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RESUMO
Introdução: Durante o pico de crescimento do cérebro e o início da mielinização, há
um rápido acúmulo de ácidos graxos saturados e insaturados de cadeia longa. O
acréscimo de ácidos graxos (AG) no cérebro em desenvolvimento tem como fonte,
em parte, os AG captados da circulação placentária (durante a gestação) e os
fornecidos pelo leite materno. Desta forma, uma apropriada oferta no período pré e
pós-natal destes AG é essencial para o desenvolvimento fetal e neonatal normal,
assim como, desenvolvimento e função neurológica, e acuidade visual normal. As
bainhas de mielina são altamente enriquecidas com o ácido docosaexaenóico
(DHA). Uma ótima fonte de DHA, proveniente dos ácidos graxos ômega-3 é a
linhaça, por ser um alimento funcional de alto teor protéico e lipídico, além de
possuir o maior teor deste ácido graxo, entre todas as sementes oleaginosas.
Hipótese: A utilização de uma dieta à base de linhaça influencia positivamente o
desenvolvimento do sistema nervoso de ratos filhotesObjetivo: Verificar o efeito do
consumo da semente de linhaça no metabolismo e no desenvolvimento de
estruturas neurológicas, em ratos. Material e Métodos: Foram utilizados 18 Rattus
norvegicus, Wistar, fêmeas, divididas em 3 grupos (n=6): Linhaça (GL), que
receberam ração a base da semente de linhaça adicionada de 5,43% de caseína,
Controle (GC), que receberam ração à base de caseína e Controle Modificado
(GCM), que receberam ração à base de caseína suplementada com fibras e óleo de
soja. Foi coletado material para análise dos filhotes no dia pós-natal zero (P0), aos
14 dias de vida (P14) e com 30 dias de vida (P30). Foi estudada a influência de uma
dieta à base de linhaça, sobre o perfil lipídico do leite materno e do cérebro dos
filhotes, os pesos corporal, cerebral e cerebral relativo, assim como a
histomorfometria e morfologia do nervo óptico e da retina desses animais nas três
idades. Resultados: Os AG da família n-3 presentes na linhaça, foram encontrados
em abundância na ração confeccionada com esta oleaginosa e foram transferidos
para o leite materno de ratas que se alimentaram com esta ração. Verificou-se um
teor de gordura mais elevado ao crematócrito do leite materno, assim como um
maior valor energético do mesmo no GL. Também foi registrado um maior peso
cerebral e um maior peso cerebral relativo nos filhotes P0 de mães alimentadas com
ração à base de linhaça. Nos filhotes P30, apenas maior peso cerebral relativo foi
notado. O DHA, assim como o somatório dos ácidos n-3, estava bastante
aumentado no cérebro de filhotes apenas ao P0. O nervo óptico dos ratos mostrouse em geral de forma cilíndrica levemente achatada, apresentando uma aparência
oval nos cortes transversais. Notou-se uma grande evolução, quanto ao
desenvolvimento dos fascículos nervosos, trabéculas conjuntivas e vasos
sanguíneos, ao compararmos as três idades estudadas, independente da ração
ingerida. Ao P0 foi possível observar núcleos da glia bem evidentes e trabéculas
muito finas delineando pequenos fascículos nervosos; já no P14, visualizaram-se
células da glia, trabéculas e fascículos nervosos compondo nervos ópticos mais
desenvolvidos. No P30, observou-se uma melhor organização das estruturas do
nervo óptico, distinguindo trabéculas conjuntivas, núcleos de células gliais e
fascículos nervosos com melhor definição das fibras axonais formando os fascículos;
havia inclusive fibras mielinizadas e melhor organização das estruturas do nervo
óptico. Todas estas características eram mais evidentes no GL nos três idades
estudados. Observando-se as médias de área, diâmetro e perímetro do nervo óptico
nos animais recém-natos (P0) e em P14, não houve diferença entre os grupos
analisados. Ao analisar as médias referentes a área e diâmetro médio nos animais
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com 30 dias de vida, notou-se que houve diferença apenas entre os grupos GC e
GCM. Quanto ao perímetro, não houve nenhuma diferença estatística entre os
grupos. Ao observarmos os dados referentes ao volume percentual das estruturas
nervosas do nervo óptico ao P0, notamos que não houve diferença entre os grupos
estudados, com exceção apenas para o volume de glia que apresentou valor
superior para GC, quando comparado aos demais grupos. Já ao P14, a exceção
foram as trabéculas onde GC também apresentou valor superior; e ao P30, não
foram encontradas diferenças para nenhuma estrutura nervosa. A retina dos animais
no P0 apresentou-se com três camadas distintas - camada de células ganglionares,
camada plexiforme interna e camada neuroblástica. O tecido retiniano analisado ao
P14 e ao M30 apresentou-se composto por um epitélio externo e uma porção neural.
Este tecido mostrou-se organizado em camadas: segmento externo dos
fotorreceptores, nuclear externa, plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme
interna e camada de células ganglionares. Quanto à histomorfometria da retina, não
houve diferença na espessura das camadas ao P0, com exceção apenas para a
espessura da retina onde GCM apresentou valor superior quando comparado ao GL.
Ao P14, o GL apresentou maior espessura em quase todas as camadas da retina,
com exceção para a camada ganglionar. Ao P30 houve diferença apenas na
camada ganglionar, onde GL e GCM apresentaram valor superior à GC.
Conclusões: A utilização de uma dieta à base de linhaça no período pré e pós-natal
influencia positivamente a incorporação de ácidos graxos ômega-3 na composição
do leite materno e no tecido cerebral dos filhotes, assegurando um bom
desenvolvimento do sistema nervoso, mais especificamente cérebro, nervo óptico e
retina destes animais.
Palavras-chaves: Ácidos graxos essenciais, cérebro, nervo óptico, retina, linhaça,
ômega-3, ratos.

16

ABSTRACT
Introduction: During the peak of brain growth and the onset of myelination, there is
a rapid accumulation of saturated and unsaturated long chain fatty acids. The
addition of fatty acids (FA) in the developing brain is sourced, in part, by the AG
obtained from the placental circulation (during pregnancy) and those provided by
breast milk. Thus, an appropriate provision of these FA in the pre-and post-natal life
is essential for normal fetal and neonatal development, as well as development and
neurological function and normal visual acuity. Myelin sheaths are highly enriched
with docosahexaenoic acid (DHA). A great source of DHA from the ômega-3 fatty
acids is the flaxseed, a functional food high in protein and lipids, having the highest
content of this fatty acid among all the oil-seeds. Hypothesis: The use of a diet
based on flaxseed positively influences the development of the nervous system of rat
pups. Objectives: To determine the effect of flaxseed consumption on the
metabolism and the development of neurological structures in rat pups. Material and
Methods: We used 18 Rattus norvegicus, Wistar, females, divided into three groups
(n = 6): Linseed (LG) fed diet based on flaxseed added with 5.43% casein; Control
(CG), fed diet based on casein; and Modified Control (CMG), which received a casein
diet supplemented with fiber and soy oil. Material was collected for analysis of pups
in early postnatal day (P0), at 14 day (P14), and 30 day (P30). The influence of the
flaxseed diet on lipid profile of breast milk and pups brain was analyzed, as well as
the body, brain, and relative brain weight of these animals, in the three dies, and the
morphology and histomorphometry of the optic nerve (ON) and retina. Results: The
FA of n-3 family present in flaxseed, have been found in abundance in the diet made
from flaxseed and were transferred into breast milk of rats fed with this diet. There
was a higher fat content at the creamatocrit of breast milk, as well as greater energy
value in the same LG. We also recorded a higher brain weight and increased brain
relative weight in P0 pups from mothers fed with flaxseed. P30 pups showed only
greater brain relative weight. DHA, as well as the sum of n-3 acids, was markedly
increased only in the brains of P0 pups. The rat optic nerve in general displayed a
slightly flattened cylindrical shape, showing an oval appearance in transverse
sections. We noticed a big evolution of the development of nerve fascicles, trabecular
conjunctive and endothelial cells forming blood vessels, when comparing the three
moments studied, regardless of the diet intake. At P0, marked glial nuclei and very
thin trabeculae delineating small nerve fascicles were observed; at P14, glial cells
and nerve fascicle trabeculae composing more developed optic nerves were noticed.
At P30, there was a better organization of ON structures, distinguishing connective
trabeculae, nuclei of glial cells and nerve fascicles with a better definition of the
axonal fibers forming fascicles and there were even myelinated fibers and better
organization of the ON structures. All these characteristics were most evident in LG
at the three moments of study. No difference was registered for the area, perimeter
and diameter of the ON of pups at P0 and P14. The area and diameter at 30 days of
life were just different between the CG and CMG. As for the perimeter, there was no
significant difference between groups. The area percentage of nervous structures of
the ON at P0 showed no significant difference between groups, except only for the
higher area percentage of glia in CG, when compared to other groups. At P14, the
area percentage of trabeculae in CG was also higher than other groups, and at P30
no differences were found for any nervous structure. The retina of animals at P0
showed three distinct layers - ganglion cell layer, inner plexiform layer and
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neuroblastic layer. The retinal tissue examined at P14 and M30 was composed of an
external epithelium and a neural portion. This tissue was organized in layers:
photoreceptor external segment, outer nuclear, outer plexiform, inner nuclear, inner
plexiform and ganglion cell layer. As for histomorphometry of the retina, no difference
was found for the layer’s thickness at P0, except only for the total thickness of the
retina where CMG showed higher value compared to the LG. At P14, the LG showed
greater thickness in almost all retinal layers except for the ganglion cell layer. At P30
the only difference was found in the ganglion cell layer, where LG and CMG were
higher than the CG. Conclusions: The use of a diet based on flaxseed in the pre
and postnatal periods influences positively the incorporation of ômega-3 fatty acids in
the composition of maternal milk and brain tissue of rat puppies, ensuring proper
development of the nervous system, more specifically the brain, optic nerve and
retina of these animals.
Keywords: Essential fatty acids, brain, optic nerve, retina, flaxseed, ômega-3, rat.
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1 INTRODUÇÃO

A importância dos lipídios na nutrição e no desenvolvimento humano é
reconhecida há muitas décadas. Os ácidos graxos (AG) são constituintes estruturais
das membranas celulares, cumprem funções energéticas e de reserva metabólica,
além de formarem hormônios e sais biliares (VALENZUELA & NIETO, 2003). Dentro
da diversidade dos AG, existem aqueles que o organismo tem capacidade de
síntese, porém outros não. Esses AG, cuja biossíntese não ocorre em humanos, são
denominados ácidos graxos essenciais (EFA): ácido linolênico da série ômega-3 (ω3) e ácido linoléico da série ômega-6 (ω-6). No entanto, uma vez consumidos, os
ácidos linoléico e linolênico podem ser alongados até cadeias de pelo menos 20 ou
22 carbonos particularmente, no fígado (VALENZUELA & NIETO, 2003) (Figura 1).
Para suprir a demanda orgânica, estes ácidos graxos devem estar em quantidades
suficientes na alimentação. Vários estudos apontam que sua utilização traz
benefícios para a saúde humana, prevenindo enfermidades cardiovasculares, câncer
de cólon, doenças imunológicas e favorecendo o desenvolvimento cerebral e da
retina (VALENZUELA & NIETO, 2001 E 2003; GONZÁLES, 2002; HORNSTRA,
2002).
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Figura 1 - Competição metabólica entre as séries ômega-6 (ω-6) e ômega-3.
(Fonte SALEM, 1999).

Os ácidos graxos ω-6 e os ω-3 são considerados precursores dos ácidos
graxos poliinsaturados de cadeia longa (LC-PUFA): ácido araquidônico (AA), ácido
eicosapentaenóico (EPA) e ácido docosahexaenóico (DHA) (HORNSTRA, 2002). O
ácido araquidônico (série ω-6) tem grande importância nos primeiros meses de vida,
sendo constituinte de estruturas celulares e precursores de mediadores inflamatórios
(SCHMEITS et al., 1999). O DHA (série ω-3) é considerado o LC-PUFA mais
importante no desenvolvimento neonatal e juntamente com o AA são os principais
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componentes dos AG cerebrais (VALENZUELA & NIETO, 2003; CORRIA, 2001). O
ácido graxo DHA é componente estrutural dos fosfolipídios das membranas
celulares, particularmente da fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina
(SCHMEITS et al., 1999; INNIS et al., 2001; GAETE & ATALAH, 2003). Devido ao
seu alto grau de poliinsaturação, confere à membrana uma grande fluidez, sendo
essa essencial para que as proteínas tenham a mobilidade necessária para
desempenhar suas funções na bicamada lipídica (VALENZUELA & NIETO, 2001 e
2003). Nos últimos anos, diversos estudos têm investigado a importância dos LCPUFA na alimentação do recém-nascido para obter o máximo potencial de
desenvolvimento neurológico (SCHMEITS et al., 1999; GAETE & ATALAH, 2003;
MAKRIDES et al., 2000; BIRCH et al., 2000; INNIS et al., 2001).

A dieta materna, antes da concepção, é de grande importância, já que ela
determina o tipo de ácido graxo que se acumulará no tecido fetal. O transporte dos
EFA é realizado através da placenta, e estes são depositados no cérebro e retina do
concepto. Além disso, ocorre um acúmulo simultâneo nas glândulas mamárias
durante esta fase (SILVA et al., 2007). O feto não tem capacidade de sintetizar LCPUFA através de seus precursores ω-3 e ω-6, tendo a sua necessidade suprida
unicamente pela placenta. Assim como o fígado fetal, esse anexo não tem atividade
biossintética de elongação e dessaturação para formar LC-PUFA. Durante o último
trimestre de gestação, a placenta estabelece preferência para o transporte de DHA e
AA, pelas maiores necessidades da gestante e do bebê, neste período (CORRIA,
2001; HOFFMAN, et al., 2003). O aporte dos LC-PUFA deve ser garantido pelas
reservas tissulares da mãe, principalmente do tecido adiposo (VALENZUELA &
NIETO, 2001 E 2003). Dessa forma, se a mãe receber uma alimentação com um
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aporte adequado de LC-PUFA poderá oferecer ao feto a quantidade necessária
desses ácidos. Após o nascimento, o lactente continua incapaz de sintetizar os LCPUFA, devido à imaturidade hepática estar presente. Porém a placenta é substituída
pelo leite materno como meio de oferta desses AG, através da amamentação
(SILVA et al., 2007).

Durante o pico de crescimento do cérebro e o início da mielinização, que em
ratos ocorre no 14° dia de vida pós-natal, há um rápido acúmulo de ácidos graxos
saturados e insaturados de cadeia longa. O cérebro é um tecido principalmente
lipídico, com cerca de 60% de seu peso seco sendo constituído por lipídeos. Dentro
desta composição lipídica, 40% são de LC-PUFA e destes cerca de 10% é composta
por AA e 15% composta de DHA (VALENZUELA & NIETO, 2003). As etapas mais
críticas na formação da estrutura do encéfalo ocorrem durante o último trimestre
gestacional e nos humanos continuam até dois anos após o nascimento (VAN
HOUWELINGEN et al., 1992). Este processo morfogênico que se inicia na crista
neural, se caracteriza por sucessivas etapas de neurogênese, migração neuronal,
apoptose seletiva, sinaptogênese e mielinização; etapas que de forma relativamente
seqüencial conferem forma e funcionalidade ao tecido cerebral (CONNOR et al.,
1992). Esta morfogênese, intimamente associada com a função cerebral, requer
uma fonte adequada de LC-PUFA, particularmente AA e DHA. O cérebro é
constituído de células nervosas individuais, ou neurônios, especializados em
transmitir informações para outros neurônios ou células musculares ou glandulares.
A principal diferença entre um neurônio e outras células está na membrana: ela se
especializou para transmitir informações. Os corpos celulares dos neurônios
possuem fibras que se estendem externamente. Uma destas fibras, o axônio,
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conduz informações do corpo celular do neurônio para outras células. As
terminações do axônio são muito especializadas e chamadas de sinapses; elas
liberam transmissores químicos sobre as outras células. A velocidade em que um
axônio conduz informações depende do tamanho de seu diâmetro. Quanto maior o
diâmetro do axônio, mais rapidamente ele conduz informações (THOMPSON, 2005).

O axônio mielinizado é, simplesmente, um axônio circundado por uma fina
lâmina, ou bainha, que consiste de uma substância complexa formada por proteínas
e fosfolipídios chamada mielina (do grego, com significado de “cheia de medula”). A
bainha de mielina funciona como o isolamento que reveste um fio elétrico: ela serve
como um isolante da membrana do axônio. Um axônio mielinizado está apto a
conduzir informações muitas vezes com mais rapidez que um axônio descoberto do
mesmo tamanho. O processo eletroquímico básico de condução, entretanto, é o
mesmo tanto nos axônios sem cobertura quanto nos mielinizados. No cérebro
humano e em todo o sistema nervoso, todos os axônios maiores são mielinizados.
Mas a mielina não oferece vantagens para axônios com um diâmetro muito
pequeno, abaixo de um determinado tamanho tanto os axônios mielinizados como
aqueles sem revestimento, do mesmo tamanho, conduzem à mesma velocidade.
Portanto, todos os axônios no sistema nervoso humano e de outros vertebrados,
menores que este tamanho crítico, não têm mielina, e assemelham-se aos axônios
dos invertebrados. Os exemplos de axônios não-mielinizados no ser humano são as
fibras de condução lenta da dor que transmitem informações sobre dores e
queimaduras da pele para o cérebro e as fibras que conduzem informações de
temperatura (THOMPSON, 2005).
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Para ressaltar a importância da bainha de mielina, vamos considerar o nervo
óptico humano, que transmite as informações visuais do olho para o cérebro. Cada
nervo óptico consiste em cerca de 1 milhão de axônios, todos mielinizados e
relativamente pequenos. Seria possível conceber axônios sem revestimento
conduzindo essas informações com a mesma rapidez dos axônios mielinizados, mas
o seu diâmetro seria muito maior. O nervo óptico constituído por estas fibras teria
que ser quase tão grande quanto o próprio olho e ocuparia uma parte significativa do
espaço no crânio utilizado pelo cérebro. O diâmetro real do nervo óptico humano,
que consiste em axônios mielinizados, é de aproximadamente 4 mm. As mesmas
funções podem ser realizadas em um espaço muito menor pelos axônios que
possuem mielina (THOMPSON, 2005).

O que se classifica como nervo óptico é o segmento de fibras retinianas
reunidas num cilindro entre o bulbo ocular e o quiasma óptico. Estas fibras
provenientes da retina e aglomeradas em feixe de forma cilíndrica, triangular ou
achatada, penetram na cavidade craniana pelo canal óptico no osso esfenóide e
unem-se às fibras correspondentes do lado oposto formando o quiasma óptico onde
essas fibras cruzam-se parcialmente (HOMEM, 2004). Embriologicamente, o nervo
óptico e a retina originam-se do diencéfalo e, portanto, suas fibras relacionam-se
com células gliais e não com células de Schwann (KIERNAN, 1985).

A luz que penetra no olho atinge uma estrutura especializada em codificar
essa informação luminosa: a retina. Esta é por assim dizer, um conversor de sinais e
irá converter a informação sensorial luminosa em atividade neural (AMARAL, 2008).
Na retina encontra-se uma organização laminar, aonde as células se dispõem em
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camadas. Tomando como referência o centro do globo ocular, a retina apresenta
como camada mais externa, um epitélio pigmentar, seguido por uma camada de
segmentos externos dos fotorreceptores e pela camada nuclear externa que contém
os corpos celulares dos fotorreceptores. Na próxima camada, a plexiforme externa,
os fotorreceptores estabelecem contatos sinápticos com as células bipolares e
horizontais. Mais internamente, encontra-se a camada nuclear interna, na qual se
apresentam os corpos celulares das células horizontais, bipolares e amácrinas,
seguida pela camada plexiforme interna onde estes três últimos tipos celulares
citados, estabelecem contato sináptico com as células ganglionares, que estão
localizadas na camada mais interna, a camada de células ganglionares (Figura 2).

A formação do tecido visual ocorre de forma similar à formação do tecido
nervoso, visto que o sistema visual é um componente deste sistema. A retina é
considerada um bom modelo para o estudo do desenvolvimento e da maturação do
sistema nervoso central. Apresenta a mesma origem embriológica e uma
complexidade neuroquímica semelhante à de outras regiões do sistema nervoso (DE
MELLO et al., 1982).
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Figura 2 - Ilustração representando a morfologia da retina. De cima para baixo: camada de
epitélio pigmentar, camada dos segmentos externos dos fotorreceptores onde se localizam os
cones e bastonetes, a camada nuclear externa com seus corpos celulares, camada plexiforme
externa, camada nuclear interna onde encontramos os corpos celulares das células
horizontais, bipolares, amácrinas e de Muller; camada plexiforme interna e a camada de
células ganglionares e de fibras nervosas (Adaptado de YANG, 2004).

O desenvolvimento da retina segue o mesmo padrão de eventos que ocorre
no sistema nervoso em geral, isto é, eventos de proliferação, migração,
diferenciação e morte celular (PRADA et al.,1991). Na retina o DHA também se
encontra em uma maior proporção que o AA, constituindo ambos os ácidos graxos,
mais de 45% do conteúdo de PUFA (VALENZUELA & NIETO, 2003). O DHA
encontra-se ligado aos fosfolipídios que estão associados à rodopsina, uma proteína
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que interage no processo de absorção da luz. Seu mecanismo de ação
possivelmente está relacionado com o aumento na eficiência do processo de
transdução da luz e com a regeneração da rodopsina. As membranas externas dos
cones e bastonetes da retina acumulam uma grande quantidade de LC-PUFA,
particularmente de DHA. A fluidez destas membranas é essencial para o processo
de transdução do sinal luminoso e sua conversão em um sinal elétrico, que
posteriormente, será processado pelo cérebro (VALENZUELA & NIETO, 2003). O
conteúdo deste ácido no cérebro e na retina é muito mais alto que em outros órgãos
e há mecanismos que mantêm esta quantidade alta durante períodos de deficiência
(LAURITZEN et al., 2001).

Uma ótima fonte de DHA, proveniente dos ácidos graxos ω-3 é a linhaça
(Linum usitatissimum L.), por ser um alimento funcional de alto teor protéico e
lipídico (MARQUES et al., 2011). A parte oleaginosa da semente de linhaça é
composta por 57% de ácidos graxos ω-3, 16% de ω-6, 18% de ácido graxo
monoinsaturado e somente 9% de insaturados. A predominância do ômega-3 na
mesma tem sido correlacionada com a prevenção das doenças do sistema nervoso,
como Alzheimer (LIM et al., 2005) e epilepsias (FERRARI et al., 2008) .

Neste efeito benéfico, a linhaça, como também outras importantes fontes de
ácido α-linolênico (ex. óleos de canola e soja não hidrogenados e nozes) podem ser
incorporadas numa dieta saudável (CONNOR, 1999; SOARES et al., 2009).
Adicionalmente, fontes de origem marinha (óleo de peixe), induzem a mudanças de
ácidos graxos nos lípides do sangue (triacilgliceróis, lipoproteínas), reduzindo o perfil
lipídico aterogênico (LAYNE et al., 1996). No entanto, o custo elevado e a
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disponibilidade limitada das proteínas de origem animal levam a maioria das nações
de terceiro mundo a optar pelas proteínas de origem vegetal, tornando a linhaça um
potencial substituto destas proteínas nos alimentos (SOUZA et al., 2000; ROE,
1992).

Estudos mostram que a nutrição intra-uterina (BARKER, 1994) e pós-natal
(MOURA et al., 2002) pode influenciar na ocorrência de doenças crônicas no adulto,
sugerindo que a nutrição precoce com ácidos graxos específicos tem um efeito
marcante em idades mais avançadas da vida. Considerando que os ácidos ω-3 são
incorporados precocemente pelo Sistema Nervoso e que são necessários à
acuidade visual e a um desenvolvimento cerebral adequado, este trabalho avaliou a
influência de uma dieta à base de linhaça, sobre o desenvolvimento e metabolismo
do sistema nervoso, mais especificamente cérebro, nervo óptico e retina.
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2 HIPÓTESE

A utilização de uma dieta à base de linhaça influencia positivamente o
metabolismo e o desenvolvimento do sistema nervoso, mais especificamente
cérebro, nervo óptico e retina de ratos filhotes.
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3 OBJETIVOS

3.1 Objetivo geral

Verificar o efeito da semente de linhaça no metabolismo do cérebro e no
desenvolvimento de estruturas nervosas, em ratos filhotes.

3.2 Objetivos específicos

1 - Avaliar a qualidade protéica e o perfil lipídico das rações experimentais;

2 - Determinar o crematócrito, o valor calórico e a composição de ácidos graxos
do leite materno;

3 - Determinar os pesos corporal, cerebral e cerebral relativo dos filhotes nas
três idades estudadas (P0, P14 e P30).
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4 - Determinar o perfil de ácidos graxos do cérebro de filhotes, nas três idades
estudadas (P0, P14 e P30);

5 - Avaliar a morfologia da retina e dos nervos ópticos, nas diferentes idades
estudadas nos filhotes;

6 - Determinar por histomorfometria a área percentual dos componentes
estruturais e as dimensões de área, perímetro e diâmetro dos nervos ópticos de
filhotes, nas três idades estudadas;

7 - Determinar por histomorfometria, a espessura da retina e de suas camadas
nas diferentes idades estudadas nos filhotes;

8 - Verificar se há uma relação entre os resultados encontrados com a
utilização da semente de linhaça.
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4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Ética

O projeto intitulado “Efeito da semente de linhaça (Linum usitatissimum) no
desenvolvimento e metabolismo de cérebro e nervo óptico em filhotes de ratos
Wistar” está de acordo com os Princípios Éticos na Experimentação Animal da
Sociedade Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL/COBEA) e
obteve aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa Animal (CEPA) da UFF em 14
de agosto de 2008, sob o número 0023/08.
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4.2 Material

4.2.1 Semente de Linhaça

As amostras da linhaça foram fornecidas pela empresa Arma Zen Produtos
Naturais Ltda., Rio de Janeiro – RJ. As sementes foram pesadas e trituradas em
liquidificador para a obtenção da farinha de linhaça, que foi utilizada como fonte de
proteína, fibra e óleo para o preparo das rações.

4.2.2 Rações

Todas as rações foram preparadas adicionadas das misturas de minerais, de
vitaminas segundo as normas do COMMITTEE ON LABORATORY ANIMAL DIETS,
1979, modificadas segundo as recomendações da AIN-93G (REEVES et al., 1993).

Tabela 1 - Formulação das Rações (g/100g de alimento) com 17 % de proteína.
Nutrientes

Rações
Caseína
Linhaça
Caseína Modificada
1
Caseína
20
14,12
20
2
Linhaça
25
3
Amido
52,95
45,83
49,95
4
Açúcar
10
10
10
1
Mix Minerais
3,5
3,5
3,5
1
Mix Vitaminas
1
1
1
5
Óleo de soja
7
0
10
Celulose6
5
0
11,33
1
B-Colina
0,25
0,25
0,25
1
Cistina
0,3
0,3
0,3
Total
100
100
100
VET (Kcal/100g)
355,64
388,91
372,64
1-Rhoster Indústria e Comércio Ltda., 2-Arma Zen Alimentos Naturais, 3-Maizena®, 4-União®, 5Liza®, 6-Macrocel®, VET-Valor energético total.
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4.2.3 Animais

Foram utilizados 170 Rattus norvegicus, variedade Albinus, linhagem Wistar,
oriundos do Laboratório de Nutrição Experimental (LABNE) da Faculdade de
Nutrição da Universidade Federal Fluminense, local onde foram realizados os
ensaios biológicos.

4.3 Delineamento experimental

O ensaio biológico iniciou-se com 18 fêmeas em idade fértil, divididas em três
grupos de seis animais:

1. Grupo Linhaça (GL) recebeu ração à base de linhaça crua com 17% de proteínas,
ad libitum.

2. Grupo Controle Caseína (GC) recebeu ração à base de caseína com 17% de
proteínas, ad libitum.

3. Grupo Controle Caseína Modificado (GCM) recebeu ração à base de caseína
17% com modificações nos teores de lipídeos e fibras em função da
concentração destes nutrientes na semente de linhaça. Este grupo recebeu
ração no sistema de pair feeding sendo sua oferta baseada no consumo do
grupo GL no intuito de controlar diferenças de consumo alimentar identificadas
em estudos anteriores.
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As ratas foram mantidas em gaiolas individuais, com temperatura constante
(24 ± 2°C) e iluminação controlada, ciclo claro-escuro 12/12h, recebendo água ad
libitum, durante todo o ensaio. Estas ratas receberam as rações experimentais a
partir do desmame, assim como os machos. Ao alcançarem a maturidade sexual (90
dias de vida), foram colocados em acasalamento por 15 dias, a partir do qual foram
separados e as fêmeas continuaram recebendo as mesmas rações experimentais.
Após o período de gestação, essas fêmeas geraram animais, que formaram então, a
geração F1, a qual foi analisada em três idades distintas: P0, até 2 horas após o
nascimento, P14, com 14 dias de vida e, P30, com 30 dias de vida (Figura 3).

Crias
P0

18 fêmeas em
acasalamento
(n=6/grupo),
recebendo
rações
experimentais
durante 21 dias
(gestação)

Ordenha

Crias
P14

Eutanásia e
coleta
de
amostras
(n=6/grupo)

Crias
P30
Mães
P21

Figura 3 - Delineamento experimental.

Nesta geração F1, todos os animais excedentes ao total de seis filhotes foram
utilizados em até 2 horas após o nascimento (P0), para coleta de amostras
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referentes à incorporação de ácidos graxos advindos somente via circulação
placentária, visto que estes foram separados de suas mães antes da primeira
mamada. Os animais restantes, em ninhadas de n=6, foram amamentados até o 14º
dia, quando 2 filhotes de cada ninhada e de cada grupo também foram utilizados
para coleta de amostras referentes à incorporação de ácidos graxos advindos da
circulação placentária e do leite materno.

Os filhotes restantes de cada grupo foram desmamados no 21º dia e
continuaram se alimentando da mesma ração das mães até o 30º dia de vida,
quando foram utilizados para coleta de amostras para verificação da incorporação
advinda também das rações experimentais, somada ao leite e a circulação
placentária. Durante todo o período após o parto foi controlado o consumo de ração
em cada gaiola, assim como a variação de peso tanto da mãe quanto das crias até o
desmame, e somente das crias até o 30º dia.

Ao 21° dia, as mães foram separadas de seus filhotes, e após 4 horas, foram
ordenhadas objetivando a coleta de leite para posterior análise.

4.4 Métodos

4.4.1 Avaliação da qualidade protéica das rações

Todas as rações foram analisadas no LABNE da Faculdade de Nutrição da
Universidade Federal Fluminense. Foram utilizados para realização destas análises,
animais pertencentes à geração F1.
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4.4.1.1 Análise biológica das rações

Para a avaliação biológica da qualidade protéica foi utilizado o Protein
Efficiency Ratio (PER). Este método se baseia na variação de peso corporal em
função da proteína ingerida. Ocorrendo variação do total de proteína devido a
diferenças da qualidade protéica da dieta, é comum medir-se a variação do peso
como um reflexo global da atuação da proteína ingerida. O PER é determinado pela
razão entre o ganho de peso dos animais e o consumo de proteína destes entre o
dia zero (ao desmame) e o 28 (a contar do desmame) (CAMPBELL, 1963).

O Coeficiente de Eficácia Alimentar (CEA) determina quanto um grama de
ração ingerida promove o aumento de peso corporal e é determinado pela relação
entre a variação de peso dos animais e a ração consumida por estes. Para o cálculo
do CEA consideramos a variação de peso dos animais ocorrida entre dia zero (ao
desmame) e o 28 (a contar do desmame), e o consumo cumulativo de ração até o
28° dia. A média da variação ponderal dos animais foi utilizada como medida de
tendência central de cada grupo, em cada período de registro (CAMPBELL, 1963).

4.4.1.2 Análise bioquímica das rações

Todas as rações foram analisadas quanto à composição dos ácidos graxos no
Instituto Josué de Castro da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A extração lipídica, saponificação e metilação dos ácidos graxos foram
realizadas, em duplicata, partindo de uma alíquota de 0,2g ou 200µl de amostra
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(ração) de acordo com o método de LEPAGE & ROY (1987). Os ésteres metílicos
foram quantificados por cromatografia gás-líquido, utilizando-se um cromatógrafo
Perkin Elmer Autosystem XL equipado com detector de chama ionizável e o
programa Turbochrom Navigator. Os ácidos graxos foram separados com coluna
capilar SP 2560 (Supelco, USA) com 100mm x 0,25mm x 0,20µm. O hidrogênio foi
utilizado como gás de arraste. As temperaturas de injeção e detecção foram
respectivamente, 260°C e 280°C. A temperatura da corrida foi programada para
iniciar a 135°C durante 5 minutos com subida de 2°C/minuto até 195°C. A partir daí,
com subida de 4°C até alcançar 240°C, permanecendo por 2,5 minutos. O tempo
total da corrida somou 45 minutos. A pressão do gás arraste foi de 32 Psi. A razão
de split foi de 1:70. Os ésteres foram identificados por comparação com seu tempo
de retenção com padrões conhecidos (Sigma, Supelco). Os resultados foram
expressos como percentual de ácidos graxos totais.

4.4.2 Coleta de material

4.4.2.1 Leite materno

A retirada do leite foi realizada segundo a técnica descrita por KEEN et al.
(1981), na qual as mães foram separadas dos seus respectivos filhotes no 21 dia;
a coleta foi efetuada 4 horas após o desmame. Aos 15 minutos, antes da retirada do
leite, as ratas receberam injeção intraperitoneal do anestésico xilazina (Calmiun)
20mg/Kg e ocitocina (Naox) 5UI, para estimular a ejeção do leite. O mesmo foi
estocado a -20C até o momento da análise.

38

4.4.2.2 Cérebro de filhotes

No dia da eutanásia os animais foram pesados no próprio biotério e
transferidos para o laboratório, onde permaneceram para ambientação durante pelo
menos 30 minutos. O método de eutanásia foi decapitação em guilhotina.

Os cérebros destinados à análise bioquímica foram retirados, com auxílio de
pinça e tesoura, sendo pesados, imediatamente congelados em nitrogênio líquido e
acondicionados em freezer a -80°C.

4.4.2.3 Nervos ópticos de filhotes

Os nervos ópticos, destinados a análise morfológica e morfométrica, foram
retirados junto ao globo ocular, também com auxílio de pinça e tesoura além de lupa
quando necessário. Os nervos ópticos direitos foram coletados juntamente com seus
globos oculares em formol 10% tamponado, sendo a seguir (48 horas) clivados e
processados da forma rotineira para inclusão em parafina e confecção de lâminas
histológicas. Os nervos ópticos esquerdos foram fixados em glutaraldeído a 2,5%,
em tampão cacodilato 2M, durante 24 horas. Em seguida, foram pós-fixados em
tetróxido de ósmio 1%, em tampão cacodilato 2M. Após uma hora, foram separados
de seus globos oculares com auxílio de tesoura específica para retirada de nervo
óptico (Insight), e seguiram para o processamento específico de inclusão em Araldite
e ultramicrotomia. Este processamento foi realizado no Laboratório de Microscopia
Eletrônica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).
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4.4.3 Análise bioquímica

As análises bioquímicas foram realizadas no Instituto Josué de Castro da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no LABNE da Universidade Federal
Fluminense e no Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP).

4.4.3.1 Determinação do crematócrito

Para esta determinação foi seguida a técnica desenvolvida por LUCAS et al.
(1978), na qual após homogeneização do leite ordenhado (1ml), este foi transferido
para tubo de ensaio e aquecido em banho-maria a 40C, durante 10 minutos. Uma
vez transcorrido o tempo, 3 alíquotas de 75µl foram centrifugadas por 15 minutos, a
3500rpm. Neste momento duas colunas puderam ser observadas, na parte superior
a coluna de creme e na inferior a coluna de soro.

Para calcular o teor de creme foi usada a seguinte fórmula:
% de Creme = Coluna de Creme (mm) x 100 ÷ Coluna Total (mm)
Para calcular o teor de gordura foi usada a seguinte fórmula:
% de Gordura = (% de Creme – 0,59) ÷ 1,46
Para calcular o conteúdo energético total foi usada a seguinte fórmula:
Kcal/100ml de leite = (% de creme x 66,8 + 290) ÷ 10
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4.3.3.2 Determinação da composição dos ácidos graxos do leite materno
e do cérebro de filhotes

A extração lipídica, saponificação e metilação dos ácidos graxos foram
realizadas, em duplicata, partindo de uma alíquota de 0,2g ou 200µl de amostra
(tecido ou leite) de acordo com o método de LEPAGE & ROY (1987), descrito acima
na análise bioquímica das rações.

4.4.4 Análise morfológica e histomorfométrica do nervo óptico

4.4.4.1 Análise morfológica do nervo óptico

Os nervos ópticos direitos de cada animal, dos diferentes grupos, foram
coletados nas três idades estudadas, armazenados juntamente com seus globos
oculares, em cassetes, em solução de formol a 10% tamponado, sendo a seguir
clivados e processados da forma rotineira para inclusão em parafina e confecção de
lâminas histológicas coradas com hematoxilina e eosina (HE).

Os nervos ópticos esquerdos de cada animal, dos diferentes grupos, foram
coletados nas três idades estudadas, fixados em glutaraldeído, pós-fixados em
tetróxido de ósmio e processados para inclusão em Araldite. No ultramicrótomo
foram obtidos cortes semifinos (1µm) que foram corados com azul de toluidina O,
para avaliação inicial descritiva em microscopia óptica e histomorfometria.
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4.4.4.2 Análise histomorfométrica do nervo óptico

4.4.4.2.1 Medição da área, diâmetro e perímetro do nervo óptico

Medições automáticas de área, diâmetro e perímetro de cada nervo óptico,
cortado transversalmente, foram realizadas em imagens digitalizadas em formato
TIFF, analisadas pelo programa Image-Pro Plus (IPWin) (Media Cybernetics, Inc.). O
sistema de captura digital consiste de um microscópio de luz Nikon Eclipse E400
acoplado a uma câmera digital CCD Evolution MP 5.0 de alta resolução (Media
Cybernetics Inc.). Usou-se no programa IPWin uma “macro” executando a calibração
apropriada de acordo com a objetiva de captura da imagem, a segmentação por
pixel e a medição dos parâmetros definidos. Os dados fornecidos foram identificados
e gravados em uma planilha Excel. A imagem com as diferentes marcações das
medições foi gravada no formato TIFF (Figura 4).

Segmentação
200x
AOI 07-08

Delineamento

Area
2
µm
38179.62

Diameter
(mean) µm
219.82

Medição
Perimeter
µm
701.86

Figura 4 - Medição de um nervo óptico através
do programa Image-Pro Plus e seus resultados.
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4.4.4.2.2 Contagem das estruturas nervosas do nervo óptico

Os nervos ópticos esquerdos processados para inclusão em resina também
foram usados na contagem das estruturas nervosas. As contagens de vasos
sanguíneos, glia, fibra nervosa, trabécula e cápsula fibrosa, de cada nervo óptico
foram realizadas em imagens escaneadas, sob aumento de 40x, no sistema
APERIO e digitalizadas em formato TIFF. As imagens foram analisadas pelo
programa IPWin. Usou-se no programa uma grade de 100 pontos aplicada sobre a
imagem do nervo óptico, onde foi contada manualmente cada estrutura nervosa. Os
dados fornecidos foram identificados e gravados em uma planilha Excel. A imagem
com a grade de 100 pontos e as diferentes marcações das contagens foi gravada
em formato TIFF (Figura 5).

Figura 5 - Contagem de estruturas nervosas de um nervo óptico
através do programa Image-Pro Plus e seus resultados.
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4.4.5 Análise morfológica e histomorfométrica da retina

4.4.5.1 Análise morfológica da retina

Dos filhotes até duas horas após o nascimento (P0), aos 14 dias de vida
(P14) e com 30 dias de vida (P30) foi coletado o globo ocular junto ao nervo óptico.
Os do lado direito foram coletados em formol 10% tamponado, sendo a seguir
clivados e processados da forma rotineira para inclusão em parafina e confecção de
lâminas histológicas coradas em HE. Efetuou-se análise descritiva da retina à
microscopia óptica.

4.4.5.2 Análise histomorfométrica da retina

Estas mesmas lâminas foram escaneadas, sob aumento de 20x, no sistema
APERIO e digitalizadas em formato TIFF. As imagens foram analisadas pelo
programa Image Scope. Usou-se no programa a ferramenta ruler aplicada sobre
imagem da retina, onde foi mensurada automaticamente cada camada retiniana, nas
três idades estudadas. Os dados fornecidos foram identificados e gravados em uma
planilha Excel. A imagem com as marcações das diferentes camadas foi gravada no
formato TIFF (Figura 6).

4.4.6 Análise estatística

Os resultados das diferentes análises foram expressos como média e erro
padrão. Os dados de peso corporal, cerebral e cerebral relativo foram submetidos à
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análise de variância (ANOVA - One Way) utilizando-se o Teste de Scheffé e para a
determinação da diferença entre as variáveis aplicou-se o Teste de Bonferroni. Aos
dados de morfometria, foram aplicados os testes estatísticos Kruskal-Wallis e Dunn,
através do programa Prism 5.0 for Windows. Aos demais dados aplicou-se o Teste
de Mann-Whitney, com uso do programa SPSS. A significância foi estabelecida ao
nível de p<0,05.

Figura 6 - Mensuração das diferentes camadas retinianas mediante o programa
Image Scope e seus resultados.
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5 RESULTADOS

5.1 Qualidade protéica e perfil lipídico das rações experimentais

Ao avaliarmos a qualidade protéica através do PER (Figura 7) nota-se que o
GL (2,92 ± 0,06) se mostrou semelhante ao GCM (3,04 ± 0,06), e ambos inferiores,
com significância estatística (p<0,0001) quando comparados ao GC (3,75 ± 0,04).

Ao analisarmos a figura 8, observamos que GL (0,30 ± 0,006) e GCM (0,31 ±
0,006) apresentaram valores de CEA semelhantes entre si, porém ambos inferiores,
com significância estatística (p<0,0001), quando comparados ao GC (0,38 ± 0,004).
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Figura 7 - Protein Efficiency Ratio dos animais ao final dos 28 dias de experimento. Letras
diferentes denotam diferença estatística ao nível de p<0,05. GL Grupo Linhaça, GC Grupo
Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada (n=6 por grupo).
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Figura 8 - Coeficiente de Eficácia Alimentar dos animais ao final dos 28 dias de ensaio. Letras
diferentes denotam diferença estatística ao nível de p<0,05. GL Grupo Linhaça, GC Grupo
Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada (n=6 por grupo).
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Nas rações experimentais (GC, GCM e GL), foi encontrado um total de 31
ácidos graxos (Tabela 2). Porém, cabe ressaltar que neste estudo, levamos em
consideração para análise e discussão, apenas os ácidos graxos já descritos pela
literatura, como influentes, de alguma forma, no desenvolvimento cerebral. Os
resultados percentuais de ácidos graxos mostram que os majoritários em ordem
decrescente, para o grupo GL foram o ácido C 18:3 n-3, o C 18:1 n-9 cis, seguido
pelo C 18:2 n-6 cis, enquanto que em GC e GCM, foram os ácidos graxos C 18:2 n-6
cis, C 18:1 n-9 cis e C 16:0, conforme mostra a referida tabela. A ração à base de
linhaça apresentou um percentual de 46,15 ± 0,64% do ácido graxo C18:3 n-3,
bastante superior, com significância estatística, quando comparada às demais
rações experimentais, ofertadas aos grupos GC (5,38 ± 0,19%) e GCM (5,44 ±
0,03%).
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Tabela 2 - Composição percentual de ácidos graxos nas rações experimentais.
Ácidos Graxos

C 8:0

GL

GC

0,02 ± 0,01

GCM

0,01 ± 0,01

0,01 ± 0,01

0,04 ± 0,00

a

0,05 ± 0,00b

C 10:0

0,02 ± 0,01

c

C 11:0

0,01 ± 0,00

b

0,01 ± 0,00

a

0,04 ± 0,03

b

C 12:0

0,02 ± 0,01

c

0,05 ± 0,01

a

0,06 ± 0,01

b

C 13:0

0,04 ± 0,04

0,02 ± 0,02

0,03 ±0,01

C 14:0

1,41 ± 0,84

b

0,40 ± 0,36

a

0,21 ± 0,04

C 14:1

0,02 ± 0,01

0,02 ± 0,02

0,01 ± 0,00

C 15:0

0,31 ± 0,11

b

0,15 ± 0,16

a

0,65 ± 0,42

C 15:1

0,02 ± 0,01

0,02 ± 0,02

0,02 ± 0,02

C 16:0

8,09 ± 0,23

c

12,63 ± 0,12

C 16:1

0,09 ± 0,02

b

0,09 ± 0,01

a

0,12 ± 0,01

b

C 17:0

0,14 ± 0,02

b

0,03 ± 0,02

a

0,04 ± 0,02

a

C 17:1

0,27 ± 0,01

0,22 ± 0,16

0,23 ± 0,14

C 18:0

5,24 ± 0,10

b

a

3,49 ± 0,04

C 18:1 n-9 trans

0,12 ± 0,03b

C 18:1 n-9 cis

22,98 ± 0,26

C 18:2 n-6 trans

0,04 ± 0,01

C 18:2 n-6 cis

14,41 ± 0,09c

C 20:0

b

a

c

0±0

c

a

3,44 ± 0,01

0,01 ± 0,00 a
a

22,34 ± 0,26
0,01 ± 0,00

a

53,69 ± 0,15a

a

b

12,92 ± 0,20

b

a

0 ± 0a
22,13 ± 0,10
0,03 ± 0,04

a

b

53,11 ± 0,14b

0,34 ± 0,01

a

0,31 ± 0,02

b

0,21 ± 0,01

a

0,19 ± 0,01

b

C 18:3 n-6

0,14 ± 0,05

C 20:1 n-9

0 ± 0b

C 18:3 n-3

46,15 ± 0,64

5,38 ± 0,19

a

5,44 ± 0,03

a

C 20:3 n-6

0,06 ± 0,01

b

0,06 ± 0,00

a

0,05 ± 0,00

a

C 22:1 n-9

0,05 ± 0,01

b

0,08 ± 0,02

a

0,08 ± 0,01

a

C 20:3 n-3

0,13 ± 0,02

c

0,41 ± 0,01

a

0,36 ± 0,04

b

C 20:5 n-3 (EPA)

0,05 ± 0,01

b

0,08 ± 0,08

a

0,03 ± 0,01

C 24:0

0,14 ± 0,02

b

0,09 ± 0,08

a

0,16 ± 0,01

C 22:4 n-6 (AA)

0,01 ± 0,00

0,04 ± 0,04

0,02 ± 0,01

C 24:1 n-9

0,01 ± 0,01

0,02 ± 0,01

0,02 ± 0,00

C 22:5 n-3

0,04 ± 0,04

0,01 ± 0,01

0,02 ± 0,01

a

0,02 ± 0,02b

C 22:6 n-3 (DHA)
ω-6/ω-3

0,10 ± 0,07a
b

ab

0,02 ± 0,01
1:3

0,01 ± 0,00
11:1

0,15 ± 0,03a

ab
b

11:1

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. Letras sobrescritas diferentes na
mesma linha indicam diferença estatística (p<0,05). Negrito = percentagem dos ácidos graxos
majoritários nas diferentes rações. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína
Modificada (n=6 por grupo).
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5.2 Crematócrito e valor energético do leite materno

Ao crematócrito do leite materno, o GL apresentou um maior percentual de
gordura (31,79 ± 0,20), ou seja, um maior acúmulo lipídico, quando comparado aos
demais grupos GC (23,10 ± 0,65) e GCM (28,65 ± 0,38); sendo este último, também
superior ao GC. Houve diferença estatística significante entre todos, como
observado na figura 9.

40

c

b
a

30

%

GL
GC
GCM

20
10
0

Figura 9 - Crematócrito do leite materno ao 21° dia. Letras diferentes denotam diferença
estatística ao nível de p<0,05. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína
Modificada (n=6 por grupo).

Observando as médias referentes ao valor energético (Kcal/100ml) do leite
materno (Tabela 3), observa-se que GL e GCM (228,85 ± 5,93 e 226,90 ± 6,07
respectivamente) apresentaram valores superiores à GC (186,57 ± 5,57), porém
com diferença estatisticamente significante somente entre GL e GC.
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Tabela 3 - Valor energético do leite materno ao 21°dia.

GRUPOS

Valor energético do leite materno
(Kcal/100ml)

GL

228,85 ± 5,93b

GC

186,57 ± 5,57a

GCM

226,90 ± 6,07b

Letras sobrescritas diferentes denotam diferença significativa
(p<0,05). GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo
Caseína Modificada (n=6 por grupo).

5.3 Composição de ácidos graxos do leite materno

No leite materno dos animais do GC, GCM e GL foi encontrado um total de 36
ácidos graxos (Tabela 4). Porém, cabe ressaltar que neste estudo, levamos em
consideração para análise e discussão, apenas os ácidos graxos já descritos pela
literatura, como influentes, de alguma forma, no desenvolvimento cerebral. Como
mostrado na tabela, o leite materno do GL apresentou teor de 21,15% do ácido αlinolênico C18:3 n-3, sendo superior estatisticamente ao leite dos demais grupos,
onde o GC apresentou 1,71% e o GCM 1,58%. Outro resultado de grande relevância
é o aumento significativo nas concentrações dos ácidos graxos C20:5 n-3 (EPA) e
C22:6 n-3 (DHA), encontrados no GL, em comparação aos demais grupos (GC e
GCM).
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Tabela 4 - Composição percentual de ácidos graxos no leite materno.
Ácidos Graxos
C 8:0
C 10:0
C 11:0
C 12:0
C 13:0
C 14:0
C 14:1
C 15:0
C 15:1
C 16:0
C 16:1
C 17:0
C 17:1
C 18:0
C 18:1 n-9 trans
C 18:1 n-9 cis
C 18:2 n-6 trans
C 18:2 n-6 cis
C 18:3 n-6
C 20:1 n-9
C 18:3 n-3
C 21:0
C 20:2
C 22:0
C 20:3 n-6
C 22:1 n-9
C 20:3 n-3
C 20:4 n-6 (AA)
C 23:0
C 22:2
C 20:5 n-3 (EPA)
C 24:0
C 22:4 n-6
C 24:1 n-9
C 22:5 n-3
C 22:6 n-3 (DHA)
ω-6/ω-3

GL

GC

GCM

2,71 ± 1,43
9,57 ± 4,56
0,06 ± 0,05
7,11 ± 3,09
0,03 ± 0,01
4,99 ± 2,02
b
0,01 ± 0,01
0,20 ± 0,10b
b
0,02 ± 0,01
c
13,73 ± 2,79
b
0,93 ± 0,38
0,19 ± 0,06b
b
0,11 ± 0,06
b
4,54 ± 0,73
0,03 ± 0,02
20,90 ± 5,99
c
0,03 ± 0,04
b
9,60 ± 1,95
b
0,05 ± 0,02
0,06 ± 0,02b
b
21,15 ± 4,35
b
0±0
b
0±0
0 ± 0b
b
0,21 ± 0,09
b
0,24 ± 0,17
b
0,43 ± 0,08
0,30 ± 0,11b
b
0,10 ± 0,01
b
0,14 ± 0,06
b
0,99 ± 0,29
0,07 ± 0,04
b
0,12 ± 0,13
b
0,02 ± 0,01
b
0,94 ± 0,27
0,48 ± 0,10b
1:2

2,99 ± 1,55
8,58 ± 3,31
0,04 ± 0,02
6,38 ± 3,27
0,02 ± 0,01
4,28 ± 2,28
a
0,04 ± 0,01
0,13 ± 0,02a
a
0,04 ± 0,01
a
18,00 ± 1,91
a
2,21 ± 0,78
0,09 ± 0,02a
ab
0,06 ± 0,02
a
3,52 ± 0,45
0,05 ± 0,06
23,38 ± 5,04
a
0,06 ± 0,01
a
24,68 ± 3,14
a
0,09 ± 0,02
0,27 ± 0,09a
a
1,71 ± 0,62
a
0,07 ± 0,02
a
0,58 ± 0,28
0,03 ± 0,01a
a
0,06 ± 0,03
a
0,28 ± 0,05
a
0,03 ± 0,01
1,42 ± 0,21a
a
0±0
a
0±0
a
0,08 ± 0,01
0,08 ± 0,05
a
0,33 ± 0,07
a
0,06 ± 0,02
a
0,14 ± 0,03
0,27 ± 0,03a
13:1

1,87 ±1,20
6,57 ± 4,65
0,07 ± 0,07
5,68 ± 4,82
0,03 ±0,02
5,69 ± 4,88
b
0,02 ± 0,01
0,10 ± 0,05a
a
0,04 ± 0,02
b
20,63 ± 1,67
a
1,90 ± 1,02
0,08 ± 0,02a
a
0,05 ± 0,02
a
3,53 ± 0,74
0,03 ± 0,03
21,32 ± 6,76
b
0,04 ± 0,02
a
26,23 ± 4,20
b
0,11 ± 0,06
ab
0,30 ± 0,31
a
1,58 ± 0,52
a
0,05 ± 0,02
a
1,07 ± 1,08
0,03 ± 0,02a
ab
0,11 ± 0,12
ab
0,26 ± 0,06
ab
0,03 ± 0,01
1,44 ± 0,68a
a
0±0
a
0±0
a
0,08 ± 0,02
0,07 ± 0,08
a
0,41 ± 0,39
a
0,12 ± 0,11
a
0,19 ± 0,13
0,32 ± 0,15a
13:1

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. Letras sobrescritas diferentes na
mesma linha indicam diferença estatística (p<0,05). Negrito = percentagem de 18:3n-3 no leite
materno dos diferentes grupos e a expressão significantemente maior do EPA e do DHA no GL. GL
Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada (n=6 por grupo).
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A figura 10 mostra o teor do somatório de ácidos graxos totais do leite
materno das mães dos diferentes grupos. Ao avaliarmos os ácidos graxos da família
n-3, notamos que o GL apresentou um maior percentual (23,01 ± 4,33%), quando
comparado à GC e GCM (2,15 ± 0,62% e 2,12 ± 0,34%, respectivamente. Ao
analisarmos os somatórios de LC-PUFA, notamos que o GL apresentou resultado
maior (3,26 ± 0,77%), com significância estatística, quando comparado a GC (2,26 ±
0,33%). Porém, à análise do somatório de n-6 observamos que o GL apresentou
valor significativamente menor (10,01 ± 2,03%), quando comparado aos demais
grupos, GC e GCM (26,43 ± 3,42% e 28,07 ± 4,95% respectivamente).

Figura 10 - Somatória do percentual de grupos de ácidos graxos totais no leite materno das mães
dos diferentes grupos. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada
(n=6 por grupo).
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5.4 Peso corporal, peso cerebral e peso cerebral relativo de filhotes
nas três idades estudadas (P0, P14 e P30)

Em relação ao peso corporal dos animais, ainda no dia pós-natal zero (Figura
11), não houve diferença estatística entre os grupos estudados (GL 5,55 ± 0,10g; GC
5,56 ± 0,24g e GCM 5,62 ± 0,11g). O mesmo aconteceu ao P14, onde o GL
apresentou uma média de 19,78 ± 1,23g, seguido pelo GC (18,59 ± 2,55g) e pelo
GCM (17,77 ± 0,65g).

Já ao P30, quanto ao peso corporal dos animais, o GL (47,3 ± 3,2g) e o GCM
(43,9 ± 1,5g) apresentaram as menores médias, mostrando valores estatisticamente
inferiores aos encontrados no GC (64,5 ± 0,4g).

Observando-se as médias referentes ao peso cerebral dos animais no dia
pós-natal zero (Figura 11), nota-se que o GL apresentou a maior média numérica
(0,25 ± 0,009g), tendo apresentado significância estatística quando comparado aos
demais grupos, GC (0,18 ± 0,006g) e GCM (0,20 ± 0,008g).

Com relação às médias de peso cerebral dos animais aos 14 dias de ensaio,
notou-se que o GL apresentou uma média de 0,41 ± 0,12g, o GC uma média de 0,71
± 0,11g e o GCM, a média de 0,98 ± 0,04g, sem significância entre os grupos; o
mesmo aconteceu com peso cerebral ao P30 onde GL apresentou uma média de
1,34 ± 0,03g, o GC mostrou 1,39 ± 0,08g e o GCM foi 1,39 ± 0,03g.
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O peso cerebral relativo (Figura 11), ao P0, apresentou maior valor percentual
com significância estatística em GL (4,68 ± 0,21g), comparada aos demais grupos
GCM (3,56 ± 0,18g) e GC (3,42 ± 0,14g). Não houve diferença estatística entre os
dois últimos grupos. Ao P14, não houve diferença estatística entre os grupos. Tendo
o GL apresentado uma média de 3,43 ± 0,59g, o GC uma média de 3,76 ± 0,90g e o
GCM, 5,58 ± 0,27g. Ao avaliarmos o peso cerebral relativo ao P30, observamos que
GC apresentou menor peso, com diferença estatisticamente significante (GL 2,89 ±
0,16g, GC 2,15 ± 0,12g e GCM 3,16 ± 0,12g).
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Figura 11 - Peso corporal, peso cerebral e peso cerebral relativo de filhotes
nos três momentos estudados. P0 pós-natal imediato, P14 14º dia de vida e
P30 30º dia de vida. Letras diferentes no mesmo momento indicam
diferença estatística (p<0,05). GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM
Grupo Caseína Modificada (n=6 por grupo).
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5.5 Composição de ácidos graxos do cérebro dos filhotes nas três
idades estudadas (P0, P14 e P30)

5.5.1 Composição de ácidos graxos do cérebro dos filhotes ao P0

No cérebro de filhotes ao P0, foi encontrado um total de 30 ácidos graxos
(Tabela 5). Porém, cabe ressaltar que neste estudo levamos em consideração para
análise e discussão, apenas os ácidos graxos já descritos pela literatura, como
influentes, de alguma forma, no desenvolvimento cerebral. Os resultados
percentuais de ácidos graxos mostram que os ácidos majoritários em ordem
decrescente, para o grupo GL: o ácido C16:0, o C18:0, seguido pelo C22:6 n-3
(DHA), enquanto que em GC e GCM, foram os mesmos, com exceção do C20:4 n-6
(AA). Os cérebros dos filhotes pertencentes ao GL no dia pós-natal zero,
apresentaram teor do ácido C22:6 n-3 (DHA), significantemente maior que os
cérebros dos filhotes pertencentes aos demais grupos (GL 14,33 ± 0,25%, GC 10,41
± 0,06% e GCM 10,85 ± 0,53%), como demonstrado na referida tabela.
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Tabela 5 - Composição percentual de ácidos graxos no cérebro ao P0.
Ácidos Graxos

GL

GC

GCM

C 11:0

0,01 ± 0,00b

0 ± 0a

0,08 ± 0,10b

C 12:0

0±0

C 13:0

0,02 ± 0,01

C 14:0

1,60 ± 0,09ab

C 14:1

0,07 ± 0,04

b

0,10 ± 0,01

a

0,08 ± 0,07

C 15:0

2,24 ± 0,18

b

2,00 ± 0,14

a

1,70 ± 0,49

C 15:1

0,03 ± 0,02

b

0,05 ± 0,01

a

0,04 ± 0,02

C 16:0

30,00 ± 1,27

C 16:1

1,79 ± 0,06

b

1,87 ± 0,19

a

1,84 ± 0,13

C 17:0

2,17 ± 0,01

1,90 ± 0,11

1,84 ± 0,11

C 17:1

1,68 ± 0,31

b

a

1,24 ± 0,62a

C 18:0

15,54 ± 0,24

a

a

0,02 ± 0,01

0,05 ± 0,04

ab

0,07 ±0,04

1,64 ± 0,02a

1,57 ± 0,01b

0,01 ± 0,00
b

ab

b

b

a

29,78 ± 0,01

1,47 ± 0,31

a

16,35 ± 0,38

a

a

ab
a

ab

29,33 ± 0,05

b

a

16,82 ± 0,40

a

0,04 ± 0,01

C 18:1 n-9 cis

11,98 ± 0,17c

C 18:1 n-9 isômero

3,70 ± 0,16

b

3,29 ± 0,41

C 18:2 n-6 trans

0,06 ± 0,00

b

C 18:2 n-6 cis

1,11 ± 0,12c

C 18:3 n-6

0,07 ± 0,01

C 18:3 n-3

0,08 ± 0,02

C 20:3 n-6

0,11 ± 0c

C 22:1 n-9

0,08 ± 0,02

b

0,12 ± 0,04

C 20:3 n-3

0,51 ± 0,04

c

0±0

C 20:4 n-6 (AA)

7,91 ± 0,29

c

12,57 ± 0,25

C 22:2

1,31 ± 0,15

c

0,04 ± 0,00

a

0,05 ± 0,01

b

C 20:5 n-3 (EPA)

0,05 ± 0,00

c

0,15 ± 0,01

a

0,13 ± 0,02

b

C 24:0

0,04 ± 0,03

b

0,01 ± 0,00

a

0,06 ± 0,01

b

C 22:4 n-6

0,95 ± 0,03b

C 24:1 n-9

0,18 ± 0,05

c

3,01 ± 0,11

a

2,71 ± 0,03

b

C 22:5 n-3

2,41 ± 0,22

c

0,15 ± 0,01

a

0,10 ± 0,06

b

C 22:6 n-3 (DHA)

14,33 ± 0,25c

b

10,69 ± 0,33a
a

0,06 ± 0,02

a

C 18:1 n-9 trans

b

0,05 ± 0,01

b

10,32 ± 0,14b
3,40 ± 0,04

b

0±0

0,06 ± 0,01

b

0,77 ± 0,02a

0,81 ± 0,02b

a

a

0,07 ± 0,01

b

ab

0,15 ± 0,01

a

0,05 ± 0,01
0,11 ± 0,06
0 ± 0a

0,08 ± 0,02b
a

a

0,09 ± 0,01

ab

0,31 ± 0,03
a

3,42 ± 0,09a

10,41 ± 0,06a

b

12,87 ± 0,11

b

3,32 ± 0,13a

10,85 ± 0,53b

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. Letras diferentes na mesma linha
indicam diferença estatística (p<0,05). Negrito=percentagem dos ácidos graxos majoritários presentes
no cérebro de filhotes dos diferentes grupos. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo
Caseína Modificada (n=6 por grupo).
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A Figura 12 mostra o somatório do percentual de grupos de ácidos graxos
totais no cérebro de filhotes no P0. Ao avaliarmos o teor de ácidos graxos da família
n-3, observamos que os cérebros dos filhotes do GL apresentaram teor
significativamente maior, quando comparado à CC e GCM (∑ n-3: GL 17,32 ± 0,03;
GC 10,67 ± 0,01 e GCM 11,40 ± 0,61). Vale ressaltar que esta superioridade do GL
se repetiu também para os somatórios de ∑ PUFA (GL 1,25 ± 0,15; GC 0,93 ± 0,09 e
GCM 1,03 ± 0,05), ∑ EFA (GL 1,18 ± 0,14; GC 0,88 ± 0,06 e GCM 0,96 ± 0,04), ∑
LC-PUFA (GL 26,15 ± 0,33; GC 26,69 ± 0,22 e GCM 27,56 ± 0,41) e ∑n-6 (GL 9,96
± 0,44; GC 16,75 ± 0,14 e GCM 16,99 ± 0,25).

Figura 12 - Somatória do percentual de grupos de ácidos graxos totais do cérebro de filhotes no P0.
GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada (n=6 por grupo).
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5.5.2 Composição de ácidos graxos do cérebro dos filhotes ao P14

No cérebro de filhotes ao P14, foi encontrado um total de 27 ácidos graxos
(Tabela 6). Os resultados percentuais de ácidos graxos mostram que os ácidos
majoritários em ordem decrescente, para o grupo GL: o ácido C16:0, o C18:0, o
C18:1 N9C, seguido pelo C22:6 n-3 (DHA), enquanto que em GC e GCM, os três
primeiros foram os mesmos, com exceção do Is.Cis C18:1 para GC, e do C15:0 para
GCM; conforme mostra a tabela 10. Os cérebros dos filhotes pertencentes ao GL
apresentaram teor do ácido C22:6 n-3 (DHA) maior numericamente que os cérebros
dos filhotes pertencentes aos demais grupos (GL 5,0 ± 6,873%, GC 0% e GCM
0,22%), porém sem significância estatística.

A Figura 13 mostra o somatório do percentual de grupos de ácidos graxos
totais no cérebro de filhotes ao P14. Ao avaliarmos o percentual de ácidos graxos da
família n-3, notamos que não houve diferença no somatório (∑ n-3: GL 5,14 ± 7,10;
GC 0,07 ± 0,07 e GCM 0,15 ± 0,14) entre os diferentes grupos experimentais. Isto se
repetiu também para os somatórios de ∑ PUFA (GL 2,67 ± 2,42; GC 0,73 ± 0,19 e
GCM 0,89 ± 0,41), ∑ EFA (GL 1,36 ± 0,76; GC 0,44 ± 0,07 e GCM 0,65 ± 0,39), ∑
LC-PUFA (GL 4,09 ± 5,51; GC 0 ± 0 e GCM 0,09 ± 0,16) e ∑n-6 (GL 1,61 ± 0,82; GC
0,67 ± 0,14 e GCM 0,77 ± 0,29).
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Tabela 6 - Composição percentual de ácidos graxos no cérebro ao P14.

Ácidos Graxos

GL

GC

GCM

C10:0

0,1 ± 0,01

0,06 ± 0,01

0,04 ± 0,03

C12:0

0,1 ± 0,04

0,18 ± 0,02

0,20 ± 0,02

C13:0

0,1 ± 0,05

0,03 ± 0,01

0,02 ± 0,02

C14:0

1,0 ± 0,11

a

1,83 ± 0,48ª

1,61 ± 0,15

C14:1

0,1 ± 0,02

0,13 ± 0,02

0,12 ± 0,02

C15:0

2,9 ± 0,57

3,32 ± 0,26

3,41 ± 0,36

C15:1

0,0 ± 0,02

0,05 ± 0,03

0,06 ± 0,03

C16:0

33,4 ± 4,82

41,40 ± 2,61

39,88 ± 0,87

C16:1

1,1 ± 0,06

1,33 ± 0,21

1,48 ± 0,41

Is.Cis C16:1

1,1 ± 0,12

1,35 ± 0,20

1,15 ± 0,13

C17:0

3,4 ± 0,70

3,18 ± 0,68

3,43 ± 0,41

C17:1

0,7 ± 0,16

0,64 ± 0,06

0,53 ± 0,21

Is.Cis C17:1

0,4 ± 0,07

0,42 ± 0,03

0,38 ± 0,08

C18:0

25,3 ± 3,70

27,03 ± 1,59

27,33 ± 0,61

C18:1n-9C

15,6 ± 1,65

13,68 ± 0,62

14,76 ± 1,18

Is.Cis C18:1

3,2 ± 0,59

3,63 ± 0,16

3,27 ± 0,36

C18:2n-6C

1,4 ± 0,76

0,44 ± 0,07

0,65 ± 0,39

C20:0

0,4 ± 0,08

0,30 ± 0,04

0,29 ± 0,07

C22:0

0,4 ± 0,09

0,22 ± 0,04

0,22 ± 0,09

C22:1

3,4 ± 4,86

0,24 ± 0,12

0,60 ± 0,63

C20:5 n-3 (EPA)

0,8 ± 0,94

0±0

0,03 ± 0,05

C24:0

0,5 ± 0,13

0,20 ± 0,05

0,20 ± 0,13

C21:5 n-3

0,5 ± 0,72

0,06 ± 0,05

0,12 ± 0,12

C22:4n-6

0,3 ± 0,24

0,23 ± 0,07

0,13 ± 0,14

C24:1n-9

0,17 ± 0,19

0,05 ± 0,01

0,08 ± 0,03

C22:5 n-3

0,57 ± 0,90

0,01 ± 0,02

0±0

C22:6 n-3 (DHA)

3,30 ± 5,64

0±0

0,06 ±0,11

b

b

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. Letras diferentes na mesma linha
indicam diferença estatística (p<0,017). Negrito=percentagem dos ácidos graxos majoritários
presentes no cérebro de filhotes dos diferentes grupos. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM
Grupo Caseína Modificada (n=3-4 por grupo).
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Figura 13 - Somatória do percentual de grupos de ácidos graxos totais do cérebro de filhotes no
P14. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada (n=6 por grupo).

5.5.3 Composição de ácidos graxos do cérebro dos filhotes ao P30

No cérebro de filhotes ao P30, foi encontrado um total de 28 ácidos graxos
(Tabela 7). Os resultados percentuais mostram que os ácidos majoritários em ordem
decrescente, para o grupo GL: o ácido C16:0, o C18:0, o C18:1 N9C, seguido pelo
C22:6 n-3 (DHA), o que se repetiu também para os demais grupos GC e GCM. Os
cérebros dos animais do GL (0,7 ± 0,44%) apresentaram maior percentual do ácido
C22:5 n-3, quando comparado aos demais grupos GC (0,1 ± 0,12%) e GCM (0,1 ±
0,13%). Quanto aos demais ácidos, não houve diferença entre os grupos, como
pode ser observado na referida tabela.
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Tabela 7 - Composição percentual de ácidos graxos no cérebro ao P30.

Ácidos Graxos

GL

GC

GCM

C10:0

0,0 ± 0,04

0,0 ± 0,03

0 ± 0,01

C12:0

0,1 ± 0,08

0±0

0,1 ± 0,15

C13:0

0 ± 0,02

0,0 ± 0,02

0±0

C14:0

0,4 ± 0,10

0,2 ± 0,12

0,3 ± 0,09

C14:1

0,1 ± 0,10

0,1 ± 0,08

0,1 ± 0,07

C15:0

2,9 ± 0,30

2,6 ± 0,21

2,9 ± 0,59

C15:1

0,1 ± 0,06

0,1 ± 0,03

0,1 ± 0,09

C16:0

23,3 ± 3,88

21,8 ± 0,74

23,6 ± 4,08

C16:1

0,2 ± 0,07

0,2 ± 0,08

0,2 ± 0,07

a

b

Is.Cis C16:1

0,4 ± 0,04

C17:0

ab

0,3 ± 0,14

0,4 ± 0,05

4,4 ± 0,55a

3,6 ± 0,26b

4,3 ± 0,69ab

C17:1

1,6 ± 0,22

1,3 ± 0,13

1,5 ± 0,37

Is.Cis C17:1

1,0 ± 0,14

0,8 ± 0,10
a
a

0,9 ± 0,20

20,3 ± 0,49

b

23,2 ± 4,13ab

b

16,2 ± 2,78

C18:0

23,4 ± 2,58

C18:1n-9C

18,2 ± 1,96

15,1 ± 0,39

3,9 ± 0,58

3,4 ± 0,10

3,9 ± 0,72

0±0

0±0

0 ± 0,02

Is.Cis C18:1
C19:0
C18:2n-6C

1,2 ± 0,16

1,1 ± 0,07

a

b

C20:0

0,7 ± 0,10

C22:0
C22:1

5,7 ± 2,87

C20:5 n-3 (EPA)

0,2 ± 0,36

ab

1,1 ± 0,38
ab

0,4 ± 0,06

0,6 ± 0,17

0,7 ± 0,16a

0,3 ± 0,03b

0,5 ± 0,15a

a

10,2 ± 0,22

a

b

0±0

ab

7,1 ± 5,17
0±0

b

0,9 ± 0,25

C21:5 n-3

0,9 ± 0,67

1,14 ± 1,49

0,2 ± 0,31

C22:4n-6

1,3 ± 0,54

2,3 ± 1,51

2,6 ± 1,19

C24:1n-9

0,3 ± 0,39

0,6 ± 0,20

0,6 ± 0,40

a

b

0,1 ± 0,12

0,1 ± 0,13b

13,5 ± 0,47

8,8 ± 6,78

C22:5 n-3

0,7 ± 0,44

C22:6 n-3 (DHA)

7,6 ± 5,32

0,1 ± 0,18

ab

C24:0

0,5 ± 0,33

Resultados expressos em percentagem do total de ácidos graxos. Letras diferentes na mesma linha
indicam diferença estatística (p<0,017). Negrito=percentagem dos ácidos graxos majoritários
presentes no cérebro de filhotes dos diferentes grupos. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM
Grupo Caseína Modificada (n=6 por grupo)
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A figura 14 mostra o somatório dos ácidos graxos nos cérebros dos filhotes
dos grupos GL, GC e GCM em P30. Não houve diferenças no percentual do
somatório entre os grupos estudados.

Figura 14 - Somatória do percentual de grupos de ácidos graxos totais do cérebro de filhotes no
P30. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada (n=6 por grupo).

5.6 Morfologia

5.6.1 Morfologia dos nervos ópticos dos filhotes nas três idades
estudadas

O nervo óptico mostrou, em geral, uma forma cilíndrica levemente achatada,
apresentando uma aparência oval nos cortes transversais. Estava envolto por uma
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membrana externa que corresponde a meninge, também chamada de cápsula
fibrosa. Em seu aspecto microscópico apresentava fibras nervosas (axônios
mielinizados) de diversos diâmetros, agrupadas em fascículos que por sua vez
eram separados por trabéculas de tecido conjuntivo, facilmente identificáveis
mesmo em pequeno aumento. Em maior aumento podiam-se ver com mais
detalhes os componentes estruturais do nervo, tais como os vasos sanguíneos, as
trabéculas, os fascículos e as células gliais.

4
2
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3

Figura 15 - Nervo óptico de rato Wistar recém-nato. 1. Glia. 2. Trabécula. 3. Vaso sanguíneo. 4.
Cápsula fibrosa. 5. Feixe de fibras nervosas. Azul de toluidina O, barra = 10µm.
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Ao P0 observaram-se núcleos da glia bem evidentes, trabéculas muito finas
delineando pequenos fascículos nervosos, além de vasos sanguíneos, fibras
nervosas e a cápsula fibrosa, como demonstra a figura 15. Ao P14, visualizava-se
um nervo óptico mais desenvolvido, que exibia células da glia, trabéculas e
fascículos nervosos, além de vasos sanguíneos e fibras nervosas, como demonstra
a figura 16.
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4

Figura 16 - Nervo óptico de rato Wistar com 14 dias de vida. 1. Glia. 2. Trabécula. 3. Vaso
sanguíneo. 4. Feixe de fibras nervosas. Azul de toluidina O, barra = 10µm.
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Ao P30, observava-se uma melhor organização das estruturas do nervo
óptico, distinguindo trabéculas conjuntivas, núcleos de células gliais e fascículos
nervosos com fibras mielinizadas; além de vasos sanguíneos e fibras nervosas,
como mostra a figura 17.
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4

3

Figura 17 - Nervo óptico de rato Wistar com 30 dias de vida. 1. Glia. 2. Trabécula. 3. Vaso
sanguíneo. 4. Feixe de fibras nervosas. Azul de toluidina O, barra = 10µm.

Em suma, notou-se uma grande evolução, quanto ao desenvolvimento dos
fascículos nervosos, trabéculas conjuntivas e células endoteliais formando vasos
sanguíneos, ao compararmos as três idades estudadas, independente da ração
ingerida. Todas estas características, inclusive as fibras mielinizadas ao P30, eram
mais evidentes no GL nas três idades estudadas.
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5.6.2 Morfologia da retina dos filhotes ao P0

Na retina dos animais sacrificados no dia pós-natal zero, encontramos uma
organização laminar, onde as células estavam dispostas em camadas. Tomando-se
como referência o centro do globo ocular, a retina apresentou mais externamente
um epitélio externo, seguido pela camada neuroblástica (CNB), composta por
células em proliferação. Ela era delimitada em direção ao interior do globo ocular
pela camada plexiforme interna (CPI) e depois pela camada de células ganglionares
(CCG) (Figura 18).

CNB
CPI
CCG

Figura 18 - Retina de rato Wistar recém-nato. CNB Camada Neuroblástica,
CPI Camada Plexiforme Interna, CCG Camada de Células Ganglionares. HE,
barra = 50µm.
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5.6.3 Morfologia da retina dos filhotes ao P14 e P30

O tecido retiniano analisado mostrou-se, como descrito na literatura,
composto por um epitélio externo e uma porção neural. Na porção neural, as células
estavam organizadas em camadas: Segmento Externo dos Fotorreceptores - cones
e bastonetes (SEF), Camada Nuclear Externa (CNE), Camada Plexiforme Externa
(CPE) e Camada Nuclear Interna (CNI). Em seguida, uma segunda camada de
processos nervosos, a Camada Plexiforme Interna (CPI). Os corpos das células
ganglionares e algumas amácrinas deslocadas formavam a camada mais interna da
retina, a Camada de Células Ganglionares (CCG) (Figura 19).

MBL
GCL
CPI
CNI
CPE
CNE
SEF

Figura 19 - Retina de rato Wistar com 30 dias de vida. MBL Membrana
Limitante interna. CCG Camada de Células Ganglionares. CPI Camada
Plexiforme Interna. CNI Camada Nuclear Interna. CPE Camada Plexiforme
Externa. CNE Camada Nuclear Externa. SEF Segmento Externo dos
Fotorreceptores (cones e bastonetes). HE, barra = 50µm.
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5.7 Histomorfometria

5.7.1 Histomorfometria do nervo óptico dos animais nas três
idades estudadas

5.7.1.1 Área, Diâmetro e Perímetro do nervo óptico mensurada pelo Image-Pro

Observando-se as médias referentes às medidas de área do nervo óptico dos
animais recém-natos (Figura 20), nota-se que não houve diferença ente os grupos
analisados, visto que GL (30347 ± 6409µm2), GC (31970 ± 5153µm2) e GCM (33255
± 2594µm2), apresentaram valores bastante similares. Já ao P14, o GL (93069 ±
45294µm2) apresentou uma grande diferença numérica quando comparado a GC
(47974 ± 28988µm2) e a GCM (84631 ± 21686µm2), embora sem significância
estatística. Observando-se as médias referentes aos animais com 30 dias de vida,
nota-se que houve diferença estatística apenas entre os grupos GC (131261 ±
19606µm2) e GCM (173287 ± 25436µm2), que não diferiam do GL (163046 ±
20969µm2).

Ao observarmos os dados referentes ao diâmetro (Figura 20) em P0 (GL 197
± 19µm; CG 203 ± 15µm; GCM 206 ±7µm) nota-se que não houve diferença entre os
grupos analisados. O mesmo aconteceu ao P14 (GL 337 ± 81µm; GC 240 ± 68µm;
GCM 326 ± 45µm). Observando-se as médias referentes aos animais com 30 dias
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de vida, nota-se que houve diferença estatística apenas entre os grupos GC (412 ±
37µm) e GCM (468 ± 33µm), que não diferiam do GL (467 ± 50µm).
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Figura 20 - Área total, diâmetro e perímetro do nervo óptico de ratos nos três momentos estudados. P0 pós-natal
imediato, P14 14° dia de vida, P30 30° dia de vida. Letras diferentes no mesmo momento indicam diferença
estatística (p<0,05). GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada (n=3-7 por grupo).
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Ao analisarmos os dados referentes ao perímetro do nervo óptico, não foram
observadas diferenças significantes entre os grupos estudados; em nenhuma das
três idades analisadas (P0: GL 635 ± 58µm, GC 643 ± 53µm, GCM 661 ± 21µm;
P14: GL 1110 ± 312µm, GC 798 ± 226µm, GCM 1071 ± 145µm; P30: GL 1524 ±
168µm, GC 1343 ± 107µm, GCM 1520 ± 113µm), como observado na figura 20.

5.7.1.2 Área percentual dos componentes estruturais do nervo óptico
nas três idades estudadas

Ao observarmos os dados referentes à área percentual das estruturas
nervosas do nervo óptico dos animais ao P0 (Figura 21), notamos que não houve
diferença entre os grupos estudados para a análise dos vasos sanguíneos (GL 0 ±
0%, GC 0,51 ± 1,02% e GCM 0,71 ± 1,60%), das fibras nervosas (GL 67,32 ±
13,36%, GC 57,14 ± 8,60% e GCM 74,36 ± 10,54%), das trabéculas conjuntivas (GL
19,35 ± 5,65%, GC 9,58 ± 7,23% e GCM 9,01 ± 3,43%) e da cápsula fibrosa (GL
6,00 ± 3,97%, GC 7,77 ± 3,82% e GCM 9,35 ± 8,88%), com exceção apenas para a
glia, onde GC apresentou um maior percentual (25,01 ± 12,45%), quando
comparado aos demais grupos GCM (6,57 ± 5,36%) e GL (7,33 ± 6,36%), com
significância estatística (p=0,0317) apenas quando comparado ao GCM.

Já ao P14 (Figura 21), notamos que não houve diferença entre os grupos
estudados na análise dos vasos sanguíneos (GL 0 ± 0%, GC 0,43 ± 1,21% e GCM
0,44 ± 0,76%), das fibras nervosas (GL 73,73 ± 11,97%, GC 64,90 ± 7,59% e GCM
70,11 ± 8,97%), da glia (GL 12,52 ± 6,99%, GC 20,04 ± 10,08% e GCM 19,04 ±
7,46%) e da cápsula fibrosa (GL 5,26 ± 3,64%, GC 7,84 ± 6,30% e GCM 9,10 ±
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3,64%), com exceção apenas para as trabéculas conjuntivas, onde GC (6,80 ±
3,94%) apresentou um percentual maior (p=0,0452), quando comparado ao GCM
(1,32 ± 2,28%). O valor apresentado por GL foi 8,49 ± 11,34%.

Ao observarmos os dados referentes ao P30 (Figura 21), notamos que não
houve diferença entre os três grupos estudados para todas as estruturas nervosas:
vasos sanguíneos (GL 0,60 ± 1,34%, GC 0,47 ± 0,65% e GCM 0,37 ± 0,91%), fibras
nervosas (GL 58,58 ± 15,82%, GC 63,23 ± 8,17% e GCM 56,38 ± 8,30%), trabéculas
conjuntivas (GL 23,44 ± 12,96%, GC 20,96 ± 11,52% e GCM 26,07 ± 9,29%),
cápsula fibrosa (GL 3,47 ± 2,71%, GC 3,45 ± 2,97% e GCM 2,38 ± 1,35%), e, glia
(GL 13,91 ± 6,70%, GC 11,89 ± 7,76% e GCM 14,80 ± 6,11%).
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Figura 21 - Área percentual dos componentes estruturais do nervo óptico nos três momentos estudados. P0
pós-natal imediato, P14 14° dia de vida, P30 30° dia de vida. Letras diferentes no mesmo momento indicam
diferença estatística. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada (n=4-7).
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5.8 Histomorfometria da retina nas três idades estudadas

Ao analisarmos as figuras 22 e 23, observamos que no rato recém-nato não
houve diferença na espessura das camadas neuroblástica (GL 110,87 ± 19,50µm,
GC 113,61 ± 19,30µm e GCM 118,72 ± 14,69µm), ganglionar (GL 23,59 ± 7,25µm,
GC 24,83 ± 7,92µm e GCM 26,50 ± 7,02µm) e plexiforme interna (GL 14,08 ±
4,99µm, GC 12,16 ± 2,02µm e GCM 13,55 ± 4,55µm), com exceção apenas, para a
espessura da retina onde o grupo GCM (158,82 ± 19,45µm) apresentou valor
superior (p=0,0556), quando comparado ao GL (144,89 ± 24,05µm), não diferindo
de GC (152,01 ± 26,81µm).

Retina
300

200

b

a,b

a

P0 P14 P30

P0 P14 P30

GL
GC
GCM

m
100

0

P0 P14 P30

Figura 22 - Espessura da retina nos três momentos estudados. P0 pós-natal imediato, P14 14°
dia de vida, P30 30° dia de vida. Letras diferentes no mesmo momento indicam diferença
estatística (p<0,05). GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM Grupo Caseína Modificada
(n=4-12 por grupo).
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Figura 23 - Espessura das camadas da retina ao P0. GL Grupo Linhaça, GC Grupo Caseína, GCM
Grupo Caseína Modificada (n=4-12 por grupo).
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Já ao P14, observamos que a espessura da retina (Figura 22) foi maior nos
animais pertencentes ao GL (193,26 ± 66,27µm), quando comparado ao GC
(118,41 ± 21,69µm) com significância estatística (p=0,0037), não diferindo do GCM
(174,79 ± 51,02µm). Resultado similar (p=0,0031) foi observado na camada de
fotorreceptores (GL 20,08 ± 4,99µm, GC 12,16 ± 3,10µm e GCM 16,61 ± 6,52µm)
e, na camada nuclear externa (GL 64,55 ± 15,60µm, GC 41,75 ± 7,85µm e GCM
58,65 ± 14,19µm), com p=0,0019. Ao observarmos a camada plexiforme externa,
ainda ao P14, notamos que os animais do GL (6,55 ± 2,33µm) apresentaram maior
espessura (p=0,0079), quando comparados aos demais grupos, seguida pelo GCM
(4,86 ± 1,63µm) e pelo GC (3,84 ± 1,43µm). O mesmo ocorreu com a camada
nuclear interna onde GL (32,50 ± 18,15µm) apresentou maior espessura (p=0,0079)
quando comparado aos demais grupos, seguido pelo GCM (26,20 ± 10,53µm), com
p=0,0159 e pelo GC (19,00 ± 6,28µm), com p=0,0079. A camada plexiforme interna
apresentou espessura maior nos animais pertencentes ao GL (27,02 ± 12,34µm),
seguido pelo GCM (21,92 ± 9,07µm) e pelo GC (11,28 ± 6,17µm) com significância
estatística (p=0,0485 e p=0,0079, respectivamente). Na camada ganglionar houve
diferença significativa (p=0,0317) apenas entre GC (27,87 ± 11,95µm) e GCM
(44,42 ± 24,79µm); o GL apresentou espessura de 41,31 ± 18,19µm) (Figura 24).
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79

No P30, representado também nas figuras 22 e 24, nota-se que não houve
diferença significativa, entre os grupos, na espessura da retina (GL 117,24 ±
21,28µm; GC 111,48 ± 17,56µm e GCM 117,04 ± 22,20µm), bem como na
espessura da maioria das camadas retinianas, fotorreceptores (GL 20,07 ± 4,83µm;
GC 18,52 ± 4,64µm e GCM 18,08 ± 4,45µm), nuclear externa (GL 37,16 ± 7,05µm;
GC 35,50 ± 5,76µm e GCM 37,49 ± 6,27µm), plexiforme externa (GL 5,14 ±
1,63µm; GC 4,53 ± 1,21µm e GCM 4,74 ± 1,11µm), nuclear interna (GL 15,47 ±
4,82µm; GC 15,60 ± 4,49µm e GCM 15,96 ± 4,52µm), e plexiforme interna (GL
16,13 ± 4,72µm; GC 17,55 ± 6,99µm e GCM 16,85 ± 6,01µm), com exceção
apenas para a camada ganglionar (GL 21,75 ± 9,98µm; GC 18,87 ± 6,39µm e GCM
23,67 ± 8,23µm), que apresentou diferença significativa apenas entre os grupos GC
e GCM (p=0,0317).
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6 DISCUSSÃO

A energia fornecida pelos diversos nutrientes nas espécies animais é
essencial para a manutenção do organismo, crescimento e reprodução (HEPHER,
1993). Para alguns animais, a fonte de gordura utilizada na ração pode influenciar,
significativamente, o crescimento e a utilização dos nutrientes. A energia, de modo
geral, provém do uso de proteínas, lipídeos e carboidratos. Os lipídeos são a fonte
de energia melhor utilizada pelos animais; além de fornecer energia metabólica são
requeridos para a manutenção da estrutura e função da membrana celular e
fornecem ácidos graxos essenciais aos animais (HAYASHI et al., 2004).

No presente estudo, a ração à base de linhaça, apresentou um maior teor
significativo do ácido α-linolênico C18:3 n-3 (LNA), quando comparada as demais
rações. Além deste ácido, a ração ofertada ao GL apresentou valores superiores,
também no que diz respeito ao somatório dos ácidos graxos da série ω-3 (C18:3 e
C22:6 DHA), ω-6 (C18:2 trans), ω-9 (C18:1 trans e C18:1 cis), ácido mirístico
(C14:0), ácido pentadecanóico (C15:0), ácido heptadecanóico (C17:0), ácido
estearítico (C18:0) e o ácido tetracosanóico (C24:0). Portanto, a ração de linhaça se
constitui em uma excelente fonte de EFA e PUFA, quando comparada as demais
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rações. Essas diferenças são devido à composição da semente de linhaça, que
apresenta elevada percentagem (58,2%) de ácidos graxos da série ω-3 (TURATTI,
2001; ZANWAR et al., 2011), 14,6% da série ω-6, além de 18% de ácidos graxos
monoinsaturados e 9% de saturados (TRUCOM, 2006), ocasionando assim o
acréscimo no percentual destes ácidos na ração à base de linhaça. Neste estudo foi
comprovado que estes ácidos presentes na semente de linhaça foram transferidos
para a ração, obtendo percentuais muito parecidos com o da oleaginosa isolada,
visto que a ração apresentou em sua composição 14,41% de ácido linoléico (LA) e
46,15% de LNA, o que a torna uma boa fonte de ácidos graxos essenciais.

Estudos realizados sobre a atuação dos ácidos LA e LNA mostraram que o
ácido linoléico conjugado (CLA C18:2) exerce importante papel na nutrição, em vista
da sua capacidade de atuar no “equilíbrio” entre as concentrações de ω-6 e ω-3
(BOTELHO et al., 2005). Este resultado vem mostrar que, provavelmente, pode-se
direcionar o perfil em ácidos graxos do produto final de acordo com a fonte de
lipídeo empregada, devido às diferenças nas quantidades destes nas composições
dos diferentes óleos, inclusive no que se refere ao teor de ácidos graxos das séries
ω-3, dos quais a linhaça é a oleaginosa mais rica (VISENTAINER et al., 2003).
Resultados semelhantes foram encontrados por VISENTAINER et al. (2003), onde a
ração preparada com óleo de linhaça também apresentou concentrações bastante
superiores de LNA, quando comparada a rações sem a presença da oleaginosa.

Outro dado relevante referente à ração de linhaça, neste estudo, foi a relação
ω-6/ω-3 encontrada no GL, superior a relação encontrada na ração dos demais
grupos GC e GCM, assegurando um grande percentual de ômega-3 às gestantes,
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conforme relatado como necessário, pela literatura (SIMOPOULOS, 2000; LIMA et
al., 2004). Enquanto muitos grupos populacionais preferem consumir dietas ricas em
proteína animal, o custo elevado e a disponibilidade limitada destas proteínas
obrigam a maioria das nações de terceiro mundo a utilizar as proteínas de origem
vegetal, tornando a linhaça um potencial substituto destas proteínas nos alimentos
(SOUZA et al., 2000; ROE, 1992).

A maturação do SNC, em humanos, tem início na fase intra-uterina e persiste
até os sete anos, apresentando maior intensidade nos primeiros dois anos de vida
(PATIN et al., 2006). Já em ratos, o início também se dá na fase intra-uterina, porém
persiste apenas até o 30° dia de vida (REINIS & GOLMAN, 1980). O processo
morfogênico, diretamente associado à função do cérebro, requer uma oferta de
ácidos graxos específica, especialmente de AA e DHA. Esse processo torna a
nutrição materna essencial ao feto durante a gestação e lactação, pois há aumento
funcional e bioquímico das demandas maternas de PUFA (XIANG et al., 1999;
KOLETZKO et al., 2001). A dieta materna, antes da concepção, é de grande
importância, já que ela determina o tipo de ácido graxo que se acumulará no tecido
fetal. O transporte dos EFA é realizado através da placenta e são depositados no
cérebro e retina do concepto. Além disso, ocorre um acúmulo simultâneo nas
glândulas mamárias durante esta fase (SILVA et al., 2007).

O feto não tem capacidade de sintetizar LC-PUFA através de seus
precursores ω-3 e ω-6, tendo a sua necessidade suprida unicamente pela placenta.
Durante o último trimestre de gestação, a placenta estabelece preferência no
transporte de DHA e AA, pelas maiores necessidades do feto (CORRIA, 2001;
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HOFFMAN, et al., 2003). O aporte dos LC-PUFA deve ser garantido pelas reservas
tissulares da mãe, principalmente do tecido adiposo (VALENZUELA & NIETO, 2001
e 2003).

Todos os ácidos graxos poliinsaturados, incluindo DHA, são transferidos
através da placenta em direção ao sangue fetal (HORNSTRA et al, 1995). Além
disso, os triglicerídeos armazenados no tecido adiposo materno, contendo DHA,
podem

ser

mobilizados,

e

estes

ácidos

graxos

liberados

também

são

disponibilizados ao feto através do transporte placentário. CRAWFORD (2000)
sugeriu que ocorre pouca conversão, na placenta, dos precursores essenciais,
linoléico e linolênico, para araquidônico (AA; C20:4 n-6) e docosahexaenóico (DHA;
C22:6 n-3), respectivamente. Ademais, a análise da atividade das enzimas
dessaturases, na placenta, revelou que, neste órgão, a atividade dessas enzimas
apresentou-se significativamente menor em comparação às observadas nos
fígados materno e fetal. Assim, durante o período intrauterino, a placenta extrai AA e
DHA seletivamente e substancialmente a partir da mãe e enriquece a circulação fetal
com estes ácidos graxos. Esta intensa captação e acúmulo de DHA pelo feto
significam para a mãe uma considerável redução de suas reservas de DHA, motivo
pelo qual ela deve suplementar sua dieta com este ácido graxo, principalmente em
casos de pequeno intervalo entre estados sucessivos de gravidez ou no caso de
partos múltiplos (AL et al, 2000).

Os PUFA da série ω-3 são encontrados no cérebro e na retina e participam
do crescimento contribuindo para o processo de mielinização e desenvolvimento da
função da visão, no desenvolvimento psicomotor e em vários aspectos da função
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neural em relação ao comportamento (MARTINEZ, 1992; PRESA-OWENS et al.,
1996). Com o nascimento, esses EFA são transferidos aos lactentes em
quantidades suficientes pelo leite materno de mães com adequado estado
nutricional. Em países em desenvolvimento, onde as condições de saúde e nutrição
são precárias, possíveis deficiências podem acarretar prejuízos nos processos de
elongação e dessaturação, ou seja, no processo de formação de AA e DHA a partir
dos ácidos linoléico e linolênico, respectivamente (MARTINEZ, 1992; XIANG et al.,
1999; KOLETZKO et al., 2001).

Evidências demonstram a influência da dieta na composição do leite materno.
A alimentação materna é de grande importância para o adequado desenvolvimento
do feto e, posteriormente, para o lactente. Estudos foram e continuam sendo
realizados com o objetivo de conhecer os fatores que podem afetar a qualidade do
leite materno e suas possíveis conseqüências (ROCQUELIN et al., 1998;
SAUERWALD et al., 2001).

No presente estudo, o crematócrito do leite materno de ratas alimentadas com
ração à base de linhaça (GL), apresentou um maior conteúdo lipídico, quando
comparado aos demais grupos que receberam rações à base de caseína (GC e
GCM). Outros trabalhos (CONNOR, 1999; LAYNE et al., 1996; UAUY &
VALENZUELA, 2000) que falam da importância de uma dieta rica em ácidos graxos
essenciais no período de gestação e lactação, devido à transferência dos mesmos,
oriundos da dieta para o leite materno, coincidem com o resultado encontrado neste
estudo. Isto é reforçado pelo fato do GL ter apresentado valor de crematócrito
superior ao GCM, que apesar de ter recebido ração à base de caseína, possuía a
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mesma concentração de lipídeos do GL, mas não a mesma composição, indicando,
que possivelmente o ácido ômega-3, presente em abundância na semente de
linhaça, interferiu diretamente no maior conteúdo lipídico do leite no GL.

O lipídeo é o componente em maior quantidade no leite, perfazendo mais de
50% de suas quilocalorias (Kcal) totais. Uma parte deste nutriente é captada da
circulação, onde é encontrado em grandes concentrações provenientes da dieta, e
outra é produzida na própria glândula mamária, a qual utiliza principalmente a
glicose para a lipogênese (LEITE et al., 2002). Ao avaliarmos as médias referentes
ao valor energético do leite materno (Kcal/100ml) encontradas neste trabalho,
observamos que o GL apresentou resultado superior aos demais grupos, porém com
significância estatística somente quando comparado ao GC. Este resultado pode ser
explicado pelo maior percentual de PUFA existente na ração do GL. Já sua
similaridade com o GCM, justifica-se pelo fato de ambos terem recebido rações que
continham em sua composição o mesmo teor de óleo.

Durante o desenvolvimento fetal, PUFA n-3 são transferidos da mãe para o
feto via placenta e, após o nascimento, os recém-nascidos adquirem esses EFA pelo
leite materno (AIKAWA, 2007), sendo que a transferência de PUFA n-3 (EPA e DHA)
da dieta para o leite materno é dose-dependente (AIKAWA, 2007). Isto justifica o
resultado encontrado no perfil de ácidos graxos no leite materno neste trabalho,
onde notamos que as mães que consumiram a ração à base de linhaça
apresentaram percentual bem superior, com diferença estatística, no que diz
respeito ao ácido graxo C18:3 n-3, bem como nas somatórias de PUFA, EFA e n-3,
quando comparadas às rações à base de caseína. Outra prova dessa transferência,
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pode ser observada ao analisarmos as tabelas que demonstram o perfil de ácidos
graxos encontrados nas rações experimentais e no leite materno. Ao compararmos
os ácidos graxos encontrados em abundância no leite de mães alimentadas com
ração à base de linhaça com os encontrados na mesma ração, vemos que os ácidos
presentes em abundância no leite são os mesmos abundantes na ração (C18:3 n-3,
C18:2 n-6 e C16:0), comprovando que esta transferência ocorreu de forma
satisfatória, e que o leite materno realmente incorporou os ácidos graxos oriundos
da ração.

Sabe-se que, se a mãe receber uma alimentação com um aporte adequado
de LC-PUFA poderá oferecer ao feto a quantidade necessária desses ácidos para
um bom desenvolvimento do sistema nervoso e visual. Após o nascimento, o
lactente continua incapaz de sintetizar os LC-PUFA, devido à imaturidade hepática.
Durante a lactância a mãe continua a oferecer o aporte de LC-PUFA, porém, a via
de transferência de nutrientes passa a ser o leite materno (SILVA et al., 2007).
Resultados semelhantes aos encontrados neste trabalho, foram publicados por
FRANCOIS et al. (2003), onde o leite de mães que receberam uma suplementação
de ω-3, durante a gestação, apresentou percentual elevado do ácido C18:3 n-3,
assim como nas somatórias de PUFA e de ácidos graxos da família n-3.

Em relação ao peso corporal dos filhotes, vimos que no dia pós-natal zero não
houve diferença estatística entre os grupos estudados e o mesmo também
aconteceu no P14. Já ao P30, passado o pico de crescimento corporal, os animais
do GC apresentaram maior valor para peso corporal, o que já era esperado, visto
que esses animais receberam uma ração com proteína de maior valor biológico e de
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origem exclusivamente animal. O fato de GCM ter se equiparado ao GL pode ser
justificado pelo fato de ambos estarem em pair feeding, recebendo a mesma oferta
de ração, ambas inferiores à do GC. Isto pode ser justificado pelo teor de fibras e
gorduras presentes nas rações ofertadas ao GL e ao GCM. As fibras se encontram
em alto teor na semente de linhaça (28%), sendo estas solúveis e insolúveis, o que
faz com que os animais tenham uma sensação maior de saciedade e leva a um
menor consumo (CARTER, 1993). BRITO (2006) em estudo similar, achou valores
de peso corporal semelhantes aos encontrados neste ensaio, para animais
alimentados com rações à base linhaça e de caseína. Segundo MORAIS & SILVA
(2000) animais alimentados com rações à base de caseína apresentaram valores de
PER superiores aos encontrados em animais alimentados com linhaça, conforme os
dados encontrados neste estudo. Este fato vem justificar o menor peso corporal
encontrado nos animais pertencentes ao GL, quando comparado aos animais
pertencentes ao GC.

A importância dos EFA, em particular os das séries ω-3 e ω-6, no
desenvolvimento do SNC de recém nascidos, principalmente os prematuros, está
bem documentada (GEORGIEFF & INNIS, 2005). A melhor avaliação do
desenvolvimento neonatal se dá pelo crescimento cefálico. O final da gestação e
início da vida são períodos de mielinização e de rápido aumento, tanto no número de
células, quanto na área dendrítica do tecido cerebral. O peso do cérebro encontrase, portanto, associado ao seu desenvolvimento, sugerindo que a incorporação de
ácidos graxos aos tecidos cerebrais influencia esse processo (COCCHI et al., 1996).
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Observando-se as médias referentes ao peso cerebral dos animais no dia
pós-natal zero encontradas neste estudo, nota-se que o GL apresentou a maior
média, tendo significância estatística quando comparado aos demais grupos, GC e
GCM. Vale ressaltar que neste momento da análise está sendo avaliada a influência
dos ácidos graxos provenientes da ração de linhaça, oferecidos ao feto somente
pela circulação placentária materna, já que estes filhotes foram sacrificados
imediatamente após o parto, para assegurar as avaliações isentas da influência do
leite materno.

Ao compararmos as médias referentes ao peso cerebral dos animais aos 14 e
30 dias de vida, nota-se que não houve significância estatística entre os três grupos
estudados. Cabe lembrar, que no P14, foi avaliada a incorporação de ácidos graxos
pelo cérebro, advindos da circulação placentária e do leite materno. Já ao P30, foi
avaliada a incorporação de ácidos graxos pelo cérebro, advindos não apenas da
circulação placentária e do leite materno, como também os ácidos graxos advindos
das rações experimentais, já que a partir do desmame (que ocorreu aos 21 dias de
vida) estes animais receberam as respectivas rações experimentais, até o dia do
sacrifício (ao 30° dia de vida). No entanto, um julgamento melhor sobre o aumento
ponderal do cérebro se dará mais adiante ao discutirmos os resultados de peso
cerebral relativo, visto que na análise isolada do peso cerebral, deve se considerar o
fato dos animais do GL ter consumido menos ração e, conseqüentemente menos
proteínas, o que acarretou um menor ganho de peso corporal no GL quando
comparado ao GC. Diante disto, como já está descrito na literatura (FERNANDEZ et
al., 1997), o organismo tende a priorizar o desenvolvimento de estruturas
neurológicas, neste período em que o cérebro está em desenvolvimento, que em
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ratos vai até ao 30°dia de vida. Sendo assim, o fato do peso cerebral absoluto não
ter mostrado diferença estatística entre os três grupos só confirma esta prioridade.
No que diz respeito ao peso cerebral relativo no P0, o GL apresentou o maior valor
percentual com significância estatística, quando comparado, aos demais grupos, o
que indica uma maior absorção de ácidos graxos ômega-3 neste órgão,
provenientes da circulação placentária materna, neste período do desenvolvimento
do SNC.

No P14, não houve diferença estatística entre os grupos estudados, porém,
no P30, os maiores valores percentuais de peso cerebral relativo, foram de GL e
GCM, sendo significativos, quando comparados a GC. Vale ressaltar que neste
período já está completa a proliferação celular, assim como o conteúdo de DNA e
inicia-se a fase de hipertrofia celular. Este resultado está de acordo com a literatura
(CARLSON, 2002), que diz que mães que consomem alimentos contendo ácidos
graxos ômega-3 na gestação e lactação, geram crias com maior peso cerebral
relativo, devido ao maior conteúdo de DHA absorvido por este órgão no período de
desenvolvimento do SNC.

Observando os dados encontrados quanto ao perfil de ácidos graxos do leite
materno, podemos sugerir que o aumento no valor do peso cerebral relativo dos
filhotes do GL, encontrado neste estudo, se deve a incorporação de ácidos graxos
da família n-3, provenientes do leite materno. Além disto, este maior peso cerebral
relativo ao P30, também pode ser atribuído a grande presença de ácidos da família
n-3 na ração ofertada ao GL, que os filhotes receberam a partir do desmame.
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NUNES et al. (2002) encontraram valores para peso cerebral relativo no P30
similares aos encontrados neste estudo (1,47g ± 0,17g).

Quanto ao perfil de ácidos graxos dos cérebros ao P0, os filhotes de mães
que consumiram a ração à base de linhaça apresentaram um percentual bem
superior, com diferença estatística, no que diz respeito ao ácido graxo C22:5 n-3,
bem como nas somatórias de PUFA, EFA e n-3, quando comparadas às rações à
base de caseína. O que é perfeitamente explicado pelas altas concentrações de
ácidos graxos oriundos da família n-3, presentes na ração de linhaça ofertada a
estas mães.

A quantidade percentual de DHA também foi bem superior nos cérebros de
filhotes do GL, com significância estatística, quando comparada aos demais grupos
à base de caseína (GC e GCM); fato este que vem confirmar a transferência de DHA
da mãe para o feto durante a gestação, conforme já relatado em alguns estudos
(GEORGIEFF & INNIS, 2005; GARCÍA-CALATAYUD et al., 2005). O DHA é
fundamental para o desenvolvimento cerebral e visual do recém-nascido
(SCHMEITS et al., 1999; INNIS et al., 2001; GAETE & ATALAH, 2003), pois o
mesmo é componente estrutural dos fosfolipídios das membranas celulares,
particularmente da fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina. Devido ao
seu alto grau de poliinsaturação, o DHA confere à membrana uma grande fluidez,
sendo essa essencial para que as proteínas possam ter a mobilidade necessária
para desempenhar suas funções na bicamada lipídica (VALENZUELA & NIETO,
2001 E 2003).
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Foi observado neste estudo que o fornecimento da ração à base de linhaça
está diretamente relacionado à incorporação de ácidos graxos da família n-3 nos
cérebros de filhotes; isto ficou bem estabelecido na composição destes contendo o
ácido C22:6 n-3 (DHA) e na somatória de n-3 (∑n-3), onde os valores foram
superiores e com diferença significativa, entre GL e os grupos alimentados com
ração à base de caseína (GC e GCM). Resultados semelhantes aos encontrados
neste trabalho, foram relatados por GARCÍA-CALATAYUD et al. (2005); num estudo
que avaliou cérebro de ratos filhotes, oriundos de mães alimentadas com dietas com
e sem EFA, encontraram um acúmulo superior de DHA e de ∑n-3 nos fosfolipídeos
fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina e fosfatidilserina, nos cérebros de filhotes,
provenientes de mães que consumiram dietas com EFA, quando comparadas às
que não o consumiram.

Ao observarmos o perfil de ácidos graxos isolados no cérebro dos animais ao
P14, notamos que houve diferença estatística apenas para o ácido tetradecanóico,
também chamado ácido mirístico (C14:0), que é um ácido graxo saturado. Também
cabe ressaltar que o DHA, apresentou maior valor numérico para a sua
concentração no GL quando comparado aos demais grupos. Este resultado
corrobora com os achados referentes ao peso cerebral e peso cerebral relativo,
onde observamos que nesta fase no desenvolvimento também não houve diferenças
entre os grupos, sugerindo que a maior absorção de ômega-3 advinda da semente
de linhaça, ocorreu via circulação placentária. Paradoxalmente, ao avaliarmos as
somatórias de ω-6, ω-3, PUFA, LC-PUFA e EFA, ainda ao P14, notamos que o GL
apresentou valores bem superiores quando comparados ao GC e GCM, porém sem
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significância estatística, sugerindo que houve sim, uma transferência via leite
materno, com possível efeito biológico.

Os resultados encontrados ao avaliarmos o perfil de ácidos graxos dos
animais com 30 dias de vida mostraram que não houve diferenças no percentual de
somatório dos ácidos graxos nos cérebros dos filhotes, entre os três grupos
estudados. Inclusive demonstram que não há mais superioridade na incorporação de
DHA, visto que nesta fase, os animais estão com o desenvolvimento cerebral
praticamente completo, numa fase onde não é mais prioridade a absorção de LCPUFA, conforme relatado na literatura (REINIS & GOLMAN, 1980).

Os resultados obtidos na análise histológica do nervo óptico de todos os
grupos experimentais, nas três idades analisadas (P0, P14 e P30), mostraram uma
grande evolução, quanto ao desenvolvimento dos fascículos nervosos, trabéculas
conjuntivas e células endoteliais formando vasos sanguíneos, ao compararmos as
três idades estudadas, independente da ração ingerida. Resultados semelhantes,
quanto à morfologia do nervo óptico, foram encontrados também por HOMEM
(2004). Nas três idades analisadas, os nervos ópticos dos animais de GL
apresentaram uma melhor organização dos elementos estruturais, o que também
aponta para uma maior incorporação dos ácidos ômega-3 oriundos da oleaginosa
em estudo.

O conhecimento atual sobre os ácidos graxos n-3 aponta sua atuação
fundamental para o desenvolvimento infantil. Na realidade, existem dois períodos
críticos durante o desenvolvimento nos quais os ácidos graxos n-3 são
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extremamente importantes: o período fetal e o período que vai do nascimento até o
término do desenvolvimento bioquímico completo do cérebro e da retina (CONNOR,
2000). Esses ácidos graxos são componentes estruturais das membranas dos
fosfolipídeos dos tecidos do corpo, estando presentes em níveis especialmente altos
na retina e cérebro, nos quais o DHA constitui mais de 35% dos ácidos graxos
(CONNOR, 2000). Exemplo típico de um tipo de fosfolipídio, presente nas
membranas do cérebro e retina é a fosfatidiletanolamina, em que o DHA apresentase em maior quantidade. Outro fosfolipídio no qual o DHA está presente de maneira
importante é a fosfatidilcolina ou lecitina (CRAWFORD, 2000). Durante a gestação,
tanto os estoques maternos quanto a ingestão dietética materna de ácidos graxos n3 são de importância fundamental para assegurar ao neonato o fornecimento
adequado de ácidos graxos n-3.

Nos ratos recém-nascidos deste estudo, a camada de células ganglionares da
retina já estava formada, contendo os corpos celulares das células ganglionares
cujos axônios projetam-se para os centros visuais. A camada adjacente,
neuroblástica, continha células em proliferação, que em pouco tempo após o
nascimento, diferenciariam-se nas camadas nucleares internas e externas contendo
a maioria dos neurônios de circuito local, as células gliais de Muller e
fotorreceptores. Esta camada era seguida pela camada plexiforme interna, onde as
células horizontais, bipolares e amácrimas estabelecem contato sináptico com as
células ganglionares, que estavam localizadas na camada mais interna - a camada
de células ganglionares. Esta disposição morfológica encontrada em nosso estudo
coincide com os achados já descritos pela literatura, referentes à morfologia da
retina de ratos recém-natos (LINDEN et al.,1996).
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A retina dos animais mais desenvolvidos, com 14 e 30 dias de vida pós-natal,
P14 e P30 respectivamente, encontramos uma organização laminar, aonde as
células se dispunham em camadas. Tomando como referência o centro do globo
ocular, a retina apresentou como camada mais externa epitelial, seguida por uma
camada de segmentos externos dos fotorreceptores (células fotossensíveis) e pela
camada nuclear externa que contém os corpos celulares dos fotorreceptores. Na
próxima camada, a plexiforme externa, os fotorreceptores estabelecem contatos
sinápticos com as células bipolares e horizontais. Mais internamente, encontrava-se
a camada nuclear interna, na qual se apresentavam os corpos celulares das células
horizontais, bipolares e amácrinas, seguida pela camada plexiforme interna onde
estes três últimos tipos celulares citados, estabelecem contato sináptico com as
células ganglionares, que estão localizadas na camada mais interna - a camada de
células ganglionares. Esta disposição morfológica, também está de acordo com a
descrição já relatada na literatura, para a retina de ratos com esta mesma faixa de
idade (PORTUGAL, 2006; AMARAL, 2008).

A análise histomorfométrica em nosso estudo não mostrou diferenças
significativas na área de secção transversal, no diâmetro e no perímetro entre os
nervos ópticos de GL, GC e GCM, em nenhuma das idades analisadas. Contudo os
valores encontrados neste estudo para área transversal do nervo óptico de ratos
Wistar estão de acordo com os resultados encontrados por SHIGUEMATSU et al.
(2003). Já os valores encontrados referentes ao diâmetro e ao perímetro em nosso
estudo coincidem com os encontrados por HOMEM (2004). Cabe ressaltar que ao
P14, o GL apresentou valor numérico superior aos demais grupos para os três
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parâmetros analisados, porém sem significância estatística. Uma justificativa para o
maior valor encontrado nestes parâmetros do nervo óptico em GL, quando
comparado ao GC e GCM, pode ser o alto teor de ácidos graxos n-3, presente de
forma abundante na semente de linhaça, que pode gerar outros metabólitos, com
destaque para o DHA (TURATTI, 2000). Poderia haver uma maior incorporação de
DHA nos nervos ópticos destes animais, que estariam contribuindo nos maiores
valores dos parâmetros analisados. Sabe-se que o DHA tem importante papel no
desenvolvimento cerebral e da acuidade visual (HENDERSON et al., 1992). O
período de maior acúmulo e incorporação de DHA se dá por volta do 14° dia de vida
(EDMOND et al., 1998), exatamente onde o GL apresentou valores superiores.
Porém, análises ultra-estruturais das estruturas nervosas do nervo óptico, talvez
apresentassem resultados mais compatíveis com a incorporação de ácidos graxos,
demonstrada pela cromatografia, no P0.

A análise estatística mostrou que a área percentual dos componentes
estruturais do nervo óptico (vasos sanguíneos, fibras nervosas, trabéculas
conjuntivas e cápsula fibrosa) não foi diferente para os três grupos estudados, ao
P0, com exceção apenas para a glia, onde o GC apresentou valor superior aos
demais grupos GL e GCM. Cabe ressaltar que o GL apresentou um valor bastante
superior do número de trabéculas, quando comparado ao GC e ao GCM, porém não
significativo neste momento. Contudo, ao P14 esta significância aparece ao
analisarmos

as

trabéculas,

sugerindo

componente estrutural nos animais do GL.

um

melhor

desenvolvimento

deste
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Quanto à histomorfometria da retina, observamos que ao P0 não houve
diferenças entre os grupos, para as camadas neuroblástica, ganglionar e plexiforme
interna, ocorrendo diferenças apenas na espessura da retina, onde o GL apresentou
uma maior espessura quando comparado aos demais grupos GC e GCM. Este
resultado pode ser explicado pelo fato de que a camada de fotorreceptores da retina,
camada na qual o DHA é acumulado, ainda não está bem estruturada neste período
do desenvolvimento (LINDEN et al.,1996). Por outro lado, a espessura maior da
retina em GL ao P0 poderia decorrer de já estar acumulando DHA nos precursores
celulares desta camada.

Os achados do P14 confirmam a proposição feita no parágrafo anterior, visto
que, a camada de fotorreceptores é mais espessa no GL quando comparado aos
demais grupos, o que sugere uma maior incorporação de ácidos ômega-3, nos
animais deste grupo, visto que, as membranas celulares de cones e bastonetes
acumulam uma grande quantidade de LC-PUFA, particularmente de DHA. A fluidez
destas membranas é essencial para o processo de transdução do sinal luminoso e
sua conversão em um sinal elétrico, que posteriormente, é processado pelo cérebro
(VALENZUELA & NIETO, 2003). Ao P30 não há mais diferenças visto que neste
período a formação das camadas retinianas em ratos, já esta completa (LINDEN et
al.,1996). Além da camada de fotorreceptores, as camadas nuclear externa,
plexiforme externa, nuclear interna, plexiforme interna, bem como a retina, também
apresentaram espessura superior no GL, quando comparados aos demais grupos,
apontando para um melhor desenvolvimento da retina, bem como do sistema
nervoso, nos animais pertencentes ao GL.
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De uma forma geral, notamos que os ácidos graxos da série n-3 presentes na
semente de linhaça, também se apresentaram em abundância na ração
confeccionada com a mesma. Os cérebros de filhotes oriundos de mães que se
alimentaram com esta ração, apresentaram percentuais superiores de ácidos graxos
desta série. Além disto, o leite materno destas ratas apresentou maior percentual de
ácidos graxos da série n-3, indicando que houve uma incorporação destes ácidos
graxos, provenientes da semente de linhaça.

Os resultados encontrados na morfologia e na histomorfometria do nervo
óptico e da retina indicam uma provável incorporação de ácidos graxos ômega-3
advindos da ração de linhaça, assim como do leite materno e da circulação
placentária, nessas estruturas do sistema nervoso.
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7 CONCLUSÃO

A utilização de uma dieta à base de linhaça, no período pré e pós-natal,
influencia positivamente a incorporação de ácidos graxos ômega-3 na composição
do leite materno e no tecido cerebral dos filhotes, assegurando um bom
desenvolvimento do sistema nervoso, mais especificamente cérebro, nervo óptico e
retina destes animais.
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