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RESUMO 

 

O diabetes tipo 2 (DM2) é caracterizado por resistência à insulina (RI), gerando alterações 
fisiológicas e metabólicas. No entanto, ainda não é totalmente elucidado o mecanismo pelo 
qual isso ocorre, bem como o tempo necessário para o estabelecimento desse quadro. 
Embora muitos estudos foquem nos efeitos a longo prazo de uma dieta hipercalórica no 
desenvolvimento da obesidade, RI e DM2, linhas de estudo recentes indicam os efeitos 
deletérios causados por uma exposição aguda, observando alterações similares. Os 
principais tecidos alterados no desenvolvimento de RI induzida por dieta são fígado, tecido 
adiposo e músculo, porém estudos indicam que as alterações fisiológicas podem ter início 
no intestino, uma vez que esse tecido está em constante contato com a dieta. Dessa forma, 
o objetivo desse trabalho foi avaliar a evolução de parâmetros inflamatórios e de RI em 
protocolos agudos e crônicos de exposição a dieta rica em gordura e açúcar refinado 
(HFHS, do inglês High Fat High Sucrose). Para isso, foram utilizados camundongos machos 
C57BL6/J, os quais foram separados em três diferentes protocolos, de acordo com o tempo 
de exposição a dieta controle ou HFHS: 24 horas, 12 semanas ou 6 meses. Teste oral de 
tolerância à glicose (ToTG) foram realizados em diferentes momentos para avaliar 
alterações na homeostase da glicose. Ao final dos protocolos, os animais foram 
eutanasiados e diferentes tecidos foram coletados e usados para ensaios de RT- qPCR 
(PCR quantitativo em tempo real) para avaliar mecanismos moleculares e de sinalização 
envolvidos na inflamação. A partir das análises de expressão gênica, é possível postular 
que 24 horas de dieta HFHS promove uma quebra da homeostase apresentando maior 
área sob a curva do ToTG e infiltração de macrófagos no cólon e fígado.  Em 12 semanas 
já se observa uma intolerância à glicose melhor estabelecida com dano hepático e possível 
fibrose e no grupo 6 meses há aumento no tamanho do fígado, atividade elevada de 
transaminases no soro e acúmulo de triglicerídeo hepático. Dessa forma, pode-se inferir 
que a dieta HFHS é capaz de induzir inflamação no cólon e fígado, em diferentes graus 
dependendo do tempo de exposição, assim como pode levar a intolerância à glicose, dano 
hepático e quando por longo tempo pode diminuir a capacidade regenerativa do fígado. 
 
 
 
Palavras – chave: inflamação, resistência à insulina, dieta ocidental 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

ABSTRACT 
 
 

Type 2 diabetes (T2D) is known for insulin resistance (IR), generating physiological and 
metabolic changes. It is still unclear how this happens, as well as how long it takes to occur. 
Many studies focus on the effects of a long term high calorie diet on the development of 
obesity, IR and T2D. In addition, recent research shows the negative effects of acute 
exposure to this diet. The main altered tissues in diet-induced IR development are liver, 
adipose tissue, and muscle; however, some studies indicate that physiological changes may 
begin in the gut, as this tissue is constantly in contact with the diet. Thus, the main objective 
of this study is to evaluate the evolution of inflammatory markers and insulin resistance in 
acute and chronic exposure to animals of a high fat high sucrose (HFHS) diet. For this, male 
C57BL6/J mice were used and were divided into three different protocols depending on the 
time of HFHS or control diet. The groups were exposed to 24 hours, 12 weeks or 6 months 
to diet. The oral glucose tolerance test (oGTT) was performed at different times to evaluate 
the glucose homeostasis imbalance. At the end of the protocols, the animals were sacrificed 
and different tissues were collected and used for RT-qPCR (real-time quantitative PCR) 
assays to underestimate the molecular mechanisms involved in inflammation. Looking at 
the fold expression, it can be said that 24 hours of HFHS diet stimulates a breakdown on 
homeostasis showed by a higher area under curve on oGTT and a higher infiltration of 
macrophage on colon and liver. In 12 weeks clearly there is a very well establish glucose 
intolerance with liver damage and possible fibrosis. On 6 month group, the diet promotes an 
increase on liver weight, higher levels of liver transaminases with hepatic triglyceride 
accumulation. In this way, we can say that HFHS is capeable of inducing colon and liver 
inflammation in different rates depending on time exposure, as well as can lead to glucose 
intolerance, liver damage which with time can decrease liver capacity of regeneration. 
 

 
Key– words: inflammation, insulin resistance, western diet 

 



 

 
 

SUMÁRIO 

 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES, p. XIII 

LISTA DE TABELAS, p. XV 

LISTA DE ABREVIATURAS, p. XVI 

 

1 INTRODUÇÃO, p.18 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA, p. 21 

 

3 JUSTIFICATIVAS, p. 27 

 

4 OBJETIVOS, p.  28 

4.1 GERAL, p. 28 

4.2 ESPECÍFICO, p.28 

 

5 METODOLOGIA, p. 29 

5.1 DIETA, p. 29 

5.2 TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE (ToTG), p.31 

5.3 EUTANÁSIA, p. 31 

5.4 PULVERIZAÇÃO DOS TECIDOS, p. 32 

5.5 ALÍQUOTAS DOS TECIDOS, p.32 

5.6 PCR, p. 32 

5.6.1 Extração de RNA, p. 32 

5.6.2 Síntese de cDNA, p.33 

5.6.3 Reação em cadeia da polimerase (PCR) e RT-qPCR, p.33 

5.7 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEO E COLESTEROL HEPÁTICO, p. 34 



 

5.8 ATIVIDADE DAS TRANSAMINASES, p. 35 

5.9 DOSAGENS NO SORO, p. 36 

5.9.1 Triglicerídeos, p.36 

5.9.2 Colesterol total, p.36 

5.9.3 Colesterol de alta densidade (HDL), p.37 

5.9.4 Colesterol de baixa densidade (LDL), p.37 

5.10  ANÁLISE ESTATÍSTICA, p.38 

 

6 RESULTADOS E DISCUSSÃO, p. 39 

6.1 DADOS FISIOLÓGICOS, p.39 

6.2 METABOLISMO DE GLICOSE, p.40 

6.3 ÓRGÃOS, p.45 

6.4 DOSAGENS BIOQUÍMICAS, p.50 

6.5 AVALIAÇÃO DO PERFIL HEPÁTICO, p.53 

6.6 CÓLON, p.58 

6.7 FÍGADO, p.63 

 

7 CONCLUSÃO, p.68 

 

8 REFERÊNCIAS, p. 69 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Fig. 1                                   Fatores de risco para Doenças crônicas não transmissíveis, f. 19 

Fig. 2                        Inatividade física mundial, f. 20 

Fig. 3                         Mapa de prevalência da obesidade por sexo. Sexo feminino, f. 21 

Fig. 4                         Mapa de prevalência da obesidade por sexo. Sexo masculino, f. 21 

Fig. 5                         Principais proteínas envolvidas na sinalização da insulina, f. 23 

Fig. 6                         Representação esquemática da dieta dos grupos de estudo, f. 31 

Fig. 7                         Delta peso, f. 39 

Fig. 8                         ToTG e AUC Protocolo 24h, f. 40 

Fig. 9                         Glicemia de jejum após24 horas de HFHS, f. 41 

Fig. 10                       ToTG e AUC Protocolo 12w, f. 42 

Fig. 11                       Glicemia de jejum após 12 semanas de HFHS, f. 42 

Fig. 12                       ToTG e AUC Protocolo 6m, f. 43 

Fig. 13                       Glicemia de jejum após 6 meses de HFHS, f. 44 

Fig. 14                       Glicemia de jejum comparando os 3 protocolos, f. 44 

Fig. 15                         Peso do cólon após 24 horas de HFHS, f. 45 

Fig. 16                         Peso do cólon após 12 semanas de HFHS, f. 45 

Fig. 17                         Peso do cólon após 6 meses de HFHS, f. 46 

Fig. 18                         Peso do fígado após 24 horas de HFHS, f. 47 

Fig. 19                         Peso do fígado após 12 semanas de HFHS, f. 47 

Fig. 20                         Peso do fígado após 6 meses de HFHS, f. 47 

Fig. 21                         Intestino delgado após 24 horas de HFHS, f. 48 

Fig. 22                         Intestino delgado após 12 semanas de HFHS, f. 48 

Fig. 23                          Intestino delgado após 6 meses de HFHS, f. 49 

Fig. 24                         Intestino grosso após 24 horas de HFHS, f. 49 

Fig. 25                         Intestino grosso após 12 semanas de HFHS, f. 49 

Fig. 26                         Intestino grosso após 6 meses de HFHS, f. 50 

Fig. 27                         Colesterol total sérico após 12 semanas de HFHS, f. 50 

Fig. 28                         Triglicerídeo sérico após 12 semanas de HFHS, f. 51 

Fig. 29                         Colesterol total sérico após 6 meses de HFHS, f. 51 

Fig. 30                         Triglicerídeo sérico após 6 meses de HFHS, f. 51 



 

Fig. 31                         Fração HDL no soro após 12 semanas de HFHS, f. 52 

Fig. 32                         Fração LDL no soro após 12 semanas de HFHS, f. 52 

Fig. 33                         Fração HDL no soro após 6 meses de HFHS, f. 53 

Fig. 34                         Fração LDL no soro após 6 meses de HFHS, f. 53 

Fig. 35                         Triglicerídeo hepático após 12 semanas de HFHS, f. 54 

Fig. 36                         Colesterol hepático após 12 semanas de HFHS, f. 54 

Fig. 37                         Triglicerídeo hepático após 6 meses de HFHS, f. 55 

Fig. 38                         Colesterol hepático após 6 meses de HFHS, f. 55 

Fig. 39                         Atividade de ALT após 12 semanas de HFHS, f. 56 

Fig. 40                         Atividade de AST após 12 semanas de HFHS, f. 56 

Fig. 41                         Atividade de ALT após 6 meses de HFHS, f. 57 

Fig. 42                         Atividade de AST após 6 meses de HFHS, f. 57 

Fig. 43                         Relação AST/ALT após 12 semanas de HFHS, f. 58 

Fig. 44                         Relação AST/ALT após 6 meses de HFHS, f. 58 

Fig. 45                         Infiltração de macrófagos no cólon induzida por dieta HFHS, f. 59 

Fig. 46                         Expressão relativa de iNOS no cólon de camundongos, f. 60 

Fig. 47                         Expressão de ARG1 para avaliar polarização M2 no cólon, f. 61 

Fig. 48                         Avaliação da expressão de TNFa no cólon, f. 62 

Fig. 49                         Avaliação da expressão de IL-1b no cólon, f. 62 

Fig. 50                         Expressão relativa de EMR1 no fígado, f. 63 

Fig. 51                         Expressão relativa de MARCO no fígado, f. 64 

Fig. 52                         Expressão relativa de MRC1 no fígado, f. 64 

Fig. 53                         Avaliação da expressão TNFa no fígado, f. 66 

Fig. 54                         Avaliação da expressão de IL-6 no fígado, f. 66 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 -  Composição das dietas Controle (Chow) e Hiperlipídica rica em sacarose 

(HFHS), f. 29 

Tabela 2 - Tabela de especificações das dietas, f. 30 

Tabela 3 - Descrição de genes analisados por SYBR® GreenER, f. 34 

Tabela 4 - Descrição de genes analisados por TaqMan®, f. 34 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

ADGRE                       Receptor E1 acoplado à proteína G de adesão 

ARG1                          Arginase 

AST                             Aspartato aminotransferase  

ALT                             Alanina aminotransferase  

AMPK                       Proteína quinase ativada por adenosina monofosfato (Adenosine                                                                          

                                 Monophosphate-activated Protein Kinase) 

AUS                      Área sob a curva 

AUC   Area under the curve 

cDNA                      Ácido desoxirribonucleico complementar 

CFA                      Ciclofilina A 

DCNT                      Doenças crônicas não transmissíveis 

DNA                       Ácido desoxirribonucleico (Deoxyribonucleic acid) 

dNTP                       Desoxirribonucleotídeos Fosfatados  

EMR 1                       Módulo semelhante a EGF contendo um hormônio parecido à                                  

                                 mucina 1 (EGF-like module-containing mucin-like hormone                                  

                                 receptor-like 1) 

ERK                       Cinase reguladora extracelular (Extracellular-signal-regulated                                  

                                 kinase) 

FOXO                        Proteína FOX (Forkhead box O) 

G6P                        Glicose - 6 - fosfatase  

GLUT                        Transportador de Glicose 

GLUT-4                        Transportador de glicose insulino – sensível 4  

GSK-3                        Glicogênio Sintase Quinase-3 

HFD                        Dieta rica em gordura (High fat diet) 

HFHS                        Dieta Hiperlipídica e hipersacarídica (High Fat High Sucrose) 

IKK                        IκB quinase 

IL-6                        Interleucina-6 

IL-1β                        Interleucina 1 beta 

iNOS                        Óxido nítrico sintase induzível  

IRS                        Substrato do Receptor de Insulina (Insulin Receptor Substrate) 

LPS                        Lipopolissacarídeo 



 

 
 

MAPK                        Via das quinases ativadas por sinal mitogênico (Mitogen-activated 

                                   protein kinases) 

MARCO                        Receptor de macrófagos com estrutura colagenosa (Macrophage 

                                   Receptor with Collagenous Structure) 

MEK 1/2                        Quinase MAPK/ERK (MAPK/ERK Kinase) 

MRC 1                        Receptor de manose de macrófagos 1 (Macrophage mannose                                  

                                   receptor 1) 

mRNA                        RNA mensageiro 

mTOR                        Proteína de mamíferos alvo da rapamicina (Mammalian Target of 

                                   Rapamycin) 

ToTG                        Teste oral de tolerância à glicose (Oral glucose tolerance test) 

OMS                        Organização Mundial da Saúde  

PCR                        Reação em cadeia da polimerase (Polymerase Chain Reaction) 

PDK-1                        Quinase dependente de fosfatidilinositol (Phosphoinositide-                                 

                                   dependent kinase-1) 

PEPCK                        Fosfoenolpiruvato carboxiquinase  

PI3K                        Fosfatidilinositol-3-quinase (Phosphoinositide 3-kinase) 

PIP2/PIP3             Fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato/trifosfato (Phosphatidylinositol 4,5-                                 

                                  bisphosphate/triphosphate) 

RT- qPCR             PCR quantitativo por transcriptase reversa 

RNA                        Ácido Ribonucleico (Ribonucleic acid) 

ROS                        Espécies Reativas de Oxigênio (Reactive Oxygen Species) 

TLR                        Receptor Toll-like  

TNFα                        Fator de necrose tumoral α 

WHO                        World Health Organization 

ZOI                        Proteínas de oclusões de zônula



18 
 

 

1 INTRODUÇÃO 

 Com a modernização e a precificação do tempo, o estilo de vida dos trabalhadores 

tem mudado. Isso é devido à rapidez do avanço tecnológico, ao fácil acesso a bens de 

consumo e serviços e também em consequência da praticidade conquistada ao longo do 

século XXI. A partir de então, cada vez mais o trabalhador, majoritariamente, se encontra 

fora de casa seja por causa da extensa jornada de trabalho ou em detrimento de sua 

locomoção nos grandes centros (SILVA, 2013).  

Devido a esses fatos, o brasileiro, seguindo o ritmo de vida dos outros países, se viu 

obrigado a mudar também seus hábitos alimentares, preferindo alimentos mais acessíveis e 

rápidas, tanto ao bolso quanto à saciedade. Todavia, esses alimentos, agora adquiridos na 

rua, não possuem o mesmo valor nutricional daqueles que alimentaram as gerações 

passadas e tampouco conseguem plenamente saciar um indivíduo, sendo assim necessário 

uma maior quantidade de alimento (SOUZA MDCA; HARDT PP., 2002). 

Com o desenvolvimento das cidades e o crescimento exponencial, houve um maior 

incentivo ao influxo de empresas denominadas de fast-foods para o Brasil, modelo esse já 

bem estabelecido nos países mais desenvolvidos. Com isso, houve um aumento na compra 

de alimentos processados e ultraprocessados, notavelmente entre 1970 e meados de 2000, 

contribuindo para um maior consumo de gorduras saturadas, sódio e açúcares simples 

(SCHMIDT et al., 2011).  

Dessa forma, ocorreu com o passar dos anos e com a formação dos grandes centros, 

uma transição alimentar para a dieta dita ocidental. Anteriormente, os alimentos ingeridos 

promoviam uma absorção mais lenta de glicose e nesse novo perfil alimentar, os alimentos 

ingeridos possuem alto índice glicêmico, são ricos em sódio e adoçantes artificiais 

(SJÖBLAD, 2019). Além disso, a dieta ocidental é caracterizada por ser hipercalórica e 

heterogênea, apresentando como base gorduras e carboidratos nas suas mais variadas 

disposições. O status metabólico alterado por essa dieta gera inúmeras consequências a 

níveis hormonais, envolvendo uma série de vias metabólicas e também vias relacionadas à 

reprodução (VARLAMOV, 2017).  

Por ser uma dieta de alto saldo calórico, caso não haja um controle entre ingestão e 

gasto, ocorre um desbalanço energético e isso pode favorecer o ganho de peso. A partir de 

então, comorbidades associadas ao aumento do peso corporal como obesidade, diabetes e 

outras doenças crônicas, podem se estabelecer.  
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O aumento da incidência das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) se 

justifica pela origem multifatorial e pelos fatores de riscos que são comuns entre as DCNT 

(figura 1). Na maioria dos casos, as DCNTs são adquiridas por causa do estilo de vida e 

padrão alimentar do indivíduo, além de que deve-se considerar também que existe uma 

carga genética envolvida que se soma à epigenética. As principais doenças crônicas ditas 

não transmissíveis são: neoplasias, doenças cardiovasculares, doenças respiratórias 

crônicas, hipertensão arterial e doenças metabólicas como o diabetes e a obesidade 

(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fatores de risco para Doenças crônicas não transmissíveis. 
(BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2019) 

 

 Associa-se o aumento das DCNT com a inatividade física e má alimentação. A 

inatividade física ou atividade física insuficiente pode ser considerada um fator de risco para 

a mortalidade global e segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), contribui com cerca 

de 3,2 milhões de mortes por ano em todo o mundo (CÁRCELES et al., 2007). 

Em um gráfico (figura 2) que retrata a inatividade física mundial, é possível observar 

que o Brasil se encontra no mesmo patamar de países como o Canadá e o México. O Brasil 

está abaixo apenas dos Estados Unidos da América, Rússia e alguns países do Continente 

Africano, que lideram com a maior taxa de prevalência de inatividade (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2015).  
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Figura 2. Inatividade física mundial 

 Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015 

 

E é nesse cenário, de inatividade física e má alimentação, que cresce o número de 

pacientes obesos e diabéticos, uma vez que essas comorbidades estão correlacionadas. 

A obesidade é uma doença crônica não transmissível, que promove o aumento do peso 

corporal, acúmulo de tecido adiposo e induz a inflamação, podendo se observar a migração 

de macrófagos e sua polarização, além do aumento de citocinas inflamatórias. Com isso, a 

obesidade pode deflagrar um quadro de resistência à insulina, que a longo prazo, 

desencadeia um caso de diabetes, especificamente o tipo 2 (GONZÁLEZ-MUNIESA et al., 

2017). 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A obesidade é um problema de saúde pública, podendo atingir mais de 700 milhões 

de indivíduos até 2025. Em 2016, 39% dos adultos maiores de 18 anos estavam acima do 

peso. Desses,  39% eram homens e 40% eram mulheres, fato esse que corrobora com o 

mapa de prevalência de obesidade por sexo  (figura 3 e 4), onde a obesidade se mostra mais 

prevalente em mulheres do que em homens  (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Mapa de prevalência da obesidade por sexo. Sexo feminino 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017 

 

Figura 4. Mapa de prevalência da obesidade por sexo. Sexo masculino 
Fonte: WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2017 
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 A obesidade predispõe outras doenças crônicas como diabetes mellitus tipo 2 e 

hipertensão arterial, além de poder levar ao infarto, promover a dislipidemia e também alguns 

problemas ortopédicos (ABESO, 2017).  

O diabetes é uma doença metabólica bem descrita pela ação prejudicada da insulina, 

que acaba por gerar um estado de hiperglicemia, o que pode ser devido à algumas situações, 

como defeito na produção e secreção de insulina, via de sinalização alterada e/ou em menor 

número e defeitos pós-receptores. Esses fatores, ao longo do tempo, induzem um quadro de 

resistência à insulina (AMERICAN DIABETES ASSOCIATION et al., 2013).  

O diabetes pode ser de 3 tipos principais: tipo 1, conhecida por ser uma doença 

autoimune onde há a destruição das células beta pancreáticas, produtoras de insulina. O tipo 

2, que é o mais comum, é o diabetes adquirido, que na maior parte dos casos, advém de 

pacientes previamente obesos com uma má alimentação, sedentários e/ou com hipertensão. 

O tipo 3 é dito diabetes gestacional, podendo ser transitório ou se estabelecer para além do 

período gestacional (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2019). 

A insulina é um hormônio produzido pelas células beta pancreáticas com ação 

majoritariamente anabólica e uma vez secretada, estimula as vias de síntese e 

armazenamento. A insulina possui um receptor heterodimérico formado por duas 

subunidades alfa e duas beta. As subunidades alfa são as que de fato se ligam a insulina 

com afinidade e especificidade e as betas apresentam capacidade tirosina quinase intrínseca 

para assim iniciar a cascata de sinalização intracelular (KAHN, 1985). Uma vez sinalizada e 

ligada ao seu receptor, vai ter início uma série de fosforilações, positivas e/ou negativas, que, 

dentre outras ações, pode culminar com a externalização de GLUT4 (transportador de 

glicose insulino-sensível) para a membrana de algumas células e com isso haver a captação 

de glicose. Além da translocação de GLUT, a via de sinalização de insulina desencadeia vias 

de síntese (de ácidos graxos, glicogênio e proteína), vias de quebra e interfere em processos 

como crescimento celular e diferenciação, como mostrado na figura 5 (BIDDINGER; KAHN, 

2006).  
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Figura 5. Principais proteínas envolvidas na sinalização da insulina 
( adaptado de BIDDINGER; KAHN, 2006) 

 

 Essa cascata começa com a ativação do domínio citoplasmático, ou subunidade 

beta do receptor de insulina, e isso promove a fosforilação em resíduos de tirosina das 

proteínas chamadas de substratos do receptor de insulina (IRS). Esses IRS fosforilam uma 

série de outras proteínas diretamente abaixo na via. Dentre elas, deve-se destacar as que 

apresentam funções centrais na sinalização de insulina e seus efeitos. Uma delas é 

fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K), a qual fosforila fosfatidilinositídeos na posição 3 e com isso 

produz outros intermediários, como PIP 3 (fosfatidilinositol- 3,4,5 - trifosfato). PIP 3 têm como 

alvo proteínas quinases serina ou treonina e é capaz de ativar PDK1 (quinase 1 dependente 

de PI), representante dessa família (SHEPHERD; WITHERS; SIDDLE, 1998). Uma vez 

ativada, PDK1 fosforila e ativa AKT no resíduo de treonina 308.  

Além dessas proteínas chave citadas, outras proteínas são ativadas ou inibidas por 

fosforilação em diferentes resíduos e isso resulta em mecanismos celulares distintos, 

demonstrando a tamanha integralidade e complexidade da via, o que resulta nas várias 

ações da insulina sobre os tecidos alvo, especialmente tecido adiposo, fígado e músculo. 

Nesses tecidos, a obesidade promove o recrutamento e polarização de macrófagos, a maior 

produção de citocinas inflamatórias e induzem o estresse de retículo endoplasmático. 

Quando não responsivos à insulina, esses tecidos promovem uma resistência sistêmica e 

inflamação.  

Os macrófagos desempenham papel importante na inflamação desencadeada pela 

resistência à insulina, uma vez que são componente chave desse processo. Essas células 
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podem apresentar dois perfis, chamados de M1 e M2. O perfil M1 é descrito como um 

macrófago pró-inflamatório e o M2 é um macrófago anti-inflamatório, resolutivo. A alternância 

entre esses perfis de ativação, no tecido adiposo, por exemplo, pode indicar resistência à 

insulina, sendo esse um parâmetro bem avaliado durante a tríade obesidade, resistência à 

insulina e inflamação (OLEFSKY; GLASS, 2010). 

O fígado é o tecido classicamente descrito como reflexo da inflamação e resistência 

à insulina, podendo apresentar acúmulo de lipídeos e aumento de citocinas inflamatórias. A 

insulina atua no controle do ciclo celular e nas vias de sobrevivência no fígado e quando há 

falha na sinalização da mesma nos hepatócitos, ocorre a ativação intermitente de vias como 

gliconeogênese e glicogenólise que podem promover hiperglicemia. Essa hiperglicemia 

estimula a produção de mais insulina pelas células beta-pancreáticas, o que com o passar 

do tempo e com a não responsividade pode levar à resistência à insulina e consequente 

inflamação (LECLERCQ et al., 2007). 

Esse quadro de resistência pode ser deflagrado por 3 fatores principais: questões 

genéticas, inatividade física e alimentação. Os alimentos que possuem maior percentual de 

gordura na sua composição, fazem parte da dieta dita rica em gordura, em inglês high fat 

diet (HFD), a qual pode ser considerada um fator de risco para várias doenças e é capaz de 

induzir inflamação no sistema nervoso central e tecidos periféricos, com repercussões 

importantes em tecidos chave como fígado, tecido adiposo e músculo esquelético, além de 

modular a diversidade da microbiota e alterar alguns parâmetros no intestino (DUAN et al., 

2018). 

O trato digestório humano é composto pela cavidade bucal, faringe, esôfago, 

estômago, intestino delgado, intestino grosso e reto. O intestino delgado é o local onde a 

bolo alimentar sofre influência da bile e do suco pancreático para poder formar o quilo. É 

composto por três partes principais, as quais são duodeno, jejuno e íleo (MARTINI; 

TIMMONS; TALLITSCH, 2009).  

O duodeno é o que mais se destaca macroscopicamente e a divisão jejuno-íleo é 

didática, uma vez que os limites não podem ser rigorosamente delimitados. Juntos, eles 

compõem a porção móvel do intestino delgado. O íleo é mais estreito, apresenta inúmeras 

convoluções e é menos vascular do que o jejuno (HENRY GRAY, 1858). 

Seguindo pela extensão do canal alimentar, o intestino grosso compreende desde a 

terminação do íleo até o ânus, que é a abertura externa do reto. O intestino grosso possui 

também divisões anatômicas e essas são: ceco, cólon e reto. O cólon é uma das maiores 
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partes, responsável por realizar a absorção de água e nutrientes para que o bolo fecal possa 

ser formado e assim eliminado no reto (DANGELO; FATTINI, 1988).  

Essas porções do intestino sofrem influência da dieta ingerida. A HFD, por conter 

grande quantidade de ácidos graxos livres, age diretamente nas células intestinais e estimula 

a produção de citocinas pró-inflamatórias, como interleucina 6 (IL-6) e fator de necrose 

tumoral, em inglês tumor necrosis fator α (TNFα) (FUJIYAMA et al., 2007; YOSHIDA et al., 

2001). Além disso, a dieta pode modular a interação de proteínas de oclusão intestinais e 

proteínas citosólicas de ancoramento ao citoesqueleto de actina, como as 

transmembranares claudina -1 e ocludina e, como é o caso das proteínas de oclusões de 

zônula (ZOI), respectivamente (KIM et al., 2012; LEE, 2015). 

As alterações nas junções podem levar a um afrouxamento do tecido e com isso 

promover a entrada de patógenos e gerar a inflamação. Assim, é bem estabelecido que a 

alimentação pode influir sobre a produção e liberação de citocinas inflamatórias no intestino, 

alterar proteínas de oclusão, assim como causar uma mudança na composição da 

microbiota, alterando a razão entre alguns gêneros bacterianos. O desbalanço da microbiota 

intestinal, pode induzir um quadro inflamatório através da liberação no plasma de 

lipopolissacarídeo (LPS), o qual é um componente da parede celular de bactérias Gram 

negativas. O LPS é capaz de induzir a liberação de citocinas inflamatórias e pode ativar 

macrófagos (TAKASHIBA et al., 1999). Logo, a  relação entre dieta hiperlipídica, microbiota 

intestinal e inflamação sugere que esse sítio seja um dos primeiros afetados no panorama 

da obesidade e parâmetros associados como resistência à insulina (DING et al., 2010). Além 

de que, uma exposição curta a HFD modifica a relação de citocinas pró-inflamatórias e a 

produção de peróxido de hidrogênio, um indicador de estresse oxidativo. Isso acontece 

inicialmente no intestino, com cerca de 4 semanas de dieta e posteriormente no tecido 

adiposo, reforçando a hipótese de que o intestino é afetado antes do tecido adiposo, e isso 

é mais proeminente em casos de curta exposição (KAWANO et al., 2016).  

Para mimetizar a alimentação ocidental e avaliar os impactos desse estilo sobre os 

diversos parâmetros que permeiam o quadro de obesidade e inflamação, o padrão mais 

fidedigno seria uma dieta hiperlipídica e rica em carboidratos simples, sendo a high fat high 

sucrose (HFHS), a mais condizente (PANCHAL; BROWN, 2011). A sacarose é um 

carboidrato simples formado proporcionalmente pelos monossacarídeos frutose e glicose, 

amplamente utilizado para adoçar alimentos. Esse dissacarídeo é hidrolisado e degradado 
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pela enzima sucrase, presente na borda em escova das células intestinais, de onde é 

absorvido (WHITE, 2008). 

 No entanto, ao se avaliar inflamação e resistência à insulina, existem divergências 

na literatura sobre o tempo de dieta, administração e alterações encontradas. A maioria dos 

trabalhos retrata uma exposição crônica à dieta, por exemplo, com cerca de 20 semanas de 

dieta (MORENO-FERNÁNDEZ et al., 2018). Todavia, nesse contexto de complexidade da 

dieta atual, alguns trabalhos já demonstram o impacto de uma exposição mais curta a high 

fat com apenas 4 dias sobre a resistência à insulina e inflamação.Camundongos C57BL6/J 

alimentados com HFD nesse período de tempo apresentaram os efeitos clássicos induzidos 

pela dieta, como resistência hepática à insulina, intolerância à glicose e esteatose hepática 

mas essa exposição curta foi capaz de promover também a inflamação no tecido adiposo, 

apresentando aumento de algumas citocinas (WIEDEMANN et al., 2013). 

Nessa sequência, busca-se compreender como o processo de inflamação e de 

resistência à insulina se comportam nos diversos tempos de exposição à dieta, desde tempos 

mais longos aos mais curtos. Para isso, deseja-se avaliar como ocorre essa progressão ao 

longo do tempo, para especificamente descrever como essas alterações se manifestam no 

intestino e também no fígado, uma vez que essas partes são indicadores de inflamação e 

resistência à insulina e mantenedores da homeostase da glicose.  
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3 JUSTIFICATIVAS 

É bem estabelecido que a dieta HFD induz a inflamação em diversos órgãos, dentre 

eles o intestino, fígado e tecidos adiposos. Seguindo nesse contexto, deseja-se avaliar como 

o cólon e o fígado, partes responsivas à insulina, sofrem com os efeitos de uma dieta 

hipercalórica rica em açúcares e gordura, conhecida como high fat high sucrose (HFHS) sob 

aspectos da fisiologia, homeostase da glicose e inflamação. A HFHS, é uma dieta que 

representa mais fielmente a atual alimentação, logo, é imprescindível saber como esse novo 

padrão poderia estar contribuindo no contexto da inflamação já causada pela HFD, de forma 

a avaliar as diferenças entre diferentes períodos de aquisição, investigando quais seriam os 

marcadores alterados ao longo do tempo no cólon e fígado, de forma a sugerir a progressão 

da inflamação e resistência à insulina nesses órgãos. 
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4 OBJETIVOS 

4.1 GERAL  

Investigar os efeitos ao longo do tempo de uma dieta HFHS sobre o perfil inflamatório 

e parâmetros relacionados a resistência à insulina, avaliando intestino grosso, 

especificamente cólon, e fígado, levando em consideração uma exposição de 24 horas, 12 

semanas e 6 meses à dieta. 

4.2 ESPECÍFICO 

 Comparar os efeitos da dieta e do envelhecimento ao longo dos tempos de 24 

horas, 12 semanas e 6 meses; 

 Avaliar o impacto das diferentes exposições à dieta hiperlipídica e rica em açúcar 

sobre marcadores de inflamação no cólon e fígado; 

 Verificar a infiltração e polarização de macrófagos, assim como citocinas 

inflamatórias relacionadas; 

 Avaliar a homeostase da glicose nos diferentes protocolos; e 

 Comparar as alterações observados nos órgãos objeto de estudo, visando traçar 

o rumo da inflamação e como isso acontece ao longo do tempo, relacionando o 

envelhecimento com a exposição contínua à dieta. 
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5 METODOLOGIA 

Para avaliar o perfil inflamatório do cólon e fígado, foram utilizados camundongos 

(Mus musculus) machos C57BL6/J alimentados com dieta hipercalórica (n=69), com 7-8 

semanas de vida e cerca de 20g, os quais foram gentilmente concedidos pelo Biotério da 

Faculdade de Farmácia (UFRJ), com aprovação para experimentação pelo Comitê de ética 

em pesquisa e uso animal (CEUA) (protocolo FARMACIA117/18). Após setes dias de 

adaptação, os animais foram mantidos individualmente em caixas ventiladas no biotério em 

sala aclimatada com temperatura controlada entre 20ºC e 24ºC e umidade relativa do ar de 

55 % ± 15 %, respeitando o ciclo claro/escuro (12/12 horas). 

 

5.1 DIETA 

Todos os animais receberam água filtrada ad libitum e as quantificações de ração e 

peso corporal foram feitas.  A ração padrão introduzida foi a AIN 93M (REEVES; NIELSEN; 

FAHEY, 1993), a qual possui 3,8 kcal/g e a ração hiperlipídica com alto teor de sacarose 

(HFHS) utilizada foi adquirida através da Pragsoluções Biociência (Jaú, São Paulo), que 

consiste em 5,5 kcal/g de ração. Essa dieta HFHS, nutricionalmente apresenta na sua 

composição em porcentagem por quilocaloria (%Kcal): 14,8 de proteína, 19,8 de carboidratos 

e 65,4 de lipídeos. Demais especificações sobre as dietas Chow e HFHS estão 

descriminadas na Tabela 1 e 2. 

 

Tabela 1. Composição das dietas Controle (Chow) e Hiperlipídica rica em sacarose 
(HFHS). 

Cada valor representa a quantidade em gramas equivalente a 100 gramas de ração. 

 Controle (Chow) 
Hiperlipídica rica  

em sacarose ( HFHS) 

Ingredientes g/100g g/100g 

Caseína (high nitrogen*) 14,00 20,00 

L-cistina 0,18 0,18 

Sacarose 10 26,89 

Alfa-celulose 5 5,00 
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Premix mineral 3,5 6,70 

Premix vitamínico 1 1,40 

Óleo 4 (de soja) 19,80 (de milho) 

Bitartarato de colina 0,25 0,20 

Terc-butil-hidroxitolueno (BHT) 0,0008 0,03 

Banha - 19,80 

Amido de milho 46,57 - 

Amido de milho dextrinizado 15,5 - 

 

  

Tabela 2. Tabela de especificações das dietas 

Composição (%Kcal) Controle (Chow) 
Hiperlipídica rica  

em sacarose ( HFHS) 

Proteína 
  

14,2 
 

14,8 

Carboidratos 
 

72 
 

19,8 

Lipídeos 
 
4 

 
65,4 

 

Os animais foram eutanasiados em momentos diferentes do protocolo para poder 

avaliar os diferentes tempos de exposição à dieta. Para tal, os animais foram divididos 

aleatoriamente em 3 grupos para receberem a dieta por períodos de tempo distintos, seja 

dieta padrão Chow para os grupos controles ou dieta HFHS para os grupos de estudo. Os 

grupos de estudo foram: High Fat High Sucrose 24 horas (HFHS 24h), representando uma 

exposição aguda, o grupo High Fat High Sucrose 12 semanas (HFHS 12w), que representa 

uma exposição intermediária e o High Fat High Sucrose 6 meses (HFHS 6m), sendo um 

grupo de exposição longa à dieta, como discriminado na figura 7.  

No protocolo de 24 horas, os animais receberam a dieta Chow ou HFHS durante 1 

dia. No protocolo de 12 semanas, os animais receberam Chow ou HFHS por 3 meses. E o 

protocolo longo, recebeu a dieta HFHS ou a respectiva controle por 6 meses, ou cerca de 24 

semanas. Todos receberam a dieta hiperlipídica com alto teor de sacarose ad libitum durante 

o tempo de protocolo, seja 24 horas, 12 semanas ou 6 meses. Cada protocolo apresenta um 

grupo controle que recebe a dieta Chow no mesmo tempo de dieta do grupo HFHS. 
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Figura 6. Representação esquemática da dieta dos grupos de estudo. 
Cada colchete simboliza uma semana e as barras verticais dias. A dieta HFHS é representada pela linha cor laranja e a 

Chow pela linha preta. 

 

5.2 TESTE ORAL DE TOLERÂNCIA À GLICOSE (ToTG) 

O teste de tolerância oral à glicose foi realizado nas diferentes exposições de 24 

horas,12 semanas e 6 meses de dieta. O teste foi feito em número representativo de animais 

por grupo (n = 5) no horário de troca do ciclo escuro para o claro. 

Os animais, no dia do teste, tiveram a maravalha trocada e a ração removida 

previamente para que pudessem ficar em jejum por 3 horas. Após esse período, afere-se a 

glicemia de jejum (tempo zero) com o auxílio de um glicosímetro FreeStyle®, através de 

coleta sanguínea por secção na ponta caudal. Em seguida, é feito a administração de 5 g de 

dextrose por kg de peso por gavagem na cavidade oral. Imediatamente a administração, a 

glicemia é medida nos tempos de 15, 30, 60 e 120 minutos após a gavagem, sendo medida 

da mesma forma citada.   

 

5.3 EUTANÁSIA 

Os animais foram eutanasiados ao fim de seus respectivos protocolos, de 1 dia, 12 

semanas e 6 meses. Antes da eutanásia, os animais foram submetidos a um jejum de 3 

horas. Em seguida, alguns animais representantes de cada grupo (n=5) receberam uma 

injeção intraperitoneal de 2 UI/kg de insulina em volume final de 100 μL ou 100 μL de solução 

salina (NaCl 0,9 %) 20 minutos antes da eutanásia para estimular a via de sinalização de 

insulina. 

Os camundongos foram anestesiados e eutanasiados com Isoflurano inalável. Após 

a retirada do sangue através do plexo braquial da cavidade torácica, tinham sua morte 

confirmada por deslocamento cervical. O sangue retirado era aliquotado em microtubo de 

1,5mL e então centrifugado a 2000g (Microcentrífuga HSIANGTAI® Modelo CN-6000) após 

1 semana 

1 dia 

Dieta Chow 

Dieta HFHS 
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15 minutos para se obter o soro. O soro em seguida foi coletado e armazenado em freezer 

a -80ºC. 

Em seguida os órgãos de interesse foram dissecados, pesados, medidos, caso 

aplicável, empacotados, congelados em N2 líquido e armazenados no freezer -80 para 

posteriores análises. O intestino foi devidamente separado em suas porções (duodeno, 

jejuno, íleo, cólon, cécum). 

5.4 PULVERIZAÇÃO DOS TECIDOS 

Uma vez separados, o cólon e fígado dos animais foram pulverizados com nitrogênio 

líquido, através do auxílio de gral e pistilo. Após sua total maceração, o material foi 

armazenado em um criotubo de 1,5 mL para estoque e mantido no freezer a -80ºC.  

5.5 ALÍQUOTAS DOS TECIDOS 

Do estoque armazenado, foi retirada uma alíquota para extração de RNA. Essas 

alíquotas seriam utilizadas para realizar reação em cadeia da polimerase (PCR) dos 

marcadores inflamatórios e relacionados à via de sinalização de insulina e resistência. 

5.6 PCR 

A reação em cadeia da polimerase ou Polymerase Chain Reaction (PCR) é um 

modelo utilizado para amplificação seletiva de uma sequência alvo no DNA presente na 

amostra. Esse teste ocorre em ciclos, até que se obtenha um nível de amplificação requerido 

e envolve uma série de etapas, as quais são: desnaturação, anelamento e polimerização. 

A etapa de desnaturação compreende a separação da dupla fita de DNA, feita por 

meio de aquecimento, para gerar fitas únicas. Após a separação, uma sequência específica 

para o gene de interesse se liga a fita no local desejado e forma um molde para amplificação. 

A essa etapa chamamos de anelamento. Após essa fase, a enzima DNA-polimerase adiciona 

bases complementares para formar uma nova fita e torna-la novamente uma dupla fita, a 

qual será detectada ao fim dos ciclos (KASVI, 2018).  

5.6.1 Extração de RNA 

A extração de RNA das amostras de cólon e fígado foram feitas através do reagente 

Trizol, o qual é um reagente comercial feito à base de etanol e tiocianato de guanidina 

(TRIzol®Reagent - Life Technologies). Seguimos as instruções do fabricante, apenas 

modificando a utilização para 200 mg tecido para 500 µL de Trizol. Ao fim da extração, as 

amostras foram ressuspendidas em 20 µL de água livre de RNAse e DNAse. 
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Para a determinação da concentração e pureza do RNA, utilizou-se o 

espectofotômetro Picodrop (PICOPET01, Picodrop Technologies) e a amostra foi lida na 

absorbância de 260 nm, e a pureza foi avaliada através das razões de absorbância 

280/260 nm e 260/230 nm, as quais devem variar até 1,8 e de 2,0 a 2,2 respectivamente.  

5.6.2 Síntese de cDNA 

O cDNA obtido a partir do RNA foi sintetizado através do Kit High 

Capacity cDNA Reverse Transcriptase Kit (Molecular Biology/ThermoFisher Scientific) a 

partir de 2 µg de RNA total, acrescido de Tampão (10X RT); dNTP Mix (100 mM); 

Random Primers (10X RT) e Transcriptase Reversa MultiScribe™, de acordo com as 

especificações do kit para um volume final de reação de 20 µL por poço. As amostras foram 

incubadas por 10 min a 25°C, 120 min a 37°C e 5 min a 85°C no termociclador 96 Well 

Thermal Cycler, Veriti (Applied Biosystems™) para síntese do cDNA e armazenadas em 

freezer à -20 ºC para a posterior análise por PCR quantitativo (RT- qPCR).  

5.6.3 Reação em cadeia da polimerase (PCR) e RT- qPCR 

As reações de PCR em tempo real foram feitas no 7500 Real Time PCR System 

(Applied Biosystems™). Foram realizadas reações de etapa única pelos sistemas de SYBR® 

GreenER e TaqMan®.   

Para as reações em etapa única utilizando o sistema TaqMan® foi utilizado o 

kit TaqMan® Universal Master Mix II, da Applied Biosystems™. Para as reações em etapa 

única utilizando o sistema SYBR® GreenER foi utilizado o kit GoTaq® qPCR Master Mix, 

da Promega.  

Foram desenhados os prímers para SYBR® GreenER para Mus musculus, 

sintetizados pela empresa Exxtend. Os seguintes genes foram selecionados: Módulo 

semelhante a EGF contendo um hormônio parecido à mucina 1 (EMR 1 - F4/80), arginase 1 

(ARG1) e ciclofilina A (CFA) como balizador (Tabela 3). Os prímers utilizados para TaqMan® 

foram: fator de necrose turmoral (TNFα), óxido nítrico sintase induzível (iNOS), interleucina 

1 beta (IL-1β), interleucina 6 (IL-6), arginase 1 (ARG1), receptor de manose de macrófagos 

1 (MRC1), receptor de macrófagos com estrutura colagenosa (MARCO), receptor E1 

acoplado à proteína G de adesão (ADGRE1) e β -actina como gene normalizador para gerar 

a expressão relativa (Tabela 4).  
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Tabela 3. Descrição de genes analisados por SYBR® GreenER.  

Gene Sequência Tamanho do 
amplicon (pb) 

 Foward Reverse  

EMR1 
(F4/80) 

CCGTCAGGTACGGGATGAAT AGAAGTCTGGGAATGG
GAGC 

73 

ARG1 CCTCGAGGAGGGGTAGAGAAA GGTCTCTCACGTCATAC
TCTGTTT 

91 

Ciclofilina 
A 

CAGACGCCACTGTCGCTTT TGTCTTTGGAACTTTGT
CTGCAA 

133 

1 

Tabela 4. Descrição de genes analisados por TaqMan®. 

Gene ID Tamanho do amplicon (pb) 

IL-1β Mm00434228_m1 90 

iNOS Mm00440502_m1 66 

TNFα Mm00443258_m1 81 

ADGRE Mm00802529_m1 92 

MRC1 Mm01329362_m1 147 

MARCO Mm00440265_m1 75 

Actb (β -actina) Mm02619580_g1 143 

ARG1 Mm00475988_m1 65 

IL-6 Mm00446190_m1 78 

2 

5.7 DOSAGEM DE TRIGLICERÍDEO E COLESTEROL HEPÁTICO  

O fígado pulverizado e aliquotado foi usado para extração de lipídeos. Cerca de 0,05 

g de tecido foi aliquotado e o peso exato de cada amostra foi anotado. Para a extração, foi 

utilizado 900 μL de uma mistura clorofórmio:metanol (2:1) e a adição de beads antes de usar 

o homogeneizador (Bullet Blender® Storm 5). Após isso, o homogenato foi transferido para 

um tubo de ensaio, onde foi adicionado 300 μL de metanol com posterior agitação por 5 

                                            
1 Módulo semelhante a EGF contendo um hormônio parecido à mucina 1 (EMR 1 - F4/80), 

arginase 1 (ARG1) e ciclofilina A (CFA). 
2 Fator de necrose turmoral (TNFα), óxido nítrico sintase induzível (iNOS), interleucina 1 beta 

(IL-1β), interleucina 6 (IL-6), arginase 1 (ARG1), receptor de manose de macrófagos 1 (MRC1), receptor 
de macrófagos com estrutura colagenosa (MARCO), receptor E1 acoplado à proteína G de adesão 
(ADGRE1) e β -actina 
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segundos no vortex (Vortex-genie 2 – Scientific Industries). Após isso, os tubos de ensaio 

permaneceram por 2 horas sob constante agitação à temperatura ambiente. Após a agitação, 

as amostras foram centrifugadas (Centrifuge 5804R - Eppendorf) a 4000 RPM por 15 minutos 

a 10°C. O sobrenadante foi retirado (825 µL), transferido para um novo tubo de ensaio, foi 

adicionado 400 µL de clorofórmio e o tubo foi agitado no vortex. Após isso, foi adicionado 

275 µL de NaCl 0,73% e o tubo foi agitado vigorosamente por 30 segundos. Os tubos foram 

centrifugados por 3 minutos a velocidade máxima e a fase superior foi retirada e descartada. 

O tubo foi lavado com 800 µL de reagente de Folch (Clorofórmio:metanol:NaCl 0,58% - 

3:48:47) com cuidado. A fase superior foi novamente retirada e descartada e o processo foi 

repetido. Após isso, 5 gotas de metanol foram adicionadas na fase inferior para obter 

somente uma fase transparente após agitação. A fase líquida foi totalmente evaporada sob 

nitrogênio gasoso. Após esse processo, as amostras foram ressuspendidas em 1mL de 

isopropanol para dosagem de triglicerídeos hepático ou em 50-100 µL de isopropanol-

triton para dosagem de colesterol hepático. 

5.8  ATIVIDADE DAS TRANSAMINASES  

Para dosar a atividade das transaminases aspartato aminotransferase (AST) e 

alanina aminotransferase (ALT) no soro dos camundongos, foi utilizado os kits Transaminase 

AST cinética® (K048 – Bioclin) e Transaminase ALT cinética® (K049 – Bioclin), através de 

ensaio cinético.  

Resumidamente, a ALT catalisa a transferência do grupamento amina da alanina 

para α-cetoglutarato, gerando piruvato e glutamato. O piruvato, em presença de lactato 

desidrogenase (LDH) reage com NADH, sendo reduzido a lactato e o NADH é oxidado em 

NAD+. Dessa forma, a velocidade de oxidação de NADH é proporcional à atividade de ALT 

na amostra. Para o AST, a reação é similar: essa enzima catalisa a transferência de grupos 

amina do aspartato para o α-cetoglutarato, gerando glutamato e oxalacetato. O oxalacetato, 

em presença de malato desidrogenase (MDH), é reduzido a malato e oxida NADH em NAD+. 

Da mesma maneira que para ALT, a velocidade de oxidação do NADH é proporcional à 

atividade de AST.    

O kit foi adaptado para microplaca de 96 poços, utilizando-se 1-2 µL de amostra ou 

de água destilado para o branco e 100 µL do reagente de trabalho (na proporção 4 partes de 

reagente 1 + 1 parte de reagente 2). Todas as amostras e o branco foram pipetados em 

duplicata. Após a pipetagem, a placa foi imediatamente colocada no espectrofotômetro para 
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leitura de cinética com comprimento de onda de 340 nm (334-365 nm) (Victor3®). A atividade 

de cada enzima foi quantificada através da regressão linear da parte linear de cada curva de 

cinética diminuída do branco. O valor final foi multiplicado por um fator de correção para a 

concentração final ser em unidade de enzima por litro de reação (U/L). 

5.9 DOSAGENS NO SORO 

Para todas as dosagens no soro, os kits foram adaptados para microplaca de 96 

poços, utilizando-se 1-2 µL de amostra, 100 µL do reagente enzimático e 0, 1, 2, 3, 4 e 5 µL 

para curva de concentração do padrão, seja de triglicérides (100 mg/dL), colesterol (200 

mg/dL), HDL (50 mg/dL) ou LDL. Para isso, todas as amostras e pontos da curva foram 

pipetados em duplicata.  E após a pipetagem, a placa permaneceu em banho-maria a 37 °C 

por 2 minutos, para seguidamente ser lida no espectrofotômetro de acordo com o 

comprimento de onda estabelecido pelo kit.  

5.9.1 Triglicerídeos 

Utilizando o kit Triglicérides Monoreagente® (K117 – Bioclin), por meio de 

metodologia enzimática colorimétrica, o que se observa é um composto cor de cereja. Isso 

ocorre através da quebra de triglicérides, uma vez que gera água oxigenada, 4-

aminoantipirina e p-clorofenol que, na presença de peroxidase, promovem a formação do 

composto característico. Nesse caso, a intensidade de cor é proporcional à concentração de 

triglicerídeos. 

5.9.2 Colesterol total 

Para a dosagem de colesterol total no soro, fez-se uso do kit Colesterol 250® da 

Doles, através da metodologia enzimática colorimétrica. Resumidamente, ésteres de 

colesterol são desterificados gerando colesterol livre, que é oxidado gerando, entre outros 

produtos, água oxigenada. Esse composto juntamente com 4-aminoantipirina e p-

hidroxibenzoato geram 4-antipirilquinonimina na presença de peroxidase, que possui 

coloração avermelhada. Dessa forma, a intensidade de cor é proporcional à concentração 

de colesterol total. A quantidade de colesterol das amostras foi analisada por leitura de 

espectrometria com comprimento de onda de 500 nm (490-510 nm) (Victor3®) através de 

comparação com a curva padrão.  
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5.9.3 Colesterol de alta densidade (HDL) 

Amostras de soro dos camundongos foram utilizadas para a dosagem de HDL 

utilizando o kit Colesterol HDL® (Doles), através da metodologia PEG 6000 modificada. 

Resumidamente, lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e muito baixa densidade (VLDL) 

são precipitadas seletivamente por polietilenoglicol tamponado (PEG 6000). No 

sobrenadante resta apenas a fração de alta densidade (HDL). Para determinar a 

concentração de HDL, é utilizado o sistema enzimático utilizado no kit Colesterol 250® 

(Doles).  Dessa forma, a intensidade de cor é proporcional à concentração de HDL. Para 

separar as lipoproteínas por precipitação, 4 µL de amostra mais 4 µL de reagente precipitante 

foram adicionados a um microtubo, centrifugado por 8 minutos a 2000 g (Microcentrífuga 

HSIANGTAI® Modelo CN-6000). Em seguida, 2,5 µL do sobrenadante foi utilizado para 

pipetagem na placa de 96 poços, além de 100 µL do reagente enzimático e 0, 1, 2, 3, 4 e 5 

µL para curva de concentração do padrão de HDL (50 mg/dL). A quantidade de colesterol 

das amostras foi analisada por leitura de espectrometria com comprimento de onda de 500 

nm (490-510 nm) (Victor3®).  

5.9.4 Colesterol de baixa densidade (LDL) 

Amostras de soro dos camundongos foram utilizadas para a dosagem de LDL 

utilizando o kit Colesterol LDL Direto® (K088 – Bioclin), através da metodologia enzimática 

colorimétrica. Resumidamente, o reagente enzimático possui, entre outros, um detergente e 

as enzimas colesterol esterase e oxidase, que serão responsáveis pela solubilização e 

degradação de HDL, VLDL e quilomícrons, enquanto o LDL é posteriormente solubilizado e 

quebrado, gerando água oxigenada. Após a adição do reagente enzimático, a placa de 96 

poços permanece em estufa à 37 °C por 5 minutos e segue para leitura de espectrometria 

com comprimento de onda de 546 nm (540-600 nm) (Victor3®). Após essa leitura, é 

adicionado o reagente de cor, que permite a formação de um composto com cor. Após isso, 

a placa permanece mais 5 minutos em estufa à 37 °C e é realizada uma segunda leitura a 

546 nm (540-600 nm). Dessa forma, a intensidade de cor é proporcional à concentração de 

LDL. O kit foi adaptado para microplaca de 96 poços, utilizando-se 1 µL de amostra, 100 µL 

do reagente enzimático, 33,3 µL do reagente de cor, 1 µL de água destilada para o branco e 

1 µL de um calibrador (65 mg/dL de LDL). Todas as amostras, branco e calibrador foram 

pipetados em duplicata. Após subtração de todos os pontos da média de absorbância do 

branco, os cálculos de cada amostra seguiram a seguinte equação: 
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(A2 – A1)Amostra x n 

(A2 – A1)Padrão 

Onde, A1 e A2 são a primeira e a segunda leituras de absorbâncias, 

respectivamente; e n é a concentração do calibrador, ou seja, 65. 

5.10 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

O processamento dos dados foi feito através do software Graph Pad Prism (v. 8.0.1, 

GraphPad Software Inc. CA, USA), sendo que os resultados são mostrados como média ± 

erro-padrão. A estatística utilizada para comparações entre os grupos foi por teste t- Student 

não pareado ou por análise de variância (ANOVA). O teste estatístico usado especificamente 

para avaliar o PCR foi o 2way ANOVA multiple comparisons. Considerou-se significativo, 

diferenças com p < 0,05 e intervalo de confiança de 95%.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

De forma a deixar as comparações mais claras, os dados foram plotados em 3 

gráficos diferentes, quando aplicável. Inicialmente, demonstrando cada HFHS em 

comparação ao seu grupo Chow controle. Depois de forma comparativa entre os protocolos, 

24 horas, 12 semanas e 6 meses.  

 

6.1 DADOS FISIOLÓGICOS 

6.1.1 Peso dos animais 

Quando se avalia o ganho de peso dos animais durante os protocolos, através do 

delta peso, que é a variação do peso desde o início até o fim do tempo de dieta, percebe-se 

que o grupo HFHS 6m teve o maior ganho de peso que os demais e que 24 horas de dieta 

não foram capazes de promover alguma alteração relacionada ao peso corporal. Logo, pode-

se dizer que a relação do ganho de peso induzido pela dieta segue uma escala tempo de 

dieta dependente (figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

 
Figura 7. Delta peso 

Avaliação do ganho de peso dos animais comparativamente entre os protocolos, sendo feito a variação do peso inicial 
com o peso final, sendo mensurado em gramas (g). Os valores representados são a média ± erro padrão, n=4-11 por 

grupo. * p<0,05, utilizando Teste Two-way ANOVA 
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6.2 METABOLISMO DE GLICOSE 

Para verificar a homeostase de glicose nos diferentes tempos de exposição a dieta 

HFHS, realizou-se teste de tolerância oral à glicose (ToTG), o qual foi feito 24 horas, 12 

semanas e 6 meses após o desafio com a HFHS.  

O ToTG mostra de forma clara o decaimento da glicose sanguínea quando evocada 

com uma dose alta desse monossacarídeo, visando avaliar em quanto tempo haveria o 

reestabelecimento da normoglicemia observada no tempo de 0 minutos.  Entretanto, além 

da curva de ToTG, esse dado pode ser representado na forma de área sob a curva (AUC), 

que nada mais é que a análise média da área formada por cada animal na curva de ToTG, 

retratando o dado de forma mais clara e através do acompanhamento da glicemia de jejum. 

 

6.2.1 Protocolo 24 horas de dieta (HFHS 24h) 

Analisando individualmente cada protocolo, pode-se notar que o grupo HFHS 24 

horas demonstrou um aumento no teste de tolerância oral a glicose quando comparado ao 

Chow, já apresentando uma curva alterada em relação ao padrão. O grupo Chow apresenta 

uma curva clássica de ToTG, onde após a administração de glicose ele tem um pico de 

glicemia em 15 minutos, a qual começa seu decaimento e no tempo de 60 min se estabiliza.  

Quando comparativamente analisa-se a curva do HFHS, observamos que esses 

animais continuam subindo mesmo após os 15 minutos iniciais, o que representa uma certa 

intolerância à glicose (figura 8).  

 

Figura 8. ToTG e AUC Protocolo 24h. 
O HFHS, se mostra claramente elevado em relação ao Chow. O grupo HFHS apresenta maior AUC, representando seu 
comprometimento. Os valores representados são a média ± erro padrão, n= 5 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de 

Student 
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Analisando a AUC desse teste, a diferença entre a administração pontual da dieta 

HFHS por 24h fica ainda mais evidente, demostrando que 24 horas de dieta é capaz de 

alterar a homeostase de glicose, induzindo uma intolerância inicial. 

Todavia, quando avaliamos a glicemia de jejum (figura 9) desses animais vemos que 

tanto HFHS quanto Chow partem de glicemias semelhantes, consideradas normoglicemia, 

mostrando que a maior diferença entre eles é a resposta fisiológica à hiperglicemia. 

 

Figura 9. Glicemia de jejum após24 horas de HFHS 
Glicemia basal dos grupos Chow e HFHS após 1 dia de dieta. Os valores representados são a média ± erro padrão, 

n= 5 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

6.2.2 Protocolo 12 semanas de dieta (HFHS 12w) 

O protocolo de 12 semanas representa bem os dados fisiológicos, uma vez que é 

uma exposição considerada intermediária à dieta e os animais ainda não são considerados 

velhos, sendo um bom indicativo do efeito da dieta em si. Com relação ao papel da HFHS 

sob a homeostase da glicose, temos que 12 semanas de dieta são capazes de manter a 

alteração da curva de ToTG vista em 24 horas de dieta, acentuando os efeitos de intolerância 

nesses animais, uma vez que a glicemia demora mais tempo para reestabelecer o valor 

basal. O HFHS 12w tem glicemia crescente até o tempo de 30 minutos e só em 60 minutos 

apresenta uma diminuição, perfil esse bem diferente do Chow, o qual no tempo de 30 minutos 

já decai quase pela metade (figura 10).  
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Figura 10. ToTG e AUC Protocolo 12w 
Após a exposição intermediária à dieta HFHS, o teste de tolerância oral a glicose se mostra prejudicado. O grupo que 

recebeu HFHS apresentou maior área sob a curva que o grupo controle Chow, o que é um indicativo inicial de intolerância 
à glicose.  Os valores representados são a média ± erro padrão, n= 5 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

A AUC desse protocolo, demonstra com mais clareza a alteração da glicemia dos 

animais que receberam HFHS por 12 semanas. O que condiz com a literatura, uma vez que 

é bem estabelecido que a intolerância à glicose se estabelece entre 12 e 16 semanas de 

high fat, permanecendo estável nesse período, e com inflamação ainda não detectada no 

fígado (WILLIAMS et al., 2014).  

Ainda avaliando os parâmetros relacionados à glicose e possível resistência à 

insulina, é importante levar em consideração a glicemia de jejum. Quando há uma alteração 

detectada na curva de glicemia, avaliada pelo ToTG e em concordância se detecta níveis 

elevados de glicemia de jejum (figura 11), isso é um indício de resistência à insulina, o que 

leva a crer que doze semanas de uma dieta rica em sacarose e lipídeo induz intolerância à 

glicose e parece promover resistência à insulina. 

 
Figura 11. Glicemia de jejum após 12 semanas de HFHS 

Gráfico de glicemia basal de animais alimentados por 12 semanas com dieta padrão e HFHS. O grupo HFHS 12w já 
apresenta uma glicemia de jejum alterada, podendo indicar um processo de resistência à insulina. Os valores 

representados são a média ± erro padrão, n= 5 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 



43 

 
 

6.2.3 Protocolo 6 meses de dieta (HFHS 6m) 

O grupo HFHS 6 meses, que representa a exposição prolongada à dieta, apresenta 

um perfil diferente dos observados nos outros tempos de dieta. Nesse caso, as curvas do 

Chow e do HFHS se mostram muito semelhantes, o que é um indicativo de que o próprio 

grupo controle está alterado (figura 12). O que se pode inferir com isso é que o 

envelhecimento, por si só já é um fator predisponente para a intolerância à glicose. Uma vez 

que ambos os grupos, Chow 6m e HFHS 6m apresentam uma curva de ToTG bem diferente 

do padrão esperado. 

 

Figura 12. ToTG e AUC Protocolo 6m 
Curva de ToTG de camundongos alimentados com dieta hipercalórica ou Chow por longo período de tempo. Tanto grupo 
controle como o grupo de estudo HFHS apresentam intolerância à glicose. A AUC não apresentou diferença estatística 
entre os grupos. Todavia, o fato do grupo controle Chow apresentar uma tendência à ter maior AUC é um indicativo de 

que o envelhecimento ajuda no desenvolvimento de intolerância á glicose. Valores representam média ± erro padrão, n= 5 
por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

Ao analisar a AUC, se confirma o fato do grupo Chow estar alterado nesse 

parâmetro. Não é constatado diferença estatística, mas só a alternância da maior área 

justifica o ponto de que naturalmente a intolerância à glicose se desenvolve com o passar do 

tempo. Quanto ao parâmetro glicemia de jejum, que pode ser um indicativo de resistência à 

insulina, mais uma vez se constata que em 6 meses, independente da dieta, seja HFHS ou 

Chow, os grupos apresentam a mesma característica (figura 13).   
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Figura 13. Glicemia de jejum após 6 meses de HFHS 

6 meses de dieta parece afetar a homeostase da glicose, independente da dieta, deixando claro o efeito do 
envelhecimento nesse processo. Valores representam média ± erro padrão, n= 5 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de 

Student 
 

Caso façamos um comparativo entre os protocolos (figura 14), o que se constata é 

que, embora 24 horas de dieta cause uma alteração na homeostase da glicose, isso não se 

mantém em 6 meses no teste oral de tolerância à glicose, podendo apresentar a intolerância 

e resistência em outros parâmetros. Entretanto, 12 semanas de dieta, são capazes de alterar 

essa homeostase se mostrando aumentado na glicemia de jejum, que é um dos fatores 

preditivo de intolerância à glicose e resistência à insulina.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 14. Glicemia de jejum comparando os 3 protocolos com tempos de dietas distintos 

Apesar da glicemia de jejum ser um dado muito correlacionado com a intolerância à glicose, apenas em 12 semanas de 
dieta esse dado se mostrou alterado. Não necessariamente indicando que os outros grupos não sejam intolerantes. 

Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste Two-way ANOVA 
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6.3 ÓRGÃOS 

6.3.1 Cólon 

É bem estabelecido que uma dieta dita high fat pode favorecer o aumento da gordura 

visceral e uma diminuição no comprimento do intestino delgado (SOARES et al., 2015). Por 

isso, pode-se associar o peso dos órgãos e o comprimento dos intestinos como sendo um 

efeito da dieta.  Dessa forma, como órgão alvo da inflamação causada pela dieta, o cólon 

não se mostrou alterado (figura 15, 16 e 17) nesse parâmetro independente do tempo de 

exposição da dieta e da dieta recebida. 

Portanto, nesse caso, a avaliação do peso do cólon não aparenta ser um dado 

diretamente correlacionado com a inflamação causada pela dieta no órgão, requerendo 

outras análises para corroborar com a ideia.  

 

Figura 15. Peso do cólon após 24 horas de HFHS 
Avaliação do peso do cólon como parâmetro indicativo de inflamação tecidual. Não se observa alteração nesse parâmetro 

em 24 horas de HFHS. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de 
Student 

 

 
Figura 16. Peso do cólon após 12 semanas de HFHS 

Avaliação do peso do cólon como parâmetro indicativo de inflamação tecidual. Não se observa alteração nesse parâmetro 
com 12 semanas de dieta HFHS. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t 

de Student 
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Figura 17. Peso do cólon após 6 meses de HFHS 

Seis meses de dieta não foram suficientes para alterar o peso do cólon em camundongos alimentados de forma 
intermitente, seja da dieta Chow ou HFHS. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, 

utilizando Teste t de Student 
 

 

6.3.2 Fígado 

Macroscopicamente, o que se observa é uma alteração no aspecto do órgão, tanto 

em 12 semanas como 6 meses de dieta, aparentando cor mais clara, de certa forma 

amarelada e tamanho aparentemente maior, indicando que a dieta foi capaz de inferir na 

fisiologia hepática (dados não mostrados). 

Por ser um órgão metabolicamente ativo e muito relacionado com inflamação e 

resistência à insulina desencadeada por dieta, o peso do fígado é um dado marcante, ainda 

mais se tratando de uma dieta rica em lipídeos e sacarose, com mais de 60% de gordura, a 

qual tende a levar o acúmulo de gordura nesse órgão, podendo assim influir no peso do 

mesmo. 

Para o protocolo de 24 horas e 12 semanas, nenhuma diferença foi observada entre 

a dieta HFHS e a dieta controle Chow no quesito de peso do órgão (figura 18 e 19). Ao passo 

que em 6 meses de dieta (figura 20), o tempo, quesito diferencial entre esses dois protocolos, 

foi o fator determinante para alterar o peso do órgão, sendo observado diferença no peso 

entre controle e HFHS. Deve-se considerar que não somente o tempo de exposição à dieta 

foi o responsável por promover um aumento no peso do fígado, mas também é preciso 

correlacionar com dados de triglicerídeo hepático e dano, avaliado através de transaminases, 

fato esse que será discutido posteriormente.  
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Figura 18. Peso do fígado após 24 horas de HFHS 
Análise do peso do fígado após a intervenção com dieta Chow ou dieta hipercalórica com 65% de gordura e alto teor de 
sacarose por 24 horas. Ambos os grupos de dieta aparentam ter fígado com mesmo peso. Valores representam média ± 

erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 
 
 

 
Figura 19.Peso do fígado após 12 semanas de HFHS 

Análise do peso do fígado após a intervenção com dieta Chow ou dieta hipercalórica com 65% de gordura e alto teor de 
sacarose por 12 semanas. Ambos os grupos de dieta aparentam ter fígado com mesmo peso. Valores representam média 

± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 
 
 

 
Figura 20.Peso do fígado após 6 meses de HFHS 

O peso do fígado se mostrou diferente entre as dietas Chow e HFHS, indicando que a dieta hipercalórica por longo tempo 
foi capaz de alterar o peso do órgão. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando 

Teste t de Student 
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6.3.3 Comprimento do intestino 

Fez-se a avaliação e medida do comprimento do intestino delgado e grosso como 

um todo (figura 21-26).  

Apenas se constatou diferença nas medidas do intestino grosso após 6 meses de 

dieta (figura 26), demonstrando uma diminuição com relação ao grupo controle. Isso pode 

ser indicativo, de que o constante processo inflamatório leva a alteração da fisiologia 

intestinal, podendo estar associado com alteração de permeabilidade e disbiose. Uma vez 

que é no intestino grosso que ocorre a maior parte de reabsorção de água nutrientes. 

 
Figura 21. Intestino delgado após 24 horas de HFHS 

Avaliação do tamanho do intestino delgado para avaliar um dos efeitos da HFD. Valores representam média ± erro 
padrão. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 
Figura 22. Intestino delgado após 12 semanas de HFHS 

Verificação do tamanho do intestino quando exposto à uma dieta HFHS. Valores representam média ± erro padrão, n=4-
11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 
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Figura 23.  Intestino delgado após 6 meses de HFHS 

Comparação entre a aquisição de uma dieta Chow e uma dieta HFHS sob o tamanho do intestino delgado. Valores 
representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 
Figura 24. Intestino grosso após 24 horas de HFHS 

Busca-se compara como as dietas são capazes de inferir no tamanho do intestino grosso. Em 24h de dieta, nenhuma 
mudança foi constatada nesse quesito. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando 

Teste t de Student 

 

 
Figura 25. Intestino grosso após 12 semanas de HFHS 

A dieta HFHS por 12 semanas, ou seja, 3 meses não gerou alteração no quesito comprimento do intestino grosso. O que 
se observa é uma tendência inicial de diminuição no grupo que recebeu a dieta HFHS. Valores representam média ± erro 

padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 
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Figura 26. Intestino grosso após 6 meses de HFHS 

Um tempo longo de exposição à HFHS, 6 meses, foi capaz de induzir um encurtamento no intestino grosso no grupo que 
recebeu essa dieta. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 

6.4  DOSAGENS BIOQUÍMICAS 

6.4.1 Triglicerídeo e colesterol total 

Através de análises bioquímicas podemos inferir que a dieta high fat high sucrose, 

sendo um padrão bem mimético à Western diet, propicia o aumento de colesterol total no 

soro desses camundongos (figura 27 e 29), sendo um aumento reflexo do aumento das 

frações envolvidas. Todavia, nenhuma alteração é notada nos triglicerídeos, o que pode 

sugerir que o acúmulo dessa forma seja estocada pelo fígado (figura 28).  

 
Figura 27. Colesterol total sérico após 12 semanas de HFHS 

O colesterol total é um parâmetro utilizado para avaliar risco cardiovascular. No grupo que recebeu a dieta HFHS, se 
constatou aumento pronunciado no colesterol total. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * 

p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

Intestino delgado 12w 



51 

 
 

 
Figura 28. Triglicerídeo sérico após 12 semanas de HFHS 

Nenhuma alteração foi constatada nos níveis de triglicerídeo no soro de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica 
por 12 semanas. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

Entretanto, é interessante ressaltar que com 6 meses de dieta, começa a haver uma 

alteração nos níveis de triglicerídeo sérico (figura 30), talvez indicando a elevada carga 

lipídica da dieta. 

 

Figura 29. Colesterol total sérico após 6 meses de HFHS 
Com 6 meses de dieta, se observa a alteração no colesterol total sérico incialmente identificada em 12 semanas. Valores 

representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 
Figura 30. Triglicerídeo sérico após 6 meses de HFHS 

Após 6 meses de dieta, o triglicerídeo sérico se mostrou aumentado no grupo HFHS. Valores representam média ± erro 
padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 
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6.4.2 HDL e LDL 

Quando as porções LDL e HDL se encontram elevadas, por conseguinte, se observa 

esse aumento também nos níveis de colesterol total. Classicamente, o LDL e HDL, são 

preditores de risco cardiovascular. Todavia, tem-se utilizado esses dados em conjunto e não 

mais individualmente para avaliar mais integralmente esse parâmetro (MILLÁN et al., 2009).  

Em 12 semanas de dieta, se observa um aumento de HDL (figura 31) como tentativa 

de contrabalancear o também aumento de LDL (figura 32) e colesterol total. Todavia, o ideal 

seria uma diminuição no LDL. Fato que não se observa com a dieta HFHS. 

 
Figura 31. Fração HDL no soro após 12 semanas de HFHS 

A lipoproteína HDL, conhecida como bom colesterol, se mostra aumentada no grupo que recebeu a dieta HFHS em 12 
semanas. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 
 

 
Figura 32. Fração LDL no soro após 12 semanas de HFHS 

O LDL apresenta uma tendência de aumento com as 12 semanas de dieta HFHS. Valores representam média ± erro 
padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 
 

Dessa forma, globalmente analisando os dados de triglicerídeo, HDL, LDL e 

colesterol total séricos (figuras 27, 28, 31 e 32) pode-se dizer que a dieta rica em lipídeos e 

sacarose adquirida por 12 semanas leva à uma maior propensão de desenvolver alguma 
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alteração cardiovascular, sendo esse mais um fator contribuinte para o desenvolvimento de 

síndrome metabólica causada pela dieta. 

De forma isolada, analisando os 6 meses de dieta HFHS, observa-se que o tempo 

promove uma alternância no perfil visto em 12 semanas de dieta, onde há a manutenção dos 

níveis de HDL (figura 33) e um aumento nos níveis de LDL (figura 34) no próprio grupo Chow, 

sendo esse um efeito do envelhecimento em si, uma vez, que independente da dieta o LDL 

se mostra alterado após os 6 meses de dieta. 

 
Figura 33. Fração HDL no soro após 6 meses de HFHS 

Com seis meses de dieta, a dieta rica em lipídeos e sacarose promove um aumento nos níveis séricos de HDL. Valores 
representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 
Figura 34. Fração LDL no soro após 6 meses de HFHS 

A fração LDL se mostra igual entre os grupos, independente da dieta Chow ou HFHS após os 6 meses. Valores 
representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 

6.5 AVALIAÇÃO DO PERFIL HEPÁTICO 

6.5.1 Triglicerídeo hepático e colesterol hepático 

No fígado, os ácidos graxos livres vindos da dieta podem se acumular na forma de 

triglicerídeo, uma vez que uma dieta rica em carboidratos, principalmente sacarose, contribui 
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para esse aumento. A elevação observada nos níveis de triglicerídeo hepático e na atividade 

das transaminases pode ser em decorrência dos carboidratos presente na dieta e não por 

causa do valor calórico total da mesma (PURKINS et al., 2004). Como a dieta utilizada é rica 

em lipídeo e sacarose, com 26,89 g desse carboidrato a cada 100g de dieta, os dados de 12 

semanas de dieta corroboram com o fato de que o teor de sacarose na dieta é capaz de 

promover um aumento no triglicerídeo hepático (figura 35), sem alteração no colesterol 

hepático (figura 36).  

 
Figura 35. Triglicerídeo hepático após 12 semanas de HFHS 

A dieta HFHS em 12 semanas foi capaz de promover o acúmulo de triglicerídeo nos hepatócitos dos camundongos. 
Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 
Figura 36. Colesterol hepático após 12 semanas de HFHS 

O estoque de colesterol no fígado apresenta uma tendência de aumento com 12 semanas de uma dieta HFHS. Valores 
representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 

Entretanto, com a continuidade da dieta por mais 3 meses, o triglicerídeo hepático 

tende a permanecer aumentado (figura 37), porém a forma predominante de estoque no 

fígado desses camundongos é o colesterol hepático (figura 38).  
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Figura 37. Triglicerídeo hepático após 6 meses de HFHS 

Com seis meses de dieta, a dieta HFHS tende a promover um acúmulo de triglicerídeo hepático, enquanto a dieta Chow 
não. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student  

 

 
Figura 38. Colesterol hepático após 6 meses de HFHS 

A dieta HFHS foi capaz de induzir maior acúmulo de colesterol nos hepatócitos dos camundongos, provavelmente em 
decorrência do alto teor de sacarose da dieta. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, 

utilizando Teste t de Student 

 
6.5.2 Transaminases hepáticas e relação AST/ALT 

 O acúmulo lipídico pode ser um marco da perda inicial de funcionalidade e dano 

hepático de camundongos alimentados com dieta hipercalórica.  Assim como a avaliação da 

atividade de enzimas hepáticas serve para confirmar tal fato.  

As enzimas hepáticas aspartato aminotransferase (AST) e alanina aminotransferase 

(ALT) são usadas classicamente como biomarcadores de dano hepático. A enzima ALT é 

mais específica do fígado e a AST pode estar presente em outros tecidos, sendo 

majoritariamente encontrada no coração e seguidamente no fígado (TOITA et al., 2018). 

Dessa forma, como as enzimas apresentam diferentes especificidades com relação ao 

fígado e também diferenças na meia-vida, outro parâmetro utilizado para avaliar o dano 

hepático é a razão entre as duas, uma vez que ALT tem maior meia vida. A razão AST/ALT 

pode representar casos de dano crônico ao fígado, assim como predizer a fase da doença. 
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Essa razão pode ser utilizada também como parâmetro indicativo de agressividade, uma vez 

que quanto maior a relação, mais se pode correlacionar com um estado de fibrose hepática. 

Todavia, para o fígado, em casos crônicos observa-se uma relação menor entre elas, que é 

sugestivo de estabilidade do caso (BOTROS; SIKARIS, 2013).  

Avaliando isoladamente a atividade dessas enzimas, pode-se constatar que as doze 

semanas de dieta High fat high sucrose não alteraram a atividade de ALT e AST (figura 39 e 

40). Todavia, caso se mantenha o agente agressor, nesse caso a dieta, é possível observar 

uma elevação bem pronunciada na atividade de ambas as enzimas (figura 41 e 42), 

indicando assim dano hepático, que acompanha os dados de colesterol hepático e no soro.  

Nesse sentido, a dieta aparenta acelerar o dano hepático após 12 semanas de aquisição, 

sendo importante ressaltar a natural contribuição do envelhecimento nesse processo.  

 
Figura 39. Atividade de ALT após 12 semanas de HFHS 

A dieta HFHS por 12 semanas não foi capaz de elevar os níveis séricos de ALT. Valores representam média ± erro 
padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 
 

 
Figura 40. Atividade de AST após 12 semanas de HFHS 

Doze semanas de dieta não alterou a atividade de AST quando comparada à dieta Chow. Valores representam média ± 
erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 
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Figura 41. Atividade de ALT após 6 meses de HFHS 

A dieta HFHS foi capaz de induzir dano hepático, sendo detectado através dos níveis séricos aumentados de ALT. 
Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 

 
Figura 42. Atividade de AST após 6 meses de HFHS 

A dieta hipercalórica promove elevação no nível de AST sérico, o que pode ser indicativo de dano hepático. Valores 
representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 
 

E levando em consideração a relação AST/ALT, observa-se uma modificação no 

perfil apresentado ao longo do tempo.  A dieta por 12 semanas promove um aumento na 

relação AST/ALT (figura 43) podendo indicar dano eminente no fígado com certo grau de 

fibrose, que tende a se estabilizar em 6 meses (figura 44), onde o hepatócito ainda sofre os 

efeitos da dieta rica em lipídeos e sacarose, mas já atingiu o grau elevado de dano, sugerindo 

uma perda de funcionalidade do tecido. Mais uma vez, o que se sugere é que a dieta leva 

ao dano hepático, que se agrava com o envelhecimento. 
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Figura 43. Relação AST/ALT após 12 semanas de HFHS 

Constatou-se uma relação AST/ALT aumentada com a dieta HFHS em 12 semanas, indicando dano hepático. Valores 
representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

 

 
Figura 44. Relação AST/ALT após 6 meses de HFHS 

A dieta HFHS por 6 meses promoveu uma relação AST/ALT diminuída, sendo esse um dado indicativo cronicidade do 
caso. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, utilizando Teste t de Student 

 

Para os PCRs, os dados apresentados são representados na unidade de expressão 

relativa (2^-∆ct), onde os gráficos são mostrados de forma agrupada e representam um n= 

4-11.  

6.6 CÓLON 

6.6.1 Infiltração de macrófagos  

É bem descrito que uma dieta High fat é capaz de gerar certo grau de inflamação, a 

qual classicamente promove uma maior infiltração de macrófagos, polarização desses para 

um perfil mais pró-inflamatório (M1) ou anti-inflamatório, resolutivo (M2) (BUCKMAN et al., 

2014; YUAN et al., 2018). Quanto mais macrófagos no local, maior a produção de citocinas, 

uma vez que esse tipo celular é um dos responsáveis pela produção de citocinas (GORDON; 

MARTINEZ-POMARES, 2017). 
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Por isso, para verificar a inflamação induzida pela dieta, avaliamos o perfil 

inflamatório através da infiltração e polarização de macrófagos e liberação de algumas 

citocinas.  

No cólon, comparando os diferentes tempos de exposição à dieta HFHS, pode-se 

dizer que em 24 horas houve uma maior infiltração de macrófagos, aqui demonstrado pelo 

marcador EMR1 (módulo semelhante a EGF contendo um hormônio parecido à mucina 1), 

que é um marcador altamente expresso em macrófagos teciduais (WADDELL et al., 2018) e 

que com o passar do tempo de dieta tende a diminuir. Essa infiltração aumentada no cólon 

se justifica inicialmente pela função dessa parte na absorção e no contato direto com a dieta, 

a qual pode influir sobre as células intestinais e com isso promover uma inflamação inicial. 

Após o período de mudança de dieta, que seriam as 24 horas iniciais, ou até mesmo 

dias de adaptação com a nova dieta, observa-se certa estabilidade na infiltração de 

macrófagos no cólon, indicando que o fator indutor continua promovendo pequenas 

alterações na homeostase do tecido. Sendo importante salientar que a dieta HFHS aumenta 

a infiltração nos tempos de 24 horas e 12 semanas de dieta, não tendo diferença nesse 

parâmetro em 6 meses (figura 45).  

 
Figura 45. Infiltração de macrófagos no cólon induzida por dieta HFHS  

EMR1 é um marcador de macrófagos e seu aumento é sugestivo de inflamação tecidual. Mediante a administração de 
HFHS, o que se observa é que em todos os tempos há um aumento na infiltração de macrófagos induzido pela dieta, a 
qual é mais proeminente na primeira exposição. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05, 

utilizando Teste Two-way ANOVA 

 

6.6.2 Polarização de macrófagos para perfil M1 ou M2 

Uma vez demonstrado que a dieta promove um aumento no número de macrófagos 

no tecido, avaliar a polarização é um ponto importante para predizer qual a característica do 
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aumento desse tipo celular.  Avaliando a enzima óxido nítrico sintase induzível (iNOS), que 

é um marcador de polarização para perfil M1 e arginase (ARG1) para M2, pode-se dizer que 

dieta promove uma polarização para o perfil pró-inflamatório, que marca o estágio inicial da 

inflamação. No entanto, com 12 semanas de dieta HFHS observamos uma expressão 

marcante de iNOS nesse tecido, que pode ser devido à continuidade da dieta, fato esse que 

parece retornar aos níveis basais em 6 meses. Além de que em 6 meses, a inflamação já se 

encontra em outra fase, supostamente em um perfil mais resolutivo na tentativa de conter a 

inflamação (figura 46). 

Levando em conta a polarização M2 de macrófagos, é válido ressaltar que no 

momento inicial da inflamação pode ocorrer uma sobreposição entre perfil M1 e M2 

justamente para tentar conter esse evento e restaurar a homeostase. No entanto, com a 

persistência da inflamação a tendência é haver um perfil inverso entre a polarização, sendo 

de certa forma “antagônicas”. Na expressão de ARG1 no cólon (figura 47), observamos que 

há essa contraresposta à inflamação inicial, sendo mostrada em 24h. Com 12 semanas já 

existe uma tendência de aumento nos grupos que recebem a HFHS, onde com 6 meses há 

uma intensificação dessa resposta como forma de conter a inflamação. 

 

 
Figura 46.Expressão relativa de iNOS no cólon de camundongos 

O marcador utilizado induz a polarização de macrófagos para um perfil pró-inflamatório. Levando em consideração a dieta 
HFHS e os diferentes tempos de tratamento, pode-se inferir que a dieta induz essa polarização mais marcadamente em 
12 semanas. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05 utilizando Teste Two-way ANOVA 
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Figura 47. Expressão de ARG1 para avaliar polarização M2 no cólon 

A expressão de ARG1 no cólon aparenta certa tendência de aumento a partir de 12 semanas de deita, e se mostra 
consideravelmente elevada em 6 meses, podendo indicar a tentativa de contenção da inflamação. Valores representam 

média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05 utilizando Teste Two-way ANOVA 
 
 
 

6.6.3 Citocinas 

TNFα, mais conhecido como Fator de necrose tumoral alfa é uma citocina que se 

encontra elevada em inúmeras patologias, e está bem relacionada com resistência à insulina, 

uma vez que pode intervir na via de sinalização de insulina (KRA et al., 2008). Já a citocina 

IL-1β é conhecida por promover a produção de colágeno (KÄHÄRI; HEINO; VUORIO, 1987).  

Analisadas conjuntamente, essas citocinas no cólon são sugestivas de resistência à 

insulina e de reorganização tecidual através do colágeno. De forma bem semelhante, os 

dados indicam um aumento de TNFα e IL-1β em 12 semanas de dieta, tendo em 6 meses 

um aumento drástico de IL-1β (figura 48 e 49). Essas citocinas confirmam o fato de que 12 

semanas de dieta ainda apresentam os efeitos maléficos.  

A diminuição do processo inflamatório observado no cólon pode ter sido em 

decorrência de uma fibrose inicial, uma vez que os danos contínuos tendem a gerar uma 

perda de função tecidual. 
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Figura 48. Avaliação da expressão de TNFa no cólon 

A avaliação da citocina inflamatória TNFa no cólon mediante a exposição à dieta HFHS se mostrou elevada em todos os 
tempos de exposição quando comparado ao grupo que recebeu dieta Chow. Valores representam média ± erro padrão, 

n=4-11 por grupo. * p<0,05 utilizando Teste Two-way ANOVA 

 
 

 
Figura 49. Avaliação da expressão de IL-1b no cólon 

A expressão de IL-1b apresenta um perfil de diminuição e aumento. Sendo sugestivo de uma estabilidade da inflamação 
Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05 utilizando Teste Two-way ANOVA 

 
 

Em suma, no cólon, a dieta atua induzindo uma maior infiltração de macrófagos em 

24h e 12 semanas, não diferindo entre os grupos Chow e HFHS caso a dieta seja continuada 

por 6 meses. A HFHS promove um aumento de macrófagos com característica pró-

inflamatória em 12 semanas de dieta que tendem a ser contrabalanceados com os níveis 

tempo-dependente de macrófagos M2, os quais em 6 meses se encontram altamente 

elevados. 

De forma a analisar as citocinas, observa-se que o grupo 12w apresenta os efeitos 

ainda da dieta e que em 6 meses, há uma tendência reparativa, que pode ser o indicativo de 

uma perda funcional causada pela inflamação. No entanto, mais estudos são necessários 

para corroborar com a ideia. 
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6.7 FÍGADO 

6.7.1 Infiltração de macrófagos  

No fígado, a infiltração de macrófagos vista por EMR1 apresenta uma característica 

inversa ao observado no cólon. Em 24 horas, a dieta promove um aumento na infiltração 

devido ao “susto” desse grande aporte de glicose e lipídeos, a qual em 12 semanas se 

homeostasia e com 6 meses de dieta, observa-se o aumento já esperado na infiltração. 

Acredita-se que nesse caso, o envelhecimento e a idade dos animais em si seja um fator 

contribuinte para a maior infiltração vista em 6 meses (figura 50). 

 
Figura 50.  Expressão relativa de EMR1 no fígado de camundongos alimentados com dieta HFHS 

A expressão de EMR1 no fígado de camundongos que receberam ou dieta HFHS ou Chow por diferentes tempos, 
incialmente se mostra aumentada, se estabiliza com 12 semanas e tem um aumento ainda mais expressivo em 6 meses 

de dieta. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05 utilizando Teste Two-way ANOVA 

 
 

6.7.2 Polarização de macrófagos para perfil M1 ou M2 

Embora em 6 meses de dieta haja uma maior infiltração de macrófagos, esses 

macrófagos não se encontram majoritariamente polarizados para o perfil pró-inflamatório. 

Deve-se considerar que os macrófagos representam uma resposta mais imediata à infecção 

e inflamação (TAK; SAUNDERS; JETT, 2014) e por isso de fato não se espera uma maior 

polarização de macrófagos em 6 meses, uma vez que nesse estágio a inflamação já se 

tornou um evento crônico.  

Em 24 horas, assim como constatado no cólon, no fígado a dieta HFHS foi capaz de 

induzir uma polarização aumentada para os dois perfis de macrófagos. Isso se explica pelo 

fato de que 24 horas é uma exposição aguda e induz certo grau de inflamação que 

incialmente tende a ser contida.  
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Com 12 semanas de dieta HFHS, observa-se que no fígado existe certa tendência 

de aumento na polarização de macrófagos para um perfil mais pró-inflamatório, aqui 

demonstrado pelo marcador MARCO que é um receptor de macrófagos com estrutura 

colagenosa sugerindo a continuidade da inflamação (figura 51). Já para MRC 1 (figura 52), 

receptor de manose de macrófagos 1, que representa o perfil M2 de macrófagos pode-se 

dizer que a dieta rica em lipídeos e sacarose promoveu uma diminuição nesse perfil 

resolutivo, promovendo os danos causados pela inflamação induzida pela dieta. 

 
Figura 51. Expressão relativa de MARCO como marcador para perfil M1 de macrófagos no fígado 

A expressão de MARCO descreve de o curso da inflamação nos diferentes tempos de dieta, estando em aumentado em 
24h e 12w mas diminuído em 6 meses. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05 utilizando 

Teste Two-way ANOVA 
 
 

 
Figura 52. Expressão relativa de MRC1 como marcador para perfil M2 de macrófagos no fígado 

A expressão aumentada de MRC1 em 24h marca a inflamação aguda causada pela dieta, que ao longo do tempo tende a 
ser contida. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05 utilizando Teste Two-way ANOVA 
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6.7.3 Citocinas 

Analisando as citocinas de interesse no fígado, pode-se dizer que para TNFα não se 

mostra aumentada em 24 horas. No entanto, em 12 semanas a expressão se mantém 

elevada como visto também para o cólon, excetuando-se apenas pelo fato de que nos 

hepatócitos o aumento causado pela dieta HFHS se torna mais aparente. Quando em 6 

meses de dieta, há novamente uma menor expressão de TNFα, com tendência a diminuir 

quando comparado ao Chow.  

A partir da análise de TNFα, podemos dizer que 12 semanas de dieta é o tempo em 

que os efeitos danosos causados após a aquisição pontual de HFHS são mais agressivos e 

ficam mais evidentes tendendo em 6 meses a causar uma perda de responsividade dos 

tecidos à inflamação, podendo gerar comprometimento da funcionalidade tecidual (figura 53).  

A perda de funcionalidade do tecido induzido por uma longa exposição à dieta HFHS 

fica claro quando se leva em consideração a expressão relativa de interleucina 6 (IL-6) no 

fígado. IL-6 é uma citocina que pode ser produzida por vários tecidos, de forma mais 

proeminente pelo tecido adiposo e fígado. No fígado, a interleucina 6 tem sido descrita como 

promotora da regeneração e homeostase hepática, onde animais knockout para IL-6 têm 

regeneração hepática defasada (SCHMIDT-ARRAS; ROSE-JOHN, 2016).  

A expressão de IL-6 no fígado de camundongos alimentandos com dieta HFHS não 

se mostra aumentada e de forma bem particular, se observa uma menor expressão com 6 

meses dieta, em relação ao seu controle, indicando que a dieta por longo período prejudica 

a capacidade regenerativa do fígado, o que pode ser devido a perda na funcionalidade do 

tecido, o qual não apresenta mais a tentativa de reversão dos danos, sendo um indicativo de 

que a dieta foi capaz de alterar a fisiologia do fígado, uma vez que há dano hepático contínuo 

e menor expressão de IL-6 (figura 54). 
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Figura 53. Avaliação da expressão TNFa no fígado 

TNFa aumentado em 12 semanas no fígado condiz com o fato dessa mesma citocina estar aumentada no cólon, 
deixando claro o efeito da dieta sobre a inflamação nesses tecidos. Em 24h quase não se vê a expressão de TNFa e em 

6 meses essa expressão tende a diminuir no fígado.  Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo.  
* p<0,05 utilizando Teste Two-way ANOVA 

 
 

 
Figura 54. Avaliação da expressão de IL-6 no fígado 

A expressão de IL-6 pode indicar regeneração hepática. O que se observa no fígado, é uma diminuição considerável em 6 
meses de dieta. Valores representam média ± erro padrão, n=4-11 por grupo. * p<0,05 utilizando Teste Two-way ANOVA 

 
 

Em suma, o fígado parece ser um órgão menos “radicalmente” afetado pela dieta. 

Todavia a dieta também induz infiltração de macrófagos, que é mais pronunciada em 6 

meses de dieta, apresentando uma maior polarização de macrófagos para um perfil M1 e 

menor para M2. Essa relação oposta entre M1 e M2 é o esperado e indica que no fígado, a 

dieta age negativamente induzindo inflamação.  Essa inflamação altera a homeostase 

hepática, uma vez que tende a aumentar a citocina relacionada com resistência à insulina e 

a diminuir a expressão de IL-6, que no fígado promoveria regeneração, marcando menor 

capacidade reparativa dos danos causados na fisiologia hepática induzida pela dieta HFHS, 
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lembrando que mais experimentos são imprescindíveis para dar mais robustez aos efeitos  

da dieta observados no fígado ao longo do tempo.  

De acordo com a análise dos parâmetros relacionados à inflamação e intolerância à 

glicose induzidos por dieta High fat high sucrose, podemos afirmar que a dieta promove certo 

grau de inflamação no cólon e no fígado a partir da primeira exposição, mas que tende a 

homeostase. De forma particular, cada tempo de dieta gerou alterações.  

Com 24 horas de dieta HFHS, de forma geral, todos os parâmetros analisados se 

encontram aumentados para ambos os órgãos alvo. Com relação a homeostase da glicose, 

observa-se um aumento na área sob a curva do ToTG devido ao alto teor de lipídeo e 

sacarose vindo da dieta, o que influi diretamente no cólon promovendo maior infiltração de 

macrófagos e polarização para M1. No fígado, após um dia de dieta HFHS, a infiltração 

também se mostra aumentada com polarização para M1 e M2, na tentativa de reestabelecer 

o estado basal.  

Caso a dieta seja continuada por 12 semanas, nota-se ganho de peso, aumento na 

AUC e na glicemia de jejum, o que indica intolerância à glicose. No fígado, há um acúmulo 

de triglicerídeo que condiz com uma relação aumentada de AST/ALT, assim como uma maior 

expressão TNFα.  

Todavia, com 6 meses, o animal tem o fator agressor dieta HFHS e também o 

contribuinte envelhecimento, que é capaz de gerar alterações nos parâmetros inflamatórios 

e de resistência à insulina por si só, promovendo um fenótipo pró-inflamatório (HE et al., 

2018) . Com esse tempo, a dieta promoveu ganho de peso exacerbado, aumento no tamanho 

do fígado, atividade elevada de transaminases no soro e tendência de acúmulo de 

triglicerídeo hepático. O fato de não se constatar intolerância à glicose pelo ToTG após 6 

meses de uma dieta HFHS pode ser devido a uma menor expressão de TLR4, o qual é um 

receptor para ácidos graxos saturados e poli-insaturados (HOTAMISLIGIL, 2017). Alteração 

na função ou mutação de TLR4 promove maior sensibilidade à insulina e melhora a 

capacidade de sinalização desse hormônio no tecido adiposo, músculo e fígado durante a 

High fat diet, o que pode justificar a resposta inalterada no teste de tolerância oral à glicose 

nesse grupo (TSUKUMO et al., 2007). Além disso, onde há uma maior infiltração de 

macrófagos e polarização para os dois perfis no cólon. No fígado, a infiltração também é 

estimulada pela dieta com diminuição expressiva de IL-6. 
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7 CONCLUSÃO  

Diante dos resultados obtidos neste trabalho, pode-se concluir que a dieta HFHS é 

capaz de induzir inflamação no cólon e fígado, em diferentes graus dependendo do tempo 

de exposição, assim como pode levar a intolerância à glicose, dano hepático e quando por 

longo tempo pode diminuir a capacidade regenerativa do fígado. 

Em 24 horas de dieta pode-se dizer que essa aquisição pontual promove uma quebra 

da homeostase e toda quebra de homeostase gera uma reposta incialmente inflamatória mas 

que tende a reestabelecer a normalidade.  

Com 12 semanas de dieta, nossos dados sugerem dano hepático e possível fibrose, 

o que é confirmado pelo aumento de triglicerídeos hepáticos. Considerando o cólon como 

alvo da inflamação, a dieta induziu maior infiltração de macrófagos e uma tendência de 

diminuição em M1 e nas citocinas TNFα e IL-1β.  

Já com 6 meses de dieta, a HFHS possibilitou uma diminuição no intestino grosso, 

possivelmente devido a inflamação vista no cólon, assim como uma diminuição de IL-6, o 

que pode refletir que a dieta com o passar do tempo altera a capacidade regenerativa do 

fígado, o que conversa com a relação de AST/ALT diminuída após as doze semanas de 

dieta.   

Se consideramos o fator idade junto a dieta, temos que a dieta acelera o processo 

inflamatório e de resistência à insulina promovido pelo envelhecimento, antecipando os 

eventos, o que atribui a alimentação um papel primordial no desenvolvimento de 

comorbidades, sendo importante dizer que mais dados são necessários para fechar o estudo.  
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