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Evidências recentes sugerem que dietas compostas por alimentos industrializados
ricos em frutose, principalmente refrigerantes, podem induzir desordens metabólicas,
levando crianças e adultos a um quadro de síndrome metabólica (SM). A terapêutica
tradicional atualmente utilizada na SM apresenta elevado número de medicamentos
disponíveis, porém com efeitos adversos para muitos pacientes. Compostos de origem
natural vêm sendo avaliados por diversos pesquisadores visando o tratamento desta
patologia. A Moringa oleifera é uma planta alimentícia não convencional que
apresenta vários compostos fitoquímicos e suas folhas podem ser utilizadas como
alimento na forma de farinha. Embasado em estudos da planta no tratamento de
diabetes, dislipidemia e ainda frente ao aumento progressivo do consumo de frutose
pela população jovem e infantil, o presente estudo teve como objetivo avaliar os
efeitos da suplementação da farinha de folhas de Moringa oleifera (FM) sobre
alterações metabólicas iniciais induzidas por consumo de frutose em ratos Wistar
jovens. A partir do extrato obtido da FM, foi determinada a quantidade de compostos
fenólicos totais e realizada a identificação destes através de cromatografia líquida de
alta eficiência acoplada à espectrometria de massa (CLAE-IES-EM/MS), bem como
a avaliação in vitro da atividade sequestradora de radicais livres, realizada pelo
método de DPPH e atividade redutora do íon ferro, pelo método FRAP. O
experimento in vivo foi realizado empregando ratos Wistar machos com 21 dias após
o desmame, distribuídos em 3 grupos (n=9): 1) Controle (ração normal + água); 2)
Frutose (ração normal + frutose (20%) adicionada à água e 3) Ração com farinha de
M. oleifera (FM 20%) + frutose (20%) adicionada à água. Os animais receberam os
diferentes tratamentos durante 4 semanas. Nesse período, foram avaliados peso,
consumo de ração e água. Ao final da quarta semana foi realizado ensaio de resistência
à insulina. Os animais foram submetidos à coleta de sangue para avaliação de
marcadores de função hepática, glicemia e perfil lipídico. Os tecidos hepático,
pancreático e adiposo foram coletados para avaliação histológica. No tecido hepático
foram quantificados lipídeos, MDA e GSH e determinadas enzimas antioxidantes,
além de capacidade antioxidante através do método FRAP. Os dados obtidos
demostraram que o extrato possui compostos fenólicos (122,96 ± 0,18 mg EAG/g), e
na concentração de 300 μg /mL, este demonstrou possuir atividade antioxidante

verificada através dos testes DPPH e FRAP. Na análise fitoquímica foi possível
detectar compostos fenólicos como quercetina, ácido clorogênico e ácido
protocatecuico. Os dados do experimento in vivo demonstraram que não houve
diferenças de peso entre os grupos ao final do estudo, no entanto, foi possível
identificar hipertrofia de adipócitos no grupo tratado com frutose (108% em relação
ao controle), o que não ocorreu no grupo tratado com FM. Na avaliação sérica,
verificou-se no grupo que recebeu FM redução de glicemia (p<0,01), insulina (
p<0,001), triglicerídeos (p<0,05) e maior valor de HDL (p<0,01), quando comparado
ao grupo frutose, apresentando ainda modulação glicêmica no teste de RI e volume
células de Langenhans semelhantes ao controle. Adicionalmente, verificou-se
infiltração de lipídeos no fígado de animais do grupo tratado com frutose
(triglicerídeos, p<0,001 e colesterol, p< 0,01 x controle), bem como aumento de
fosfatase alcalina (p<0,05 x controle). Tais alterações não foram observadas no grupo
que recebeu FM. O nível de peroxidação lipídica hepática foi 99,34% maior no grupo
de ratos suplementado somente com frutose comparado ao controle e a adição de FM
à ração reduziu esta alteração e elevou concentrações de GSH (p<0,01 x grupo
controle e frutose). Conclui-se a partir dos dados obtidos neste trabalho, que a frutose
suplementada à 20% na água de beber de ratos Wistar jovens durante 4 semanas
causou anormalidades no metabolismo lipídico e glicêmico dos animais, além de
provocar estresse oxidativo e a adição da FM à ração possivelmente inibiu estas
disfunções, restaurando atividade antioxidante hepática. Estes efeitos provavelmente
devem-se à presença de compostos bioativos da planta, evidenciados no estudo, sendo
que a suplementação de FM pode tornar-se ferramenta potencial para minimizar danos
relativos ao consumo excessivo de frutose.
Palavras chave: Moringa oleifera. Síndrome Metabólica. Estresse oxidativo.
Resistência à insulina. Obesidade.
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Recent evidence suggests that diets composed of industrialized foods high in fructose,
particular soft drinks, can induce metabolic disorders, leading to metabolic syndrome
(MS) in children and adults. The traditional therapy currently used in MS has a high
number of drugs available, but with adverse effects for many patients. Compounds of
natural origin have been evaluated by several researchers, with the aim of treating this
pathology. Moringa oleifera is an unconventional food plant that has several
phytochemical compounds. Its leaves can be used as food in the form of flour. Based
on studies of the plant in the treatment of diabetes and dyslipidemia, and the increase
of fructose consumption by young people and infants, this study evaluates the effects
of supplementation of Moringa oleifera leaf flour (FM) on initial metabolic changes
induced by fructose consumption in young rats. From the extract obtained from FM,
the amount of total phenolic compounds was determined, and these were identified
by high-performance liquid chromatography coupled to mass spectrometry (HPLCIES-EM/MS), as well as in vitro evaluation of radical sequestering activity free,
performed by the DPPH method, and iron ion reducing activity, determined by the
FRAP method. The in vivo experiment was performed using male Wistar rats 21 days
after weaning, distributed in 3 groups (n = 9): 1) Control (normal ration + water); 2)
Fructose (normal ration + fructose (20%) added to water and 3) Feed with M. oleifera
flour (FM 20%) + fructose (20%) added to water. The animals received the different
treatments for 4 weeks. During this period, weight, feed intake and water were
evaluated. At the end of the fourth week an insulin resistance test was performed. The
animals were submitted to blood collection for assessment of markers of liver
function, blood glucose and lipid profile. The hepatic, pancreatic and adipose tissues
were collected for histological evaluation. In the hepatic tissue, lipids, MDA and GSH
and antioxidant enzymes were quantified, as well as liver antioxidant capacity through
the FRAP method. The data obtained showed that the extract had phenolic compounds
(122,96 ± 0,18 mg EAG/g), and at the concentration of 300 μg / mL, it showed
antioxidant activity, as verified by the DPPH and FRAP tests. In the phytochemical
analysis, it was possible to detect phenolic compounds such as quercetin, chlorogenic
acid and protocatechuic acid. The data from the in vivo experiment demonstrated that
there were no differences in weight between the groups at the end of the study;
however, it was possible to identify adipocyte hypertrophy in the fructose treated
group (108% in relation to the control), which did not occur in the group treated with

FM. In the serum group, the group that received FM had a reduction of glycemia (p
<0.01), insulin (p <0.001), triglycerides (p <0.05) and a higher HDL value (p <0.01)
, when compared to the fructose group, also presenting glycemic modulation in the IR
test and Langenhans cell volume similar to the control. In addition, lipid infiltration
was observed in the livers of the animals treated with fructose (triglycerides, p <0.001
and cholesterol, p <0.01 x control), as well as an increase of alkaline phosphatase (p
<0.05 x control). These changes were not observed in the FM group. The level of
hepatic lipid peroxidation was 99.34% higher in the group of rats supplemented with
fructose compared to the control, and the addition of FM to the feed reduced this
alteration and elevated GSH concentrations (p <0.01 x control group and fructose).
Based on the data obtained in this work, it is concluded that the 20% fructose
supplement in the drinking water of young Wistar rats over a 4-week period caused
abnormalities in the lipid and glycemic metabolism of the animals, and provoked
oxidative stress, while the addition of FM to the feed may have inhibited these
dysfunctions, restoring hepatic antioxidant activity. These effects are probably due to
the presence of bioactive compounds of the plant, evidenced in the study, and FM
supplementation may become a potential tool to minimize the damage related to
excessive fructose consumption.
Keywords: Moringa oleifera. Metabolic Syndrome. Oxidative stress. Insulin
resistance. Obesity

LISTA DE FIGURAS

Figura 1

Conformação estrutural linear e cíclica da glicose e da
frutose................................................................................ 31

Figura 2

Vias metabólicas da frutose e da glicose nas células
hepáticas............................................................................ 34
.

Figura 3

Vias metabólicas da sinalização da insulina e efeito desta
nos principais tecidos alvo................................................. 43

Figura 4

Expansão do tecido adiposo e transmigração de
monócitos.......................................................................... 46
.

Figura 5

Mecanismo celular provável pelo qual o excesso de
diacilglicerol leva à resistência à insulina hepática e
hiperglicemia..................................................................... 50

Figura 6

Rota biossintética da produção de ácido úrico a partir do
metabolismo da frutose..................................................... 52

Figura 7

Figura ilustrativa das estruturas vegetativas de M. oleifera
.......................................................................................... 55

Figura 8

Estrutura química dos principais compostos bioativos
encontrados em folhas de M. oleifera............................... 58

Figura 9

Imagens ilustrativas da FM, ração produzida com FM e
ração padrão e ração padrão utilizadas nos
experimentos..................................................................... 68

Figura 10

Subdivisão de grupos de animais de acordo com o
tratamento dietético........................................................... 69

Figura 11

Perfil fitoquímico do extrato metanólico obtido da FM
analisado por CLAE-IES-EM/MS.................................. 78

Figura 12

Ensaio in vitro da atividade sequestradora de radicais 2,2difenil-1- picrilhidrazil (DPPH) e atividade redutora do
íon ferro (FRAP)............................................................... 79

Figura 13

Efeitos da suplementação com FM no consumo hídrico,
alimentar e energético........................................................ 81

Figura 14

Perfil glicêmico, teste de resistência à insulina, peso do
pâncreas, análise histomorfológica e histomorfométrica
das Ilhotas de Langerhans................................................ 83

8

Figura 15

Valores de lipídios séricos, Índice de Castelli e Razão
TGL/HDL......................................................................... 85

5

Figura 16

Análise histológica, quantificação de lipídeos no tecido
hepático, teste de TBARS e peso dos órgãos dos animais 87

Figura 17

Enzimas hepáticas aspartato aminotransferase (AST),
alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina
(FAL)................................................................................ 88

8

Figura 18

Concentrações de enzimas antioxidantes, GSH e
capacidade antioxidante através do teste FRAP no tecido
hepático............................................................................. 89

Figura 19

Efeitos da suplementação com FM nos pesos absoluto e
relativo do tecido adiposo visceral e tecido adiposo
epididimal dos animais e análise histomorfológica e
morfométrica do tecido adiposo epididimal ..................... 90

Figura 20

Resumo gráfico de resultados da pesquisa......................... 108

8

LISTA DE TABELAS
Tabela 1

Critérios para diagnóstico de SM segundo o NCEP-ATP
III .................................................................................... 37

Tabela 2

Critérios mais utilizados para diagnóstico de SM em
adolescentes..................................................................... 39

Tabela 3

Intervalo de conteúdo nutricional das folhas de M.
oleifera desidratadas por diferentes processos: ao sol, à
sombra ou em forno à temperatura de 60°C e
transformadas em farinha (100g)..................................... 59

Tabela 4

Informação nutricional da FM em porção de 100g........... 63

Tabela 5

Informação nutricional da ração padrão Nuvilab® CR1
(Quimtia, Colombo, PR).................................................. 67

Tabela 6

Conteúdo nutricional da ração preparada com
FM................................................................................... 67

Tabela 7

Conteúdo de compostos fenólicos obtidos do extrato
metanólico de FM verificado por CLAE-IESEM/MS............................................................................ 78

LISTA DE ABREVIATURAS
ACETIL-CoA - Acetil-Coenzima A
AGEs - Produtos de glicação avançada
ALT - Alanina aminotransferase
AMP - Adenosina monofosfato
AMPK - Proteína quinase ativada por adenosina monofosfato
ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária
Apo B-100- Apolipoproteína B-100
ASC- Área sob a curva
AST - Aspartato transaminase
ATP - Adenosina trifosfato
CAT- catalase
CEUA - Comissão de ética no uso de animais
CLAE-Cromatografia líquida de alta eficiência
ChREBP -Proteína de ligação do elemento de resposta a carboidratos
DHAP- Dihidroxiacetona-fosfato
DHGNA - Doença hepática gordurosa não alcoólica
DNA - Ácido desoxirribonucleico
DPPH - radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil
DTNB - ácido 5-tio-2-nitrobenzóico
e.p.m. - Erro padrão de média
EAG - Equivalente de ácido gálico
EDTA - Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético
EROs - Espécies reativas de oxigênio
FAL - Fosfatase alcalina
FM - Farinha de Moringa Oleifera
FRAP - do inglês, ferric reducing antioxidant power- Poder antioxidante de
redução do ferro

Frutose-1-P – Frutose-1 -fosfato
GAE-Equivalente de ácido gálico
G3P- Gliceraldeído-3-fosfato
GLUT2 - Transportador de glicose 2
GLUT4 - Transportador de glicose 4.
GLUT5 - Transportador de glicose 5
GPx-Glutationa peroxidase
GSH – Glutationa reduzida
HFCS- do inglês, High Fructose corn syrup
HDL- do inglês, High density lipoprotein
HepG2 - Cultura de célula de hepatocarcinoma
IDF - International diabetes federation -Federação Internacional do Diabetes
IKK - Iκβ kinase
IKK-β - Inibidor do fator nuclear kappa B-subunidade Beta.
IL6 - Interleucina 6
IMP - Inosina monofosfato
IR- do inglês, Insulin Receptor
IRS- do inglês, Insulin Receptor Substrate
IRS 1 - do inglês, Insulin Receptor Substrate 1
IRS 2 - do inglês, Insulin Receptor Substrate 2
JNK-c - Jun N amino terminal quinase
LDL - Lipoproteína de baixa densidade
LPL - Lipoproteína Lipase
LDN- Lipogênese de novo
M. oleifera-Moringa oleifera
NADPH - Fosfato dinucleotideo de nicotinamida e adenina
NCEP- ATP III - do inglês, National cholesterolEducation Program-Adult
Panel III- Programa Nacional de Educação em Colesterol-Painel Adulto III

Nrf2 - Fator nuclear eritróide 2 relacionado ao fator 2
PDK-1 - Fosfatidil inositol-quinase dependente de proteína 1
PI3K - fosfoinositol 3fosfato
PIP2 - Fosfatidilinositol 4,5 -bisfosfato
PIP3 - Fosfatidilinositol 3,4,5 -trifosfosfato
PKB/Akt - Proteína quinase B
PKC - Proteína quinase C
RI - Resistência à insulina
SM - Síndrome metabólica
SOD-Superóxido dismutase
SREBP-1c - Proteínas de ligação do elemento de regulação do esterol- 1
TBARS - Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico
TGL – Triglicerídeos
TROLOX- 6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico
VLDL - Lipoproteína de densidade muito baixa

SUMÁRIO
1 INTRODUÇÃO ...................................................................................... 27
2 OBJETIVOS ........................................................................................... 29
2.1 Objetivo Geral ....................................................................................... 29
2.2 Objetivos Específicos ............................................................................ 29
3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .............................................................. 31
3.1 Frutose .................................................................................................. 31
3.2 Síndrome Metabólica ............................................................................ 36
3.2.1 Etiopatogenia da SM .......................................................................... 41
3.2.2 Frutose e SM ...................................................................................... 48
3.3 Moringa oleifera ................................................................................... 54
4 MATERIAIS E MÉTODOS.................................................................. 63
4.1 Ensaios in vitro...................................................................................... 63
4.1.1 Amostra .............................................................................................. 63
4.1.2 Elaboração do extrato a partir da FM ................................................. 63
4.1.3 Teor de fenólicos totais ...................................................................... 64
4.1.4 Identificação de compostos fenólicos por CLAE-IES-EM/MS ......... 64
4.1.5 Atividade antioxidante em sistema DPPH ......................................... 65
4.1.6 Método FRAP ................................................................................... 66
4.2 Ensaios in vivo ...................................................................................... 66
4.2.1 Preparo e obtenção da ração suplementada com FM ......................... 66
4.2.2 Animais .............................................................................................. 68
4.2.3 Suplementação dietética ..................................................................... 68
4.2.4 Consumo de ração, hídrico e peso ...................................................... 70
4.2.5 Consumo energético ........................................................................... 70
4.2.6 Medida da circunferência da cintura .................................................. 70
4.2.7 Teste de resistência à insulina ............................................................ 70
4.2.8 Coleta de sangue circulante ................................................................ 70
4.3 Ensaio ex vivo........................................................................................ 71
4.3.1 Coleta dos tecidos (peso e análise) ..................................................... 71
4.3.2 Determinação do Peso Relativo dos Órgãos e tecidos ....................... 71
4.3.3 Avaliação histológica ......................................................................... 71
4.3.4 Determinação dos parâmetros bioquímicos ....................................... 72
4.3.5 Avaliação de Marcadores no tecido hepático ..................................... 72
4.3.5.1 Lipídios totais no fígado.................................................................. 72
4.3.5.2 Determinação de TBARS no fígado ............................................... 73
4.3.5.3 Determinação de Glutationa Reduzida no fígado (GSH) ................ 73
4.3.6 Determinação da atividade das enzimas antioxidantes ...................... 73

4.3.6.1 Preparo dos homogeneizados no tecido hepático ........................... 74
4.3.6.2 Superóxido Dismutase (SOD).......................................................... 74
4.3.6.3 Catalase (CAT) ................................................................................ 74
4.3.6.4 Glutationa Peroxidase (GPx) .......................................................... 75
4.3.6.5 Atividade antioxidante total do tecido pelo método FRAP.............. 75
4.3.7 Quantificação de proteínas no tecido hepático ................................... 75
4.4 Análise estatística .................................................................................. 75
5 RESULTADOS ....................................................................................... 77
5.1 Avaliação fitoquímica e da atividade antioxidante in vitro do extrato
metanólico obtido a partir da FM ................................................................ 77
5.1.1 Mensuração de compostos fenólicos do extrato metanólico da FM...77
5.1.2 Determinação do perfil de compostos fenólicos e atividade antioxidante
do extrato metanólico de FM........................................................................77
5.2 Ensaios in vivo e ex vivo ........................................................................ 79
5.2.1 Consumo Alimentar, Energético, Hídrico e evolução ponderal ......... 80
5.2.2 Perfil glicêmico, teste de resistência à insulina e análise
histomorfológica e histomorfométrica das Ilhotas de Langerhans .............. 81
5.2.3 Perfil lipídico ...................................................................................... 83
5.2.4 Infiltração de lipídios e peroxidação lipídica no tecido hepático ....... 85
5.2.5 Mensuração de enzimas hepáticas ...................................................... 87
5.2.6 Status de defesa antioxidante, capacidade antioxidante e níveis de
GSH hepáticos ............................................................................................. 88
5.2.7 Perfil de tecido adiposo ...................................................................... 89
6 DISCUSSÃO ........................................................................................... 91
7 CONCLUSÕES .................................................................................... 109
REFERÊNCIAS ...................................................................................... 111

27

1 INTRODUÇÃO
A composição da dieta do homem moderno mudou drasticamente com
a industrialização dos alimentos, tornando-se qualitativamente e
bioquimicamente diferente da alimentação de nossos ancestrais, resultando
em um aumento progressivo de índices de obesidade (HAILE; NEME.;
BELACHEW, 2017). Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o
sobrepeso e obesidade são definidos como acúmulo anormal ou excessivo de
gordura, que pode oferecer risco à saúde, sendo classificado o Índice de
Massa Corporal (IMC) maior que 25 kg / m2 como sobrepeso e maior que 30
kg / m2, classificado como obesidade (OMS, 2018).
O elevado consumo de açúcares simples como frutose, presentes em
alimentos processados, bebidas industrializadas e refrigerantes, é cada vez
mais considerado um contribuinte para as epidemias mundiais de obesidade.
Pesquisas demonstram claramente esta associação (FEINMAN; FINE, 2013;
HANNOU et al, 2018; HERMAN; SAMUEL, 2016).
A frutose quando utilizada como edulcorante alimentar e consumida em
excesso, pode rapidamente provocar efeitos adversos, principalmente no
fígado, elevando deposição hepática de gordura (MACDONALD, 2016),
causando hipertrigliceridemia (STANHOPE; HAVEL, 2009), hiperuricemia
(JOHNSON et al., 2009), obesidade visceral (SILBERNAGEL et al., 2011)
provocando resistência à insulina (RI) e estresse oxidativo (CZECH, 2017;
GOSS et al., 2018; O’NEILL; O’DRISCOLL, 2015). Vários estudos
comprovam os efeitos deletérios do consumo da frutose em modelos animais
(GE et al., 2016; VAZQUEZ PRIETO et al., 2015), e também em humanos
(KUZMA et al., 2018; LUSTIG et al., 2016). Adicionalmente, vem sendo
associada à crescente prevalência de Síndrome Metabólica (SM) mundial,
que por sua vez afeta crianças e adolescentes (LUSTIG, 2016; WEISS;
BREMER; LUSTIG, 2013; ZHANG et al., 2017).
A SM é geralmente definida pela presença de três ou mais das seguintes
características: circunferência da cintura e pressão arterial elevada,
concentrações sanguíneas elevadas de triglicerídeos (TGL), colesterol e
glicose e baixas concentrações de lipoproteínas de alta densidade (HDL- do
inglês, High density lipoprotein) (NATIONAL CHOLESTEROL
EDUCATION PROGRAM - ADULT TREATMENT PANEL III, 2002). É
fator etiológico para eventos cardiometabólicos e pode dar origem ao
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diabetes mellitus tipo 2 (DE MELO NEVES, 2018; KUBRUSLY et al.,
2015).
A maioria dos estudos e pesquisas tem se concentrado nos efeitos
adversos a longo prazo da alta ingestão de frutose, mas alguns resultados
evidenciaram que mesmo a curto prazo, esta poderia exercer efeitos
prejudiciais e levar a distúrbios no metabolismo (BUSSEROLLES et al.,
2002; SOBRECASES et al., 2010 ).
Entre os fatores ambientais modificáveis do estilo de vida, a nutrição
apresenta-se como intervenção efetiva para tratamento da obesidade e SM
(AMIOT; RIVA; VINET, 2016). Pesquisas demonstram o potencial
preventivo e terapêutico de inúmeros compostos bioativos presentes em
alimentos e produtos naturais, que possivelmente irão agir em diferentes
alvos moleculares, oferecendo vantagens sobre tratamentos medicamentosos
(AKABERI; HOSSEINZADEH, 2016; THIELECKE; BOSCHMANN,
2009).
A Moringa oleifera (M. oleifera) é uma planta da família Moringaceae
e suas folhas são consumidas na forma de farinha em vários lugares do mundo
como África e Índia, constituindo-se parte da alimentação infantil nestes
países. No Brasil, a farinha da folha desta espécie é utilizada pela Pastoral da
Criança, em estados do Norte e Nordeste do país, enriquecendo a alimentação
de populações com carências nutricionais (SIGUEMOTO, 2013).
A M. oleifera mesmo em pequenas quantidades pode ser fonte de fibras,
β-caroteno, proteínas, vitamina C, cálcio e potássio, compostos fenólicos e
isotiocianatos (KUSHWAHA; CHAWLA; KOCHHAR, 2012), sendo que
seus efeitos terapêuticos são correlacionados à propriedades antiinflamatórias e antioxidantes (MBIKAY, 2012; ROCCHETTI et al., 2019).
A M. oleifera vem sendo extensivamente estudada em várias patologias, pois
pode proporcionar efeito anti-hipertensivo (FAHEY et al., 2005),
hepatoprotetor (PARI; KUMAR, 2002), hipoglicemiante (GUPTA et al.,
2012) e hipolipidêmico (WATERMAN et al., 2014).
Diante da necessidade de buscar alternativas para o tratamento das
comorbidades associadas ao consumo excessivo de frutose por crianças e
jovens e evitar risco cardiometabólico, este trabalho teve como objetivo
avaliar os efeitos da suplementação com farinha de folhas de M. oleifera na
ração de ratos Wistar jovens induzidos à SM com bebida enriquecida com
frutose e verificar as alterações metabólicas iniciais decorrentes do consumo
de frutose e o possível efeito modulador da FM.
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo Geral
Avaliar os efeitos da suplementação de FM sobre os eventos iniciais
de alterações metabólicas induzidas por consumo de frutose em ratos Wistar
jovens.
2.2 Objetivos Específicos
a) Identificar e quantificar os compostos fenólicos marjoritários
presentes no extrato de FM;
b) Avaliar a capacidade antioxidante in vitro do extrato metanólico de
M. oleifera por mecanismos diferentes: DPPH e FRAP
c) Avaliar o efeito da suplementação de FM em ratos submetidos ao
modelo de SM induzida por frutose sobre:
• Parâmetros antropométricos, consumo alimentar, energético e
hídrico;
• Resistência à insulina e marcadores bioquímicos: perfil lipídico,
glicêmico, insulina, e enzimas hepáticas;
• Infiltração de lipídeos e peroxidação lipídica no tecido hepático;
•
Concentração de glutationa, enzimas antioxidante no fígado e
capacidade antioxidante hepatica por método FRAP;
•
Morfologia dos diferentes tecidos (fígado, pâncreas e tecido
adiposo).
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
3.1 Frutose (C6H12O6)
A frutose é um açúcar simples também chamada de levulose cuja
fórmula química C6H12O6 é igual à da glicose. Esta molécula foi isolada pela
primeira vez em 1847 a partir da cana-de-açúcar. Seu nome é originário da
palavra latina fructus, já que as frutas são uma importante fonte de frutose.
A frutose também está presente na sacarose, um dissacarídeo formado por
uma unidade de glicose adicionada à uma unidade de frutose e é conhecido
como açúcar de mesa comum (LUSTIG; SCHMIDT; BRINDIS, 2012).
A frutose é um monossacarídeo cuja composição apresenta seis átomos
de carbono, unidos em ligações covalentes simples com grupamentos
hidroxila, formados por hidrogênio e oxigênio e um grupamento carbonila,
formado por ligação dupla entre o carbono e o oxigênio (Figura 1). Este
monossacarídeo difere da glicose apenas pela presença de um grupo cetônico
na posição 2 de sua cadeia carbonada versus um grupo aldeído na posição 1
da cadeia carbonada da glicose. A posição desse grupamento identificará após
a hidrólise do monossacarídeo, se ele dará origem à cetona ou ao aldeído
(TAPPY; LE, 2010).
Figura 1. Conformação estrutural linear e cíclica da glicose e da frutose.

Fonte: Adaptado de Lim et al. (2010). (a) Molécula de glicose na forma linear
(esquerda) e cíclica (direita); (b) Molécula de frutose na forma linear (esquerda) e
cíclica (direita).
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A frutose é ingerida regularmente a partir de frutas, vegetais e mel,
provenientes da dieta, sendo também sintetizada no organismo a partir da
glicose, na via do sorbitol, processo este relacionado com a manutenção do
equilíbrio óxido-redutivo (MOULIN; SEEMATTER; SEYSSEL, 2017).
A partir do desenvolvimento da indústria alimentícia e de técnicas de
extração do amido de milho, tornou-se economicamente viável a produção
do xarope de milho rico em frutose (HFCS, do inglês, High-Fructose Corn
Syrup). A grande capacidade adoçante do HFCS, associada à sua maior
miscibilidade e seu baixo custo contribuíram para o aumento do seu consumo,
que foi acompanhado por uma redução gradativa na utilização da sacarose
(BENTLEY; ROSS; O'BRIEN, 2018; GREMBECKA, 2015; JOHNSON et
al., 2017).
A frutose é utilizada principalmente como adoçante de bebidas
industrializadas, sendo que estas possuem em sua constituição cerca de 4% a
8% de seu peso em frutose. Tem o poder de aumentar o tempo de prateleira,
e ainda pode adicionar cor e cremosidade às preparações (WILLETT;
LUDWIG, 2013). Os refrigerantes são considerados a principal fonte desse
carboidrato na dieta moderna, mas alimentos ultra processados, como doces,
balas, molhos, massas, hambúrgueres, barras de cereais, alimentos infantis
entre outros, também contêm grandes quantidades de frutose (HANNOU et
al., 2018; MALIK, 2010).
Devido ao incremento na utilização de alimentos adoçados com xarope
de milho, o consumo de frutose aumentou de forma expressiva a partir da
década de 60, em paralelo com o aumento da ingestão de sacarose (JENSEN
et al., 2018). Os refrigerantes são uma fonte importante deste açúcar
adicionado em dietas em todo o mundo e contribuem com cerca de 50% de
açúcar de adição na dieta (HANNOU et al., 2018).
Estudos epidemiológicos mostram que consumidores habituais de
frutose, como adolescentes por exemplo, ingerem mais de 100 g/dia do
monossacarídeo como adoçante, principalmente na forma de refrigerantes.
Com base em uma dieta de 2000 kcal/dia, isto significa cerca de 20% do total
calórico diário (HAVEL, 2005; MARRIOTT et al., 2010; TAPPY et al.,
2010).
Infelizmente, não existem estudos que avaliem quantitativamente o
consumo de frutose no Brasil, mas segundo a Pesquisa Nacional de Saúde,
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2013,
cerca de 23,4% dos indivíduos com dezoito anos ou mais consumiam
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refrigerante pelo menos 5 dias na semana, indicando portanto, um consumo
elevado de frutose pela população jovem brasileira. No mesmo inquérito,
constatou-se que 32,3% das crianças com menos de dois anos tomavam
refrigerante ou suco artificial regularmente (BRASIL, 2015).
Do ponto de vista energético, o valor calórico das moléculas de glicose
e frutose é o mesmo, muito embora o corpo tenha uma compreensão
diferenciada desses dois carboidratos, condição essa que origina discussões
sobre seus papéis individuais na obesidade e na SM (COX et al., 2012;
MALIK; HU, 2015). Para compreender melhor as diferenças entre esses dois
açúcares, é importante distinguir a forma como são metabolizados no
organismo. Ao contrário da glicose, presume-se que a frutose não seja
diretamente metabolizada pela maioria das células do corpo humano, mas
processada em três órgãos: intestino, fígado e o rim. Todos os três órgãos
contêm células que expressam transportadores de frutose e enzimas
frutolíticas, frutoquinase (também denominada cetoquinase) e aldolase B,
sendo que o fígado processa 90% da frutose disponível (ZHANG; JIAO;
KONG, 2017).
Estas mesmas células também sintetizam enzimas
gliconeogênicas e glicose-6-fosfatase, que lhes permitem liberar glicose na
corrente sanguínea. Também possuem enzimas que possibilitam a lipogênese
de novo (LDN) que se caracteriza como uma via enzimática de conversão de
carboidratos a lipídeos (SOFTIC; COHEN; KAHN, 2016).
A frutose é facilmente absorvida na borda em escova do intestino por
meio da membrana apical dos enterócitos através do transportador de glicose5 (GLUT5). Uma vez dentro do enterócito, é transportada passivamente a
partir da membrana basolateral por meio do transportador de glicose-2
(GLUT2) e liberada na circulação sistêmica (JEUKENDRUP, 2013). A
frutose então atinge o fígado por meio da veia porta hepática ou o rim a partir
da artéria renal (LUSTIG, 2012).
O metabolismo da frutose é basicamente hepático. Em um primeiro
momento, de forma semelhante ao da glicose, a frutose sofre fosforilação no
fígado, convertendo-se em frutose-1-fosfato (frutose-1P) pela ação da enzima
frutoquinase. A frutose-1P é transformada pela ação da Aldolase B (frutose1,6-bisfosfato Aldolase) em duas trioses: dihidroxiacetona-fosfato (DHAP) e
gliceraldeído-3-fosfato (G3P) que são intermediários glicolíticos. (GAINO;
DA SILVA, 2011).
As 2 trioses intermediárias (DHAP e G3P) do metabolismo da frutose
podem seguir caminhos distintos, a saber: 1) Podem participar da via
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glicolítica fornecendo piruvato, o qual é convertido para ácido láctico sob
condições anaeróbicas ou entrar no ciclo do ácido cítrico como acetil
coenzima A (Acetil CoA) sob condições aeróbicas liberando energia; 2)
podem ser condensadas até formar a frutose-1,6-bifosfato pela aldolase e
formar glicose ou glicogênio; 3) a DHAP pode ser reduzida para G3P,
necessário para a síntese de TGL, fosfolipídios e outros lipídios, através da
LDN, sendo reesterificados os TGL, empacotados com Apolipoproteína
B100 e secretados para corrente sanguínea como lipoproteínas de muito baixa
densidade (VLDL, do inglês, Very Low Density Lipoprotein) (DORNAS et
al., 2015; VOS; LAVINE, 2013), conforme pode ser visualizado na figura 2
Figura 2. Vias metabólicas da frutose e da glicose nas células hepáticas.

Fonte: Adaptado de Havel (2005). Ao entrar na célula, a frutose é fosforilada pela
frutoquinase formando frutose-1-fosfato e no processo há consumo de adenosina
trifosfato (ATP). A frutose-1-fosfato é convertida em trioses (dihidroxiacetonafosfato e gliceraldeído-3-fosfato) pela ação da enzima aldolase B, as quais levam ao
aumento do fluxo da via glicolítica e consequentemente dos seus subprodutos. O
excesso de Acil-CoA juntamente com gliceraldeído-3-fosfato, contribui para o
aumento da síntese de VLDL (do inglês, Very Low Density Lipoprotein) rica em
triglicerídeos. Durante o processo, é formado também o Metilglioxal.
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A frutoquinase exibe uma grande afinidade e especificidade pela
frutose, o que contribui para o seu rápido metabolismo hepático (ISHIMOTO
et al., 2013). De forma diferente da glicose, a frutose é um estímulo pobre
para a secreção de insulina e o seu metabolismo não sofre modulação
negativa por parte de enzima, Adenosina Trifosfato (ATP) ou citrato, ou seja,
mesmo quando o ATP no fígado for alto, toda frutose que chegar ao órgão e
não for utilizada como substrato para produção de energia, seguirá a via
lipogênica e posteriormente acarretará acúmulo intra-hepático de lipídeos
(VOS; LAVINE, 2013).
O excessivo fluxo hepático de carboidratos, especificamente a frutose,
pode modular nutrigenomicamente o metabolismo e amplificar a via
lipogênica, estimulando síntese de enzimas relativas à esta finalidade
(BROWN; GOLDSTEIN, 2008). Durante a LDN promovida pela frutose, a
presença de citrato no citosol do hepatócito ativa a proteína de ligação ao
elemento de resposta a carboidratos (ChREBP, do inglês, Carbohydrate
responsive elemento binding protein) o qual regula positivamente a expressão
da Acetil-CoA carboxilase (ACC) e da enzima ácido graxo sintase ( do inglês,
fatty acid synthase, FAS) (SOFTIC; COHEN; KAHN, 2016).
A frutose e alguns intermediários metabólicos (ácidos graxos), também
estimulam a expressão da proteína de ligação ao elemento regulador de
esterol 1c (SREBP1c, do inglês, Sterol regulatory element-binding protein)
(TAPPY, LÊ, 2010). Os SREBPS são fatores de transcrição de sinais que
ativam diretamente a expressão de mais de 30 genes ligados à síntese e
liberação do colesterol, ácidos graxos, TGL e fosfolipídeos. Esta ativação
dupla de vias de transcrição lipogênicas, parece ser exclusiva da frutose e
provavelmente explica sua capacidade de gerar lipídeos intra-hepáticos muito
rapidamente, a partir de um substrato que não utiliza insulina para
metabolização (ARAGNO et al., 2009; MATSUZAKA et al., 2004).
A razão pela qual a frutose é distinta de outros nutrientes em sua
capacidade de causar armazenamento de gordura, advém de uma adaptação
mendeliana, ou seja, em eras anteriores, os hominídeos caçadores e coletores
enfrentavam períodos de insuficiência de alimentos, sendo que
possivelmente houve mudança metabólica fisiológica para que toda esta
energia proveniente das frutas encontradas, fosse rapidamente estocada como
energia em forma de gordura, para otimizar a sobrevivência durante períodos
de escassez (JOHNSON; ANDREWS, 2010; TAPPY, 2018).
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É importante destacar aqui o papel protetor das frutas, que possuem
além da frutose em sua composição, riqueza em fibras solúveis e insolúveis
e compostos bioativos, que reduzem a possibilidade de estabelecerem-se no
organismo, tanto a RI como danos ao fígado (CANTERO et al., 2017; SHIN
et al., 2015; TIAN et al., 2018).
Pesquisas demonstram que o alto consumo de frutose aumenta o risco
cardiometabólico, já que induz à elevação na concentração de lipídios séricos
(JOHNSON et al., 2007; TEFF et al., 2004), causa alterações nas
concentrações de hormônios da saciedade (SANGÜESA et al., 2018; TEFF
et al., 2004), aumento de biomarcadores inflamatórios (CASTRO et al., 2015;
COX et al., 2012), obesidade visceral (DINICOLANTONIO et al., 2018;
MAREK et al., 2015), ), favorecendo o desenvolvimento de RI e SM
(BASCIANO; FEDERICO; ADELI, 2005; STANHOPE et al., 2009).
3.2 Síndrome Metabólica
A SM é um agrupamento de fatores de risco cardiometabólicos como
hiperglicemia, RI, hipertensão, obesidade e dislipidemia. A definição e
caracterização é importante por várias razões: Identifica pacientes com alto
risco de desenvolver doença cardiovascular aterosclerótica e diabetes
mellitus tipo 2, permite compreender melhor a fisiopatologia que liga as
comorbidades entre si com o aumento do risco de doença cardiovascular,
facilita estudos epidemiológicos e clínicos de abordagens farmacológicas e
tratamento preventivo (HUANG, 2009; VAN DEN DRIESSCHE; PLAT;
MENSINK, 2018).
Dados epidemiológicos apontam que cerca de 90% dos pacientes obesos
e portadores de diabetes apresentam SM e a RI é comum em ambas as
condições (TOLMAN et al., 2007). O acúmulo de lipídeos ectópicos em
tecidos-alvo parece ser um denominador comum no desenvolvimento de
fatores de risco da SM (KACHUR et al., 2018).
Dentre as condições que fazem parte da SM, não se inclui a doença
hepática gordurosa não alcoólica (DHGNA), considerada manifestação
hepática da síndrome, sendo que no entanto, muitas evidências suportam esta
associação (LONARDO, 1999; MUSSO et al., 2008; YKI-JÄRVINEN,
2014). A DHGNA corresponde ao acúmulo anormal de lipídeos nos
hepatócitos, e engloba um espectro de doenças hepáticas crônicas na ausência
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de uso excessivo de álcool. Estima-se que a DHGNA afete cerca de 1 bilhão
de indivíduos em todo o mundo (LOOMBA; SANYAL, 2013).
Apesar da etiologia da SM ainda não ser completamente conhecida, é
associada também à hiperuricemia (MARIN; MAALOUF, 2018); câncer,
(MICUCCI et al., 2016), síndrome do ovário policístico (DELITALA et al.,
2017), apnéia do sono (XU et al., 2015), e patologias da vesícula biliar
(RASK LARSEN et al., 2018).
A descrição original da SM é atribuída à Eskyl Kylin, que em 1923
observou a associação entre hiperglicemia, hipertensão arterial sistêmica e
gota. Posteriormente, Gerald Reaven e Norman Kaplan a denominaram como
“síndrome X” e “quarteto mortal”, respectivamente. Ainda, pode ser definida
como a “síndrome da civilização” ( BERMAN; DAVIES; HORTON, 2015;
DE MELLO JORGE, 2010). No Brasil, a SM é um fenômeno recente, e as
primeiras constatações foram feitas no início deste século (RAMIRES.; DE
MENEZES.; LONGO-SILVA, 2018).
Diversas classificações para SM foram concebidas ao longo dos anos e
embora apresentem características comuns, existem vários critérios que
diferem, suscitando complexidade em termos de aplicabilidade,
uniformidade e valor preditivo (SHIN et al., 2013). Devido à sua
simplicidade e praticidade, a I Diretriz Brasileira no Diagnóstico e
Tratamento da SM adotou os critérios do NCEP-ATPIII (do inglês, National
Cholesterol Education Program - Adult Treatment Panel III) como referência
para a população brasileira, definindo o diagnóstico da SM como a presença
de três ou mais critérios dentre os 5 estabelecidos (SOCIEDADE
BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2005), conforme apresentado na Tabela
1.
Tabela 1. Critérios para diagnóstico de SM segundo o NCEP-ATP III
Componentes
Circunferência de cintura
Pressão arterial
Glicemia de jejum
Triglicerídeos
HDL-colesterol

Valores de referência para SM
Homens:> 102 cm /Mulheres> 88cm
PAD≥ 130 e/ou PAS ≥ 85mmHg
≥ 100 mg/dL
≥ 150 mg/dL
Homens< 40 mg/ dL
Mulheres < 50mg/dL

Fonte: National Cholesterol Education Program (2002). Legenda: NCEP-ATPIIINational Cholesterol Education Program -Adult Treatment Panel III. PAD: Pressão
Arterial Diastólica. PAS: Pressão Arterial Sistólica. HDL-colesterol: Lipoproteína de
alta densidade (do inglês, High density lipoprotein).
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Os critérios citados, fazem parte de um guideline com foco no risco
cardiovascular, ou seja, não utiliza como critério obrigatório anormalidades
na insulina ou na glicemia. Apesar deste protocolo considerar a doença
cardiovascular como desfecho primário da SM, muitos dos portadores desta
síndrome apresentam RI, o que lhes confere um risco aumentado para o
desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 (PENALVA, 2008).
A SM é extensivamente estudada na população adulta, mas ainda é
pouco explorada na população infanto-juvenil, devido principalmente ao fato
de não existir um consenso sobre o melhor critério diagnóstico, sendo então
utilizadas adaptações de critérios para adultos (PERGHER; MELO;
HALPERN, 2010; WEISS; BREMER; LUSTIG, 2013). Definir a síndrome
é ainda mais difícil em crianças, devido às diferenças raciais,
desenvolvimento puberal e à falta de eventos cardiovasculares (WEISS;
BREMER; LUSTIG, 2013).
A epidemia de obesidade infantil é a principal responsável pela
ocorrência da SM e doenças correlatas e representa um risco
cardiometabólico importante que vai repercutir na idade adulta (BUSSLER
et al., 2017).
Durante a última década, estudos mostraram que paralelamente ao
aumento da prevalência de obesidade na população pediátrica, a DHGNA se
tornou a forma mais comum de doença hepática durante a infância e está
intimamente ligada à SM infantil (MARZUILLO; DEL GIUDICE;
SANTORO, 2014). De fato, a prevalência da patologia mais do que dobrou
nos últimos 20 anos nos Estados Unidos, atingindo cerca de 17% de
adolescentes eutróficos e 40-70% de crianças e adolescentes obesos
(WELSH; KARPEN; VOS, 2013). Apesar dos recentes avanços na
compreensão da DHGNA pediátrica, a história natural e as consequências
dessa condição ainda não são claras (PENKE; KIESS; DE GIORGI, 2016).
Até o momento, não existe um consenso claro de SM em populações
pediátricas. Assim, ao invés de focar na definição de SM na juventude, a
Academia Americana de Pediatria recomenda que os pediatras se concentrem
no conceito de agrupamento de fatores de risco cardiovascular e na triagem
de fatores de risco associados. O foco para o rastreamento clínico e o
tratamento deve ser em fatores de risco cardiometabólico, muitos dos quais
se agrupam e estão associados à obesidade. Seguindo as recomendações
atuais para rastrear e tratar a obesidade, anormalidades glicêmicas,
hipertensão e dislipidemia, os pediatras estarão abordando os principais
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riscos cardiometabólicos associados à SM em crianças e adolescentes
(MAGGE; GOODMAN; ARMSTRONG, 2017).
Muitas definições diferentes de SM foram propostas para crianças e
adolescentes. Entre os critérios estabelecidos para o diagnóstico, estão os do
International Diabetes Federation (IDF, 2007), Cook et al. (2003) e Ferranti
et al. (2004) (tabela 2). A proposição do International Diabetes Federation
(IDF) é rotineiramente mais utilizada. Este critério estabelece para o
diagnóstico, a presença de pelo menos três dos seguintes componentes
alterados: HDL, TGL, glicemia de jejum, pressão arterial sistólica e pressão
arterial diastólica, sendo critério obrigatório circunferência de cintura elevada
(ZIMMET et al., 2007). Para crianças menores de 10 anos, por sua vez, é
somente previsto o risco do desenvolvimento de SM utilizando dados do
histórico familiar de SM, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemia, doença
cardiovascular e/ou obesidade, sem considerar nenhum dado laboratorial da
criança (IDF, 2007).
Tabela 2. Critérios mais utilizados para diagnóstico de SM em adolescentes

Faixa etária
Diagnóstico
TGL

IDF (2007)

Cook et al. (2003)

10 a 15 anos

12 a 19 anos

Obesidade
abdominal+ 2
componentes
≥ 150 mg/dL

HDL-c
Glicose

< 40 mg/dL
≥ 100 mg/dL

CC

> percentil 90

PAS

≥ 130 mmHg

≥ 3 componentes

1

Ferranti et al.
(2004)
≥ 12 anos
≥ 3 componentes

≥ 110 mg/dL

≥ 100 mg/dL

≤ 40 mg/dL
≥ 110 mg/dL

< 50 mg/dL*
≥ 110 mg/dL

1

> percentil 90
> percentil 90

1

> percentil 75
2

2

> percentil 90

PAD
≥ 85 mmHg
TGL: triglicerídeos; HDL-c: do inglês, High Density Lipoprotein Cholesterol; CC:
circunferência da cintura; PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arterial
diastólica; *em meninos com idade entre 15 a 19 anos: < 45mg/dl; 1 de acordo com
sexo e idade; 2 de acordo com sexo, idade e estatura; IDF: do inglês, International
Diabetes Federation.

Independentemente dos critérios, os riscos cardiovasculares são bem
estabelecidos e fica cada vez mais claro que as crianças, já em tenra idade,
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podem começar a ter alterações metabólicas preditivas de problemas mais
sérios futuramente (DAMIANI et al., 2011).
Existem múltiplos determinantes dos fatores de risco atualmente usados
para definir SM em adolescentes ou adultos. Vários fatores de risco de SM
são originados durante o período pré-natal e pós-natal. As influências
familiares incluem fatores genéticos e ambientais compartilhados, que se
combinam para que a hereditariedade se torne forte indicador de SM. A
alimentação inadequada, falta de atividade física, períodos inadequados de
sono, idade avançada e estresse estão entre os principais fatores
desencadeantes (MU et al., 2017).
Dentro do contexto da SM, o padrão alimentar é apontado como um
importante fator de risco, sendo que a qualidade da dieta e dos alimentos
ingeridos tem relação direta com desenvolvimento da SM (KANG; KIM,
2016). As mudanças que caracterizam a chamada transição nutricional
envolvem alterações quantitativas e qualitativas, sendo que estas
modificações durante processo de urbanização tiveram, e ainda continuam
tendo, um efeito intenso sobre os padrões alimentares (EISENBERG;
BURGESS, 2015).
Sabe-se que os hábitos alimentares exercem grande influência sobre a
saúde, o crescimento e o desenvolvimento dos indivíduos. Neste sentido, por
meio da verificação de modelos de ingestão alimentar realizados na infância
e adolescência, torna-se possível prever a obesidade, bem como doenças
crônicas na fase adulta (DE BRITO SILVA et al., 2019).
O consumo de açúcares livres, especialmente na forma de bebidas
artificialmente adoçadas, como refrigerantes, ricos em frutose promove
aumento no consumo calórico total, podendo levar à uma diminuição do
consumo de alimentos nutricionalmente adequados (MALIK et al., 2010;
STANHOPE, 2012; TAPPY; LÊ, 2010).
Assim, nos últimos anos, grandes estudos epidemiológicos começaram
a investigar a relação entre consumo de refrigerantes e excesso de peso em
diversas populações (CAFÉ et al., 2018; FERRETTI; MARIANI, 2019;
WOODWARD-LOPEZ; KAO; RITCHIE, 2011). Esta relação é atribuída
tanto pela quantidade de açúcar consumida através destas bebidas, como o
efeito negativo das mesmas nos mecanismos de saciedade (VARTANIAN;
SCHWARTZ; BROWNELL, 2007).
Os açúcares adicionados aos alimentos processados, em particular a
frutose, podem contribuir para a obesidade, mas também parecem ter
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propriedades que aumentam o risco de diabetes independentemente da
obesidade, por meio de produção hepática de intermediários lipídicos no
fígado que podem provocar RI hepática bem como um estado inflamatório de
baixo grau no organismo, que caracteriza a SM (BREMER; MIETUSSNYDER; LUSTIG, 2012).
3.2.1 Etiopatogenia da SM
A SM é caracterizada por um estado inflamatório crônico de baixa
intensidade, evidenciado pela interação complexa entre genética e fatores
ambientais sendo que as comorbidades associadas compartilham uma
anormalidade metabólica comum, a RI (O’NEILL; O’DRISCOLL, 2015).
A RI pode ser definida como um estado de menor resposta metabólica
a níveis circulantes de insulina em tecido periféricos (músculo, fígado e
tecido adiposo), sistema nervoso central e células beta-pancreáticas. Também
é definida por uma menor capacidade de supressão da gliconeogênese
hepática (CZECH, 2017). Como consequência pode haver hiperinsulinemia
compensatória até hiperglicemia franca (CESARETTI; KOHLMANN
JUNIOR, 2006).
A insulina é um hormônio polipeptídico anabólico sintetizado pelas
células beta do pâncreas, cuja produção é ativada pelo aumento dos níveis
circulantes de glicose e aminoácidos após as refeições (TSATSOULIS,
2013).
Os efeitos pleiotrópicos da insulina são classificados em dois tipos:
metabólicos e estimuladores de crescimento. Os seus efeitos metabólicos
incluem: aumento da captação de glicose, principalmente em tecido muscular
e adiposo, aumento da síntese de proteínas, ácidos graxos e glicogênio, bem
como bloqueio da produção hepática de glicose, lipólise e proteólise,
estimulação da produção endotelial de óxido nítrico, além de inibição da
gliconeogênese (TELES et al., 2015). Assim, quando se observa situações de
RI, não se deve levar em conta apenas o metabolismo de glicose, mas sim
toda a gama de ações metabólicas e de crescimento deste hormônio (LUCHS,
2006).
A regulação do metabolismo da glicose, mediado pela insulina, ocorre,
entre outros mecanismos, através do aumento da translocação de vesículas
contendo transportadores de glicose do tipo 4 (GLUT4) do citoplasma para a

42

membrana plasmática no adipócito e célula muscular esquelética,
promovendo aumento da captação de glicose nesses tecidos (CZECH, 2017).
No fígado, a ligação da insulina ao receptor, é responsável por mediar
efeitos como oxidação da glicose (glicólise), bem como estimular a sua
estocagem na forma de glicogênio (glicogênese) e inibir a degradação de
glicogênio (glicogenólise), além de inibir a gliconeogênese, que é a formação
de glicose a partir de compostos não carboidratos (RUAN; DONG, 2016).
A insulina ativa receptores específicos de membrana nos tecidos-alvo,
conhecidos como receptores de insulina, que pertencem à família de
receptores com atividade intrínseca de tirosina quinase (BELFIORE et
al.,2017).
A ação fisiológica da insulina inicia-se após a ligação específica ao seu
receptor (IR) (HIRIART et al., 2014). Na sequência, os substratos do receptor
de insulina (IRs) ativam moléculas chaves na cascata que vão permitir a
fosforilação da fosfatidil inositol-quinase dependente de proteína 1 (PDK1)
(FREITAS; CESCHINI; RAMALLO, 2014). A PDK1 ativada dispara alvos
a jusante como as proteínas quinase B/Akt (PKB/Akt), que irão promover a
translocação do GLUT 4 de seu compartimento intracelular para a membrana
plasmática, com o objetivo de captar glicose extracelular (VÁZQUEZJIMÉNEZ et al., 2017).
A insulina também pode ativar as serinas/treoninas quinases que levam
à expressão gênica de vários componentes de proliferação ou diferenciação
celular. Essas vias atuam de forma conectada, regulando o metabolismo de
glicose, lipídios e proteínas no fígado, músculo e tecido adiposo (Figura 3)
(RAINS; JAIN, 2011).
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Figura 3. Vias metabólicas da sinalização da insulina e efeito desta nos
principais tecidos-alvo.

Fonte: Adaptado de Tsatsoulis et al. (2013). Vias de sinalização da insulina e
principais efeitos da sinalização nos tecidos alvo. A insulina liga-se ao seu receptor
(IR) fosforilando e recrutando proteínas adaptadoras (IRS), ativando cascatas de
fosforilação em tirosina que geram sinais a jusante para promoção da captação de
glicose estimulada pela insulina via translocação da vesícula do transportador de
glicose-4 (GLUT4) para a membrana plasmática no músculo e tecido adiposo. Além
da sinalização de insulina via PI3K, esta pode ativar vias que levam à expressão gênica
de vários componentes de proliferação ou diferenciação celular. No fígado, após
estímulo da insulina à Akt, ocorre diminuição da taxa de fosforilação da glicogêniosintetase, aumentando sua atividade via GSK-3, além de fosforilar em serina o fator
de transcrição FOxO1 que leva a extrusão nuclear desta e consequentemente sua
inativação, inibindo a gliconeogênese. Essas vias atuam de forma conectada,
regulando o metabolismo de glicose, lipídios e proteínas no fígado, músculo e tecido
adiposo. PI3K, fosfatidilinositol-3-quinase; PIP2, fosfatidilinositol 4,5-bisfosfato;
PIP3, fosfatidilinositol 3,4,5-trifosfato; PDK1, fosfatidil inositol-quinase dependente
de proteína 1; PKC, proteína quinase C; PKB/AKT, proteína quinase B; GSK3,
glicogênio sintase quinase 3; mTOR, do inglês, mammalian target of rapamycin;
FOXO1, do inglês Forkhead Box containing gen O subfamily 01; Shc, proteína com
domínio homólogo ao colágeno e com domínio homólogo a Src; Grb2, proteína ligada
ao receptor do fator de crescimento 2; SOS, fator ativador do Ras, com homologia a
Son-of-sevenless; Ras, do inglês rat Sarcoma vírus; Raf, serina-quinase
citoplasmática ativada pelo Ras e ativadora da MAP quinase; MEK-1/2, quinase da
MAP quinase; ERK, quinase reguladora da sinalização extracelular.
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A sensibilidade celular à insulina é determinada não apenas pelo número
e pela afinidade do receptor, mas também pelo estado funcional de todas as
proteínas intracelulares envolvidas nas vias de sinalização do hormônio,
concentração e fosforilação dos substratos (IRS-1 e IRS-2), translocação do
transportadores de glicose e da atividade das enzimas intracelulares
(CARVALHEIRA; ZECCHIN; SAAD, 2002).
A atenuação da sinalização da insulina reduz a captação de glicose
estimulada por insulina (músculo e tecido adiposo), síntese de glicogênio
(músculo e fígado), supressão da gliconeogênese (fígado) e o efeito
anorexígeno da insulina no hipotálamo (MAKKI; FROGUEL;
WOLOWCZUK, 2013).
Nos últimos anos tem vigorado a idéia de uma perspectiva lipocêntrica
para o desencadeamento da RI. O conceito de lipotoxicidade sustenta que os
ácidos graxos circulantes podem ativar as vias de sinalização celular, que
interferem na ação da insulina, assim como o metabolismo de lipídeos pode
levar ao acúmulo de produtos lipídicos intracelulares, que causam RI
(DEFRONZO, 2010). Quando altas concentrações teciduais dos ácidos
graxos permanecem constantes, eles têm ação direta sobre a sinalização
muscular e hepática da insulina, reduzindo as respostas normais a esse
hormônio, isto é, diminuindo a incorporação de glicose pelo músculo
esquelético, aumentando a gliconeogênese e o fornecimento de glicose do
fígado para a circulação (CUSI, 2009).
Os ácidos graxos livres em excesso (ácidos graxos saturados e trans da
dieta, metabólitos intermediários lipídicos como as ceramidas e
diacilgliceróis) ao alcançarem os tecidos sensíveis à insulina, ativam a
proteína quinase C (PKC) intracelular, que reduz atividade da
fosfatidilinositol-3-quinase (PI3K), modificando sinalização celular (SESTI,
2006). Quando a via PI3K é afetada, ocorre redução na produção endotelial
de óxido nítrico e uma redução da translocação de GLUT4, que tem como
consequência a disfunção endotelial e a diminuição da captação de glicose
pelos tecidos muscular e adiposo. Dessa forma, os mecanismos que
contribuem para a RI podem também afetar a função vascular, incluindo
hiperglicemia, produtos finais de glicação avançada (do inglês, Advanced
Glycation End-Products-AGEs), toxicidade de ácidos graxos livres,
obesidade, dislipidemia e outras condições pró-inflamatórias (HUANG,
2009).
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Os eventos iniciais da SM podem se instaurar quando o depósito de
gordura subcutânea atinge sua capacidade de armazenamento e começa a
desviar lipídeos para os tecidos ectópicos, como fígado e músculo e por fim
tecido adiposo visceral (UNGER, 2003). Outra causa postulada de acúmulo
intramiocelular ou intra-hepatocelular de lipídeos, não é o desvio lipídico
provenientes dos depósitos adiposos, mas sim acúmulo hepático de lipídeos
originários da LDN, iniciando RI hepática e consequente hiperglicemia
(MORINO; PETERSEN; SHULMAN, 2006).
Outros fatores que podem alterar a sinalização celular da insulina são
metabólitos da resposta inflamatória e espécies reativas de oxigênio (EROs)
(HENRIKSEN, 2019), que podem ativar um número de diferentes serina
quinases e prejudicar a ação da insulina (SCHENK; SABERI; OLEFSKY,
2008; TANGVARASITTICHAI, 2015).
Esta relação entre lipotoxicidade e SM ocorre devido à maior
disponibilidade de substrato lipídico energético no meio intracelular,
ocorrendo intenso fluxo de eletrons (GRATTAGLIANO et al., 2008).
Os metabólitos lipídicos também podem também ser potencialmente
danosos, através da ligação a receptores de reconhecimento inatos, como os
receptores do tipo 2 ativados por proteases (PAR2) e os Toll-like receptors
(TLRs), presentes em células imunológicas e tecidos. Os PAR2 pertencem à
classe de receptores acoplados à proteína G, desencadeando cascatas de
sinalização que aumentam a secreção de citocinas pró-inflamatórias. Ambos
podem ter efeitos sinérgicos, aumentando a sinalização inflamatória em um
processo denominado inflamação metabólica (JIN; FLAVELL, 2013)
Em relação aos TLRs, sugere-se que as alterações de sinalização e de
produção de mediadores inflamatórios desencadeada pela ligação de ácidos
graxos livres sejam relacionadas não somente aos macrófagos, já que
adipócitos maduros do tecido adiposo subcutâneo e visceral expressam TLRs,
principalmente o subtipo 4 (TLR4), que se destaca por seu envolvimento na
resposta imune envolvida com a obesidade (SHI et al., 2006).
Após a ligação dos ácidos graxos saturados com o TLR4, ocorre
ativação do fator nuclear kappa B (NfκB), promovendo aumento da secreção
de citocinas pró-inflamatórias como fator de necrose tumoral alfa (TNF-α),
Interleucina-1β e Interleucina 6 (IL-6), que induzem um processo
inflamatório sistêmico de baixo grau (CHO et al., 2012).
As citocinas inflamatórias produzidas, como TNF-α, podem induzir RI
através de um mecanismo que envolve a inibição da sinalização do receptor
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de insulina e consequentemente, prejuízo do transporte de glicose nas células
sensíveis à insulina (GUPTE et al., 2009). Além do TLR4 também pode
ocorrer ligação dos ácidos graxos saturados com o Toll-like receptor 2
(TLR2), aumentando a expressão de citocinas e estimulação da fosforilação
da Janus quinase (JNK) e NF-κB no endotélio, que são sensores de estresse
no organismo e podem perpetuar estado inflamatório (JANG et al., 2013).
O tecido adiposo exerce papel crucial na indução da SM. Sob excesso
de ingestão calórica, gasto energético insuficiente ou desproporção no tipo de
nutriente ingerido, o tecido adiposo branco se torna hipertrófico. O acúmulo
de tecido adiposo branco, principalmente proveniente da gordura visceral
durante o desenvolvimento da obesidade, está correlacionado com a
inflamação crônica de baixo grau e RI (GIRARD, LAFONTAN, 2012).
Fatores produzidos por adipócitos e macrófagos no tecido adiposo
expandido devido ao aumento de tamanho celular e posterior hipóxia, supra
regulam moléculas de adesão, levando à transmigração de monócitos
derivados da medula óssea, aumentando o número de macrófagos neste
tecido. Estes vão gerar células gigantes multinucleadas, formando estruturas
semelhante a coroas e vão atuar na fagocitose dos restos celulares, um
processo que libera espécies oxidantes em excesso, acarretando áreas de
necrose e hipóxia tecidual, conforme demonstrado na figura 4 (BLÜHER,
2016).
Figura 4. Expansão do tecido adiposo e transmigração de monócitos.

Fonte: Adaptado de Neels e Olefsky (2006) e Murano et al. (2008). Hipóxia adiposa,
transmigração de monócitos, acúmulo de macrófagos no tecido adiposo e formação
de estruturas semelhante a coroas (flecha vermelha).

Adipócitos hipertrofiados são menos responsivos à insulina, secretam
mais leptina, citocinas pró-inflamatórias e menos adiponectina, reproduzindo
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um eterno estado inflamatório crônico, com repercussões no centro de
saciedade cerebral, aumentando o apetite e sustentando a RI e SM
(GUSTAFSON et al, 2015; PAN; MYERS, 2018).
A hipertensão também deriva da RI. A hiperinsulinemia ativa o sistema
renina angiotensina, aumentando a expressão de angiotensinogênio,
angiotensina II e receptor de angiotensina I, o que em conjunto, podem
contribuir para o processo hipertensivo, causando maior reabsorção renal de
sódio e água (WU et al., 2014).
A RI pode levar à dislipidemia aterogênica de várias maneiras. Em
primeiro lugar, a insulina normalmente suprime a lipólise nos adipócitos,
sendo que a sinalização de insulina prejudicada aumenta a lipólise, resultando
em aumento de ácidos graxos livres. No fígado, os ácidos graxos livres
servem como substrato para a síntese de TGL. Em segundo lugar, a insulina
normalmente degrada a ApoB através de vias dependentes da PI3K,
consequentemente a RI aumenta diretamente a produção de VLDL. Em
terceiro lugar, a insulina regula a atividade da lipase lipoproteica, responsável
pela depuração das VLDL (HUANG, 2009). Uma menor ação da lipase
lipoproteica irá dar origem à lipoproteínas de baixa densidade (LDL, do
inglês, low density lipoprotein) densas e aterogênicas.
Os níveis de TGL são inversamente relacionados aos níveis de HDL,
tornando difícil estabelecer qual destes dois marcadores é primariamente
relacionado com a disfunção endotelial, reforçando a natureza próinflamatória da doença aterosclerótica na SM. Havendo diminuição da
secreção hepática de HDL há alteração da viscosidade sanguínea,
favorecendo o processo de agregação plaquetária (XAVIER et al., 2013).
Estas LDL remanescentes permanecem por mais tempo na circulação,
infiltrando-se no espaço subendotelial, sujeitas ao processo oxidativo (no
microambiente da parede arterial). Durante a modificação oxidativa, a parte
proteica da LDL reage com produtos secundários da lipoperoxidação,
tornando-se alvo de fagocitose por macrófagos (SIQUEIRA; ABDALLA;
FERREIRA, 2006).
Na dislipidemia aterogênica induzida por RI, ocorre alteração da parede
vascular e aumento da expressão de moléculas de adesão intercelular que
favorece a adesão de monócitos bem como de depósitos da LDL oxidada no
endotélio, que vão amplificar o processo inflamatório e torná-lo crônico,
possibilitando a formação de trombos e doença vascular, característica da SM
(YE et al., 2014). Associada à condição inflamatória sistêmica, uma elevação
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dos ácidos graxos livres resulta então em disfunção endotelial, caracterizada
por uma diminuição do tônus vascular diante de uma redução da
biodisponibilidade de óxido nítrico. Desta forma, alterações vasculares e
hemodinâmicas contribuem para o desenvolvimento da aterosclerose e
doença cardiovascular (BERG; SCHERER, 2005).
3.2.2 Frutose e SM
A frutose é um monossacarídeo de natureza lipogênica, como já
mencionado anteriormente, sendo que o metabolismo deste monossacarídeo
possibilita a geração de produtos tóxicos como diacilglicerol e ceramidas,
podendo ocorrer acúmulo destes no hepatócito (DUPAS et al., 2017;
HEINIG; JOHNSON, 2017; TAPPY; LÊ, 2010). É possível que a diminuição
das taxas de oxidação mitocondrial possa ser condição predisponente para
acúmulo destes subprodutos (JORNAYVAZ; SHULMAN, 2012).
Evidências de estudos clínicos e em animais, sugerem que a disfunção
mitocondrial é uma característica inicial de SM, diabetes mellitus tipo 2,
obesidade, doença cardiovascular e desordens renais (BIZEAU.;
PAGLIASSOTTI, 2005; LÊ et al., 2009; STANHOPE, HAVEL, 2008).
O estresse oxidativo relativo ao metabolismo de frutose não ocorre
somente pelo aumento das espécies reativas produzidas pela cadeia
transportadora de elétrons na mitocôndria, provenientes do metabolismo
lipídico, também a hiperglicemia pode resultar em maior produção de
espécies reativas de oxigênio (EROs), através da ativação de fatores dentre
os quais estão incluídos: a via do poliol, produção intracelular dos precursores
dos AGEs, ativação da PKC, ativação da hexosamina, e pelas vias
relacionadas com ativação da Fosfato de dinucleótido de nicotinamida e
adenina oxidase (NADPH oxidase) (BROWNLEE, 2005; BROWNLEE,
2001).
O influxo excessivo de ácidos graxos pode sobrecarregar a capacidade
mitocondrial de beta oxidação, resultando em intermediários lipídicos
parcialmente oxidados, gerando disfunção mitocondrial. O fluxo de elétrons
proveniente do metabolismo de quantidades elevadas de frutose, resulta em
aumento da atividade de NADPH oxidase, sendo que a hiperglicemia também
ativa esta enzima (TANGVARASITTICHAI, 2015). Com isso, a produção
de EROs como o superóxido e o peróxido de hidrogênio aumentam, devido à
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maior atividade mitocondrial e podem levar ao estresse oxidativo (SAMALA
et al., 2017).
O retículo endoplasmático desempenha função central na biossíntese
de lipídeos e proteínas. O excesso de atividade mitocondrial induzido durante
o metabolismo da frutose promove estresse do retículo, levando ao acúmulo
de proteínas malformadas em seu lúmen. Nessa condição, a organela ativa o
complexo chamado UPR (do inglês unfolded protein response) na tentativa
de reestabelecer a integridade da organela (MALHOTRA; KAUFMAN,
2007). Ocorre então a ativação de genes que perpetuam a inflamação em
resposta ao excesso de nutrientes (SAMALA et al., 2017). A indução de
estresse do retículo endoplasmático no fígado é um mecanismo específico de
lesão hepática e no pâncreas reduz o número de células beta pancreáticas
(BREMER; MIETUS-SNYDER; LUSTIG, 2012).
A sobrecarga da via mitocondrial por excesso de consumo de frutose irá
elevar a produção de espécies reativas, que por sua vez irão ativar a poli (ADP
ribose) polimerase (PARP), enzima nuclear de células eucarióticas expressas
em resposta à lesão do DNA. Quando ativada, esta enzima inicia um ciclo de
consumo de energia e o resultado deste processo é uma rápida depleção dos
pools intracelulares de NAD+ e ATP, que diminui a taxa de glicólise e
respiração mitocondrial, levando a disfunção celular e inibição da
Glyceraldeído-3- fosfato desidrogenase (GAPDH). A inibição da atividade
de GAPDH aumenta intermediários metabólicos, o fluxo através da via do
poliol e acúmulo de trioses fosfato (G3P E DHAP), estabelecendo ciclo de
inflamação e RI (SORIANO et al., 2001).
O diacilglicerol, intermediário metabólico das trioses fosfato, leva à
ativação da PKC. O diacilglicerol estimula a translocação transitória da
proteína quinase C (isoforma PKCɛ no fígado) para a membrana celular , em
resposta a elevação deste , diminuindo a fosforilação em tirosina do substrato
do receptor de insulina-1/2 e Akt2 , reduzindo sinalização insulínica no orgão,
além de ativação de FOXO1 (do inglês, Forkhead box protein O1), que é um
fator de transcrição que aumenta a expressão de enzimas-chave da
gliconeogênese e consequentemente causa hiperglicemia, limitando a síntese
de glicogênio (figura 5). No músculo, a ativação da isoforma PKC θ por
diacilglicerol vai prejudicar a expressão do GLUT 4 e captação de glicose.
(DRIES; GALLEGOS; NEWTON, 2007; WEISS; BREMER; LUSTIG,
2013).
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Figura 5. Mecanismo celular provável pelo qual o excesso de diacilglicerol
leva à resistência à insulina hepática e hiperglicemia.

Fonte: Adaptado de Perry et al. (2014). A elevação na quantidade de diacilglicerol
hepático (DAG) causa ativação e translocação da proteína quinase Cε (PKCε) para a
membrana celular, o que resulta na inibição da sinalização da insulina. A fosforilação
reduzida do substrato 2 do receptor da insulina (IRS2) e da fosfatidilinositol-3quinase (PI3K) prejudica a atividade da AKT Serina/treonina quinase 2 (Akt2) por
redução na atividade da fosfatidil inositol-quinase dependente de proteína 1 (PDK1),
suprimindo a fosforilação da glicogênio sintase quinase 3 (GSK3) e reduzindo a
síntese de glicogênio no fígado. A atividade de Akt2 prejudicada promove
gliconeogênese hepática, através da translocação da FOXO1 (do inglês, Forkhead box
protein O1) para o núcleo devido à redução da fosforilação, promovendo aumento da
expressão das proteínas gliconeogênicas. No músculo e tecido adiposo, a ativação de
PKC promove redução da translocação de GLUT4. Piruvato carboxilase, (PC);
fosfoenolpiruvato
carboxiquinase,
(PEPCK);
glicose-6-fosfatase,
(G6Pase); Fosfatidilinositol (3,4,5) -trifosfato (PIP3); Receptor de glicose 4 (GLUT
4).

A hiperglicemia também está associada à níveis reduzidos de
antioxidantes, como a glutationa reduzida (GSH), vitamina C e vitamina E
(JAIN; MCVIE, 1994), e pode resultar em glicação de enzimas antioxidantes,
prejudicando os mecanismos de defesa celular (KANG, 2003).
A atividade aumentada da PKC também contribui para promoção de
danos vasculares via EROs, causando inibição do óxido nítrico sintase
induzida (eNOS), aumento da expressão de PAI-I (Inibidor do ativador de
plasminogênio tipo 1) e NF-κB (CHIKEZIE et al., 2015).
Paralelamente, quando em excesso, os subprodutos do metabolismo da
frutose, DHAP e G3P reagem não enzimaticamente com proteínas e
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produzem compostos denominados dicarbonilas, como o metilglioxal, os
quais são extremamente reativos e irão danificar as proteínas por glicação e
formar AGEs (GUGLIUCCI, 2017; MASTERJOHN et al., 2013).
AGEs são compostos heterogêneos encontrados no plasma, células e
tecidos, os quais podem se acumular em diversos órgãos como por exemplo
no endotélio vascular, fígado e nos rins. As reações de glicação avançada
podem aumentar a geração de intermediários de EROs, agindo como
mediadores de sinal pró inflamatório. O acúmulo de AGEs intracelulares e
ligação aos receptores específicos de produtos finais de glicação avançada
(RAGE do inglês, Receptor for Advanced Glycation End Pproducts) irão
ativar este receptor (BIERHAUS et al., 2005). A ativação de RAGE promove
recrutamento de células inflamatórias que poderão originar complicações
vasculares, formação de catarata e processos inflamatórios pertinentes à SM
e diabetes mellitus tipo 2. (GUGLIUCCI, 2017; KIZHNER; WERMAN,
2002).
Em condições de estresse, as espécies reativas podem reagir com ácidos
graxos, proteínas e DNA, danificando-os (KALYANARAMAN, 2013;
MOYLAN et al., 2014). Estas moléculas possuem capacidade de interagir
com os ácidos graxos poliinsaturados presentes na membrana celular e/ou
com lipoproteínas, iniciando o processo de peroxidação lipídica (BENZIE,
1996; BARBER, HARRIS, 1994), gerando moléculas de hidroperóxido
lipídico e seus metabólitos secundários tóxicos como malondialdeído, que
irão pertubar a integridade, fluidez, permeabilidade e perda funcional de
biomembranas (FRANÇA et al., 2013; NIKI, 2009). Estes peróxidos podem
ainda alterar a estrutura do HDL, originando uma HDL “disfuncional”,
reduzindo sua atividade protetora (ORTIZ-MUNOZ et al., 2016)
Espécies reativas ainda podem induzir à RI. A produção e emissão de
peróxido de hidrogênio durante estresse oxidativo pode ativar as
serina/treonina quinases sensíveis ao estresse, muitas das quais são
conhecidos efetoras da insulino-resistência, levando à subsequente
fosforilação em serina de IRS1, limitando a sensibilidade à insulina do
músculo e tecido adiposo. Esses dados sugerem que a redução do estresse
oxidativo pode ser um tratamento atenuador ou preventivo para SM (YARA.;
LAVOIE; LEVY, 2015).
Ao contrário da glicose, a ingestão oral de frutose em humanos resulta
em um rápido aumento no ácido úrico sérico entre 30 a 60 minutos após a
ingestão (OLOFSSON et al., 2019; PERHEENTUPA; RAIVIO, 1997). A
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frutoquinase metaboliza a frutose para formar frutose-1-P que é depois
clivada à DHAP e gliceraldeído pela enzima aldolase B. A massiva captação
da frutose no fígado aumenta a degradação de ATP em monofosfato de
adenosina (AMP) e um maior consumo de ATP. A fosforilação é mal
regulada, visto que quando há alto consumo de frutose a reação ocorre rápido,
enquanto a ação da aldolase é lenta (LEGEZA et al., 2017).
À medida que o ATP é consumido durante o metabolismo inicial da
frutose, o AMP se acumula e estimula a deaminase do AMP, com
consequente aumento de Inosina-5-monofosfato (IMP), que é degradado a
xantina e hipoxantina pela via da xantina oxidase, formando ao final ácido
úrico, como pode ser observado na figura 6 (CALICETI et al, 2017). Este por
sua vez inibe a óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) resultando em menor
produção de óxido nítrico, que é um vasodilatador, promovendo assim em
um tempo mais longo, a hipertensão arterial (NAKAGAWA et al., 2006).
Figura 6. Rota biossintética da produção de ácido úrico a partir do
metabolismo da frutose.

Fonte: Adaptado de Caliceti et al. (2017). A metabolização da frutose em frutose-1fosfato promove degradação do ATP à IMP e ácido úrico, ativando a Xantina oxidase
e produção de estresse oxidativo. ATP, adenosina trifosfato; IMP Inosina-5monofosfato; Frutose 1P, Frutose 1 fosfato.

Há evidências crescentes de que o aumento do ácido úrico também
pode ter um papel potencial na diferenciação de adipócitos (JOHNSON et al.,
2009). Acredita-se também que o ácido úrico possa induzir RI através de seus
efeitos diretos no adipócito, que seriam: resposta pró-inflamatória,
diminuição da adiponectina e aumento do stress oxidativo (JOHNSON et al.,

53

2009). Considerando que doenças humanas, tais como diabetes, obesidade e
doenças cardiovasculares e renais são complexas e apresentam origens
multifatoriais, pesquisas sugerem que o ácido úrico é um fator independente
de risco para todas estas patologias, contribuindo para o avanço da SM
(GAUR; MALIK; PAUL, 2018; HEINIG; JOHNSON, 2006; WEAVER,
2018).
Na ingesta excessiva de frutose, ocorre menor depuração plasmática dos
produtos lipídicos, decorrente da falta de ativação da lipase lipoproteica
(ativada fisiologicamente pela insulina) resultando em maior tempo de
permanência plasmática das VLDL, com produção de LDL pequenas e
densas (GINSBERG; FISHER, 2009; JIN; VOS, 2015).
A RI hepática e posterior esteatose provocada por alimentação rica em
frutose podem se desenvolver em um tempo muito curto. Autores verificaram
que uma dieta rica em frutose aplicada à primatas durante 6 semanas (24%
do total calórico) provocou danos ao fígado, deposição ectópica de gordura,
hiperglicemia, hiperinsulinemia e aumento de TGL (KAVANAGH et al.,
2013). Estudos em animais têm demonstrado claramente o papel lipogênico
da frutose, causando deposição de gordura primeiramente no fígado e
desenvolvendo RI hepática e em sequência ocasionando deposição de
gordura intramuscular e visceral, e consequente RI nestes orgãos
(MIYAZAKI et al., 2004; TASKINEN, 2017).
Estudos clínicos em humanos também corroboram estudos em animais.
Shwarz e colaboradores (2015) verificando efeitos deletérios da frutose em
dieta isocalórica, observaram que que a substituição de parte do aporte de
carboidratos por frutose (25%) ofertado à 8 pacientes saudáveis, durante 18
dias, induziu RI hepática, mas sem evidência de RI periférica. A
administração de dieta rica em frutose durante 6 dias a indivíduos saudáveis,
elevou os lipídios intra-hepatocelulares e prejudicou a sensibilidade à
insulina hepática (LÊ et al., 2009).
Tendo em vista todas anormalidades causadas pelo consumo excessivo
de frutose, torna-se necessária a busca por alternativas que auxiliem no
controle dos distúrbios metabólicos, inflamatórios e oxidativos
(STEEMBURGO; DALLA’ALBA; GROSS, 2007). Em geral, o tratamento
e as medidas preventivas têm sido avaliadas em relação a cada um dos
componentes da patologia de forma independente, focados principalmente
em mudanças no estilo de vida, com adoção de exercícios e alimentação
equilibrada.
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O papel da nutrição na prevenção e melhoria dos sintomas das SM é
amplamente demonstrado e comprovado (DI DANIELE et al., 2017; PEREZMARTINEZ et al., 2013). Um dos recursos terapêuticos se constitui em uma
alimentação saudável, rica em antioxidantes, fitoquímicos e fibras, presentes
em cereais integrais, frutas e verduras que possam prevenir o acúmulo
hepático de lipídeos e promover efeito anti-inflamatório, além da prática de
exercícios físicos (SWINBURN et al., 2004).
Os tratamentos medicamentosos são de difícil manejo, enquanto os
alimentos funcionais podem tornar-se alternativa eficaz. Neste contexto,
produtos naturais e suplementos cuja composição inclua a presença de
compostos bioativos e fibras podem caracterizar-se como uma alternativa
para prevenção e controle das alterações da SM (SIRTORI et al., 2017).
3.3 Moringa oleifera
A M. oleifera, pertencente à família Moringaceae, é composta apenas
de
um
gênero
(Moringa)
com
14
espécies
conhecidas.
O gênero Moringa compreende espécies distribuídas pela Ásia, África e
Madagascar, sendo a A M. oleifera, a espécie mais comum e a mais
pesquisada. É nativa da África Tropical e do nordeste indiano e apresenta
crescimento rápido, podendo atingir até 10 metros de altura. Foi introduzida
no Brasil em 1950 como planta ornamental e é também denominada de lírio
branco, quiabo-de-quina ou moringa e sua cultura vem sendo difundida na
região do semiárido nordestino, principalmente devido a sua utilização no
tratamento de água para uso doméstico (VIERA; CHAVES; VIÉGAS, 2008).
A M. oleifera apresenta a seguinte divisão botânica: Reino Plantai,
Divisão: Magnoliphyta, Classe: Magnoliopsida, Ordem: Brassicales,
Família: Moringaceae, Gênero: Moringa, Espécie: Moringa oleifera
(FAHEY, 2005). Esta espécie é perene de até 10 m de altura, de copa rala,
com folhas bipenadas, e flores amarelo-pálidas em racemos. Os frutos são do
tipo cápsula e deiscente com aspecto de uma vagem, com seção triangular,
de 35 cm de comprimento e marcado pelas sementes em seu interior. As
sementes são trialadas e oleaginosas (LORENZI; MATOS, 2002). Na figura
7 estão representadas as estruturas vegetativas da planta.
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Figura 7. Foto ilustrativa das estruturas vegetativas de M. oleifera

(A) Flores; (B) Folhas; (C) Vagens e sementes; (D) Partes aéreas
Fonte: A autora (2017).

Seu cultivo vem se expandindo no país, por ser uma espécie perene, de
fácil cultivo e com múltiplas utilidades. É encontrada na região Nordeste,
principalmente, nos Estados do Maranhão, Piauí e Ceará (LORENZI;
MATOS, 2002). Já em Santa Catarina, sua adaptação às condições do litoral
vem sendo avaliada pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão
Rural de Santa Catarina – Epagri, Estação Experimental de Itajaí (EMPRESA
DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA
CATARINA, 2013). Neste estado, é cultivada na cidade de Porto Belo, sendo
a farinha da planta o principal produto comercializado (EMPRESA DE
PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL DE SANTA
CATARINA, 2017).
A M. oleifera é uma planta rústica, de rápido crescimento e resistente
às secas (RAMOS et al., 2012). Em diversos locais do mundo, especialmente
países tropicais é difícil definir corretamente a utilização da M. oleifera como
planta alimentícia ou medicinal, pois ela é usada tanto pelas qualidades
nutricionais como por seus atributos medicinais, os quais são reconhecidos
há muitos anos (BRILHANTE et al., 2017).
A família Moringaceae possui alto índice de sustentabilidade, pois
quase todas as partes destas plantas podem ser utilizadas com várias
finalidades, sendo as folhas mais utilizadas. A M. Oleifera é cultivada
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comercialmente além da Índia, na África, América do Sul e Central, México,
Havaí e em toda a Ásia (SIVASANKARI; ANANDHARAJ;
GUNASEKARAN, 2014). As flores, frutos, folhas, vagens e sementes da
planta são utilizadas como alimentos em muitos países como Índia,
Paquistão, Havaí e vários países da África (MOYO et al., 2011). As vagens
são consumidas cozidas, enquanto as folhas são utilizadas cruas, cozidas ou
desidratadas e transformadas em farinha. Devido à facilidade de estocagem,
esta forma representa opção viável de oferta de micronutrientes para a
população em geral, principalmente a mais carente. (KASOLO et al., 2010).
Pode-se consumir diretamente as folhas ou o extrato de uma infusão aquosa,
sendo que as mesmas têm um sabor agradável e picante, ingeridas em sopas,
guisados e pratos variados (ABDULL et al., 2014).
As sementes da M. oleifera podem ser consumidas cozidas com sal,
tendo um sabor parecido com grão de bico e podem ser torradas, fornecendo
38-40% de seu peso em óleo comestível (SAINI et al., 2013). As flores
também podem ser utilizadas em saladas, sendo as mesmas importantes fonte
de néctar para as abelhas (BEZERRA; MOMENTÉ; MEDEIROS FILHO,
2004).
Outra aplicação de valor econômico considerável é a utilização das
sementes como biomassa para a produção de biodiesel, pois estas possuem
resistência significativa a degradação oxidativa (LEONE et al., 2015). A torta
de sementes, resíduo restante da extração de óleo, pode ser utilizado como
fertilizante (EL-HACK et al., 2018). Pesquisas ainda demonstram que o pó
da semente pode ser utilizado para a purificação da água, substituindo
produtos químicos perigosos e caros, como o sulfato de alumínio
(OLIVEIRA et al., 2018; POPOOLA; OBEMBE, 2013).
A M. oleifera é conhecida como “a árvore do milagre”, sendo divulgada
por várias organizações governamentais ao redor do mundo, como a“ trees
for life”(https://treesforlife.org), estimulando seu plantio e utilização,
enaltecendo suas propriedades nutricionais, principalmente entre populações
carentes (MAHMOOD; MUGAL; HAQ, 2010). Pesquisas vem sendo
desenvolvidas para um melhor conhecimento de todos os recursos que esta
planta pode proporcionar (FREIRE et al., 2015; MUTHUKUMAR et al.,
2014; VILASECA; LÓPEZ-GRIMAU; GUTIÉRREZ-BOUZÁN, 2014).
Recentemente no Brasil, a farinha da folha desta espécie vem sendo
utilizada pela Pastoral da Criança, em estados do Norte e Nordeste do país
para alimentação de populações com carências nutricionais. No interior de
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São Paulo (Marília) há um projeto denominado “Moringa oleifera – A árvore
da vida” em parceria com as instituições Trees for Future e Instituto Sócio
Ambiental Árvores para o Futuro (ISAAF) incentivando a utilização da
farinha de folhas de M. oleifera em escolas da cidade (SIGUEMOTO, 2013).
Oyeyinka e Oyeyinka (2018), em recente revisão sobre fortificação de
alimentos com FM, verificou que adição da mesma em pães, iogurtes,
queijos, bolo e sopa promoveu não somente melhora no valor nutricional,
mas boa aceitação também.
Na medicina indiana, há relatos de propriedades medicinais atribuídas
para várias partes da M. oleifera. Anwar e colaboradores (2007) descreveram
a utilização medicinal da folha como: purgativa, analgésica, anti-inflamatória
e moduladora de níveis de glicose. As sementes fervidas ou imersas em álcool
de cereais são utilizadas para tratar doenças do estômago, dor nas
articulações, diabetes, anemia e hipertensão arterial (GANDJI et al., 2018).
Raízes da M. oleifera são fervidas com outras ervas para obter bebidas e
infusões utilizadas como remédio para dor de dente e como anti-helmíntico
(SIVASANKARI et al., 2014).
É provável que as diversas atividades biológicas apresentadas pelos
extratos das folhas de M. oleifera sejam decorrentes de uma grande variedade
de compostos, tais como os polifenóis, ácidos fenólicos e flavonoides,
importantes grupos de antioxidantes naturais. De fato, a vasta diversidade de
moléculas bioativas presentes nas folhas de M. oleifera foi previamente
relatada por autores como Amaglo et al. (2010), Coppin et al. (2013) e
Nouman et al. (2016).
A sinergia dos vários compostos presentes na M. oleifera parecem ser o
motivo do mecanismo de sua eficácia. As folhas são caracterizadas por uma
ampla distribuição de compostos fenólicos bioativos (ROCCHETTI et al.,
2019; SAUCEDO-POMPA et al., 2018) em particular ácido gálico, elágico,
clorogênico, cafeico, ferúlico e ácido protocatecuico, juntamente com
flavonoides como a quercetina, rutina e kaempferol (MBIKAY, 2012;
SAUCEDO-POMPA et al., 2018; SINGH et al., 2009). Glicosinolatos e
isotiocianatos são também constituintes bioativos comumente isolados e
extensivamente estudados presentes na planta (STOHS; HARTMAN, 2015).
Condições geográficas e climáticas podem influenciar sua composição final
(NOUMAN et al., 2016; SAUCEDO-POMPA et al., 2018) Alguns destes
compostos podem ser visualizados na figura 8.
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Figura 8. Estrutura química dos principais compostos bioativos encontrados
em folhas de M. oleifera.

Fonte: Adaptado de Leone et al. (2015).

Os isotiocianatos presentes nas folhas de M. oleifera possuem marcante
atividade biológica. Estes compostos diferem dos isotiocianatos alifáticos
pela presença de um anel aromático na porção ramnose, o que confere uma
maior estabilidade química em comparação com isotiocianatos de crucíferos,
que são voláteis (WATERMAN et al., 2014). Os isotiocianatos atuam como
bioativadores de enzimas detoxificantes hepáticas e subsequentemente
conferem proteção contra o estresse oxidativo, via fator nuclear eritróide 2
relacionado ao fator 2 (Nrf2) (FÖRSTER et al., 2015; KLAASSEN;
REISMAN, 2010; RAJAN et al., 2016). Podem ainda inibir gliconeogênese
hepática, que direta ou indiretamente resulta na sinalização e sensibilidade
sistemicamente aumentadas da insulina (THEJASS; UTAM, 2007;
WATERMAN et al., 2014; WATERMAN et al., 2015).
Entre os vários nutrientes encontrados em diferentes partes da M.
oleifera, as proteínas são as mais abundantes, representando
aproximadamente 25% do peso seco e pelo menos 19 aminoácidos foram
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identificados nesta planta. Além disso, M. oleifera também contém vários
minerais e vitaminas (BRILHANTE, 2017). As folhas da M. oleifera contêm
micronutrientes como selênio, zinco, ferro, cálcio e potássio. Em suas folhas
encontra-se também um fitoesterol denominado β- sitosterol (JAIN et al.,
2010). O β-sitosterol é um fitoesteróide (esteróides de plantas) que atua
reduzindo a reabsorção do colesterol de fontes endógenas em associação com
um aumento simultâneo de sua excreção nas fezes (MAIYOA; MOODLEY;
SINGH, 2016).
As folhas frescas da planta também são uma boa fonte de carotenóides
com ação pró-vitamina A (PAIKRA et al., 2017). Joshi e Mehta (2010)
analisaram conteúdo nutricional das folhas de M. oleifera desidratadas por
diferentes métodos (ao sol, à sombra e em forno à 60°C), sendo que intervalos
de valores nutricionais desta análise são demonstrados na tabela 3.
Tabela 3. Intervalo de conteúdo nutricional das folhas de M. oleifera
desidratadas por diferentes processos: ao sol, à sombra ou em forno à
temperatura de 60°C e transformadas em farinha (100g).
Nutrientes
Proteínas
Lipídeos
Fibra
Ferro
Cálcio
Fósforo
Beta caroteno
Vitamina C

Quantidade (mínima e máxima)
22-24%
6,987-7%
11,3- 12,1%
9-24 mg / 100g
3382 - 3467 mg
203 - 218 mg
236.000 – 39600 µg
6-140 mg

Fonte: Adaptado de Joshi e Metha (2010).

As folhas de M. oleifera podem ser consideradas fonte de fibras. Moyo
et al. (2011), encontram um percentual em torno de 11.4% deste componente
dietético nas folhas, enquanto Teixeira et al. (2014), verificaram que a mesma
possui 10,99% de fibras. Considerando outras fontes alimentares usualmente
consumidas, como acelga, agrião, brócolis e repolho com teores aproximados
entre 2 e 6%, esta parte da planta pode ser importante fonte deste nutriente
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(LUENGO et al., 2000). As fibras conferem uma série de benefícios
fisiológicos, tais como: retardamento do esvaziamento gástrico e do tempo
de trânsito intestinal, modulação da motilidade gastrintestinal, aumento da
massa, volume e consistência das fezes, aumento na absorção de água e
adsorção de ácidos biliares (DE MELLO; LAAKSONEN, 2009). As fibras
possuem também efeitos fisiológicos responsáveis pela redução dos níveis de
colesterol sanguíneo e redução da resposta glicêmica (YANAI et al., 2014).
Attakpa et al. (2017), também constataram nas folhas de M. oleifera,
quantidades apreciáveis de Omega -3. Este ácido graxo pode conferir efeito
anti-hipertensivo, melhorando vasodilatação dependente do endotélio.
Extratos de todas as partes da M. oleifera mostram propriedades
farmacológicas comprovadas por estudos científicos (AL MALKI; EL
RABEY, 2015; ANTHANONT et al., 2016; CHOUDHARY; BODAKHE;
GUPTA, 2013). O extrato da folha possui atividades biológicas tais como
propriedades hipoglicêmicas, antimicrobianas e anti-inflamatórias (PARK et
al., 2011; WATERMAN et al., 2014). Destacam-se ainda no extrato das
folhas atividade hipocolesterolêmica e antioxidante (KANCHEVA;
KASAIKINA, 2013; VERMA et al., 2009), podendo ainda proteger o fígado
de danos quimicamente induzidos (BURAIMOH; BAKO, 2011; KOU et al.,
2018). Os compostos fenólicos são responsáveis pela maior parte destas
propriedades medicinais (AMAGLO et al., 2010; YASSA; TOHAMY,
2014).
Os compostos fenólicos são produto do metabolismo secundário
derivados das rotas chiquimato e acetato malonil e nos vegetais podem estar
em formas livres ou complexadas a açúcares e proteínas (LÜ et al., 2010).
Detém um importante papel antioxidante devido suas características
estruturais: nucleofílicidade do anel benzênico e caráter ácido dos grupos
fenólicos, hábeis na deslocalização de elétrons desemparelhados presentes
nos radicais livres (PAIXÃO et al., 2007). Estes metabólitos secundários
podem inibir a geração de espécies reativas por quelar metais de transição ou
inibir a atividade de enzimas oxidativas como as cicloxigenases, xantina
oxidase, neutralizar espécies reativas ou convertê-las em espécies menos
reativas por doação de elétrons ou hidrogênio (HAVSTEEN, 2002), estimular
a produção de enzimas antioxidantes através ativação do fator de transcrição
Nrf2, que desempenha um papel fundamental na proteção celular contra o
estresse oxidativo (HUSSAIN et al., 2016) e atuar como co-antioxidante ,
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através da regeneração de vitaminas essenciais (ZHOU et al., 2005)
protegendo macromoléculas biológicas (LOTITO; FREI, 2006).
De um modo geral, os compostos fenólicos modificam eventos
celulares, promovendo equilíbrio entre inflamação e estado homeostático
celular, inibindo enzimas que produzem EROs ou absorção de produtos
oxidados, como hidroperóxidos lipídicos (JOSEPH; EDIRISINGHE;
BURTON-FREEMAN, 2016; RANGEL-HUERTA et al., 2015).
Pesquisas demonstram que fitoquímicos pertencentes à classe de
compostos fenólicos como ácido cafeico, ferúlico, gálico e clorogênico e
flavonoides como a quercetina aumentam a captação de glicose e a síntese de
glicogênio e assim podem melhorar os perfis glicêmicos e lipidêmicos de
portadores de certas doenças como SM, obesidade, doença cardiovascular e
suas complicações. Estas ações fisiológicas se efetivam por meio da inibição
da digestão de carboidratos e absorção de glicose no intestino, estimulação
da secreção de insulina das células beta pancreáticas, ativação de receptores
de insulina, diminuição da expressão de enzimas lipogênicas e estimulação
da capacidade oxidativa de ácidos graxos, podendo modular mecanismos
moleculares e epigenéticos (SANTANA-GÁLVEZ; CISNEROSZEVALLOS; JACOBO-ELÁZQUEZ, 2017; TUNNICLIFFE et al., 2011;
VERMA; SINGH, MISHRA, 2013; VINAYAGAM; JAYACHANDRAN;
XU, 2016).
O efeito antidiabético fornecido por compostos bioativos presentes nas
folhas de M. oleifera são bem conhecidos. Em trabalho de Abd El Latif
(2014), o extrato aquoso de M. oleifera normalizou níveis elevados de
glicose, colesterol e malondialdeído (MDA) em ratos induzidos à diabetes
com Alloxan. Os ratos tratados apresentaram ainda regeneração e restauração
das ilhotas de Langerhans. O trabalho mostrou também redução da expressão
da atividade da piruvato quinase, responsável pela gliconeogênese hepática e
que leva à hiperglicemia. (EZEONWU, 2012).
Verificando atividade anti-glicação in vitro do extrato de M. oleifera,
pesquisadores aferiram que a mesma inibiu 70% da formação de produtos de
Amadori (Frutosamina) e de AGEs, sendo que a atividade inibitória foi
dependendente do tempo de incubação (AWASTHI, 2013).
Yassa e Tohamy (2014) avaliaram o efeito antidiabético e antioxidante
do extrato aquoso de folhas de M. oleifera em ratos induzidos ao diabetes
por estreptozotocina. O tratamento reduziu significativamente a glicose e
aumentou a GSH em comparação ao controle.
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É importante salientar que substâncias provenientes de produtos
naturais, testadas em animais de laboratório e adequadamente investigadas,
fornecem uma indicação útil de segurança em humanos (OLSON et al.,
2000).
Teixeira et al. (2014) verificando aspectos toxicológicos, encontraram
baixos teores de substâncias antinutricionais nas folhas de M. oleifera e
verificaram ausência de compostos cianogênicos e ácido oxálico,
possibilitando utilização segura na alimentação humana. Corroborando estes
dados, Makkar e Becker (1997), aferiram baixa quantidade de taninos (12g /
kg de matéria seca), fitatos (21g / kg) e ausência de tripsina e inibidores da
amilase, lectinas, glucosídeos cianogênicos e glucosinolatos nas folhas da
planta.
Stohs e Hartman (2015), em revisão sobre eficácia e segurança da
ingestão de folhas de M. oleifera, relatam que nenhum efeito adverso foi
encontrado em humanos até a data da pesquisa. Araújo et al. (2013) avaliaram
citotoxicidade de extrato aquoso das folhas, após 14 dias de administração
em camundongos (500 e 2000 mg /kg). Não foi observado toxicidade
sistêmica e todos os animais sobreviveram. Não houve mudanças nos orgãos,
nem diferenças entre animais tratados e controle. Foram observadas
pequenas, mas insignificantes alterações em eritrócitos, plaquetas,
hemoglobina e hematócrito, mas os valores permaneceram dentro do
intervalo normal.
Diante das implicações metabólicas do consumo excessivo de frutose e
frente à provável capacidade antioxidante da M. oleifera, o presente projeto
visou avaliar os efeitos da suplementação da FM sobre os eventos iniciais de
alterações metabólicas induzidas por consumo de frutose em ratos Wistar
jovens e verificar o possível efeito modulador da FM sobre estes eventos
apresentados.

63

4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Ensaios in vitro
4.1.1 Amostra
A FM foi adquirida em comércio local da cidade de São Paulo, Brasil,
sob lote número 0111.0820.08R-1 no mês de Abril de 2017. Após aquisição,
a farinha foi mantida em geladeira em potes escuros hermeticamente
fechados a 40C durante todo período do experimento. Os dados referentes à
avaliação nutricional do produto encontram-se na tabela 4, conforme normas
de rotulagem e recomendações da ANVISA (2002), sendo estas, informações
contidas no produto. De acordo com o fabricante, a FM foi produzida por
meio dos seguintes procedimentos: higienização das folhas, secagem à
sombra por quatro dias, e trituração.
Tabela 4. Informação nutricional da FM em porção de 100g

Informação nutricional da FM (100g)
Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Lipídeos
Fibra Alimentar
Potássio
Cálcio
Ferro

330 Kcal
38 g
27,1g
2,30 g
19,2 g
1.22 g
2.84 g
0,14 g

4.1.2 Elaboração do extrato a partir da FM
Para a realização dos ensaios in vitro foi realizada elaboração do extrato
da FM. Para isso, o material vegetal (200g) foi submetido a maceração
estática por 7 dias, empregando-se metanol 100% (500 mL) como líquido
extrator. Após filtração, o extrato bruto foi concentrado em evaporador
rotativo sob pressão reduzida, com temperatura entre 55ºC e 60ºC, para
eliminação total do solvente. Posteriormente foi transferido em placa de Petri
e em seguida em estufa por 4 dias (400C) obtendo-se assim, o extrato bruto
metanólico (36,99 g/ 18,50%) (CECHINEL-FILHO; YUNES, 1998).
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4.1.3 Teor de fenólicos totais
A quantificação dos fenólicos totais nas frações de ácidos fenólicos foi
determinada de acordo com a metodologia descrita por Swain e Hills (1959)
com algumas modificações, utilizando ácido gálico como referência. Após
diluição das amostras com etanol, em tubo de ensaio, 25 L das amostras foi
complexado com 125 L de reagente Folin-Ciocalteu e 1,5 mL de água
destilada e homogeneizado em vórtex. Após 1 min, 0,5 mL de solução de
carbonato de sódio a 15% foram adicionados à mistura, agitado por 30 seg
em vórtex e adicionado 350 L de água destilada, resultando no volume final
de 2,5 mL. Após 30 min, a absorbância das amostras foi quantificada por
espectrofotometria em 780 nm. Como branco foi utilizada uma amostra
preparada com todos os reagentes, exceto o extrato, substituído por etanol.
As análises foram realizadas em triplicata. Os resultados foram expressos em
mg de equivalente de ácido gálico (mg de EAG), com base em uma curva
analítica obtida por Góes (2017), com ácido gálico nas concentrações de 0,05
a 1 mg/mL sendo a equação da reta y= 1,0417x + 0,0089, com coeficiente de
determinação r²= 0,9998.
4.1.4 Identificação de compostos fenólicos por cromatografia líquida de
alta eficiência acoplada a espectrometria de massa- CLAE-IES-EM/MS
A preparação da amostra foi realizada como descrito por Borges et al.
(2013) e Tenfen et al. (2018) com pequenas modificações. 1 g de extrato
metanólico foi desengordurado com 50 mL de hexano (três vezes) em banho
ultrassônico Unique 1400A (Unique, São Paulo, Brasil) a 25 °C por 15 min
e centrifugado a 2000 g por 15 min com centrífuga Fanem® modelo 280 R
(Fanem, São Paulo, Brasil). O extrato hidrofílico (345 mg) foi reconstituído
em 5 mL de metanol, adicionado 5 mL de solução de HCl (6 M) e submetido
a aquecimento a 65°C durante 30 min. Finalizado este processo, o pH foi
ajustado para 2 com solução de NaOH 6M e extraído três vezes com éter
etílico. O solvente foi evaporado e o resíduo utilizado para análise.
Identificação de compostos fenólicos por LC-ESI-MS / MS: A análise foi
realizada em um cromatógrafo Agilent® 1200, com uma coluna
Phenomenex® Synergi 4μ Polar-RP 80A (150 mm x 2 mm ID, tamanho de
partícula de 4 µm) a uma temperatura de 30°C. O sistema eluente foi
preparado misturando os solventes A (MeOH: H2O na proporção de 95:5, v
v-1) e B (H2O: ácido fórmico 0: 1%) como se segue. 1º estágio - 10% de
solvente A e 90% de B (modo isocrático) por 5 minutos, 2º estágio - gradiente
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linear dos solventes A e B (de 10 a 90% de A) por 2 minutos, 3º estágio 90% de solvente A e 10% B (modo isocrático) por 3 minutos e 4 a etapa
usando um gradiente linear de solventes A e B (de 90 a 10% de A) por 7
minutos com vazão de 250 μL min-1 na fase móvel. Em todas as análises, o
volume de injeção da amostra foi de 5 μl. O sistema CLAE foi acoplado a um
sistema espectrométrico de massas composto de um espectrômetro de massas
de tríplice-quadrupolo híbrido Qtrap® 3200 (Applied Biosystems / MDS
SCIEX, EUA) com TurboIonSpray® como fonte de ionização, em modo de
ionização negativa. Os parâmetros de fonte utilizados foram: interface
quadrupolo em spray iônico a 400 ° C; tensão de pulverização iónica de 4500
V; gás de cortina, 10 psi; g nebulizador, 45 psi; gás auxiliar, 45 psi; gás de
colisão, médio. O software Analyst® (versão 1.5.1) foi usado para registrar e
processar os dados. Pares de íons foram monitorados no modo de
Monitoramento de Reação Múltipla (MRM) (Schulz et al., 2015). Para a
identificação de compostos fenólicos, quarenta e cinco padrões foram
dissolvidos em metanol (1 mg L-1) e analisados nas mesmas condições
descritas acima. Os testes foram realizados em triplicata e os resultados
expressos em mg composto/g extrato. Estes ensaios foram realizados pelo
professor Luciano Vitali do programa de pós-graduação de Química da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).
4.1.5 Atividade antioxidante em sistema de varredura do radical 2,2
difenil-1-pricril-hidrazil (DPPH)
A capacidade de varredura do radical 2,2-difenil-1-picrilhidrazil
(DPPH) foi avaliada como previamente relatado por Brand-Williams et al.
(1995) com pequenas modificações. Resumidamente, uma mistura reacional
contendo 50 μl de extrato de FM a 10, 30, 100, 300 e 1000 μg / mL ou 6hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico (Trolox) (100 μg / mL)
adicionada com 150 μL de solução estoque DPPH (24 μg / mL) foi incubada
em temperatura ambiente em o escuro por 30 min e lido a 517 nm. Todas as
determinações foram acompanhadas de um controle (branco) sem as
amostras antioxidantes. Foram feitas triplicata de cada amostra. Os resultados
foram expressos em absorbância. Os valores de absorbância foram expressos
como a porcentagem de DPPH :
% redução do DPPH = [(Abs. Amostra - Abs. Branco) /Abs branco] x 100
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4.1.6 Método FRAP (Ferric reducing antioxidant power)
A determinação do poder antioxidante de redução do ferro (FRAP)
constitui-se da capacidade dos fenóis em reduzir o Fe 3+ em Fe2+, foi
primeiramente descrito por Benzie e Strain (1996) e modificado por Pulido e
colaboradores (2000). Resumidamente, uma mistura reacional contendo 9
μL de extrato de FM a 10, 30, 100, 300 e 1000 μg / mL ou Trolox (100 μg /
mL) foram adicionados a 27 μL de água destilada e 270 μL de solução FRAP
em uma placa de 96 poços. A solução FRAP foi preparada no momento do
seu uso, a qual consiste em 10 mL de Tampão Acetato PH 3.6 0,3mM, 1,0
mL de (2,4,6-tri(2-piridil) -1,3,5-triazina) (TPTZ) 10mM em HCl 40mM e
1,0 mL de Cloreto Férrico 20mM. As amostras foram incubadas à 37°C, por
30 minutos e a leitura realizada a 595 nm, utilizando espectrofotômetro de
microplacas Sinergy (Biotek). Todas as determinações foram acompanhadas
de um controle (branco) sem as amostras antioxidantes. Foram triplicata de
cada amostra. O sulfato ferroso (FeSO4) foi utilizado como padrão, e utilizado
para fins de cálculo do poder de redução do extrato. Os resultados foram
expressos em µM de equivalentes de sulfato ferroso produzido.
4.2 Ensaios in vivo
4.2.1 Preparo e obtenção da ração suplementada com FM
A ração normocalórica padrão Nuvilab® CR1 para animais de
laboratório, produzida pela empresa Quimtia® foi moída em liquidificador
industrial Metisa® e então foram adicionados 20% (p/p) de FM, baseados em
trabalhos anteriores, cuja ração foi produzida com farinha de produtos
vegetais (SCARMINIO et al., 2012; IRONDI et al., 2015). Os ingredientes
foram pesados em balança (Gehaka®) com capacidade de 5kg e sensibilidade
de 0,001g e homogeneizados. Após a homogeneização, a mistura foi
umedecida com água destilada, amassada e em seguida peletizada
manualmente para confecção da nova ração contendo FM. A ração foi
mantida em estufa (Quimis®) com ventilação a 50ºC por 24 horas, e
permaneceu armazenada em recipiente plástico, hermético, sob refrigeração
(4ºC) durante todo o período experimental.
Na tabela 5 estão as informações obtidas do fornecedor da ração
utilizada, de acordo com o Ministério da Agricultura (2009), responsável
pelas normas para rotulagem de alimentos para animais.
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Tabela 5 Informação nutricional da ração padrão Nuvilab® CR1 (Quimtia,
Colombo, PR).

Informação nutricional (Nuvilab® CR1) (100g)
Valor energético
Carboidratos
Proteína Bruta (Mín.)
Lipídeos
Fibra
Cálcio (Mín.)
Cálcio (Máx.)
Fósforo (Mín.)
Extrato Etéreo (Mín.)
Matéria Fibrosa (Máx.)
Matéria Mineral (Máx.)
Umidade (Máx.)

339 kcal
54g
22,0 g
4,0g
4,0g
1,0g
1,40 g
800,0 mg
4,0 g
8,0 g
10,0 g
12,5 g

Fonte: Empresa Quimtia Rações

Na tabela 6 observa-se o conteúdo nutricional aproximado relativo à
macronutrientes da ração preparada. A tabela foi calculada com informações
nutricionais contidas em ambas embalagens, da FM e também da ração
Nuvilab® CR1, para fins de cálculo calórico referente à consumo de ração pelo
grupo FM. A composição dos ingredientes da ração modificada foi calculada
levando-se em consideração a adição de 20% de FM e 80% de ração Nuvilab®
CR1.
Tabela 6. Conteúdo nutricional da ração preparada com FM
Informação nutricional ração preparada
FM + ração Nuvilab® CR1 (100g)
Valor energético
Carboidratos
Proteínas
Lipídeos
Fibra

337,32 Kcal
45,6g
32,52g
2,76g
7,04g
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A figura 9A apresenta a característica visual da FM, e as figuras 9B e 9C
demonstram respectivamente as características da ração produzida com FM e
e ração padrão do biotério utilizada no experimento.
Figura 9. Imagens ilustrativas da FM, ração produzida com FM e ração padrão
utilizadas nos experimentos.

(A) FM; (B) Ração preparada com FM e (C) Ração padrão do biotério.

4.2.2 Animais
Para realização dos experimentos foram utilizados 27 ratos machos, da
linhagem Wistar, com 21 dias após o período de desmame e peso médio de
98 g. Os animais foram fornecidos pelo Biotério da Universidade do Vale do
Itajaí-SC e mantidos em ambiente enriquecido, com ciclo de luz (12h
claro/12h escuro), em cama de maravalha, temperatura (22 ± 20oC) e umidade
controlados (50 ± 10%), bem como acesso à alimento e água ad libitum.
Todos os experimentos foram realizados de acordo com os princípios éticos
de experimentação animal recomendados pelo Conselho Nacional de
Controle de Experimentação Animal (CONCEA) e de acordo com a Lei no
11.794 de 2008 da Constituição Federal. Os animais foram submetidos à
processos cirúrgicos para retirada de órgãos e coleta de sangue. Os animais
receberam como anestésico quetamina (90 mg/kg) e xilazina (10 mg/kg) via
intraperitoneal. O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética no
Uso de Animais da Universidade do Vale do Itajaí (Protocolo CEUA
17/2017).
4.2.3 Suplementação dietética
Após o período de adaptação de 7 dias, os animais foram randomizados
e separados em grupos de acordo com a alimentação a ser recebida. Foram
utilizados 27 animais, divididos em 3 grupos (n=9), dispostos em gaiolas
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coletivas contendo 3 animais por gaiola, sendo grupo 1) controle (ração
normal e água); grupo 2) ração normal e água com frutose (20%); grupo 3)
ração suplementada com FM (20%) e água com frutose (20%), como pode
ser visualizado na figura 10. A metodologia referente à quantidade de frutose
suplementada na água foi proposta por Mamikutty et al. (2014). A frutose
utilizada foi a D-frutose Merck® A reposição de água com frutose foi
preparada a cada dois dias . Para preparar 20% de água potável com frutose,
diluiu-se 20 g de frutose a cada 100 mL de água, sendo que esta foi
administrada todos os dias durante quatro semanas ad libitum.
Durante o período da dieta os animais foram semanalmente avaliados
com relação ao consumo de ração, hídrico e peso. Antes do início do
experimento e ao final das quatro semanas foi mensurada a circunferência
abdominal dos animais, com auxílio de fita métrica na região correspondente
à linha acima da crista ilíaca, sendo que foram aferidas a medida inicial e
final da circunferência dos animais.
Figura 10. Subdivisão de grupos de animais de acordo com o tratamento
dietético.

70

4.2.4 Consumo de ração, hídrico e peso
A ingestão líquida e sólida (ração), foi calculada por meio da diferença
entre a quantidade ofertada e a quantidade de sobra. Ração e água foram
mensuradas em balança e proveta, respectivamente. Durante as quatro
semanas foi registrado o consumo de ração e água dos animais a cada 2 dias
e os pesos foram mensurados também a cada dois dias em balança (Gehaka®)
com capacidade de 5kg e sensibilidade de 0,001g.
4.2.5 Consumo energético
Foi mensurada a quantidade média de calorias consumida pelos animais
ao final do experimento, com base no valor energético dos macronutrientes
conforme tabela nutricional fornecida pelos fabricantes dos produtos (ração
animal e FM), considerando os valores de 4 calorias para carboidratos e
proteínas e 9 calorias por grama de lipídeos (Tabela 6).
4.2.6 Medida da circunferência da cintura
Antes do início do experimento e ao final das quatro semanas foi
mensurada a circunferência abdominal dos animais. A medida foi realizada
com o animal em decúbito ventral com auxílio de fita métrica na região
correspondente a linha acima da crista ilíaca.
4.2.7 Teste de resistência à insulina
A ação in vivo da insulina foi quantificada por método previamente
utilizado em ratos (REVEN et al., 2002; STORLIEN et al., 2000). A comida
foi retirada às 08:00 da manhã do dia estudo, e o procedimento foi iniciado
às 13:00. Foi administrada por via intraperitoneal insulina humana
(Humulin®) na dose de 0,5 μl/ kg de peso corporal. A glicemia capilar foi
mensurada por meio de sangue da cauda dos animais. Os níveis de glicose
foram mensurados com glicosímetro (Accu-chek® Active, Roche Diagnosis,
Basel, Switzerland) nos tempos 0, 30, 60, 90 e 120 minutos. Nesse teste os
animais foram monitorados quanto a glicemia capilar, se chegasse a valor
menor do que 30 mg/dL, o animal era retirado do experimento e recebia 2
g/kg de glicose oral.
4.2.8 Coleta de sangue circulante
Ao final de quatro semanas de tratamento os animais foram submetidos
a jejum por um período de 8 horas. Após este período, os mesmos foram
anestesiados. O sangue circulante foi obtido a partir da punção da aorta
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abdominal. O Ácido Etilenodiamino Tetra-Acético (EDTA) (solução 2%) foi
empregado como anticoagulante para as análises bioquímicas. Os resultados
foram expressos em média e erro padrão de média.
4.3 Ensaio ex vivo
4.3.1 Coleta dos tecidos (peso e análise)
Após a morte dos animais, a cavidade abdominal foi aberta, seguida da
dissecação do tecido adiposo das regiões mesentérica, epididimal e
retroperitoneal. A soma do peso das três gorduras forneceu o total de gordura
visceral. Fígado e pâncreas também foram coletados para análise morfológica
e realização de ensaios ex vivo.
4.3.2 Determinação do Peso Relativo dos Órgãos e tecidos
Após a eutanásia, os órgãos (fígado, pâncreas e tecido adiposo dos
animais foram imediatamente retirados e pesados em balança (Gehaka®) com
precisão de 0,001 gramas. Os valores foram expressos em peso relativo
obtido (percentual), considerando o peso corporal do animal no momento da
eutanásia. Os resultados foram expressos em média e erro padrão de média,
sendo que os mesmos foram calculados da seguinte forma:

𝑷𝒆𝒔𝒐 𝒓𝒆𝒍𝒂𝒕𝒊𝒗𝒐 (%) =

𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑜 𝑡𝑒𝑐𝑖𝑑𝑜 𝑜𝑢 ó𝑟𝑔ã𝑜 𝑋 100
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙

4.3.3 Avaliação histológica
O fígado, o tecido adiposo e pâncreas foram fixados em solução de
formol, onde ficaram imersos por 24 horas, e após este período, imergidos
em uma solução de álcool 70%. Posteriormente, os órgãos foram emblocados
em parafina e cortados (7 μm de espessura) em micrótomo de maneira semiseriada. As lâminas obtidas segundo esse processo foram submetidas à
coloração por hematoxilina-eosina para análise morfológica. Todos os
procedimentos de preparo de amostra para avaliação histopatológica foram
realizados pela empresa Histocell (São Paulo, SP). Para análise do pâncreas
foram capturadas 15 imagens para cada grupo experimental. As lâminas
foram observadas em microscópio óptico em aumento de 400 × e
fotografadas. As análises das imagens foram determinadas com auxílio do
software Image J® que quantificou as áreas das respectivas unidades
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funcionais (Ilhotas de Langerhans) do tecido (RASBAND, 2014). Os
resultados foram expressos em µm/campo. Para quantificar área de adipócitos
no tecido adiposo, foram capturadas 10 imagens de cada grupo experimental
do tecido utilizando-se a objetiva de 100x. Foi quantificada a a área dos
adipócitos corados evitando-se áreas com presença de vasos, analisando-se
as imagens através do programa Adiposoft® (NIH, USA) (GALARRAGA et
al., 2012).
4.3.4 Determinação dos parâmetros bioquímicos
No plasma circulante dos animais, foram determinados os parâmetros
bioquímicos: glicemia de jejum, insulina, colesterol total, HDL, VLDL, LDL,
colesterol não-HDL, glicemia, fosfatase alcalina (FAL), insulina, alanina
aminotransferase (ALT), aspartato aminotransferase (AST) e triglicerídeos
de acordo com as instruções dos fabricantes dos kits (ABCAM®) partir dos
dados obtidos, o Índice de Castelli (CASTELLI, 1988) foi calculado como a
razão entre o colesterol total e o HDL colesterol. Foi calculado a razão
TG/HDL-c de acordo com Reaven (2002).
4.3.5 Avaliação de Marcadores no tecido hepático
4.3.5.1 Lipídios totais no fígado
Foi utilizado o método de extração proposto por Folch et al. (1957) para
extração do colesterol e triacilgliceróis hepáticos. Neste método, 100 mg de
fígado foram triturados e homogeneizados durante 3 minutos com 1900 μL
de solução clorofórmio-metanol 2:1. Depois deste procedimento, o material
triturado foi adicionado de 400 μL de metanol. Este material foi então
centrifugado a 3.000 rpm, durante 10 minutos. O sobrenadante foi transferido
para outro tubo e adicionado de 800 μL de clorofórmio e 640 μL de solução
NaCl (Cloreto de sódio) a 0,73%. Após este procedimento, houve nova
centrifugação a 3.000 rpm durante 10 minutos. Desta vez, foi descartado o
sobrenadante e o precipitado foi lavado por três vezes com a solução de Folch
(3% de clorofórmio, 48% de metanol, 47% de água, 2% de NaCl 0,2%). Os
extratos lipídicos foram secos em estufa a 37º C. O extrato lipídico seco foi
ressuspenso com 1 mL de isopropanol e foi feita a determinação de colesterol
total e triglicerídeos utilizando-se kit enzimático (ABCAM®)

73

4.3.5.2 Determinação de Substâncias Reativas aos Ácido Tiobarbitúrico
(TBARS) no fígado
A avaliação da peroxidação lipídica foi determinada pela concentração
de malondialdeído nos tecidos. A dosagem foi realizada de acordo com o
método descrito por Uchyama e Mihara (1978). Preparou-se um homogenato
à 10% em solução de KCL a 15%. Em um tubo adicionou-se 0,5 ml do
homogenato adiciona-se 3 ml de ácido fosfórico 1% e 1 ml de ácido
tiobarbitúrico 0,6%. Em seguida as amostras foram incubadas em banhomaria fervente por 45 minutos. Logo após, adicionou-se 4 ml de n- butanol e
agitou-se o tubo por 2 minutos aproximadamente, e após isto, estes são
submetidos à centrifugação por 15 minutos a 3.000 r.p.m. Retirou-se o
sobrenadante e mediu-se as absorbâncias em espectofotômetro com
comprimento de onda igual à 535nm, contra o branco da reação, contendo
água deionizada no lugar da emulsão. A concentração de substâncias reativas
ao ácido tiobarbitúrico foi determinada utilizando o coeficiente de
absortividade molar do produto (ε 535 = 1,56 x 105M-1x cm-1). Essa
concentração foi representada em nmol MDA/mg de tecido.
4.3.5.3 Determinação de Glutationa Reduzida no fígado (GSH)
A dosagem de GSH foi realizada de acordo com o método descrito por
Sedlak e Lindsay (1968). Homogenizou-se 100mg de tecido com 4 ml de
tampão EDTA (0,002M), sob gelo. Retirou-se 2,5 ml deste homogenato e
misturou-se 2ml de água deionizada e 500 microlitros de ácido tricloroacético
a 50%. Esperou-se 15 minutos, agitando-se ocasionalmente o tubo.
Centrifugou-se por 15 minutos (400 rpm) e retirou-se 1ml de sobrenadante,
acrescentando-se 2ml de tampão TRIS (0,4M e pH=8,9) e 500 microlitros de
solução de ácido 5-tio-2-nitrobenzóico (DTNB) (0,01M em metanol). A
leitura foi feita em espectrofotômetro com comprimento de onda 412nm, 5
minutos após a adição de DTNB, contra um branco com EDTA (0,02M) em
lugar do sobrenadante. A concentração foi calculada em uma curva padrão
de GSH em EDTA (0,002M). Essa concentração foi representada em nmol
/mg de tecido.
4.3.6 Determinação da atividade das enzimas antioxidantes
As atividades das enzimas antioxidantes foram determinadas
conforme as metodologias descritas nas próximas subseções.
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4.3.6.1 Preparo dos homogeneizados no tecido hepático
Fragmentos do fígado foram homogeneizados com tampão fosfato de
potássio 0,1 M pH 7,0, igual a três vezes o valor absoluto da massa da amostra
em homogeneizador rotativo de tecidos. O homogeneizado foi centrifugado
a 13.000 rotações por minuto à temperatura de 4ºC por 30 minutos. Em
seguida, o sobrenadante foi coletado, obtendo-se a fração citosólica para a
determinação da atividade antioxidante do tecido: FRAP e determinação das
enzimas antioxidantes: SOD, CAT e GPx.
4.3.6.2 Superóxido Dismutase (SOD)
A atividade da SOD citoplasmática foi avaliada de acordo com a
metodologia de Mc Cord e Fridovich (1969), que verifica a produção dos
ânions peróxidos produzidos pela xantina oxidase em presença de xantina. O
volume da xantina oxidase utilizado na reação foi determinado em um
branco, na ausência de Superóxido dismutase (SOD), obtendo-se uma
variação na absorbância, a 550 nm, entre 0,0250 e 0,0300/min. O meio de
reação foi composto por citocromo c 100 μM diluído em H 2O mQ, xantina
500 μM, EDTA 1 mM e KCN 200 μM em tampão fosfato de potássio 0,05
M pH 7,8. Em duplicata, 250 μL do meio de reação foi pipetado em uma
placa de 96 poços, sendo adicionados xantina oxidase (volume encontrado no
branco) e 15 μL da fração citosólica do tecido. Os resultados foram expressos
em U/mg de proteína. Entendeu-se por uma unidade (U) a atividade da
enzima que que promoveu 50% de inibição da reação da xantina a 25ºC em
pH 7,8.
4.3.6.3 Catalase (CAT)
A metodologia empregada foi descrita por Beutler (1975), a qual
quantifica a velocidade de decomposição do peróxido de hidrogênio pela
enzima, mediante o decréscimo da densidade óptica a 230 nm à 37ºC. O meio
de reação foi composto de H2O2 10mM (10 μL de peridrol 30% em 10mL de
H2O mQ- água ultrapura) e tampão Tris HCl 1M EDTA 5 mM pH 8,0. Para
a reação, foi utilizada a diluição de 10 μL do homogeneizado adicionados a
2990 μL do meio. Em duplicata, 250 μL do meio de reação foi pipetado em
uma placa de 96 poços, sendo adicionado 10 μL das amostras (frações
citosólicas), e incubadas a 37ºC para realizada a leitura da absorbância a cada
minuto durante 6 minutos. Os resultados foram expressos em U/mg de
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proteína.Uma unidade (U) da catalase correspondeu a atividade da enzima
que realizou a hidrólise de 1 μmol de H2O2 por minuto a 37ºC em pH 8,0.
4.3.6.4 Glutationa Peroxidase (GPx)
A atividade da GPx na fração citosólica foi determinada pela
metodologia padronizada por Sies (1979). Este método fundamenta-se na
aferição do decaimento da densidade óptica, a 340 nm, promovido pela
oxidação do NADPH a 30ºC durante a redução da glutationa oxidada (GSSG)
catalisada pela glutationa redutase. O meio de reação continha glutationa 1
mM, GR 0,1 U/mL, NADPH 20 mM, EDTA 5 mM pH 7,0 e tampão fosfato
de potássio 0,1 M pH 7,0. Em duplicata, 250 μL deste meio de reação foi
pipetado em uma placa de 96 poços, sendo adicionado 10 μL das amostras
(frações citosólicas) e 5 μL de t-butil 0,5 mM em H2O mQ, e incubadas a
30ºC para a leitura da absorbância a cada minuto durante 6 minutos. Os
resultados foram expressos em U/mg de proteína. Uma unidade (U) da
enzima foi definida como atividade da enzima que oxidou 1 μmol de NADPH
por minuto a 30ºC em pH 7,0.
4.3.6.5 Atividade antioxidante total do tecido pelo método FRAP
Seguiu-se a metodologia descrita no subitem 4.1.6, com algumas
modificações. A reação se deu com 9 µL de cada homogeneizado de fígado,
27 µL de água destilada e 270 µL do reagente FRAP. Os resultados foram
expressos em µmol de Fe2SO4/mg de proteína.
4.3.7 Quantificação de proteínas no tecido hepático
A determinação do conteúdo de proteínas presente no tecido hepático
foi realizada segundo o método de Bradford (1985). Uma curva padrão de
proteína com solução padrão de albumina foi adotada.
4.4 Análise estatística
Os resultados foram expressos como média ± erro padrão da média
(E.P.M.). Diferenças entre as médias foram determinadas por análise de
variância de uma via (ANOVA) seguida pelo teste de Tuckey. Para teste de
resistência à insulina foi utilizado ANOVA de duas vias seguida pelo teste de
Bonferroni e para teste FRAP e DPPH foi utilizado ANOVA de uma via
seguida por teste de Dunnet.Quando necessário, foi aplicado o teste t. As
análises foram realizadas utilizando o programa GraphPad Prism 5.0 (San
Diego, EUA). Valores de p<0,05 foram considerados significativos.
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5 RESULTADOS
5.1 Avaliação fitoquímica e da atividade antioxidante in vitro do extrato
metanólico obtido a partir da FM
5.1.1 Mensuração de compostos fenólicos do extrato metanólico da FM
A quantificação do conteúdo de compostos fenólicos totais do extrato
metanólico da FM foi mensurada utilizando-se curva padrão do ácido gálico
como referência, e os dados obtidos demostram que o extrato apresenta
122,96 ± 0,18 mg de equivalentes de ácido gálico por grama de extrato
(EAG/g) (valores em triplicata que expressam média ± E.P.M.), apresentando
em decorrência 2,27±0,33g EAG /100g de FM.
5.1.2 Determinação do perfil de compostos fenólicos e atividade
antioxidante do extrato metanólico de FM
O perfil de compostos fenólicos do extrato metanólico de FM foi
realizado por meio de CLAE-IES-EM/MS (Cromatografia líquida de alta
eficiência acoplada à espectrometria de massa.) A análise apontou e
quantificou 7 compostos principais no extrato de FM, conforme pode ser
visualizado na figura 11 e na tabela 7. A tabela 7 demonstra que o composto
identificado no extrato em maior concentração foi a quercetina (103,01
mg/g), seguido pelo ácido protocatecuico (4,03 mg/g) e ácido clorogênico
(1,03 mg/g).
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Figura 11. Perfil fitoquímico do extrato metanólico obtido da FM analisado
por CLAE-IES-EM/MS

Cromatograma de íons totais extrato metanólico de FM (1) Ácido protocatecuico; (2)
Ácido clorogênico; (3) Ácido cafeico; (4) Ácido p-cumárico; (5) Rutina; (6)
Quercetina; (7) Eriodictiol

Tabela 7. Conteúdo de compostos fenólicos obtidos do extrato metanólico
de FM verificado por CLAE-IES-EM/MS.

Legenda: LD, limite de detecção; LQ; limite de quantificção; Conc., concentração;
R2, coeficiente de determinação. Valores expressam ± D.P.M.
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O extrato foi avaliado quanto à sua atividade antioxidante in vitro por
meio dos métodos de atividade redutora do íon ferro no sistema FRAP
(Figura 12B) e empregando o ensaio para mensurar a atividade sequestradora
do radicais 2,2-difenil-1- picrilhidrazil (DPPH) (Figura 12A). Os dados
obtidos e apresentados na figura 12A demonstram que o extrato metanólico
de FM apresentou capacidade de neutralização do radical DPPH, de maneira
dose-dependente na faixa de 300 a 1000 μg/mL. Adicionalmente, foi
confirmada também a capacidade antioxidante do extrato, nas concentrações
300 e 1000 μg/mL, no ensaio de FRAP, utilizando em ambos os testes, como
referência, o antioxidante Trolox (Figura 12B).
Em conjunto, os dados obtidos demonstram que a FM apresenta
atividade antioxidante característica dos compostos fenólicos típicos da
planta.
Figura 12. Ensaio in vitro da atividade sequestradora de radicais 2,2-difenil1- picrilhidrazil (DPPH) e atividade redutora do íon ferro (FRAP).

A) Ensaio da atividade sequestradora do radical livre DPPH; (B) Avaliação da
atividade redutora do íon ferro através do ensaio FRAP. Cps (ciclos por segundo).
Tr(Trolox:6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido
carboxílico).
Valores
expressam a média ± E.P.M. A análise estatística foi realizada utilizando Anova de
uma via seguido pelo teste de Dunnett. ***p<0,01 vs. controle empregado (Branco).

5.2 Ensaios in vivo e ex vivo
Os experimentos realizados in vivo, evidenciaram que a dieta rica
em frutose administrada pelo período de 4 semanas, promoveu alterações no
metabolismo lipídico, glicêmico e oxidativo.
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5.2.1 Consumo Alimentar, Energético, Hídrico e evolução ponderal
Ao final do período de intervenção, dados de evolução ponderal, o
consumo alimentar, ingestão calórica e hídrica, bem como consumo calórico
a partir da frutose foram expressos em gráficos.
O efeito da suplementação com FM e frutose sobre o peso dos animais
apresentado na figura 13A e 13B, demonstram que não houve variações
ponderais entre os grupos. Adicionalmente, também não houve diferenças ao
final das 4 semanas quanto à medida de circunferência de cintura (Figura
13C).
Com relação ao consumo alimentar, apresentado na Figura 13D, é
possível verificar que os grupos que receberam frutose na água de beber
apresentaram redução na ingesta alimentar. Os grupos Frutose e Frutose +
FM apresentaram redução de 22,05% e 30,71% (p< 0,05 e p<0,01)
respectivamente na ingesta de ração, comparados ao controle
(17,33±0,75g/dia). Entretanto, o consumo energético do grupo Frutose foi
17,32% maior que o grupo controle (56,12±4,56 kcal), e semelhante ao grupo
Frutose+FM (Figura 13 E). Não houve distinções entre os grupos em relação
ao consumo hídrico (Figura 13G). Com relação ao percentual de consumo
energético de frutose relativo às calorias totais ingeridas pelo grupo Frutose
e Frutose+FM, também não houve diferenças (Figura 13F).
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Figura 13. Efeitos da suplementação com FM no consumo hídrico (mL),
alimentar (g) e energético (Kcal).
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Dados obtidos durante as quatro semanas do experimento. (A) Evolução ponderal;
(B) Área sob a curva do gráfico de evolução ponderal; (C) Circunferência de cintura
(D) Consumo alimentar; (E) Consumo energético; (F) Consumo energético a partir da
frutose; (G) Consumo hídrico. Valores expressam a média ± E.p.m. (n=9 por grupo).
Para gráfico de evolução ponderal foi utilizado Anova de duas vias seguida pelo teste
de Bonferroni. Para o restante das análises, a estatística foi realizada utilizando
ANOVA de uma via seguido do pós-teste de Tukey. #p<0,05 e ##p<0.01 vs. grupo
controle.

5.2.2 Perfil glicêmico, teste de resistência à insulina e análise
histomorfológica e histomorfométrica das Ilhotas de Langerhans
A próxima etapa do experimento foi avaliar o perfil glicêmico dos
animais. Ao se quantificar a glicemia em jejum nos diferentes grupos, foi
possível observar diminuição de 11,76% da glicemia sérica do grupo
suplementado com FM em relação ao que consumiu somente frutose,
demonstrando um efeito modulador da FM (Figura 14C). Ocorreu aumento
de glicemia de 21,94% nos parâmetros glicêmicos de animais que receberam
somente frutose e 7,33% nos animais do grupo Frutose+FM, quando
comparado ao grupo controle (87,47 ± 3,87 mg/dL).
A insulina sérica foi avaliada e realizado também teste de resistência à
insulina. Na figura 14A, é possível verificar aumento de glicemia do grupo
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Frutose nos tempos de 30 e 120 minutos, evidenciando distúrbios no
metabolismo de glicose, sendo confirmados por meio da observação do
gráfico de área sob a curva (Figura 14B). O grupo Frutose+FM demonstrou
um comportamento metabólico característico em resposta à administração de
insulina exógena, similar ao apresentado pelo grupo controle (Figura 14A).
Valores de insulina sérica também apresentaram diferenças
(Figura14D). A insulina sérica do grupo que recebeu FM assemelhou-se ao
controle (429,80± 12,4 pg/dL), mas foi 41,02% menor que o grupo Frutose,
que por sua vez, apresentou aumento de 139,20% comparado ao controle,
confirmando prejuízo no metabolismo glicídico e possibilidade de resistência
à insulina. Com relação aos pesos absolutos e relativos do pâncreas não foram
observadas diferenças entre os grupos (Figuras 14E e F).
Adicionalmente, foram realizadas análises histológicas no tecido
pancreático, com o intuito de observar a morfologia do tecido pancreático e
das ilhotas de Langerhans. Nesta análise foi possível verificar aumento do
tamanho das ilhotas de Langerhans no grupo que ingeriu somente frutose
(14H). Por meio do software Image J®, foi confirmado hipertrofia das ilhotas
(180% de aumento quando comparado ao controle; p<0,01). Animais que
receberam suplementação com FM apresentaram tamanho celular semelhante
ao controle (4.22±1,80 µm) e 149,78% menor que o grupo Frutose (Figura
14G).
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Figura 14. Perfil glicêmico, teste de resistência à insulina, peso do pâncreas,
análise histomorfológica e histomorfométrica das Ilhotas de Langerhans.
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(A) Teste de resistência à insulina e valores de glicemia obtidos a partir do sangue dos
animais em jejum e durante os tempos: t=0, t=30, t=60, t=90 e t=120 minutos do teste;
(B) Área sob a curva do gráfico do teste de resistência à insulina; (C) Glicemia de
jejum; (D) Insulina sérica; (E) Peso absoluto do pâncreas; (F) Peso relativo do
pâncreas; (G) Análise histomorfométrica de ilhotas de Langerhans (setas amarelas15 ilhotas por grupo) averiguadas com o auxílio do programa Image J®; H) Imagens
representativas do aspecto histológico do pâncreas e ilhotas em aumento de 100x e
400x. Valores expressam a média ± e.p.m. (n=9 por grupo). Para teste de resistência
à insulina foi utilizado Anova de duas vias seguida pelo teste de Bonferroni. No
restante das análises, a estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via seguido
do pós-teste de Tukey. #p<0,05 ##p<0,01 e ###p<0,001 vs grupo controle e *p<0,05
**p<0,01***p<0,001 vs. grupo Frutose.

5.2.3 Perfil lipídico
Após averiguação do perfil glicêmico, foi avaliado o perfil lipídico dos
animais. A partir dos dados obtidos é possível observar que a suplementação
com FM modulou o metabolismo de TGL e HDL quando comparado ao
grupo Frutose. Ratos que consumiram FM apresentaram TGL com valores
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semelhantes aos apresentados pelo grupo controle (106,30 ±33,87mg/dL)
(Figura 15A). Já o grupo Frutose obteve aumento considerável de TGL,
quando comparado à ambos os grupos (aumentos de 48,63% e 28,45%, em
relação ao controle e Frutose+FM, respectivamente).
Paralelamente, parâmetros de HDL também apresentaram diferenças
(Figura 15D). O grupo Frutose apresentou diminuição de valores de HDL,
como esperado, apresentando redução de 21,20% nas concentrações deste
marcador, quando comparado ao grupo controle (25,19±4,34 mg/dL). Em
contrapartida, o grupo Frutose+FM obteve resultado 22,20% maior de HDL
que o grupo Frutose.
Adicionalmente, foram calculados índices preditores de doenças
cardiovascular e resistência à insulina nos diferentes grupos experimentais.
O índice de Castelli e a Razão TGL/HDL (Figura 15E e 15F) também
demonstram o efeito protetor da FM. Valores de Índice de Castelli do grupo
Frutose +FM apresentaram-se 23,30% menores que o grupo Frutose,
aproximando-se de valores do grupo controle (1,86±0,29). O resultado deste
índice no grupo Frutose foi 21,61% maior que o grupo controle. A figura 15F
representa dados da relação TGL/HDL dos grupos experimentais. Os índices
do grupo que ingeriu FM foram 36,66% menores que os índices do grupo
Frutose. Este último por sua vez, apresentou valores 42,16% mais elevados
que o grupo controle (3,36±1,12). Valores de colesterol total e colesterol não
HDL não demonstraram diferenças entre os grupos (Figuras 15B e 15C,
respectivamente).
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Figura 15. Valores de lipídios séricos, Índice de Castelli e Razão TGL/HDL.
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.

5.2.4 Infiltração de lipídios e peroxidação lipídica no tecido hepático
Dietas ricas em frutose podem ocasionar acúmulo de lipídeos no tecido
hepático, além de induzir disfunções nesse órgão e promover peroxidação
lipídica. Os resultados apresentados na figura 16 revelam que os parâmetros
de TGL e colesterol no fígado dos animais do grupo FM permaneceram
semelhantes aos do grupo controle revertendo o prejuízo causado pelo
excessivo consumo de frutose (Figura 16A e 16 B). Por sua vez, o consumo
de frutose promoveu aumento de 89,83% nos triglicerídeos e de 22,94% no
colesterol hepático em relação ao controle, sendo que o grupo suplementado
com FM apresentou redução de 44,52% de TGL e 28,17% de colesterol
quando comparados ao grupo Frutose (Figura 16A e 16B).
A avaliação da dosagem de MDA por meio do teste de TBARS
(Substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico) (Figura 16C) é amplamente
utilizada como indicador de dano à membranas celulares e modificação
oxidativa em proteínas, tendo como marcador o MDA. Amostras de tecido
hepático de ratos que consumiram somente frutose revelaram 99,34% de
aumento de MDA em relação ao grupo controle (0,136±4,81 nmol/mg tecido)
sendo que a adição de FM na ração dos ratos resultou de uma maneira geral,
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em melhora do estresse oxidativo reduzindo a formação de MDA em
110,44%, quando comparado ao grupo Frutose, permanecendo com valores
próximos aos do controle.
A análise histológica dos órgãos corados por hematoxilina-eosina
complementa estes resultados (Figura 16F). Observa-se no fígado dos
animais tratados com frutose, hepatócitos dispostos na forma de placas
separadas por sinusóides sanguíneos irregulares. No grupo Frutose,
evidenciam-se áreas focais com múltiplos vacúolos lipídicos citoplasmáticos
pequenos e bem definidos, sendo caracterizados como manifestação
histológica de lipídeos intracitoplasmáticos, próximo à veia centro lobular
(seta vermelha), sem a mesma anormalidade nos demais grupos.
Adicionalmente, não houve diferenças nos pesos absolutos e relativos dos
órgãos entre os grupos (Figuras 16 D e E)
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5.2.5 Mensuração de enzimas hepáticas
O dano hepático pode ser mensurado pelas transaminases e fosfatase
alcalina no plasma. Os dados obtidos e apresentados na figura 17,
demonstram que animais que receberam frutose, bem como animais do grupo
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Frutose+FM não apresentaram diferenças nos níveis das enzimas AST e ALT
quando comparados ao grupo controle (figuras 17A e 17B). No entanto, a
figura 17C demonstra que o grupo frutose apresentou aumento (11,85%) da
enzima fosfatase alcalina em relação ao grupo controle (96,73±4,81mg/dL).
O grupo Frutose+FM por sua vez, demonstrou redução expressiva (15,54%)
de fosfatase alcalina comparado ao grupo que recebeu somente frutose (p<
0,001).
Figura 17. Enzimas hepáticas aspartato aminotransferase (AST), alanina
aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina (FAL).
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(A) Concentração de AST no soro; B) Concentração de ALT no soro; (C)
Concentração de FAL no soro. Valores expressam a média ± e.p.m. (n=9 por grupo).
A análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de uma via seguido do pós-teste
de Tukey. #p <0,05 vs. grupo controle e ***p<0,001 vs. grupo frutose.

5.2.6 Status de defesa antioxidante, capacidade antioxidante e níveis de
GSH hepáticos
A suplementação de frutose ocasionou resistência à insulina, aumento
de glicemia e da concentração de TGL séricos e hepáticos, além de
peroxidação lipídica, como exposto anteriormente. Estas alterações podem
induzir disfunções no fígado, relacionadas ao aumento de estresse oxidativo.
Neste contexto, foram avaliadas a ação da frutose e ação da FM sobre
defesas antioxidantes . A suplementação com FM elevou níveis de GSH em
64,32% (p<0.01), comparado ao grupo Frutose e em 50,37% em relação ao
grupo controle (p<0,01) (4,85±1,07 nmol/mg de tecido) (Figura 18A). Da
mesma forma, a quantificação de GPx obteve maiores valores no grupo
suplementado com FM, sendo semelhante ao controle (1,56±0,26 U/mg
proteína), mas diferente do grupo frutose, já que este último apresentou valor
reduzido de GPx quando comparado à ambos os grupos (Figura 18B).
Resultados de valores das demais enzimas (SOD e CAT, respectivamente
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figuras 18C e 18D), além do teste FRAP (Figura 18E) foram similares em
todos os grupos.
Figura 18. Concentraçoes de enzimas antioxidantes, GSH e capacidade
antioxidante através do teste FRAP no tecido hepático
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(A) GSH; (B) GPx; (C) CAT; (D) SOD; (E) Teste FRAP. Valores expressam a média
± e.p.m. (n=9 por grupo). A análise estatística foi realizada utilizando ANOVA de
uma via seguido do pós-teste de Tukey. ##p <0,01 vs. grupo controle. **p<0,01
e***p<0,01 vs. grupo frutose.

5.2.7 Perfil de tecido adiposo
A suplementação com frutose promoveu aumento do peso absoluto
do tecido adiposo visceral e epididimal do grupo Frutose (19A e 19C) com
diferença em relação ao grupo controle (p<0,05 para ambos os tecidos), mas
sem diferenças quanto ao grupo Frutose+FM. No entanto o peso relativo,
tanto do tecido adiposo visceral quanto do epididimal, foi similar entre os
grupos (Figura 19B e 19D).
Embora os valores ponderais relativos de tecido adiposo não tenham
apontado diferenças importantes, a análise histológica do tecido adiposo
epididimal demonstrou maior volume celular no grupo suplementado com
frutose, diferença esta que não ocorreu no grupo Frutose +FM (Figura 19E).
Corroborando este dado, a análise do tamanho da área dos adipócitos através
do software Adiposoft® confirmou esta diferença (Figura 19F). Valores de
área de adipócitos do grupo frutose foram 108% maiores que o grupo controle
(5.687±1,87). Animais que receberam FM apresentaram um tamanho menor
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de adipócitos em relação ao suplementado somente com frutose (59,64%),
ficando próximo de valores do controle.
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(A) Peso absoluto do tecido adiposo visceral; (B) Peso relativo do tecido adiposo
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adiposo epididimal; (E) Imagens representativas do aspecto histológico do tecido
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vs. grupo controle e ***p<0,01 vs grupo frutose.
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6 DISCUSSÃO
Os recursos naturais são fontes importantes de substâncias com grande
potencial bioativo, não só pela quantidade de espécies vegetais existentes,
mas principalmente pela variedade de metabólitos primários e secundários
por elas sintetizados e que tem potencial antioxidante em sistemas biológicos.
Os compostos bioativos presentes em extratos vegetais são conhecidos por
modularem perfil glicêmico, inflamação e adipogênese na SM, sendo a M.
oleifera uma planta amplamente estudada pela quantidade significativa destes
compostos (PESCHEL et al., 2006; VERGARA-JIMENEZ; ALMATRAFI;
FERNANDEZ, 2017).
A frutose é um adoçante muito utilizado pela indústria alimentícia como
edulcorante, presente principalmente na composição de refrigerantes.
Quando consumida em excesso, pode promover o desenvolvimento de um
perfil aterogênico e levar à obesidade e SM (ANGELIS et al., 2012).
Desta forma, o presente estudo descreveu o efeito da suplementação de
FM na ração de ratos jovens induzidos a desordens metabólicas através do
consumo de frutose, podendo contribuir com evidências experimentais acerca
da aplicabilidade da M. oleifera, sob a forma de farinha, na prevenção e
tratamento da SM e disfunções associadas, em suas primeiras manifestações.
Neste contexto, em um primeiro momento, foi produzido um extrato
metanólico com a FM e verificada avaliação quantitativa de compostos
fenólicos totais. Os dados obtidos apontaram cerca de 122,96 ± 0,18 mg de
EAG/g extrato.
Esta quantidade de compostos fenólicos encontrada apresentou-se mais
elevada que concentrações aferidas por outros autores, que utilizaram
diversos solventes para extração, sendo que a extração metanólica, é
considerada a melhor forma para extrair compostos fenólicos da M. oleifera.
A quantidade de compostos fenólicos do vegetal também é mais elevada, se
comparado à outras fontes vegetais destes compostos bioativos,
representando fonte importante de polifenóis.
Verma et al. (2009) relataram que o teor total de fenólicos nas folhas da
M. oleifera pode variar de 33,82 a 336,95 mg de EAG/g de extrato em
diferentes frações da mesma amostra, utilizando diferentes solventes. Sultana
et al. (2009) encontraram 103 mg de EAG/g em extração por metanol 100%.
Sreelatha et al. (2009) verificaram conteúdo de 45,81 mg EAG, mas em
extração aquosa. Jaiswal e colaboradores (2017) comparando quantidades de
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compostos fenólicos de M. oleifera e outros vegetais em extração por
diversos solventes, verificaram que a água destilada mostrou-se a extração
menos eficaz para obtenção de compostos fenólicos. Neste mesmo estudo, os
autores aferiram conteúdos de 52,61 ± mg de EAG/g para espinafre,73,56 ±
1,59 mg de EAG para o feno grego e 155,90 ± 1.62 mg de EAG para folhas
de M. oleifera em extrações metanólicas, demonstrando assim que a M.
oleifera pode ser fonte de compostos fenólicos, quando comparada à outras
espécies vegetais.
Fatores como a composição do solvente, tempo e temperatura de
extração, razão solvente/amostra e tratamento da amostra, possuem
influência significativa na eficácia de extração, refletindo na maior ou menor
recuperação dos compostos fenólicos (LIYANA-PATHIRANA; SHAHIDI;
ALASALVAR, 2006). Existem ainda outros fatores que podem influênciar
a quantidade de compostos fenólicos do extrato, como fatores agroclimáticos
específicos de cada região, sazonalidade, manuseio, processamento e
armazenamento pós-colheita (DE SOUZA et. al., 2010; SREELATHA;
PADMA, 2009).
Os compostos fenólicos presentes no extrato metanólico obtido a partir
da FM foram identificados por cromatografia líquida de alta eficiência
(CLAE). A partir dos dados obtidos foi possível identificar sete compostos.
O composto marjoritário presente no extrato foi a quercetina, seguido pelo
ácido protocatecuico e ácido clorogênico. Também foram encontrados em
menor teor ácido cafeico, ácido p-Cumarico, rutina e eriodictiol.
Os compostos fenólicos encontrados no extrato de FM, estão de acordo
com os resultados relatados por Atawodi e colaboradores (2010), que
identificaram além dos citados nesta pesquisa, rutina e kaempferol no extrato
da folha de M. Oleifera in natura coletada na Nigéria. Já Pari et al. (2007)
identificaram ácido cafeico, ácido p-cumárico e ácido ferúlico no extrato de
folha de M. oleifera coletadas na Índia. Helmy et al. (2017) analisando o
perfil de compostos fenólicos em extrato etanólico de FM, encontrou
predominantemente ácido p-hydroxibenzoico, ácido salicílico e ácido
protocatecuico.
Pesquisas demostram que o perfil de compostos fenólicos encontrado
em extratos de folhas de M. oleifera é geralmente complexo, muitos não
identificáveis nos estudos (RODRÍGUEZ-PÉREZ et al., 2015; NOUMAN et
al., 2016). Como já abordado anteriormente, o tipo de solvente e a
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metodologia utilizada na extração, podem ter influenciado nas quantidades e
tipo de compostos extraídos da FM (SREELATHA; PADMA, 2009).
Provavelmente, a maioria das ações biológicas e resultados encontrados
no presente trabalho foi atribuída à composição de compostos fenólicos
identificados na análise cromatográfica. Os efeitos antioxidantes e protetores
mais expressivos atribuídos aos polifenóis relacionam-se ao metabolismo da
glicose e dos lipídeos. Sendo assim, estes são considerados importantes na
diminuição de risco para desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2,
obesidade e SM (SANTOS et al., 2012; VONGSAK et al., 2013).
Os prováveis mecanismos de ação dos polifenóis citados no presente
trabalho baseiam-se na inibição da digestão e absorção de carboidratos,
estimulação da secreção da insulina pelas células pancreáticas, modulação da
produção hepática de glicose, ativação dos receptores de insulina, aumento
da absorção de glicose em tecidos periféricos sensíveis à insulina, inibição da
diferenciação e proliferação dos adipócitos e redução da inflamação crônica
(CHIVA-BLANCH; BADIMON, 2017; MEYDANI; HASAN, 2010).
Visto que os componentes fenólicos majoritários neste material vegetal
são os ácidos fenólicos e flavonoides, foi realizada a avaliação in vitro dos
efeitos antioxidantes do extrato de FM. Os dados obtidos no ensaio de DPPH
e FRAP demonstram que o extrato possui capacidade redutora e de sequestro
do radical DPPH. Os métodos mencionados são baseados em duas cinéticas
diferentes de reação, sendo relacionados à transferência de elétrons e
transferência de átomos de hidrogênio e podem ser considerados mecanismos
representativos de ação destes compostos antioxidantes, inibindo o estresse
oxidativo quer seja na inicialização, propagação ou terminação do processo
oxidativo, convertendo estes radicais a produtos mais estáveis (ALAM;
BRISTI; RAFIQUZZAMAN, 2013; DE SOUZA MARINHO DO
NASCIMENTO et al., 2017).
Devido ao seu metabolismo particular, o consumo de grande quantidade
de frutose aumenta a expressão proteica de várias subunidades da NADPH
oxidase (BETTAIEB et al., 2014). A NADPH oxidase é a principal fonte
enzimática de espécies reativas, principalmente em ambiente hiperglicêmico,
e sua ativação não controlada leva ao estresse oxidativo (HINK et al., 2001).
Sendo assim, conforme averiguado em resultados de testes in vivo e ex
vivo, presume-se que os compostos fenólicos presentes na FM provavelmente
promoveram ações protetoras relativas à lipotoxicidade e glicotoxicidade
expressas pelo metabolismo da frutose e inibiram estresse oxidativo, efeito
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este possivelmente atribuído aos flavonoides, devido à sua particular
estrutura química e aos ácidos fenólicos, caracterizados na avaliação dos
compostos (WU; YEN, 2005).
Diversos trabalhos estudaram a associação entre compostos fenólicos e
proteção à peroxidação lipídica (PISOSCHI; POP 2015; SHAHIDI, 2009).
Flavonoides são uma classe de compostos fenólicos que há muito tempo
vem sendo mencionados em pesquisas como potentes antioxidantes presentes
em plantas devido à sua estrutura química, número e posição dos grupos
hidroxila, grupos de conjugação e presença de elétrons na estrutura do anel.
(SORATA; TAKAHAMA; KIMURA, 1984). A quercetina, um flavonoide
expresso em grande quantidade na FM, tem sido relatada como uma
substância anti-inflamatória e que possui forte capacidade antioxidante,
podendo oferecer efeito protetor em diferentes tipos de células, tanto em
modelos animais como em células humanas. Particularmente, a quercetina
seqüestra radicais hidroxil e o ânion superóxido, envolvidos no dano tecidual,
inibe a xantina oxidase e a peroxidação lipídica, diminuindo agregação
plaquetária e oxidação do LDL e angiogênese, podendo oferecer proteção ao
consumo exacerbado de frutose (MURILLO; FERNANDEZ, 2017).
Em relação à quercetina também já foi demonstrado que ela é capaz de
diminuir a ativação de NADPH oxidase (DE ARAUJO et al., 2016), além de
promover aumento da atividade das enzimas SOD, catalase e GPx em
animais intoxicados com etanol, contribuindo para a diminuição de EROs
(MOLINA et al., 2003). Mostrou também potencial para redução da
hiperlipidemia e a aterosclerose em coelhos alimentados com dieta rica em
gordura e colesterol (KAMADA et al., 2005). Um efeito particular da
quercetina é melhorar a capacidade antioxidante de tecido hepático e adiposo,
verificada em modelos animais de indução à SM ou obesidade, diminuindo
efeitos adversos do metabolismo lipídico e glicêmico alterado nestes animais.
Efeito este que provavelmente protegeu os animais suplementados com FM
no presente trabalho, dos efeitos adversos do consumo de frutose (AGUIRRE
et al., 2011).
O modelo experimental de indução de SM com frutose em ratos, conduz
os animais à RI com perfil metabólico muito similar ao da SM observada em
humanos (MAMIKUTTI et al., 2014). A adição de 20% de frutose à água de
beber dos animais simula o consumo de refrigerantes por adolescentes e
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crianças, cerca de 600 mL de refrigerante por dia (MOTOYAMA et al., 2010;
MUHAMMAD et al., 2019; NSEIR; NASSAR; ASSY, 2010).
Neste contexto, o presente estudo explorou os efeitos da ingestão de
frutose por ratos Wistars jovens durante 4 semanas, com intuito de mimetizar
as alterações metabólicas iniciais induzidas pelo consumo deste edulcorante
e o possível efeito protetor da FM.
O ganho de peso corporal é reconhecido como um dos principais efeitos
nocivos visíveis do consumo de doses extra fisiológicas de frutose em vários
estudos realizados em modelos animais e humanos (JÜRGENS, 2005;
TAPPY, 2010). No entanto, os dados obtidos nesta pesquisa, demostraram
que após 28 dias de experimentação, não foi possível observar diferenças ou
alterações no peso corporal entre os grupos experimentais. Em parte, isto
pode estar relacionado com o tempo de administração da dieta, ao percentual
de frutose, bem como a idade dos animais empregados no estudo, sendo que
provavelmente o prejuízo metabólico do consumo de frutose relativo ao
aumento de peso, não tenha tido tempo de se manifestar.
A literatura dispõe de resultados discrepantes em relação a aumento de
peso corporal e consumo de frutose. Dupas et al. (2017), também não
encontraram associação entre frutose e aumento de peso em ratos jovens
durante ensaio de 3 semanas, adicionando 20% de frutose à água de beber. Já
Goss et al. (2018) observaram aumento de massa adiposa e peso, utilizando
suplementação de frutose a 10% em ratos Wistar, durante 60 dias. De Castro
et al. (2013), realizando experimentos com dieta rica em frutose em ratos
Wistar, verificaram que a frutose é muito mais eficaz no aumento de peso em
ratos adultos do que em ratos jovens.
Malik et al ( 2013) em uma revisão e meta-análise de estudos de coorte
e randomizados relacionando refrigerantes e ganho de peso em crianças e
adultos, verificaram que em 7 estudos de coorte com 174.252 participantes,
um aumento de 1 porção ao dia de refrigerante foi associado a um ganho de
peso adicional de 120g após 1 ano de consumo. Embora esta estimativa
pareça modesta, o ganho de peso na população em geral é gradual e ocorre
ao longo de décadas.
A ingestão diária de alimentos e líquidos pelos grupos experimentais foi
mensurada durante as 4 semanas de tratamento. Deve-se aqui evidenciar que
tanto animais do grupo Frutose como do grupo Frutose+FM, consumiram
quantidades menores de ração que o grupo controle, sendo que ambos os
grupos experimentais ingeriram mais calorias, mas o consumo do grupo
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Frutose foi estatísticamente relevante. Este dado já era esperado, pois
trabalhos que estabeleceram metodologias de indução de SM com frutose,
verificaram que o consumo de líquido adoçado com este monossacarídeo,
está relacionado à diminuição do consumo de ração em animais, levando,
talvez, à menor ingesta de alguns nutrientes (MAMIKUTTI et al., 2014).
Corroborando resultados deste trabalho, Castro et al. (2015) induziram ratos
Wistar à RI com 10% de frutose e também verificaram menor consumo
quantitativo de alimento, mas ingesta energética superior a outros grupos.
Outros pesquisadores também encontraram menor consumo de alimento por
animais suplementados com água e frutose. Entretanto, assim como no
presente trabalho, esses mesmos animais apresentaram ingesta calórica maior
ou igual ao grupo controle (GIRARD et al., 2005; GOSS et al., 2018;
MOTOYAMA et al., 2010). Estes dados mostram que as calorias adicionais
fornecidas como bebida, foram compensadas por uma diminuição respectiva
na ingesta de alimentos (RODIN; REED; JAMNER, 1988). No entanto, este
mecanismo ainda não está elucidado.
Em humanos, o comportamento relativo à diminuição de ingesta
alimentar concomitantemente ao consumo de frutose parece semelhante.
Recente experimento feito com 82 homens obesos, consumindo 75 g de
frutose ao dia na forma de sucos junto à dieta habitual, demonstrou
diminuição da ingesta de outras bebidas e alimentos e incremento na
adiposidade abdominal (TASKINEN et al., 2017). Já a menor ingesta de
alimentos do grupo FM, provavelmente foi atribuída a composição rica em
fibras da M. oleifera. As fibras também diminuem densidade calórica, pela
sua capacidade em reter água e diminuir a absorção de macronutrientes,
principalmente ácidos graxos no intestino, além da redução da velocidade de
esvaziamento gástrico (CATALANI et al., 2003).
Embora o aumento do consumo de frutose como açúcar de adição tenha
atualmente um impacto de mais de 400 kcal por dia, o que corrobora os dados
epidemiológicos atuais sobre obesidade, o efeito da frutose parece ser em
parte independente do aumento da massa corporal (JANEVSKI et al., 2012).
Há necessidade de considerar outros fatores, como o distinto metabolismo
energético deste carboidrato, que provoca mudanças na composição corporal,
principalmente acúmulo de gordura hepática e visceral (ZAMAN et al.,
2011). Este acréscimo calórico observado neste trabalho, poderia em um
período de suplementação mais longo, causar adversidades metabólicas como
aumento da adiposidade abdominal, característica do consumo de frutose.
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Já é bem estabelecido que a frutose é uma molécula de açúcar altamente
lipogênica, que em excesso, desencadeia o acúmulo de TGL e ácidos graxos
livres nos tecidos hepáticos através da lipogênese de novo bem como no
sangue circulante (STANHOPE, 2016), provocando incremento na síntese e
exportação de VLDL, gerando dislipidemia e RI (GARMENDIA-LORENA,
2017).
Os resultados obtidos na presente pesquisa demonstraram que a dieta
rica em frutose administrada à ratos jovens por quatro semanas, promoveu
aumento de TGL séricos, sendo este aumento significativo em relação ao
grupo controle, comprovando dados da vasta literatura sobre o consumo de
frutose (BOTEZELLI et al., 2012; DE CASTRO et al., 2013). Houve também
redução significativa de HDL, confirmando o perfil aterogênico e refletindo
o aumento de TGL. Em relação ao colesterol total e colesterol não HDL não
houve variações de valores entre os grupos, provavelmente devido ao curto
tempo do experimento.
Do mesmo modo que este trabalho, Rault-Nania e colaboradores (2008)
verificando ação da inulina em ratos submetidos à dieta com frutose para
indução de SM, constataram valor de colesterol igual ao controle, mas com
marcante trigliceridemia. Contrariamente aos nossos achados, alguns estudos
evidenciaram também aumento no colesterol total (KELLEY et al., 2004).
No entanto, os efeitos da frutose sobre o metabolismo do colesterol total não
estão bem claros (GIRARD et al., 2006).
Vários estudos controlados randomizados avaliaram o efeito metabólico
de dietas com alto teor de frutose a curto prazo, sendo que um achado comum
à todos foi a maior concentração de lipídios séricos em jejum e também
elevada concentração de lipideos pós-prandiais (LOWNDES et al., 2014;
ROSSET et al., 2016; STANHOPE et al., 2013). Em estudos de curto prazo
em jovens adultos, foi demonstrado que o consumo de frutose aumentou as
concentrações de TGL pós-prandiais dentro de 24h, o que sugere que a
hipertrigliceridemia pós-prandial é a primeira perturbação metabólica
associada ao consumo de frutose (TEFF et al., 2004)
Os valores registrados de índices aterogênicos do grupo Frutose
confirmaram o impacto negativo da dislipidemia induzida pela frutose no
sistema cardiovascular de ratos jovens. Ambos os índices aterogênicos
apresentados pelo grupo frutose foram elevados e superiores aos outros
grupos.
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De forma contrária, a inclusão de FM na ração dos ratos, normalizou
TGL e índices aterogênicos, o que pode dar suporte à atividade
cardioprotetora da M. oleifera. Jain et al. (2010) também observaram redução
de TGL e de colesterol total e aumento de HDL em ratos hiperlipidemicos
tratados com extrato metanólico das folhas da M. Oleifera. Este resultado
também está de acordo com Bais et al. (2014), que registraram redução de
índices aterogênicos na administração de extrato metanólico de folhas de M.
oleifera a ratos dislipidêmicos. Outro estudo realizado com coelhos
alimentados com dieta hipercolesterolêmica e tratados com extrato aquoso de
folhas de M. oleifera durante 4 meses, apontaram valores de TGL, colesterol
total e LDL significativamente diminuídos nos animais.
Embora existam poucos estudos em humanos, algumas pesquisas
demonstraram os benefícios potenciais do uso M. oleifera para o tratamento
da dislipidemia. Um estudo com 35 pacientes diabéticos tipo 2 mostrou que
o consumo de 4,6 g de M. oleifera na forma de comprimidos, por 50 dias, foi
capaz de aumentar HDL sérico e diminuir o colesterol total (NAMBIAR et
al., 2010).
A suplementação de M. oleifera no presente estudo, mesmo na forma de
farinha (grande parte dos estudos relacionados à M. oleifera são na forma de
extratos) promoveu melhora do perfil lipídico, provavelmente devido às
fibras constituintes da planta (MOYO et al., 2011), e a seus componentes
fenólicos. Os compostos fenólicos apresentam atividade biológica redutora
dos lipídios plasmáticos, devido à regulação positiva da expressão do
receptor LDL (KUHN et al., 2004), inibição da síntese lipídica hepática e
aumento na eliminação do colesterol via ácidos biliares (atividade comum às
fibras) (DEL BAS et al., 2005). Esta atividade hipolipidêmica da FM, talvez
possa ainda ser creditada ao ômega 3 presente nas folhas, verificado em
análises bromatológicas anteriores realizadas por outros pesquisadores
(ATTAKPA et al., 2017; MOYO et al., 2011).
O resultado relativo à manutenção de concentração sérica de HDL do
grupo Frutose + FM, semelhantes ao grupo controle, sugere possível aumento
da biossíntese de HDL no fígado. Renaud et al. (1999) relataram que os
flavonóides elevam a biossíntese de HDL no fígado.
Valores de de colesterol e TGL intra-hepáticos também apresentaramse elevados no grupo frutose, com diferença em relação à ambos outros
grupos. Com base no resultado da mensuração de colesterol e TGL hepáticos,
foram realizadas análises histológicas do fígado dos animais. De acordo com
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as evidências macroscópicas, os dados obtidos em animais do grupo frutose
revelaram início de deposição de pequenas vesículas lipídicas, próximo à veia
centro-lobular. Estas alterações não foram evidenciadas no grupo controle e
grupo Frutose+FM, os quais apresentaram histolgia hepática normal e
conservada, mostrando desta forma a possibilidade de um efeito protetor da
FM sobre deposição lipídica hepática induzida pela frutose.
O acúmulo de lipídeos intra-hepáticos dos ratos do presente trabalho,
deve ter sido relacionado à desequilíbrio entre a síntese, exportação e betaoxidação de TGL no fígado, levando à deposição ectópica de lipídeos, típicas
do consumo exacerbado de frutose. A deposição lipídica ectópica induzida
pela frutose é atribuída à ativação do fator de transcrição ChREBP e
SREBP1c, que ocorre durante o metabolismo deste monossacarídeo, sendo
que estes fatores de transcrição regulam a expressão de várias enzimas
responsáveis pela síntese de ácidos graxos. Este acúmulo ainda pode
contribuir para formação de AGEs e elevação do estresse oxidativo
(JANEVSKI et al.,2012).
Lê et al. (2009) administraram uma dieta rica em frutose (3,5g/Kg/dia,
35% do total de calorias diárias) por 7 dias a 16 homens saudáveis com
antecedentes familiares de diabetes tipo 2 e 8 homens sem antecedentes
(controle) e concluíram que a dieta rica em frutose aumentou os lipídios intrahepáticos e intramiocelulares, verificados através de espectroscopia por
ressonância magnética nos dois grupos, sendo que no grupo com
antecedentes familiares, os níveis de TGL aumentaram 35% e a
sensibilidade à insulina diminuiu em 27%. Armutcu et al., (2005) ao
estudarem ratos Wistar machos alimentados durante 10 dias com frutose a
10%, tendo como veículo a água, observaram esteatose hepática, mas sem
inflamação e fibrose.
A suplementação dos ratos com FM não permitiu elevação de colesterol
e TGL intra-hepáticos, sendo que os valores foram normalizados,
demonstrando ação hepatoprotetora da planta. Presumidamente os
constituintes fenólicos existentes na FM, principalmente ácidos fenólicos,
modularam o metabolismo hepático de lipídeos dos ratos do grupo
Frutose+FM (STOHS, S. J.; HARTMAN, 2015).
Jain et al. (2010) verificando atividade hipolipidêmica da M. oleifera,
aferiram que a atividade da enzima HMG-Co-A redutase pode ser deprimida
pelo extrato metanólico da planta. Camundongos C57BL/6L alimentados
com extrato de M. oleifera apresentaram expressão significativamente
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aumentada de PRDM16 e PGC-1α, reguladores transcricionais que
incrementam lipólise e termogênese (WATERMAN et al, 2015).
As folhas de M. oleifera são ricas em ácido clorogênico e quercetina. O
ácido clorogênico e os análogos do ácido hidroxicinâmico (ácido cinâmico e
ácido ferúlico) regulam positivamente a AMPK, um sensor chave do
metabolismo energético, resultando em aumento na oxidação de ácidos
graxos (BRUCKBAUER; ZEMEL, 2014).
A atividade funcional da quercetina já foi descrita anteriormente, sendo
que esta também melhora sinalização da AMPK e atua na eliminação de
radicais livres, modulando processos mitocondriais (LEIHERER et al., 2016
No presente estudo, os parâmetros metabólicos glicêmicos e
insulinêmicos de ratos alimentados com frutose, confirmaram um estágio
inicial de RI, verificados no ensaio de resistência à insulina. A glicemia do
grupo Frutose ficou mais elevada e persistente durante todo o tempo do teste,
sendo que o comportamento glicêmico nos primeiros 30 minutos do teste,
caracteriza de forma mais efetiva a RI (ABDUL-GHANI et al., 2007). A
alteração da sensibilidade à insulina apresentada no teste de resistência à
insulina relacionou-se à sensibilidade principalmente do músculo e tecido
adiposo, uma vez que a captação de glicose pelo fígado é independente da
ação da insulina e que o bolus de insulina aplicado no teste, apresenta
atividade inibitória da gliconeogênese hepática (KOWALSKI; BRICE 2014).
Valores mais elevados de insulina sérica e glicemia de jejum
apresentados pelo grupo Frutose, confirmam a possibilidade de RI. O grupo
que ingeriu FM apresentou valor de insulina semelhante ao grupo controle, e
menor em relação ao grupo Frutose. Infelizmente não existem parâmetros
para comparação de valores bioquímicos, mas a randomização pode atenuar
esta diferença.
Configurou-se neste trabalho acúmulo de TGL hepáticos e aumento de
TGL séricos no grupo que ingeriu frutose, conforme relatado anteriormente,
sendo que este efeito adverso do consumo de frutose, pode ter causado RI
hepática e muscular nos ratos. A literatura confirma que se houver maior
disponibilidade de ácidos graxos em detrimento da capacidade de oxidação
celular, ocorrerá deposição de lipídios ectópicos, um dos principais fatores
etiológicos da RI, com consequente aumento da gliconeogênese e exportação
de mais lipídeos, que poderão causar RI sistêmica (LIM et al., 2010).
Lipídeos e seus intermediários metabólicos podem causar ativação do fator
de transcrição FOXO1 no fígado, gerando hiperglicemia através da
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gliconeogênese e também interrupção da translocação do transportador de
glicose GLUT 4 para a membrana, no tecido músculo-esquelético (ERION;
SHULMAN, 2010).
Pagliassoti et al. (1996), verificando mecanismos fisiológicos iniciais
da RI em ratos alimentados com sacarose (composta por glicose e frutose)
após 2 semanas, observaram que a deposição lipídica e RI hepática
instalaram-se rapidamente, sem alterações na sensibilidade à insulina extrahepática (GEIDL-FLUECK, B.; GERBER, 2017). Crescenzo et al. (2018)
pequisando as primeiras manifestações de RI em ratos jovens e adultos após
dieta rica em frutose durante 30 dias, concluiram que este evento somente
ocorreu em ratos jovens, pela diminuição da ativação do receptor de insulina
IRS1 e IRS2 e Akt. Os autores creditaram a RI hepática ao aumento de
ceramidas no fígado de ratos jovens, não sendo encontrado este metabólito
em ratos adultos. Corroborando estudos em animais, pesquisas feitas em
humanos também verificaram o comportamento deletério da frutose. Lê et al.
(2009) submeteram 16 jovens durante 7 dias à uma dieta de rica em frutose
(3,5 g/kg) e verificaram aumento de deposição lipídica ectópica no fígado e
músculos, aumento de TGL e diminuição de sensibilidade à insulina hepática.
A suplementação com FM durante 4 semanas parece ter oferecido
efeito protetor à RI e hiperglicemia, pois este grupo, embora tenha
apresentado glicemia mais elevada que o grupo controle, demonstrou
diferença em relação ao grupo Frutose e comportamento no teste de
resistência à insulina próximo da homeostase, provavelmente devido à
inibição de enzimas gliconeogênicas pelos ácidos fenólicos e taninos
presentes na planta ou a inibição de enzimas digestivas. Outra possibilidade
são os efeitos fisiológicos associados às fibras, responsáveis pela redução na
resposta glicêmica (YANAI et al., 2014). Ainda, a presença de proteínas
denominadas “insulina-like” já investigadas em folhas de M. oleifera, podem
exercer um efeito hipoglicêmico, através da ação mimética seletiva da
insulina, conforme já relatado por outros autores (LÓPEZ et al., 2018;
PAULA et al., 2017).
Destacando o potencial hipoglicemiante de M. oleifera, as folhas
constituem os órgãos que são mais citados na literatura com respeito a essa
propriedade farmacológica (JAISWAL et al., 2009; TENDE et al., 2011).
Trabalhos realizados com M. oleifera demonstram que compostos
presentes na planta como ácidos fenólicos podem atuar aumentando a
captação de glicose e a síntese de glicogênio e assim, podem melhorar os
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perfis glicêmicos e lipidêmicos (VERMA; SINGH, MISHRA, 2013;
VINAYAGAM; JAYACHANDRAN; XU, 2016). Uma das hipóteses
propostas para explicar a ação dos ácidos fenólicos sobre o metabolismo da
glicose se deve ao papel da inibição da enzima glicose-6-fosfatase, que é
responsável por catalisar a etapa final da glicogenólise e gliconeogênese, fato
este que promove redução da liberação hepática de glicose (HEMMERLE et
al., 1997). Bassoli e colaboradores (2008), por meio de ensaio in vitro,
confirmaram os efeitos inibitórios do ácido clorogênico na atividade da
glicose-6-fosfatase. Outra proposta para diminuição da glicemia seria a
inibição de enzimas digestivas α-amilase e sacarase intestinal por compostos
fenólicos em geral presentes na FM, especialmente por flavonóides e taninos
(AUGUSTIN et al., 2011).
Em ratos diabéticos induzidos por estreptozotocina, o extrato aquoso de
folha de M. oleifera controlou os níveis plasmáticos de glicose em jejum,
glicose pós-prandial, hemoglobina glicada e aumentou a tolerância oral à
glicose (JAISWAL et al., 2009). Um estudo com 46 indivíduos, portadores
de diabetes mellitus tipo 2, tratados com 8g/dia de pó de folhas de M. oleifera
por 40 dias, demonstrou que houve redução de 28% e 26% na glicemia de
jejum e pós-prandial respectivamente, quando comparados ao grupo controle.
Além disso, houve redução de colesterol total, triglicerídeos, LDL e VLDL
(KUMARI, 2010). Ainda Waterman et al. (2015) forneceram dieta
hiperlipídica à camundongos 57BL / 6L e trataram com extrato concentrado
de M. oleifera, sendo que o tratamento diminuiu a expressão proteica da
fosfoenolpiruvato carboxiquinase e da glicose 6-fosfatase, enzimas
envolvidas na gliconeogênese. Os autores relacionaram a ação aos
isotiocianatos presentes no extrato.
Durante a RI, a expansão da massa celular das ilhotas de Langenhans é
considerada uma resposta ao aumento da demanda de insulina, resultado da
resistência celular a este hormônio, para possibilitar maior secreção de
insulina, numa tentativa de compensar a reduzida captação de glicose e
normalizar a glicemia (BONORA, 2008; RAFACHO et al., 2010).
A partir da análise histológica do pâncreas e mensuração de área das
ilhotas dos animais, observou-se aumento morfométrico no grupo frutose,
confirmando possibilidade aferida pelo teste de resistência à insulina, não
sendo observadas alterações no grupo Frutose+FM. Presume-se desta forma
a partir dos dados obtidos, que os animais tratados com frutose estão em
início de processo de RI e a FM protegeu as células pancreáticas dos ratos do
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grupo Frutose +FM, possivelmente devido à fatores relacionados à melhora
no metabolismo de glicose, já relatados anteriormente. Pokrywczynska et al.
(2014) também verificaram expansão de ilhotas pancreáticas em ratos
alimentados com frutose, com morfologia comprometida e disfunção
tecidual.
O metabolismo hepático relativo ao consumo de quantidades excessivas
de frutose apresenta disfunções oxidativas importantes já relatadas na
literatura, advindas do intenso fluxo de carbonos no fígado e acúmulo de
lipídeos (COZMA et al., 2012), sendo que a mensuração da atividade do
sistema antioxidante endógeno pode fornecer uma imagem clara do dano
oxidativo (PAL et al., 2011). Para verificação da ação pró-oxidante
promovida pelo metabolismo de frutose e a ação antioxidante exercida pela
FM, realizou-se quantificação da atividade das enzimas antioxidantes SOD,
CAT e GPx e também GSH no tecido hepático. Além disso, foi quantificado
marcador de peroxidação lipídica, MDA.
Um dos principais ensaios que avalia o dano causado pela peroxidação
lipídica é o TBARS, onde o MDA, um produto de lipoperoxidação de ácidos
graxos poli-insaturados da membrana celular, reage com o ácido
tiobarbitúrico, podendo ser estimado por meio de espectrofotometria. A
avaliação do MDA no tecido hepático fornece evidências indiretas sobre a
oxidação do LDL. (BARRERA et al., 2018; NOEMAN et al., 2011).
Verificou-se no fígado dos ratos do grupo frutose, aumento da
peroxidação lipídica e diminuição de GPx. O aumento de MDA hepático,
reflete elevação do estresse oxidativo nesse grupo experimental, e vai de
encontro a concentrações de TGL e colesterol hepáticos apresentadas por este
grupo, aliado a valores elevados de glicemia. Já a redução de GPx tem
correlação com aumento de MDA, já que esta enzima atua na redução de
peróxido de hidrogênio e radicais lipídicos (LU, 2013).
De acordo alguns autores, o contexto dislipidêmico, caracterizado
principalmente pela deposição de gordura hepática, aumenta em paralelo ao
estresse oxidativo. O acúmulo de lipídios hepáticos sobrecarrega a cadeia
transportadora de elétrons mitocondrial, que por sua vez leva ao aumento de
EROs e produtos da peroxidação lipidica. O aumento desses mediadores
prejudica a função mitocondrial e reduz a β-oxidação de lipídios,
promovendo ainda a maior deposição lipídica hepática a partir desse ciclo
vicioso (KOEK; LIEDORP; BAST 2011; TAKAKI; KAWAI;
YAMAMOTO 2013). A hiperglicemia, advinda da RI hepática e muscular,
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também aumenta a produção de espécies reativas, principalmente do ânion
superóxido, promovendo produção de AGEs, ativação da PKC e da NADPH
oxidase, ocorrendo geração de mais estresse oxidativo (BROWNLEE, 2005;
BROWNLEE, 2001; PANG et al., 2011).
Os valores de MDA hepáticos do grupo que ingeriu FM foram menores
que o grupo frutose e semelhantes ao grupo controle, caracterizando menor
peroxidação lipídica, sendo que os níveis de GPx permaneceram próximos ao
controle. A concentração GSH por sua vez, foi maior que o grupo frutose e
inesperadamente superior ao grupo controle e presumidamente manteve as
concentrações de GPx.
A atividade da FM relativa à conservação de concentrações de GPx,
sugere que o tratamento sustentou as defesas contra o peroxidação lipídica e
excesso de EROs, exercendo efeito terapêutico nas disfunções iniciais
provocadas pelo consumo de frutose, diminuindo o estresse oxidativo e
provavelmente, o dano hepático, sendo que a diminuição de conteúdo lipídico
e redução de glicemia, também determinaram este resultado, como
consequência do menor estresse oxidativo imposto à este orgão. As
concentrações hepáticas de GSH neste grupo também permaneceram mais
elevadas que os outros grupos experimentais, fato este que possivelmente
manteve as concentrações de GPx elevadas. Os resultados apresentados
indicam que esta planta talvez eleve a biossíntese de GSH, ou reduza estresse
oxidativo levando à uma menor degradação de GSH, consequência provável
da presença de polifenóis na FM, principalmente flavonoides. As
concentrações aumentadas de GSH também podem indicar aumento na
atividade da glutationa redutase, embora não mensurada neste trabalho,
convertendo GSSG em GSH (ZHU et al., 2012), sendo que a síntese “de
novo” da glutationa ocorre principalmente no fígado (JEFFERIES et al.,
2003).
Polifenóis são mediadores da produção endógena de GSH, via ativação
do fator de transcrição Nrf2, que leva também ao aumento da transcrição dos
genes de defesas enzimáticas como forma de atenuar os efeitos deletérios
causados pelas EROs. A indução da GSH hepática por agentes fitoquímicos
dietéticos in vivo tem sido demonstrada em diversos estudos (RAVI et al.,
2004; CODOÑER-FRANCH et al., 2008). Os flavonoides, principalmente a
quercetina, são antioxidantes efetivos devido à suas propriedades
seqüestrantes de radicais livres e por quelar íons metálicos, protegendo assim
os tecidos dos radicais livres e da peroxidação lipídica (KAHRAMAN et al.,
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2003). A propriedade antioxidante é direcionada sobre o radical hidroxil e o
ânion superóxido, que são espécies altamente reativas envolvidas na iniciação
da peroxidação lipídica, prevenindo também a glicação de proteínas
(GALATI et al., 2002; HYUN et al., 2016).
Da mesma forma que esta pesquisa, Verma e colaboradores (2009)
também obtiveram valores estatisticamente menores de MDA e maiores
valores de GSH no fígado de ratos que foram induzidos ao diabetes e tratados
com extrato metanólico de M. oleifera. O efeito antioxidante da FM também
foi observado em pesquisa com humanos. Uma pesquisa com 60 mulheres na
pós-menopausa mostrou que a suplementação com FM durante 3 meses
diminuiu significativamente os níveis séricos de MDA, gerados por
peroxidação lipidica, e aumentou os níveis de SOD e GPx, marcadores que
traduzem as propriedades antioxidante da planta (KUSHWAHA, S.;
CHAWLA, P.; KHURANA, 2012).
É conhecido que as transaminases (ALT e AST) são indicadores
sensíveis de dano hepático, ou seja, quando se apresenta uma lesão hepática,
há elevação dos níveis de ambas as enzimas, sendo que a ALT se eleva mais
do que a AST se a lesão for unicamente hepática (YANG et al., 2018). Diante
disto, foi avaliado o perfil das enzimas AST e ALT dos ratos, bem como a
mensuração da fosfatase alcalina.
Os dados obtidos demonstraram que a frutose não foi capaz de
promover alterações nos níveis de AST e ALT séricos dos animais, quando
comparados ao grupo controle. Goessling et al. (2006) em um estudo de
coorte, verificaram associação entre os níveis de ALT e a incidência de SM
num período de vinte anos de acompanhamento. Os autores concluíram que
níveis de ALT dentro dos parâmetros normais não significa isenção total de
prejuízo hepático, já que mesmo que esta enzima permaneça em níveis
aceitáveis, podem estar ocorrendo alterações histológicas importantes neste
órgão. Dados da literatura reportam que mesmo pacientes ou animais de
experimentação com valores normais de AST e ALT podem apresentar danos
hepáticos, como por exemplo esteatose hepática (MAMIKUTTI et al., 2015).
Embora não tenha ocorrido alterações nas enzimas AST e ALT, o
consumo de frutose provocou aumento significativo na fosfatase alcalina do
grupo frutose, quando comparado ao grupo controle, o que pode indicar um
princípio de dano hepático. O aumento da atividade da fosfatase alcalina é o
resultado de maior síntese dessa enzima pelas células que revestem os
canalículos biliares, geralmente em resposta à colestase, podendo estar
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associados à acúmulo intra-hepático de ácidos biliares e ser biomarcador de
dano hepático (PERTICONE et al., 2015). O grupo Frutose+FM manteve
parâmetros de fosfatase alcalina semelhantes ao controle, comprovando
efeito protetor dos compostos bioativos, já aferido em ensaios de atividade
antioxidante neste trabalho.
Em roedores, o tecido adiposo da região mesentérica é amplamente
citado como análogo ao tecido adiposo intra-abdominal humano, tanto na sua
localização como na atividade metabólica, atuando como glândula endócrina
ativa (CHUSYD et al., 2016). Já é bem esclarecido que o tecido adiposo
visceral hipertrofiado secreta adipocinas e citocinas inflamatórias, que
podem promover inflamação e danos oxidativos e também provocar RI
(NSEIR; NASSAR; ASSY, 2010; REILLY; SALTIEL, 2017). Pesquisas
demonstram o impacto da frutose no desenvolvimento da obesidade
abdominal, comprovado em roedores e humanos (STANHOPE et al.,2016;
ZUBÍRIA et al., 2013).
Neste contexto, dados relativos ao peso absoluto de gordura visceral e
epididimal do grupo Frutose foram mais elevados que o controle, mas valores
de peso relativo destes tecidos não foram diferentes entre os tratamentos.
Embora não tenha ocorrido diferenças ponderais, sabe-se que a disfunção no
tecido adiposo não está somente correlacionada com a hiperplasia, mas
também com a hipertrofia do adipócito. Adipócitos hipertrofiados são menos
responsivos à insulina, secretam mais leptina e citocinas pró-inflamatórias e
menos adiponectina, conduzindo à uma inflamação crônica de baixo
grau (BONZÓN-KULICHENKO et al., 2018).
Embora não tenha sido observado aumento de peso do tecido adiposo
dos grupos experimentais, dados histológicos do tecido adiposo do grupo
Frutose demonstraram hipertrofia dos adipócitos, em comparação com os
demais grupos, fato este confirmado pela mensuração da área celular.
É válido salientar que o aumento do volume do adipócito associado a
ingestão de frutose não se baseia somente na quantidade de calorias ingeridas,
mas sim no metabolismo particular da frutose. (RUTLEDGE; ADELI, 2007).
A hipertrofia celular de adipócitos de ratos do grupo Frutose pode ser
explicada, pelo menos em parte, devido ao aumento das concentrações
circulantes de TGL deste grupo, uma vez que a hipertrigliceridemia pode
promover deposição de gordura no tecido adiposo visceral, como
demonstrado por outros autores (STANHOPE; HAVEL 2008; BOCARSLY
et al., 2010). A hipertrofia do adipócito possivelmente reflete a redução da
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atividade da AMPK no tecido adiposo, ocasionada pela frutose. Em
adipócitos, a AMPK inibe enzimas e fatores de transcrição lipogênicos e
favorecer a oxidação de ácidos graxos através da redução da formação de
malonil-CoA, um precursor lipídico que tem efeito inibitório sobre o
transporte de ácidos graxos para matriz mitocondrial via cartinina palmitoil
transferase 1 ( CPT-1) (ROSSMEISL et al., 2004).
Ainda, alguns autores defendem a efetividade da frutose sobre a
diferenciação, hipertrofia e hiperplasia de adipócitos (ZUBIRIA et al., 2016)
e também sobre a redução na taxa de oxidação de gordura (COX et al., 2012).
Durante aumento de adiposidade abdominal, em um primeiro momento
ocorre a hipertrofia dos adipócitos, seguida pela hiperplasia destes
(QUEIROZ et al., 2008). Esta observação reforça resultados deste trabalho,
caracterizando-se a hipertrofia observada nos adipócitos dos ratos do grupo
Frutose, o estabelecimento inicial de disfunção metabólica no tecido adiposo.
A presença de grande quantidade de EROs no citoplasma de pré-adipócitos
está relacionada a aceleração da diferenciação de adipócitos através da
expressão de genes adipogênicos em resposta ao estresse oxidativo (TELLES
et al., 2014).
O volume celular dos adipócitos dos ratos do grupo Frutose +FM
permaneceu similar ao volume celular do grupo controle. As atividades
antioxidantes e hipolipidêmicas dos polifenóis presentes na FM
provavelmente inibiram o estresse oxidativo, atividade esta já averiguada no
presente trabalho. Estes compostos podem ser doadores de hidrogênio e
elétrons, reduzir quantidades de EROs e assim inibir a expressão de genes
adiopogênicos e a diferenciação de adipócitos.
As folhas de M. oleifera também são ricas em ácido clorogênico. O
ácido clorogênico e os análogos do ácido hidroxicinâmico (ácido cinâmico e
ácido ferúlico) regulam positivamente a AMPK, como já mencionado
anteriormente, resultando em aumento na oxidação de ácidos graxos e menor
incorporação de TGL aos adipócitos (BRUCKBAUER; ZEMEL, 2014).
Bais e colaboradores (2014) demonstraram que a administração de
extrato metanólico de M. oleifera a ratos induzidos à obesidade com dieta
hiperlipídica, elevou a temperatura corpórea e diminuiu o peso corporal dos
ratos tratados. Waterman et al. (2015) induziram camundongos C57BL/6L a
obesidade através de dieta hiperlipídica e trataram os animais com extrato de
M. oleifera rica em isotiocianatos. Os autores verificaram que a
suplementação inibiu a diferenciação de adipócitos, aumentou a fosforilação
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do AMPK nestas células, reduziu a deposição lipídica no fígado e no tecido
adiposo. Também verificaram que os compostos predominantes no extrato
eram isoquercitrina, crisina-7-glicosídeo e quercitina, sendo que os autores
observaram que estes compostos atuam sinergicamente, inibindo proteínas
responsáveis pela ativação dos eventos iniciais de diferenciação adipocítica.
Figura 20. Resumo gráfico de resultados da pesquisa.
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7 CONCLUSÕES
Os compostos fenólicos encontrados na FM foram principalmente
flavonoides e ácidos fenólicos, sendo composto marjoritário a quercetina.
Estes compostos estão relacionados com alta capacidade antioxidante in
vitro, quer seja agindo como eliminadores de espécies reativas, substâncias
redutoras ou inibindo a cascata de lipoperoxidação.
A exposição de ratos Wistar jovens à frutose (20%) na água de beber e
durante quatro semanas, com a finalidade de mimetizar o consumo de
refrigerantes e bebidas açucaradas e induzir transtornos metabólicos, não se
traduziu em aumento do peso corporal em ambos os grupos.
A suplementação com FM elevou HDL, não permitiu a elevação de lipídeos
séricos e preveniu acúmulo de lipídeos hepáticos. A adição de FM à ração
dos ratos ainda protegeu células pancreáticas, melhorou a sensibilidade
celular à insulina e reduziu glicemia. Como consequência, houve menor
peroxidação lipídica em células hepáticas, e normalização do volume celular
do adipócito. Provavelmente, estes efeitos se devem à particular composição
antioxidante da M. oleifera, rica em compostos fenólicos.
Animais suplementados somente com frutose apresentaram correlação
negativa com todos os dados acima mencionados.
Estudos mais aprofundados são necessários para elucidar mecanismos
de ação envolvidos na proteção metabólica oferecida pela FM, porém, os
resultados do presente trabalho, abrem caminhos para dar continuidade à mais
investigações.
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