Um resultado 

diferente foi encontrado em outro trabalho, no qual o consumo da semente apenas 

durante a lactação promoveu atraso na abertura vaginal das ratas e aumento dos 

níveis de 17-β estradiol no 21º e aos 150 dias de vida (TROINA et al, 2010). 

 Já em animais do sexo masculino, Cardozo et al. (2010b) não encontraram, 

em ratos adultos cujas mães tinham recebido 25% de semente de linhaça apenas 

durante a lactação, nem alterações nas concentrações de testosterona e de 17 β-

estradiol, nem tampouco na morfologia da próstata. Ward et al. (2001) também não 

verificaram, ao ofertar 10% de linhaça exclusivamente durante a lactação, alterações 

na morfologia da próstata da prole aos 132 dias. Resultado contrário foi encontrado 

no presente trabalho visto que os ratos do GL apresentaram maiores resultados para 

o hormônio 17 β-estradiol e uma tendência para menores concentrações de 

testosterona. 

 Em camundongos geneticamente modificados para desenvolver câncer de 

próstata, a suplementação com 5% de semente de linhaça durante um período de 

30 semanas resultou em tumores menores, menos agressivos e menos proliferativos 

do que os do grupo controle (LIN et al, 2002). 

Um estudo realizado em seres humanos verificou que a suplementação com 

30 g de linhaça é segura em pacientes com câncer de próstata e pode reduzir a 

reincidência da doença (DEMARK-WAHNEFRIED et al., 2008). A utilização, por 
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homens com câncer de próstata, durante aproximadamente 30 dias, de 30 g da 

semente associados a uma dieta hipolipídica resultou em redução do colesterol 

total, da testosterona e da proliferação do tumor (DEMARK-WAHNEFRIED et al, 

2001). 

Zhang et al (2008) utilizou um extrato de lignana contendo 33% de diglicosídio 

secoisolariciresinol em homens com HBP, para avaliar a capacidade deste composto 

em aliviar os sintomas do trato urinário, verificando melhora na sintomatologia. O 

consumo de 30 g de linhaça somados a uma dieta com redução de 20% de gordura 

por pacientes com HBP durante 6 meses promoveu redução no antígeno prostático 

específico, no colesterol total, na proliferação do epitélio benigno, não se verificando 

alterações na testosterona (DEMARK-WAHNEFRIED et al, 2004). 

A próstata é um órgão andrógeno-dependente, que reduz drasticamente o 

seu tamanho após a privação de andrógenos. Esta redução hormonal é um 

processo comum durante o envelhecimento. Experiências prévias, feitas em 

roedores, demonstraram que a administração de andrógenos renovou o epitélio da 

próstata em ratos castrados (ISAACS E COFFEY, 1989).  

 Entre os fatores de risco para o desenvolvimento do cancer de próstata, os 

mais importantes são a idade e a presença de andrógenos, seguindo-se os fatores 

alimentares, a predisposição familiar e os processos inflamatórios da próstata 

(NELSON et al, 2003). Existe uma associação entre a inflamação, a HBP e o câncer 

de próstata (DI SILVERIO et al, 2003), demonstrando a necessidade de estudos 

nesta área. A semente de linhaça possui propriedades antiinflamatórias e poderia 

trazer benefícios a estes pacientes (DUPASQUIER et al., 2007). 

O sacrifício dos ratos foi realizado aos 250 dias de vida. Segundo o cálculo 

proposto por Quinn (2005), esta idade equivale há aproximadamente 60 anos para 

um homem. Alguns estudos demonstram que, nesta idade, 40-50% dos homens já 

apresentam alterações histológicas na próstata (BERRY et al., 1984; ROEHRBORN;  

MCCONNELL, 2007). De acordo com a análise histomorfométrica da próstata 

realizada no presente trabalho, sugere-se que a linhaça preservou a histoarquiterura 

do órgão, pois o GL apresentou maior altura epitelial média, sem sofrer alterações 

na área alveolar média, na área total média, e tampouco no peso do órgão, quando 

comparado ao GC.  

O presente estudo e trabalhos já publicados sugerem que os órgãos 

reprodutores masculinos respondem de formas diferentes frente à exposição aos 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Berry%20SJ%22%5BAuthor%5D
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fitoestrógenos e esta resposta pode variar de acordo com a dose, tempo de 

exposição e fase da vida. Alguns trabalhos avaliaram o impacto da utilização da 

semente de linhaça no sistema reprodutor. Foi observado um atraso na puberdade 

em ratos machos que receberam farinha da semente da linhaça desengordurada 

(COLLINS et al, 2003). Coelhos que receberam 5% da farinha da semente de 

linhaça apresentaram melhora na qualidade do esperma, com maior motilidade dos 

espermatozóides (MOURVAKI et al, 2010). Sprando et al. (2000a) não verificaram 

em ratos diferenças histológicas na espermatogênese e observaram aumento no 

peso da cauda epididimal e maior número de espermatozóides nesta região. Foi 

encontrado menor volume absoluto para o túbulo seminífero nos grupos que 

receberam 20 e 40% de semente de linhaça (SPRANDO et al, 2000b). Neste 

trabalho foi encontrada uma área menor para o corpo esponjoso dos ratos 

alimentados com a farinha da semente da linhaça.  

Mais estudos que avaliem o efeito do consumo da semente de linhaça no 

pênis são necessários visto que não foram verificados trabalhos que avaliassem o 

impacto desta semente sobre a ereção, parâmetros morfométricos e histológicos. 

Sabe-se que as lignanas da linhaça são fitoestrógenos e que possuem atividade 

semelhante ao 17 β-estradiol podendo exercer uma ação mais fraca, assim como as 

isoflavonas da soja daidzeína e genisteína. Coelhos que consumiram uma dieta 

suplementada com farelo de soja ou isoflavona da soja de forma prolongada não 

apresentaram alterações na morfologia dos órgãos genitais (CARDOZO; BÁO, 

2007). 

 Em uma outra pesquisa a capacidade de relaxamento do corpo cavernoso foi 

medida em camundongos que consumiram uma dieta rica em soja desde a gestação 

até a idade adulta. Os autores não verificaram diferenças entre os grupos e 

concluíram que a função erétil em camundongos não é afetada pelo consumo de 

fitoestrógenos. Já a performance reprodutiva demonstrada através de uma redução 

de 25% no número de espermatozóides no epidídimo e redução de 20% no tamanho 

da ninhada foi afetada (CEDERROTH, et al, 2010). 

Pan et al (2007) investigaram o efeito da exposição a daidzeína sobre a 

função erétil e hormônios sexuais de ratos sprague-dawley. Foram utilizados três 

grupos experimentais (2, 20 e 100mg daidzeína/kg diariamente), um controle normal 

e um grupo controle positivo para disfunção erétil, recebendo 0,1mg de 

dietilestilbestrol, durante 90 dias. Foi realizado um teste de ereção induzida por 
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apomorfina e como resultado os autores verificaram que altas doses deste 

fitoestrógeno diminuíram a resposta erétil após 30 dias de tratamento. Apenas a 

dose de 2mg/kg não apresentou diferença em relação ao grupo controle normal 

(PAN et al, 2007).  

Em 2008, o mesmo grupo de pesquisadores avaliou a exposição prolongada 

de ratos jovens a daidzeína, por 90 dias nas mesmas dosagens anteriores, sobre o 

teste de ereção e determinação da pressão intracavernosa. Observou-se que os 

ratos que receberam 20 e 100mg de daidzeína/kg apresentaram níveis plasmáticos 

mais baixos de testosterona, redução nos parâmetros de ereção e pressão 

intracavernosa (PAN et al, 2008). O estradiol somado (SRILATHA et al, 2007), baixa 

pressão intracavernosa (QUINLAN et al, 1989) e baixos níveis de testosterona 

(SUZUKI et al, 2007) parecem estar relacionados com a disfunção erétil.  

Foi relatado que a isoflavona da soja, a genisteína, induz a liberação de óxido 

nítrico endotelial (Räthel et al, 2005). O óxido nítrico está relacionado ao 

relaxamento da musculatura lisa e manutenção da ereção (BURNETT, 1997). Porém 

foi ainda observado redução na expressão de receptor β para estrogênio no corpo 

cavernoso. Esta redução segundo os autores pode resultar numa redução na 

produção do óxido nítrico levando a menor pressão intracavernosa (PAN et al, 

2008). 

A suplementação de daidzeína por 90 dias em ratos promoveu aumento no 

conteúdo de colágeno e redução no tecido muscular liso do corpo cavernoso, 

alterações que são sugestivas de disfunção erétil (Huang et al, 2008). 

Os trabalhos acima citados parecem demonstrar que a utilização de formas 

purificadas e administradas isoladamente dos fitoestrógenos (genisteína, daidzeína, 

etc) não conseguem reproduzir todas as interações  metabólicas  que ocorrem  no 

organismo, além de promover efeitos adversos ao sistema reprodutor masculino, 

sendo prejudiciais em sua maioria. Já os trabalhos que utilizaram a linhaça "in 

natura" sugerem que o seu consumo mostrou-se mais equilibrado, não promovendo 

efeitos adversos no sistema reprodutor quando consumida integralmente. 
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10 CONCLUSÕES 

 

Ainda que a farinha da semente de linhaça possa não estar indicada em fases 

de crescimento e desenvolvimento, a farinha da semente e/ou seus componentes 

têm a capacidade de reduzir o ganho de peso corporal e de melhorar os indicadores 

bioquímicos, auxiliando assim o controle de fatores de risco associados ao 

desenvolvimento de doenças crônico degenerativas. A farinha da linhaça também 

parece retardar o aparecimento das alterações fisiológicas na próstata que ocorrem 

com o envelhecimento, porém o seu consumo prolongado deve ser utilizado com 

cautela. 
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