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RESUMO 

 

O principal pigmento do urucum é a bixina, um carotenóide que tem efeito antioxidante. 

Trabalhos relacionam a atuação da bixina sobre a hipercolesterolemia e estresse oxidativo. 

Nesse contexto avaliou-se o efeito hipocolesterolêmico da torta de bixina e o efeito em 

intermediários da via de sinalização do metabolismo de colesterol. Foram usadas 40 ratas 

Fisher, pesando 160g em média. As ratas foram divididas em 2 grupos. O grupo C recebeu a 

dieta controle (dieta controle AIN 93M) e o grupo H recebeu a dieta hipercolesterolêmica (1% 

de colesterol). Depois de 2 semanas, estes grupos foram subdivididos em 4 grupos de 10 animais 

para realizar o protocolo de 6 semanas usando 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. O grupo C 

recebeu (dieta controle AIN 93M), o grupo CB 0,15% (dieta controle + 1,5g de torta de 

bixina/Kg de dieta), o grupo H (dieta hipercolesterolêmica) e o grupo HB 0,15% (dieta 

hipercolesterolêmica + 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta). Os animais foram mantidos em 

gaiolas individuais para medidas da ingestão, desperdício e a quantidade de fezes. Após oito 

semanas de experimento, os animais foram anestesiados e eutanasiados. O sangue foi coletado 

para a determinação do perfil lipídico e o fígado foi removido para determinação da expressão 

de genes envolvidos no metabolismo do colesterol. O conteúdo fecal foi removido do ceco dos 

animais. A torta de bixina 0,15% reverteu os efeitos provocados pela dieta 

hipercolesterolêmica. Sem afetar a ingestão alimentar, a torta de bixina provocou menor massa 

corporal final, menor quantidade de gordura abdominal, menor massa do fígado e menor 

quantidade de gordura hepática ao final do tratamento. Consequentemente, menor concentração 

de MDA e menor dano hepático. Esse menor dano hepático pode ser confirmado pela redução 

das atividades de ALT e AST. A torta de bixina reduziu o colesterol total, aumentando a fração 

HDL e reduzindo a fração LDL. O tratamento com torta de bixina 0,15% não alterou a 

expressão dos genes SREBP-2, HMG-CoA R, LDLR, ABCB11 e SHP. Elevou a expressão do 

gene CYP7A1. Estes resultados sugerem que o efeito hipocolesterolêmico da bixina está 

relacionado à via de catabolismo do colesterol através do aumento da regulação de CYP7A1, a 

enzima responsável pela conversão de colesterol á ácidos biliares. A partir desses resultados 

observamos que a bixina exerce efeitos hipolipidêmicos importantes. 

 Palavras-chaves: Bixina. Urucum. Metabolismo do colesterol. Expressão gênica. 

Hipercolesterolemia; Ratas. 

 

 



8 
 

ABSTRACT 

 

The main pigment of urucum is bixin, a carotenoid that has antioxidant effect. Studies relate 

the performance of bixin on hypercholesterolemia and oxidative stress. In this context, we 

evaluated the hypocholesterolemic effect of bixin and the effect on intermediates of the 

cholesterol metabolism signaling pathway. We used 40 Fisher rats weighing 160g on average. 

The rats were divided into 2 groups. Group C received the control diet (control diet AIN 93M) 

and group H received a hypercholesterolemic diet (1% cholesterol). After 2 weeks, these groups 

were subdivided into 4 groups of 10 animals to perform the 6-week protocol using 1.5 g of 

bixin / kg diet pie. Group C received (control diet AIN 93M), group CB 0.15% (control diet + 

1.5g bixin / kg diet pie), group H (hypercholesterolemic diet) and group HB 0.15% 

(hypercholesterolemic diet + 1.5g of bixin / kg diet cake). The animals were kept in individual 

cages for measures of ingestion, waste and the amount of feces. After eight weeks of 

experiment, the animals were anesthetized and euthanized. Blood was collected for lipid profile 

determination and the liver was removed for determination of the expression of genes involved 

in cholesterol metabolism. Fecal contents were removed from the animals' caecum. The 0.15% 

bixin cake reversed the effects caused by the hypercholesterolemic diet. Without affecting 

dietary intake, bixina pie resulted in lower final body mass, lower amount of abdominal fat, 

lower liver mass and lower amount of liver fat at the end of treatment. Consequently, lower 

concentration of MDA and less liver damage. This lower liver damage can be confirmed by the 

reduction of ALT and AST activities. Bixin cake reduced total cholesterol, increasing the HDL 

fraction and reducing the LDL fraction. Treatment with 0.15% bixin did not alter expression of 

the SREBP-2, HMG-CoA R, LDLR, ABCB11 and SHP genes. Raised expression of the 

CYP7A1 gene. These results suggest that the hypocholesterolemic effect of bixin is related to 

the cholesterol catabolism pathway by increasing the regulation of CYP7A1, the enzyme 

responsible for the conversion of cholesterol to bile acids. From these results we observed that 

bixin exerts important hypolipidemic effects. 

 

 

Keywords: Bixin. Urucum. Cholesterol metabolism. Gene expression. Hypercholesterolemia. 

Rats            
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. REGULAÇÃO E METABOLISMO DO COLESTEROL  

 

Embora uma parte do colesterol do organismo seja derivada da ingestão alimentar a 

maior parte é sintetizada pelo fígado e outros tecidos a partir de moléculas mais simples. 

Sintetizado pela reação de três moléculas de acetil-CoA, como ilustrado na figura 1, para 

formação de 3-hidróxi-3-metilglutaril-CoA (HMG-CoA) reação catalisada pela HMG- CoA 

sintetase. Outra enzima, a HMG-CoA redutase, reduz a HMG-CoA em ácido mevalônico. Nas 

etapas seguintes ocorre a formação do pirofosfato de isopentenila, a ciclização do esqualeno e 

finalmente, o lanosterol é convertido em colesterol, (Sabarense & Peluzio, 2008; Mazein et al., 

2013).  

 
Figura 1: Principais etapas envolvidas na biossíntese do colesterol a partir de acetil-Coa. 

Fonte: (adaptado de Song et al., 2013) 
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 A insolubilidade do colesterol e de outros lipídeos requer que sejam transportados na 

circulação sanguínea como partículas esferoidais chamadas de lipoproteínas. As lipoproteínas 

plasmáticas são compostas por um núcleo hidrofóbico contendo colesterol esterificado e 

triglicerídeos, e um revestimento hidrofílico que contem colesterol livre, fosfolipídios e 

moléculas de proteínas (apolipoproteínas) (Hegele, 2009). Durante o trajeto na circulação 

sanguínea o colesterol é estereficado a éster de colesterol. Após penetração nas células, os 

ésteres são hidrolizados por lipases. As lipoproteínas constituem quatro grandes classes, 

divididas em dois grupos. O primeiro grupo é formado pelas lipoproteínas que são ricas em 

triglicerídeos (TG), são maiores e mais densas representadas pelos quilomícrons de origem 

intestinal; e pelas lopoproteínas de densidade muito baixa (VLDL) e que têm origem hepática 

(Nielsen et al., 2012). O outro grupo é constituído pelas lipoproteínas ricas em colesterol: as 

que possuem baixa densidade (LDL) e as que possuem alta densidade (HDL). Existe ainda outra 

classe de lipoproteínas de densidade intermediária (IDL) (Sposito et al.,2001). Essas 

lipoproteínas estão demostradas na figura 2. 

As LDL são as principais lipoproteínas transportadoras de colesterol proveniente do 

fígado para os tecidos periféricos (lottenberg, 2009). Carreiam aproximadamente 65 a 70% do 

colesterol plasmático humano e são compostas principalmente pela apoproteína apo-B100, a 

qual é reconhecida por receptores específicos no fígado denominados receptores B/E. A 

expressão desses receptores é a principal responsável pelo nível de colesterol no sangue 

(Sposito et al., 2007). Estudos sugerem que modificações peroxidativas da LDL é um 

importante fator nas mudanças ateroscleróticas (Nader et al., 2010). São absorvidas pelas 

células via receptores de LDL (Apo E). A absorção da LDL ocorre predominantemente no 

fígado (75%), glândulas adrenais e tecido adiposo. Como nas IDLs, as LDLs interagem com os 

receptores da LDL requerendo a presença da apo B-100, a apolipoproteína exclusiva da LDL. 

As vesículas da membrana endocíticas (endossomo) fundem-se com os lisossomos, pelas quais 

as apolipoproteínas são degradadas e os ésteres de colesterol são hidrolisados para formar 

colesterol livre. O colesterol é então incorporado nas membranas plasmáticas dependendo da 

necessidade (Schneider, 1993; Christie, 2014).  

As partículas de HDL carreiam cerca de um terço do colesterol no plasma humano. São 

as mais densas lipoproteínas e se originam no fígado e intestino a partir de remanescentes de 

lipoproteínas. A HDL é responsável pelo transporte reverso do colesterol, um processo pelo 

qual o colesterol livre nos tecidos periféricos é transportado para o fígado com consequente 
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excreção na bile. Suas principais apoproteínas são as apo A-I e apo A-II. (Von Eckardstein et 

al., 2001; Oram, 2002; khera & Rader, 2010). 

 

Figura 2: Lipoproteínas HDL e LDL e suas interações no vaso. HDL começa como 

estruturas discoidais ricas em proteínas compostas principalmente de apoA-I, produzidos pelo 

fígado e intestinos. Dentro da vasculatura apoA-l interage com cassete transportador, ABCA1 

e extrair o colesterol das células. Através da ação do LCAT, o colesterol associado à apoA-l é 

transformado em ésteres de colesterol. Este processo resulta na geração de partículas HDL3. À 

medida que as partículas de HDL3 continuar através da circulação recolher mais colesterol e 

pela ação de LCAT gerar mais éster de colesterol.  HDL sofre uma interação entre IDL e LDL. 

HDL doa ésteres de colesterol e recebe em troca das IDL e LDL triglicéridos. Essa interação 

resulta na conversão de partículas de HDL3 em HDL2. O HDL também pode remover o 

colesterol das células através da interação com o transportador de cassetes de ligação ABCG1. 

Aproximadamente 20% da absorção da célula colesterol HDL ocorre através de HDL via 

ABCG1 e através da ligação de HDL com o receptor scavanger hepática SR-B1 é então 

removida da circulação pelo fígado. A LDL e ILD rica em éster de colesterol pode retornar para 

o fígado e recolhido pela interação com o receptor de LDL (LDLR). Pode ocorrer no vaso 

oxidação de LDL gerando LDL oxidada (LDL0X) que é tomado pelos macrófagos através do 

receptor de limpeza, FAT / CD36 Fonte: (adaptado: king, 2017). 

 

De acordo com Silva (2013) existe um equilíbrio no organismo para suprir as 

necessidades de lipídios das células ao mesmo tempo em que evita seu acúmulo excessivo. Esse 

equilíbrio pode romper-se, elevando o nível de um ou mais componentes lipídicos na corrente 

sanguínea, ao que se denomina dislipidemia (Gonçalves et al., 2006). 

Nesse contexto mecanismo regulatórios balanceiam a síntese e excreção do colesterol. 

Receptores de LDL (LDLR) desempenham um papel vital na captação e remoção do colesterol 

plasmático. A Regulação do colesterol livre na célula é conseguida através da fosforilação que 

inativa a HMG-CoA redutase, ativa a CYP7A1 e a ACAT (acil-CoA: colesterol aciltransferase), 
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enzima presente no fígado que catalisa a formação de ésteres de colesterol a partir de colesterol 

(Scallen e Sanghvi, 1983). A CYP7A1 é uma enzima específica do fígado que participa da via 

clássica da síntese de ácidos biliares. A expressão do gene da CYP7A1 é controlada por fatores 

transcricionais da superfamília dos receptores nucleares. Sua função é converter colesterol em 

7α-hidroxicolesterol, e etapas enzimáticas subsequentes levam principalmente a conversão de 

7 α- hidroxicolesterol a ácido cólico. Assim define sua importância na manutenção da 

homeostase do colesterol. (Ando et al., 2005). 

O LXR (receptor X do hepatócito) cujos ligantes endógenos são os oxisteróis, regula 

positivamente a transcrição da CYP7A1, enquanto o FXR, (receptor X farnesóide), cujos 

ligantes são os ácidos biliares, regula negativamente a CYP7A1 (Ando et al., 2005). Já o 

SREBP-2 (proteína ligadora de elementos de resposta a esteróis) e o LXR (receptor X hepático) 

são os sensores de esteróis celulares (Rezen et al., 2011), exemplificado na figura 3. Um 

aumento da concentração de colesterol leva a fosforilação que diminui a biossíntese e aumenta 

a esterificação do colesterol e o metabolismo de ácidos biliares. Se esta regulação não é 

suficiente, segue a regulação ao nível transcricional. Um conteúdo baixo de colesterol no fígado 

resulta em maior captação de colesterol do plasma e menor efluxo, maior biossíntese de 

colesterol, menor síntese de ácidos biliares e liberação do armazenamento esterificado. Em 

abundancia, há uma diminuição na biossíntese de colesterol, um aumento do efluxo de 

colesterol para o plasma e para a bile e um aumento da síntese de ácidos biliares e esterificação. 
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Figura 3: Regulação do colesterol livre na célula para formação de ácidos biliares. A 

síntese de colesterol é governada pela proteína reguladora do elemento esterol (SREBP2). A 

conversão de colesterol em ácidos biliares é regulada por reguladores de transcrição. Receptores 

X do hepatócito (LXR) e fator nuclear de hepatócito (HNF) ativam e receptor X farnesóide 

inibe (FXR). Os receptores ativadores da proliferação peroxissômica (PPAR) tem um efeito 

duplo como ativador e repressor.Fonte: (adaptado: Fuchs,2003) 
 

Cerca de um terço da produção diária de colesterol é catabolizada para ácidos biliares, 

cuja síntese é de 200 a 400 mg/dia (Lu et al., 2001; Hui; Howles, 2005; Rosa, 2009). 

Os Ácidos biliares participam da geração do fluxo biliar hepático, a excreção biliar de 

colesterol, a emulsificação de lipídios no intestino e a captação de vitaminas solúveis em 

lipídios. Seu desbalanço na sua síntese e excreção resulta em vários processos patológicos.  

Sendo ligantes ativadores de FXR, receptores nucleares importantes na homeostase de ácidos 

biliares e colesterol e como iniciadores de cascatas de sinalização importantes na regulação 

metabólica e função hepática (Eloranta e Kullak-Ublick, 2005; Wang et al 2018). 

A repressão da CYP7A1 mediada por FXR ocorre através de um mecanismo indireto 

envolvendo dois receptores nucleares adicionais, o FTF (fetoprotein transcription factor1), 

LRH-1 ou NR5A2, e o SHP (small heterodimer partner). Os ácidos biliares ativam a transcrição 

de SHP através da ligação do heterodímero FXR/RXR ao elemento de resposta a FXR (FXRE) 

na região promotora de SHP. Elevados níveis da proteína SHP interage então com FTF e down-

regulate a transcrição de CYP7A1 e da própria SHP (Gupta et al., 2002).  

Também para a repressão da CYP7A1 mediada pelos ácidos biliares existe outro 

mecanismo, a ativação da via da c-Jun N-terminal quinase (JNK).  Gupta et al., 2002). 
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Pertencente à superfamília de receptores nucleares os receptores ativados por 

proliferadores de peroxisomos (PPARs) Estes fatores de transcrição ativados por ligantes 

catalisam e coordenam diferentes eventos bioquímicos a fim de se obter a homeostase celular 

de lipídios e açúcares, além de orquestrarem respostas inflamatórias a estímulos (Chinetti-

Gbaguidi et al., 2005; Kota et al., 2005; Perrone et al., 2005; Yu et al., 2014). Depois da ativação 

pelos ligantes, os PPARs formam heterodímeros com o RXR; esses heterodímeros tornam-se 

ativados, e se ligam aos elementos de resposta a proliferadores de peroxisomos (PPRE) 

localizados nas regiões promotoras dos genes alvo, causando aumento ou diminuição da 

transcrição de muitos genes envolvidos nestes processos biológicos. 

 PPAR, PPAR, e PPAR são três isotipos sendo o primeiro, o principal receptor 

envolvido no metabolismo de lipídios (Chinetti-Gbaguidi et al., 2005; Kota et al., 2005; Perrone 

et al., 2005; Yu et al., 2014). É expresso em numerosos tecidos de roedores e humanos incluindo 

fígado, rins, coração, músculo esquelético e tecido adiposo marrom e também em uma série de 

células vasculares tais como as células endoteliais, monócitos e macrófagos (Cornwell et al., 

2004). Além disso, e é ativado por ligantes naturais endógenos (agonistas), incluindo ácidos 

graxos, eicosanóides, fosfolípides oxidados e produtos lipolíticos derivados de lipoproteínas, 

bem como por drogas como os fibratos (Chinetti-Gbaguidi et al., 2005; Cornwell et al., 2004).  

 As vias de metabolismo de lipídios têm revelado o mecanismo de ação de muitas drogas 

naturais e sintéticas que têm sido vitais no tratamento de várias desordens metabólicas (Kota et 

al., 2005). PPARs apresentam-se como bons alvos de drogas para a correção do perfil global de 

riscos que predispoem um indivíduo a doenças cardiovasculares (Chinetti-Gbaguidi et al., 

2005). A ativação de PPAR α, por seus ligantes, resulta em aumento da lipólise e do clearance 

de lipoproteínas aterogênicas ricas em triacilgliceróis a partir da ativação da lipase lipoproteica 

e da apolipoproteína AV (apoAV) e redução da produção do inibidor da lipase lipoproteica: a 

apolipoproteína CIII (apoCIII) (Chapman, 2006).  
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1.2. URUCUM: BIXINA  

 

Dentre as principais plantas arbóreas de origem tropical, destaca-se o Urucuzeiro (Bixa 

orellana L.) como fonte de matéria prima com uso em diversas áreas. Sendo popularmente 

conhecida como urucum, açafroa, açafroeira-da-terra, achiote, annatto (conforme a região). 

Esta planta é originária da América Tropical, mais especificamente da região Amazônica, 

pertence pertencente à família botânica Bixaceae, e pode alcançar de 2 a 9 metros de altura 

(Castro et al., 2009; Moreira, 2013). As folhas são utilizadas terapeuticamente para afecções do 

estômago e intestino, doenças coronarianas, respiratórias e urinárias e ainda, como afrodisíaco 

(Coelho et al., 2003).  

Castro et al., (2009) descreve as características botânicas do urucuzeiro. As folhas têm 

dimensão de média a grande, coloração verde-clara e flores hermafroditas de tonalidade rósea, 

com abundância de estames. O maior número de estudos publicados envolvendo extratos da 

folha do urucum analisaram as propriedades antimicrobianas in vitro, e estes estudos 

demonstraram que extratos de folhas apresentam uma grande variedade de atividades 

antibacterianas e antifúngicas (Stohs, 2013). Ainda nessa perspectiva, (Shilpi et al., 2006) 

mostraram que extratos das folhas exerceram atividades antimicrobianas apoiando a ação 

antidiarreica significativa. 

Os frutos, como mostrado na figura 4, são cápsulas dispostas em panículas, com 

espinhos flexíveis, os quais revestem a casca do fruto. Sua coloração varia de vermelha, a mais 

comum, a verde e laranja. As sementes são pequenas, revestidas pelo arilo, finíssima película 

que contém o corante vermelho – a bixina –, principal aplicação comercial do urucuzeiro. As 

sementes ainda têm um alto teor de fósforo e baixo teor de cálcio (Bressani et al., 1983). 

Também contêm uma boa quantidade de proteína (15 a 17%), que inclui de triptofano e lisina, 

entretanto, apresenta baixos níveis de treonina, isoleucina, leucina, fenilalanina e metionina 

(Ulbricht et al., 2012). 

Cada cápsula pode conter de 30 a 50 sementes vermelhas. As cápsulas podem ser bi carpelares, 

as mais comuns, tri carpelares e, excepcionalmente, tetra carpelares. 



21 
 

 

                       Figura 4: Semente de Urucum. Fonte: (Barbosa-Filho, 2006). 

 

 

Castro et al., (2009) ainda destaca que, em regiões chuvosas, o urucuzeiro floresce e 

frutifica durante o ano todo, e suas características mudam de acordo com as variações 

climáticas. As flores dessa planta são hermafroditas, abrem-se ao amanhecer e são polinizadas 

por vibração causada pelos insetos polinizadores, dentre eles destacam-se as abelhas da família 

Anthophonidae (Xilocopa frontalis e Epichalis rustica), conhecidas por mamangavas.  

É grande a diversidade e quantidade de aplicações e usos desta espécie arbórea. É 

amplamente utilizada como alimento, tempero, bem como um corante na indústria cosmética e 

pintura (Fabricant et al., 2001; Del Prado et al., 2009; García et al., 2011; Medina-Flores et al., 

2016). Estudos também apontam para a aplicação do corante natural extrato de suas sementes 

para tingimento e acabamento de couro (Selvi et al., 2013). De Paula (2009) cita que, apesar de 

sua utilização popular ter várias finalidades diferentes, o seu grande interesse está relacionado 

com a procura do corante natural na utilização das indústrias de medicamentos, de cosméticos, 

têxteis e de alimentos. O urucum é usado para fornecer tons que variam de amarelo a vermelho.  

Os principais corantes naturais de aplicação na indústria de alimentos são: as 

antocianinas, a clorofila, a riboflavina, as betalaínas, os flavonoides e os carotenóides. O cultivo 

do urucum destina-se a comercialização do corante presente na semente, podendo chegar no 

máximo a 4,5% em massa, nas sementes de boa procedência (Moreira, 2013). 

O urucum possui vários carotenoides norbixina, fitoenos, beta-carotenos e bixina 

(Mercadante et al., 1996), sendo a bixina responsável principal da pigmentação do urucum, 

correspondendo a mais de 80% dos carotenóides encontrados nessas sementes (Satyanarayana 

et al., 2003). 
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Dentre carotenoides com ação pró-vitamina A o beta-caroteno é o que a possui em maior 

quantidade ( Deman, 1999; Damodaram et al., 2010). Inúmeros estudos reportam que a ação 

antioxidante da vitamina A pode auxiliar na prevenção de diversas doenças. 

A bixina (C25H30O4) é um carotenóide que não possui atividade pró-vitamina A 

contendo dois grupos carboxílicos, sendo que um é um éster monometílico, (De Oliveira et al., 

2003). Embora menor que os carotenóides usuais, a bixina é também formada por uma cadeia 

de duplas ligações conjugadas alternadas, exemplificado na figura 5, os quais permitem 

algumas características especiais. A bixina é um extintor muito eficiente de oxigênio,elimina 

espécies reativas de oxigênio (EROS) e espécies reativas de nitrogênio (ERN), como radical 

superóxido, radicais peroxila, ácido hipocloroso, óxido nítrico e peroxinitrito no nível µg / mL. 

Este pigmento ocorre na forma não estável cis (metil-hidrogênio 9’-cis-6,6’diapocaroteno 

6,6’dioato) na fruta da planta, tornando-se logo na forma estável trans sobre a extração por 

organosolventes e/ou calor (Lyng et al, 2005). 

 

 

                  Figura 5: Estrutura química da cis-bixina (Lobato et al., 2013). 

 

1.2. PROPRIEDADES FUNCIONAIS DOS CAROTENÓIDES  

 

A ação antioxidante dos carotenóides deriva do fato de possuírem a cadeia de ligações 

conjugada, que é capaz de remover radicais livres do meio em que se encontram, através da 

oxidação das suas ligações duplas. Tal capacidade de se ligar aos radicais livres é responsável 

pela correlação entre os carotenoides e seu papel na prevenção de doenças (Fraser e Bramley, 

2004) cuja origem está relacionada com excesso de radicais livres no organismo (Edge et al., 

1997), ações sobre o sistema imunológico (Hughes et al., 1997) e prevenção de doenças 

coronarianas e câncer (Bertram et al., 2005). Os radicais livres formados no organismo humano 

são derivados de oxigênio e nitrogênio e estes radicais podem servir para a formação de outras 

espécies químicas que embora não tenham elétrons desemparelhados, apresentam instabilidade 

estrutural que atribui a essas espécies reatividade similar à dos radicais livres. Por essa razão, 

espécies reativas de oxigênio (ERO) e espécies reativas de nitrogênio (ERN) são o termo mais 
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apropriado para designar espécies reativas na forma de radical livre ou não-radical (Ribeiro et 

al., 2008). 

De acordo com Halliwell (2000) “Antioxidante é qualquer substância que, quando 

presente em baixa concentração comparada à do substrato oxidável, regenera o substrato ou 

previne significativamente a oxidação do mesmo”. Atualmente, distinguem-se três classes de 

antioxidantes de acordo com a sua funcionalidade, sendo elas: antioxidantes preventivos, os 

quais suprimem a formação de radical livre; antioxidantes que eliminam os radicais livres 

inibindo a sua reatividade e antioxidantes envolvidos no processo de reparo (Ribeiro et al., 

2008). 

A biodisponibilidade de carotenóides é influenciada por diversos fatores, como as 

características das fontes de alimentos, interações com outros fatores dietários, tamanho das 

partículas, a localização do carotenóide na planta e a presença de fatores que interferem com a 

formação de micelas. Frutas e vegetais constituem as principais fontes de carotenóides na dieta 

humana (Mangels et al.,1993; Agarwal e Rao, 2000; Johnson, 2002). Frutas e vegetais na 

prevenção de doenças cardiovasculares, câncer e outras doenças crônicas se dá através das 

propriedades antioxidantes dos carotenoides levando a diversas pesquisas (Paiva e Russell, 

1999; de Souza et al., 2010; Guerra et al., 2011; Quinones et al., 2013; Caimari et al., 2015). 

Essa ação antioxidante vem da capacidade de interferir nas reações que resultam em 

peroxidação lipídica, sequestram os radicais peroxila impedindo reações que danifiquem 

compartimentos lipofílicos (Krinsky,1998). 

Todos os carotenóides possuem estrutura poliisoprenóide e uma longa cadeia de duplas 

ligações conjugadas (Britton, 1995). Eles são divididos em duas classes: carotenos não polares 

(ex. beta caroteno e licopeno) contendo somente carbono e hidrogênio e xantofilas polares (ex. 

cantaxantina e zeaxantina) que possuem pelo menos um átomo de oxigênio (Shih et al., 2008). 

Os carotenóides formam um grupo de substâncias com a estrutura altamente insaturada de 

hidrocarbonetos e podem conter grupos hidroxilas, carbonilas e carboxilas. Devido à sua 

composição, são solúveis em lipídios e seus solventes (Souza, 2010). Os carotenóides formam 

um dos grupos de pigmentos mais difundidos na natureza e são encontrados nos cloroplastos 

de tecidos verdes, mas sua cor é mascarada pela clorofila em flores, frutas e alguns animais. A 

função destes é simplesmente fornecer cor e são responsáveis pela coloração amarela, laranja e 

vermelha (Britton, 1996). Nas plantas, estão complexados com proteínas do cloroplasto em 

folhas e outros tecidos verdes e do cromoplasto em frutas e vegetais maduros. Além disso, os 

carotenóides das frutas estão esterificados com ácidos graxos. Os carotenóides, quando formam 
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complexos com proteínas, sofrem mudanças na cor natural do carotenóide livre. Esses 

complexos conferem maior estabilidade ao pigmento (Bobbio e Bobbio, 1992). Todos os 

organismos fotossintéticos contêm um ou mais pigmentos orgânicos capazes de absorver a 

radiação visível, que iniciará as reações fotoquímicas da fotossíntese. Em plantas superiores, os 

principais pigmentos fotossintéticos são os carotenóides e as clorofilas (Taiz e Zeiger, 1998). 

O efeito antioxidante dos carotenóides bixina e norbixina, presentes na planta urucum 

tem importância na prevenção de aterosclerose. Uma vez que as lesões ateroscleróticas se 

iniciam após algum tipo de lesão no endotélio, cujo dano é causado, principalmente, pela 

lipoproteína LDL oxidada e, portanto, a inibição da oxidação, resulta na proteção do endotélio 

(Lima et al., 2003). O extrato de Bixa Orellana reduziu estatisticamente o tempo para o início 

do sono além de aumentar o tempo do sono. Exibiu uma atividade anticonvulsiva, analgésica e 

anti-diarreica. O extrato tem demonstrado possuir eliminação de radicais livres e atividades 

antibacteriana in vitro (Shilpi et al., 2006).   

As aplicações tradicionais da bixina incluem redução da resposta inflamatória melhora 

o perfil lipídico, tem atividade anti-hiperglicêmica e proteção contra o estresse oxidativo em 

ratos diabéticos (Roehrs et al., 2014; Somacal et al 2015). Nesse contexto os carotenóides 

destacam-se sendo compostos promissores como agentes de combate das doenças resultantes 

do excesso de colesterol no organismo. Uma vez que a bixina é um dos mais eficazes 

supressores biológicos de oxigênio molecular e pode contribuir para a proteção das células e 

tecidos contra os efeitos deletérios dos radicais livres, sendo também um inibidor eficaz da 

peroxidação lipídica (Silva et al., 2001). A lipoproteína LDL, quando oxidada, danifica o 

endotélio e, por conseguinte, a ação antioxidante dos carotenóides, entre os quais se incluem a 

bixina e a norbixina, protegeria o endotélio dos danos desta lipoproteína (Moreira, 2012). 

Bautista et al (2004) observou que a exposição à bixina em pó, por via oral, em ratos 

machos e fêmeas wistar albinos na concentração de 0,01±0,006% de bixina/ dia, por um período 

de 90 dias, não produziu, alterações clínicas, de efeitos gerais, necroscópicas e histológicas. 

Souza (2011), concluiu que a semente do urucum e dos cristais de bixina administrados 

na dieta dos animais reduziu a toxicidade causada pela cisplatina nas desordens hepáticas e 

renais.  

Trabalhos relacionando a atuação da bixina sobre a hipercolesterolemia e estresse 

oxidativo (Zhang et al., 1991) e estudos toxicológicos têm demonstrado que ela não apresenta 

efeitos tóxicos significativos em ratos e camundongos (Fernandes et al.,2002; Bautista et al., 

2004).  Além do efeito anti-hiperglicémica, a bixina (10 e 100 mg / kg) bloqueou 
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completamente o aumento triglicérides e níveis de colesterol LDL que ocorreram em ratos 

diabéticos. Além disso, a dose mais elevada de bixina também aumentou os níveis de HDL dos 

ratos diabéticos (Roehrs et al.,2014). O que corrobora com trabalho realizado em nosso 

laboratório que evidenciou que o tratamento com extrato de urucum nos animais alimentados com a 

dieta rica em lipídios abaixou o colesterol total e a fração LDL e aumentou a fração HDL, sugerindo um 

efeito hipocolesterolemiante (de Paula et al.,2009). E mais recente, um efeito hepatoprotetor 

com a inibição do acúmulo de gordura no fígado e melhora do perfil lipídico com a 

administração das formulações bixina / βCD (Beta-cyclodextrin) em ratos (Pinzón-García, A.D 

et al.,2018). Diferentes modelos animais têm sido usados para estudar os efeitos dos níveis 

elevados de colesterol in vivo (Moghadasian 2002). 

Neste contexto, o urucum, por suas propriedades e peculiaridades, se torna um atrativo 

alvo de pesquisa. O grande interesse em uso de corantes naturais está relacionado com as suas 

baixas toxicidades. Uma vez que evidências científicas sobre os mecanismos associados ao 

efeito hipocolesterolêmico da bixina componente do urucum ainda não estão bem estabelecidas, 

mais informações de como a bixina exercem seus efeitos hipocolesterolêmico, e se os fatores 

que regulam o metabolismo do colesterol podem ser influenciados pelo seu consumo se faz 

necessário. 
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2. OBJETIVOS  

Avaliar a capacidade da torta de bixina, produto das sementes de urucum (Bixa Orellana), em 

reduzir o colesterol sérico e suas possíveis alterações nas vias metabólicas em ratas fisher. 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Avaliar os efeitos da dieta hipercolesterolemiante e da torta de bixina sobre: 

 

I - Parâmetros biométricos dos animais; 

II - Perfil lipídico sérico; 

III - Armazenamento de gorduras e colesterol total no fígado; 

IV - Excreção de gorduras total nas fezes; 

V- Expressão do mRNA dos principais receptores, enzimas e transportadores 

envolvidos no metabolismo hepático do colesterol. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS  

3.1.ANIMAIS E DIVISÃO DOS GRUPOS 

Utilizou-se para realizar os experimentos dessa tese de doutorado um total 40 ratas 

Fisher albinas, pesando 160g em média, provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental 

do Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição (ENUT), Universidade Federal de Ouro 

Preto.  

Antes do início do experimento, os animais passaram por um período de 2 semanas para 

adaptação às dietas, onde os animais foram divididos em 2 grupos de 20 animais cada, que 

receberam dieta controle AIN 93M ou dieta hiperlipídica (1% de colesterol). Após esse período 

de 2 semanas, os animais foram subdivididos em 4 grupos de 10 animais para realizar o 

tratamento de 6 semanas, totalizando 8 semanas. Grupo controle (C), que recebeu dieta padrão 

seguindo recomendações do American Institute of Nutrition - AIN-93 (Reeves et al., 1993); 

Grupo hipercolesterolêmico (H) que recebeu dieta hipercolesterolêmica composta por 25% de 

óleo de soja e 1% de colesterol (Matos et al, 2005); Grupo CB 0,15% recebeu a dieta controle 

contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta; Grupo HB 0,15% recebeu a dieta 

hipercolesterolêmica contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta.  

Durante o experimento de 6 semanas os animais foram mantidos em gaiolas 

individuais e medidas a ingestão, o desperdício e a quantidade de fezes. 

Ao fim do experimento os animais foram deixados oito horas em jejum e após 

anestesia com isoflurano, foram eutanaziados. O sangue foi coletado através de secção do plexo 

braquial, recolhido em tubos de polipropileno (com 2,0 mL de capacidade), centrifugado a  

1500 x g por 15 minutos e o soro coletado. O soro foi devidamente aliquotado e estocado a -

80°C para a posterior realização das dosagens bioquímicas. 

Os fígados dos animais foram extraídos, lavados em solução salina, pesados, imersos 

em nitrogênio líquido e imediatamente estocado a -80°C para posteriores análises. O conteúdo 

fecal foi removido do ceco dos animais, seco em estufa ventilada a 60°C, macerado, pesado e 

utilizado para extração da gordura total. 

Os procedimentos adotados neste trabalho estão de acordo com os princípios éticos de 

experimentação animal pré-estabelecidos pelo Colégio Brasileiro de experimentação Animal 
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(COBEA), tendo sido aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade 

Federal de Ouro Perto (CEUA-UFOP), com Protocolo No 2017/10, de 1 de junho de 2017. 

3.2.DIETAS 

Os animais foram alimentados com dietas, confeccionadas no Laboratório de Nutrição 

Experimental, Escola de Nutrição, Universidade Federal de Ouro Preto. As dietas foram 

acondicionadas em sacos plásticos e armazenadas em freezer. Para preparar as dietas utilizou-

se mistura de minerais e de vitaminas preparadas no Laboratório de Nutrição Experimental. A 

torta de bixina foi doada pela empresa Corantec, Corantes Naturais Ltda. 

      TABELA 1: Composição das dietas (g/1000g de dieta). 

INGREDIENTES 
CONTROLE HIPER 

0 0,15% 0 0,15% 

Caseína 140 140 140 140 

Mistura de Minerais 35 35 35 35 

Mistura de Vitaminas 10 10 10 10 

Celulose 50 50 50 50 

Óleo 40 40 250 250 

Colesterol 0 0 10 10  

Colina 2,5 2,5 2,5 2,5  

Torta de Bixina 0 1,5 0 1,5  

Amido de Milho 722,5 721 502,5 501  

Densidade energética (Kcal/g) 3,810 3,804 4,910 4,904  

Mistura de sais (expresso em g/kg da mistura): NaCl - 139,300/ KI - 0,790/ MgSO4.7H2O - 

57,300/ CaCO3 - 381,400/ MnSO4.H2O - 4,010/ FeSO4.7H2O –27,000/ ZnSO4.7H2O - 0,548/ 

CuSO4.5H2O - 0,477/ CoCl2.6H2O - 0,023/ KH2PO4 - 389,000. Os sais foram adquiridos do 

Reagen, Rio de Janeiro, Brasil.Mistura de vitaminas (expresso em mg/kg da mistura): Acetato 

de retinol - 690; colecalciferol - 5; ácido p-aminobenzóico - 10.000; inositol - 10.000; niacina 

- 4.000; riboflavina - 800; cloridrato de tiamina - 500; ácido fólico - 200; biotina - 40; 

cianocobalamina - 3; dl-α-tocoferol – 6.700; sacarose - q.s.p. 1.000. As vitaminas foram 

adquiridas da Merk, Darmstadt, Alemanha. 
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3.2.1. VALIDAÇÃO DO MODELO DIETÉTICO DE HIPERCOLESTEROLEMIA 

 

TABELA 2:  Comparação e validação do modelo dietético hipercolesterolêmico  

 CONTROLE         H  

Peso do fígado (g) 5,14 a                7,24 b    

Colesterol (μmol/L) 2,11 a                6,98 b    

Colesterol HDL (μmol/L) 1,44 a                0,46 b    

Colesterol LDL (μmol/L) 0,43 a                6,13 b    

O resultado indicado é a média; 

Para p<0,05(ANOVA bivariada) letras diferentes indicam efeito de Interação.                                                                            

Controle: animais que receberam a dieta controle e água; H: animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica 

e água 

 

3.3. DOSAGENS BIOQUÍMICAS 

As dosagens bioquímicas foram realizadas imediatamente ou até três dias. Para as 

dosagens que necessitam ser realizadas usando o plasma, foi utilizado 15 μL de anticoagulante 

contendo fluoreto de potássio e EDTA (Glistab® - Labtest cat. 29) foram adicionados ao tubo. 

Foram realizadas as seguintes dosagens bioquímicas, utilizando-se kits comerciais (Labtest 

Diagnóstica S.A., Belo Horizonte, Brasil): Ácido Úrico, Alanina Aminotransferase, Albumina, 

Aspartato Aminotransferase, Colesterol Total, Colesterol - HDL, Creatinina, Ferro, Fosfatase 

Alcalina, Glicose, Hemoglobina, Proteínas Totais, Triacilgliceróis e Uréia. A dosagem de 

Malondialdeído foi feita utilizando Kit comercial da Calbiochem. Os princípios dos mesmos e 

seus respectivos protocolos são descritos no anexo I. As concentrações de Colesterol VLDL e 

LDL foram calculadas utilizando a equação proposta por Friedewald et al. (1972) e 

recentemente referendada por Cordova et al. (2004): Colesterol VLDL= Triacilgliceróis × 0,2 

e; Colesterol LDL = Colesterol Total - (HDL + VLDL). O parâmetro bioquímico Sulfidrilas foi 

realizado sem o uso de kits comercial e será descrito a seguir: 
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 Grupos Sulfidrilas 

Objetivo 

Determinação de grupos sulfidrilas totais, grupos sulfidrilas ligado à proteínas e grupos 

sulfidrilas livres em amostras biológicas, usando o reagente de Ellman, conforme proposto por 

Sedlak e Lindsay (1968). Neste trabalho utilizou-se soro como amostra biológica. 

 Reagentes utilizados e forma de preparo 

Tampão Tris-HCl, pH = 8,2: Foram dissolvidos 24,22 g de Trizma Base (121,1 Da) e 8,32g 

de Ácido Etilenodiaminotetracético (EDTA; 416,21 Da; 99% m/m) em 800 mL de água 

destilada. Ajustou-se o pH em 8,2 usando HCl 3 mol/L. Adiconou-se água destilada para 

completar o volume em 1.000 mL. Armazenou-se, em temperatura ambiente, a solução final 

contendo 30 mmol/L de Trizma Base e 3 mmol/L de EDTA. 

Tampão Tris-HCl, pH = 8,9: Foram dissolvidos 48,44 g de Trizma Base (121,1 Da) e 8,32 g 

de EDTA (416,21 Da; 99% m/m) em 800 mL de água destilada. Ajustou-se o pH em 8,9 usando 

HCl 3 mol/L. Adiconou-se água destilada para completar o volume em 

1.000 mL. Armazenou-se, em temperatura ambiente, a solução final contendo 60 mmol/L de 

Trizma Base e 3 mmol/L de EDTA.  

 

Cloreto de Trietanolamina: Foram dissolvidos 1,86 g de cloreto de trietanolamina (TEA; 

185,7 Da) e adicionou-se água destilada para completar o volume em 500mL. A solução final 

continha 20 mmol/L de TEA.  

 

Ácido Tricloroacético: Foram dissolvidos 13,9 mL de ácido tricloroacético (TCA; 163,4 Da; 

70% m/v; 1,63 g/mL) em 70 mL de água destilada. Agitou-se cuidadosamente. Adicionou-se 

água destilada para completar o volume em 100mL. Armazenou-se em temperatura ambiente. 

A solução final continha 10% m/v.  

 

Ácido 5,5´-Ditio-bis-(2-nitrobenzóico): Foram dissolvidos 29,7 mg de ácido 5,5´-ditiobis-( 2-

nitrobenzóico) (DTNB; Reagente de Ellman; 396,3 Da) em 25 mL de metanol  (32,04 Da; 0,79 

g/mL). Armazenou-se a 4°C. A solução final continha 150 μmol/L de DTNB e foi preparada no 

dia da análise. 
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Cisteína: Foram dissolvidos 12 mg de cisteína (121,16 Da) em volume de TEA suficiente para 

5 mL. Manteve-se no gelo enquanto foi usado. Confeccionou-se imediatamente anterior ao seu 

uso. A solução final continha 20mmol/L de cisteína. 

 

Curva-padrão 

O padrão de cisteína foi feito dissolvendo 49,5 μL da solução de cisteína preparada 

anteriormente em 950,5 μL de TEA. Identificou-se 5 tubos de polipropileno de 1,5 mL e 

procedeu como descrito a seguir: 

CONC (μmol/L)              0           25           50          100        200      500 

Cisteína (μL)                      0          12,5         25           50         100       250 

TEA (μL)                           500      487,5       475        450        400       250 

 

Procedimento de Sulfidrilas Totais 

Para cada amostra, adicionou-se 800 μL de metanol, 150 μL de Tris-HCl, pH = 8,2, 50 μL de 

DTNB e 40 μL de amostra (ou da série de padrões). Centrifugou-se a 3.000 x g durante 5 

minutos à temperatura ambiente. Usando o padrão de concentração zero de cisteína, adicionado 

dos outros reagentes para zerar o espectrofotômetro, mediu-se a absorbância das amostras em 

412 nm. 

 

Procedimento de Sulfidrilas Livres 

Para cada amostra, adicionou-se 200 μL de TCA e 200 μL de TCA. Agitou-se e centrifugou-se 

por 15 minutos a 1500 g em temperatura ambiente. Adicionou-se, a outro tubo, 150 μL do 

sobrenadante (ou do padrão de concentração zero de cisteína – Branco), 600 μL de Tris-HCl, 

pH = 8,9 e 60 μL de DTNB. Mediu-se a absorbância das amostras em 412 nm. 

 

Cálculos 

Traçou-se um gráfico de Concentração do padrão (Eixo Y) x Absorbância do padrão (Eixo X). 

Após uma regressão linear, determinou-se a equação da reta, com a seguinte característica: 

Concentração = (a x Absorbância) + b. Usou-se esta equação para determinar a concentração 

de sulfidrilas totais e de sulfidrilas livres. A concentração de sulfidrilas ligadas à proteínas foi 

calculada pela diferença entre sulfidrilas totais e sulfidrilas livres. 
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3.4. EXTRAÇÃO E DOSAGEM DA GORDURA FECAL 

A gordura fecal foi extraída usando uma mistura de clorofórmio e metanol (2:1, v/v), conforme 

descrito por Folch et al. (1957). Posteriormente, foi quantificada gravimetricamente e o 

colesterol total foi mensurado no extrato lipídico 

Procedimento de extração da gordura fecal: 

Em tubos de vidro pré-lavados com éter de petróleo, 100 mg de fezes maceradas foram 

homogeneizadas com 1,9 mL da mistura clorofórmio-metanol (2:1v/v) e 0,4 mL de metanol. 

Os tubos foram centrifugados a 1000 g por 10 minutos. O sobrenadante foiretirado e colocado 

em outro tubo de vidro previamente pesado e identificado. Foram acrescentados 0,8 mL de 

clorofórmio puro e 0,64 mL da solução de NaCl 0,73%, nova centrifugação foi realizada e a 

fase superior desprezada. Posteriormente, a parede interna do tubo de vidro foi lavada com 0,9 

mL da solução de Folch - clorofórmio/metanol/água (3: 48: 47). A fase superior foi desprezada 

e os tubos com os extratos lipídicos foram colocados em estufa semiaberta a 40ºC para 

evaporação total do solvente. Após a evaporação, os tubos foram resfriados no dessecador e 

pesados novamente. 

Cálculo: 

Quantidade de Gordura nas Fezes (mg) = [peso do tubo final (g) – peso do tubo inicial (g)] x 

1000 

 

3.5. ENSAIO DE RT-PCR QUANTITATIVA EM TEMPO REAL 

3.5.1.  EXTRAÇÃO DO RNA TOTAL 

O RNA total do tecido hepático de ratos foi isolado utilizando o sistema SV Total 

RNA Isolation System (Promega Corporation, Madison, USA) de acordo com as instruções do 

fabricante. Resumidamente, 60 mg do tecido hepático foram homogeneizados com 350μL do 

tampão de lise (RNA Lysis Buffer). Uma alíquota de175 μL do homogenato obtido foi 

transferida para um novo tubo, onde foram adicionados 350 μL do tampão de diluição (RNA 

Diltion Buffer). A mistura foi colocada em banho-maria por exatamente 3 minutos e 

centrifugada a 1500 g por 10 minutos. Ao sobrenadante, foram adicionados 200 μL de etanol 

95% e o volume total foi transferido para a membrana da coluna do Spin Basket Assembly e 

centrifugados á 1500 g por 1 minuto. À membrana dessa coluna foram adicionados 600μL de 

RNA Wash Solution, seguida por centrifugação a 1500 g por 1 minuto. Posteriormente foram 
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adicionados 50 μL do mix de incubação de DNAse o qual foi incubado a temperatura ambiente 

por 15 minutos. Após este período, 200μL de DNAse Stop Solution foram adicionados a coluna 

e centrifugados a 1500 g por 1 minuto. Foram realizadas duas lavagens com RNA Wash 

Solution, (600 μL a 1500 g por 1 minuto e 250 μL a 1500 g por 2 minutos respectivamente). A 

coluna foi transferida para o tubo de eluição e sobre sua membrana foram adicionados 100 μL 

de Nuclease Free Water, que foram posteriormente centrifugados a 1500 g por 1 minuto. Por 

último, a concentração e pureza do RNA total foram determinadas em espectrofotômetro 

NanoVue (GE Healthcare, UK). 

 

3.5.2. SÍNTESE DO cDNA 

O ácido desoxirribonucleico complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 1μg de RNA total 

utilizando o kit Hight-Capacity cDNA Reverse Transcription da Applied Biosystems, (Foster 

City, CA) de acordo com as instruções do fabricante. O meio de reação continha 2 μL de tampão 

10x (500 mM de KCl, 100 mM deTris-HCl, 25 mM de MgCl2, pH 8,3), 0,8 μL da mistura de 

desoxiribonucleotídeos trifosfato (dNTPs) 100 mM, 2 μL de primers randômicos e 1 μL da 

enzima transcriptase reversa MultiScribe (50 U/μL). A reação foi realizada nas seguintes 

condições, 10 minutos a 25°C, seguido de 120 minutos a 37°C e 5 minutos a 85°C no 

termociclador Biocycler modelo MJ96+. 

 

3.5.3 - DESENHO DOS OLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a amplificação dos transcritos de interesse 

foram construídos de acordo com sequências de nucleotídeos publicadas na literatura (tabela 

3). 
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TABELA 3:  Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a análise qRT-PCR. 

Gene 
Oligonucleotídeos Iniciadores 

(Sequência 5’ para 3’) 
Referência 

SREBP-2 
F - TGGGCTTCTTGGCTAGCTACTT 

R - TTCGCTCCATGAAAAACTTCTG Reena et al. (2011) 

HMG CoA 
F - AGATACTGGAGAGTGCCGAGAAA 

R - TTTGTAGGCTGGGATGTGCTT 
Li et al. (2009) 

LDLR 
F - CCAACCTGAAGAATGTGGTG 

R - CAGGTCCTCACTGATGATGG Li et al. (2009) 

CYP7A1 
F - TACTTCTGCGAAGGCATTTGG 

R- GAACACAGAGCATCTCCCTGG Reena et al. (2011) 

SHP 
F - GGAGCAGCCCTCGTCTCA 

R- ACACTGTATGCAAACCGAGGAA 
Shibata et al. (2007) 

ABCB11 
F - GCACCCTTGAGAGGACCTTTT 

R - AGCGTTGCCGGATCGA 
Shibata et al. (2007) 

 

 

 

3.5.4.  CURVA DE EFICIÊNCIA DO OLIGONUCLEOTÍDEOS INICIADORES 

Para determinar a eficiência da amplificação dos genes alvo e do gene de referência endógena 

foram construídas curvas padrões para cada amplificado, a partir de diluições seriadas do cDNA 

de uma mesma amostra. A análise de regressão linear dos valores de “Threshold Cycle” (CT) 

em função do logaritmo da respectiva diluição forneceu o coeficiente angular da reta (a, em y 

= ax+b) que foi utilizado para o cálculo da eficiência de amplificação do produto pelos 

iniciadores, conforme equação abaixo. 

 

E ꬵ = ( 10 -1/coeficiente angular -1) x10 

 

 

3.5.4.  RT-PCR QUANTITAIVA EM TEMPO REAL 

A análise da expressão gênica foi realizada através da técnica de PCR em tempo real (qPCR). 

A quantificação dos produtos formados durante os ciclos de amplificação foi realizada com o 

reagente Power SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA). 

As reações foram realizadas em placas de 96 poços, sendo adicionados em cada poço 2 μL de 

cDNA (100 ng), 0,48 μL de cada primer (forward e reverse, 10 μM), 6 μL Power de SYBR® 
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Green Master Mix e volume final de água livre de DNAse para 12 μL. As reações foram 

realizadas nas seguintes condições, 50°C por 2min, 95° C por 10 min e então 40 ciclos de 95°C 

por 15s (desnaturação) e 60°C por 1min (anelamento dos iniciadores e extensão dos produtos) 

no termociclador ABI 7300 (Applied Biosystems, CA, USA). O gerenciamento do 

termociclador e a coleta dos dados gerados durante a amplificação foram realizados pelo 

programa 7000 System SDS Software (Applied Biosystems). Todas as análises foram 

realizadas em triplicata técnica. A especificidade dos produtos obtidos foi confirmada pela 

análise das curvas de dissociação do produto amplificado ao final de cada reação. Os dados 

obtidos foram analisados utilizando o método de quantificação relativa da expressão gênica (CT 

comparativo ou ΔΔCT), que permite quantificar diferenças no nível de expressão de um gene 

específico entre as diferentes amostras. A expressão dos genes alvo foi determinada em função 

da expressão do gene de referência endógena gliceraldeído 3- fosfato desidrogenase (GAPDH) 

e uma amostra normalizadora (grupo C) foi utilizada como base para os resultados de expressão 

comparativa. De posse dosvalores de CT, que corresponde ao número do ciclo na fase 

exponencial da PCR em que a fluorescência ultrapassa o valor basal, foi calculado o ΔCT de 

cada amostra, na qual o valor do CT do gene de referência endógena (GAPDH) foi subtraído 

do CT do gene alvo. 

 

ΔCT = CT do gene alvo - CT do gene de referência endógena 

 

 Em seguida foram calculados os valores de ΔΔCT, na qual o valor do ΔCT da amostra 

normalizadora (grupo C) foi subtraído do ΔCT das amostras teste (demais grupos 

experimentais).  

 

ΔΔCT = ΔCT da amostra teste - ΔCT da amostra normalizadora 

 

Os valores do ΔΔCT obtidos foram utilizados em uma fórmula aritmética para o cálculo final 

da diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas, dada por 2-ΔΔCT. 
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4. ANÁLISES ESTATÍSTICAS 

Foram realizadas análises de variância univariada (one-way ANOVA) e bivariada (two - way 

ANOVA). As diferenças foram consideradas significantes quando o valor de p foi menor que 

0,05. Quando isto ocorreu, Teste de Tukey foi realizado para determinar a diferença entre as 

médias. O efeito da dieta foi representado por um símbolo (*), já o efeito do tratamento da torta 

de bixina foi representado por um símbolo (#) e por fim, a interação foi representado por letras 

(a,b,c e d). Neste modelo estatístico há prevalência da interação sobre o efeito da dieta e do 

tratamento. 
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5. RESULTADOS  

 

5.1. ENSAIO BIOLÓGICO: TORTA DE BIXINA 

Não há diferença na massa dos animais após o tempo de adaptação às dietas. 

Os animais que receberam a dieta controle (grupos C e CB 0,15%) ingeriram mais 

alimento, em média por semana, em comparação com os que receberam a dieta 

hipercolesterolêmica (grupos H e HB 0,15%). Não há diferença entre os grupos que receberam 

dietas contendo torta de bixina dos que não receberam torta. 

Os animais que receberam a dieta controle (grupos C e CB 0 ,15%) tiveram massa maior 

que os animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica (grupos H e HB 0,15%), ao final do 

experimento. O tratamento com a torta de bixina (grupos CB 0,15% e HB 0,15%) diminuiu a 

massa dos animais ao final do experimento. 

Na dose de 0,15%, a bixina foi capaz de reverter o aumento do fígado fazendo com que 

os animais do grupo HB 0,15% tivessem massa de fígado semelhante à dos animais que 

receberam a dieta controle. A dieta hipercolesterolêmica (grupos H e HB 0,15%) reduziu a 

massa de tecido adiposo abdominal em comparação com os animais que receberam a dieta 

controle (grupos C e CB 0,15%). O tratamento com bixina (grupos CB 0,15% e HB 0,15%) 

reduziu a massa de tecido adiposo. 

A dieta hipercolesterolêmica (grupos H e HB0.15%) provocou aumento da excreção de 

fezes dos animais em comparação com a dieta controle (grupos C e CB0.15%). Porém quando 

a bixina está associada com a dieta hipercolesterolêmica (HB0.15%)   há uma redução 

significativa em relação ao grupo hipercolesterolêmica (H). 

 Os animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica (grupos H e HB 0,15%) 

possuem menor quantidade de tecido adiposo abdominal que os animais que receberam a dieta 

controle (grupos C e CB 0,15%). O mesmo acontece para os grupos que receberam o tratamento 

com bixina (grupos CB 0,15% e HB 0,15%) em relação aos que não receberam (C e H). 

A quantidade de gordura hepática relativa ao tamanho do fígado e a quantidade de 

gordura fecal relativa à quantidade de fezes tiveram resultados semelhantes. Ambas se 

mostraram elevadas nos animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica (grupos H e HB 

0,15%) em comparação com aqueles que receberam a dieta controle (grupos C e CB0,15%). O 

tratamento com bixina no grupo hipercolesterolêmico (HB 0,15%) reduziu a quantidade de 

gordura em comparação com os do grupo hipercolesterolêmico sem tratamento (H).  
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TABELA 4: Massa corporal inicial (Mci), ingestão alimentar semanal (IA/sem), massa corporal final (MCf), massa do fígado, massa do tecido adiposo abdominal (MTA), 

massa de fezes por semana, massa relativa de gordura hepática (MRGH) e massa relativa de gordura fecal (MRGF) em animais tratados com dieta controle e hipercolesterolêmica 

contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

O resultado indicado é a média ± desvio padrão; 

Para p<0,05(ANOVA bivariada), (*) indicam efeito da Dieta, (#) indicam efeito do Tratamento e letras diferentes indicam efeito de Interação que prevalece sobre o efeito da 

Dieta e Tratamento. NS – Não significante; 

C: animais que receberam a dieta controle e água; CB 0,15%: animais que receberam a dieta controle contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta; H: animais que receberam 

a dieta hipercolesterolêmica e água; HB 0,15%: animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

 

 

 

 

  
MCi (g) MCf  (g) MTA (g) IA/sem (g)  FÍGADO (G) FEZES (G) MRGH (g×100) MRGF (g×100) 

C 174,71±14,69 208,06±12,03 5,33 ± 1,68 76,93 ± 8,15 5,14 ± 0,46b 4,42 ± 1,92c 9,82 ± 0,75c 3,77 ± 0,74c 

CB0.15% 165,33±15,06 183,44±16,01# 3,40 ± 1,41# 65,21± 10,94 5,08 ± 0,42b 5,56 ± 1,06c 10,68 ± 1,61c 4,92 ± 0,95c 

H 164,56±13,71 187,17±32,20* 3,58 ± 1,62* 65,67 ± 8,05* 7,24 ± 0,61a 26,22 ± 4,47a 46,5 ± 1,42a 18,06 ± 2,97a 

HB0.15% 157,11±17,12 172,51±15,91*# 2,37 ± 0,71*# 62,97 ± 5,01* 5,36 ± 0,49b 18,90 ± 2,45b 22,53 ± 3,55b 11,75 ± 0,87b 

                                                                                                               Valor de p 

Dieta 
NS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Bixina 
NS < 0,05 < 0,05 NS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 

InteraÇão 
NS NS NS NS < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
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           A bixina foi capaz de reverter totalmente o aumento dos níveis de colesterol séricos 

provocado pela dieta, fazendo com que os animais do grupo HB 0,15% tivesse uma 

concentração de colesterol semelhante ao dos animais que receberam a dieta controle (C e CB 

0,15%) 

A dieta hipercolesterolêmica (grupo H) provocou uma redução das concentrações da 

fração HDL do colesterol em comparação com a dieta controle (grupos C e CB 0,15%). O 

tratamento com bixina no grupo hipercolesterolêmico (grupo HB 0,15%) reverteu essa redução, 

ou seja, os animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica, os níveis séricos deste indicador 

(HDL) no grupo HB 0,15% apresentou uma concentração igual aos dos grupos que receberam 

a dieta controle (grupos C e CB 0,15%) 

 A dieta hipercolesterolêmica (grupo H) provocou um aumento dos níveis séricos do colesterol 

LDL em comparação com a dieta controle (grupos C e CB 0,15%). O tratamento com a bixina no grupo 

hipercolesterolêmico (grupo HB 0,15%) reduziu estes níveis em comparação com aqueles que 

receberam à dieta hipercolesterolêmica, igualando o nível de colesterol LDL ao dos animais que 

receberam a dieta controle (grupos C e CB 0,15%). O tratamento com bixina no grupo 

hipercolesterolêmico (grupo HB 0,15%) foi capaz de reverter totalmente o aumento do colesterol LDL 

provocado pela dieta hipercolesterolêmica fazendo com que os animais do grupo HB 0,15% tivessem 

uma concentração de LDL semelhante à dos animais que receberam a dieta controle (grupos C e CB 

0,15%). 
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TABELA 5: Concentrações plasmáticas de colesterol total, triglicérides (TAG) e frações do colesterol HDL, LDL 

e VLDL de animais tratados com dieta controle e hipercolesterolêmica contendo ou não 1,5g de torta de bixina/Kg 

de dieta.  

COLESTEROL 

(mmol/L) 

TAG 

(mmol/L) 

HDL-C 

(mmol/L) 

LDL-C 

(mmol/L) 

VLDL-C 

(mmol/L) 

C 2,11±0,11b 1,24±0,30 1,44±0,28a 0,43±0,27b 0,25±0,06 

CB 0,15% 2,34±0,18b 0,97±0,38 1,69±0,21a 0,46±0,37b 0,19±0,08 

H 6,98±1,02a 1,98±2,44 0,46±0,08b 6,13±1,18a 0,40±0,49 

HB 0,15% 2,67±0,39b 0,89±0,29 1,30±0,14a 1,20±0,44b 0,18±0,06 

Valor de p 

Dieta <0.05 NS <0.05 <0.05 NS 

Bixina <0.05 NS <0.05 <0.05 NS 

Interação <0.05 NS <0.05 <0.05 NS 

O resultado indicado é a média ± desvio padrão; 

Para p<0,05(ANOVA bivariada), (*) indicam efeito da Dieta, (#) indicam efeito do Tratamento e letras diferentes 

indicam efeito de Interação que prevalece sobre o efeito da Dieta e Tratamento, NS – Não significante 

C: animais que receberam a dieta controle e água; CB 0,15%: animais que receberam a dieta controle contendo 

1,5g de torta de bixina/Kg de dieta; H: animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica e água; HB 0,15%: 

animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

 

Em relação as sulfidrilas livres como houve interação entre os parâmetros, temos que 

HB0,15% tem nível maior que os grupos H e C e igual ao CB 0,15% 

A dieta hipercolesterolêmica grupos (H e HB 0,15%) elevaram a concentração de 

malondialdeído (MDA) comparado a dieta controle (grupos C e CB 0,15%). O tratamento com 

torta de bixina (CB 0,15% e HB 0,15%) reduziram a concentração de   MDA em relação aos 

animais que não receberam torta de bixina (grupos C e H). O tratamento com torta de bixina 

(CB 0,15% e HB 0,15%) diminuiu a atividade da AST em comparação com os animais que não 

receberam torta de bixina (grupos C e H). A dieta hipercolesterolêmica (grupos H e HB 0,15%) 

aumentou a atividade da ALT em comparação com a dieta controle (grupos C e CB0.15%) 

Os animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica mais torta de bixina (grupo HB 

0,15%) teve atividade de fosfatase alcalina maior que aqueles que receberam dieta controle 

mais trorta de bixina (grupo CB 0,15%). Em síntese, como houve interação entre os parâmetros, 

temos que o grupo HB 0,15% teve a maior atividade desta enzima, seguido do grupo CB 0,15% 

que por sua vez foi seguido dos demais grupos que foram iguais entre si. 
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TABELA 6: Concentração sérica de sulfidrilas livres (SH-L) e de malondialdeido (MDA) e atividade das enzimas, 

aspartato aminotransferase (AST), alanina aminotransferase (ALT) e fosfatase alcalina (ALP) de animais tratados 

com dieta controle e hipercolesterolêmico contendo ou não 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

  
SHL 

(mmol/L) 

MDA 

(mmol/L) 

AST(UI) ALT(UI) ALP(U/L) 

C 31,00±30,29b 6,22±5,63 2,76±0,29 1,75±0,21 23,27±5,83c 

CB 0,15% 71,05±22,89a,b 3,22±2,35# 2,24±0,13# 1,16±0,12# 
63,07±19,62

b 

H 32,19±11,36b 11,97±6,7* 3,04±0,23 1,94±0,25* 39,02±8,42c 

HB 0,15% 94,25±29,11a 8,49±4,09*# 2,12±0,14# 1,10±0,09*# 
116,42±27,1

9a 

Valor de p 

Dieta <0,05 <0,05 N <0.05 <0.05 

Bixina <0,05 <0,05 <0.05 <0.05 <0.05 

Interação <0,05 NS NS NS <0.05 

O resultado indicado é a média ± desvio padrão; 

Para p<0,05(ANOVA bivariada), (*) indicam efeito da Dieta, (#) indicam efeito do Tratamento e letras diferentes 

indicam efeito de Interação que prevalece sobre o efeito da Dieta e Tratamento. NS – Não significante; 

C: animais que receberam a dieta controle e água; CB 0,15%: animais que receberam a dieta controle contendo 

1,5g de torta de bixina/Kg de dieta; H: animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica e água; HB 0,15%: 

animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

 

Não houve diferenças entre os grupos para a concentração de hemoglobina sérica.  

Para os níveis de ferro sérico houve redução com dieta hipercolesterolêmica (grupo H) 

em relação ao controle (grupo C). Porém, o tratamento com torta bixina (grupos CB 0,15% e 

HB 0,15%) reduziram ainda mais os níveis de ferro sérico em relação aos animais que não 

receberam torta de bixina (grupos C e H). 

A dieta hipercolesterolêmica (grupo H) reduziu a concentração de albumina sérica em 

comparação com a dieta controle e a dieta hipercolesterolêmica mais torta de bixina (grupos C 

e HB 0,15%). Em resumo o nível de albumina está diminuindo no grupo H, mas volta aos níveis 

da dieta controle (grupos C e CB 0,15%) quando recebe torta de bixina (grupo HB 0,15%) 

Os animais que receberam torta de bixina (grupos CB 0,15% e HB 0,15%) apresentaram 

menor concentração de proteínas totais séricas em comparação com aqueles que não receberam 

torta de bixina (grupos C e H).  
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TABELA 7: Concentração sérica de hemoglobina (Hb), ferro sérico (Fe), proteínas totais (PT) e albumina (Alb) 

de animais tratados com dieta controle e hipercolesterolêmica contendo ou não 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

 

 Hb (mmol/L)    Fe (mmol/L) PT (g/L) Alb (mmol/L) 

C 24,91±2,55 79,2±8,00a 64,96±2,91 531,85±36,91a 

CB 0,15% 23,50±2,96 19,03±7,77c 56,11±2,90# 495,13±56,42a,b 

H 24,75±3,79 59,14±6,30b 66,66±4,26 427,05±52,67b 

HB 0,15% 22,54±3,01 18,51±4,62c 59,34±1,42# 537,05±32,21a 

Valor de p 

Dieta NS < 0,05 NS < 0,05 

Bixina NS < 0,05 < 0,05 NS 

Interação NS < 0,05 NS < 0,05 

O resultado indicado é a média ± desvio padrão; 

Para p<0,05(ANOVA bivariada), (*) indicam efeito da Dieta, (#) indicam efeito do Tratamento e letras diferentes 

indicam efeito de Interação que prevalece sobre o efeito da Dieta e Tratamento. NS – Não significante; 

C: animais que receberam a dieta controle e água; CB 0,15%: animais que receberam a dieta controle contendo 

1,5g de torta de bixina/Kg de dieta; H: animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica e água; HB 0,15%: 

animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

 

Os animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica (grupos H e HB0.15%) tiveram 

maior concentração de ácido úrico sérico em comparação com a dieta controle (grupos C e 

CB0.15%). Como a interação entre os parâmetros foi significativa, observamos que o grupo H 

teve concentração de ácido úrico igual ao do grupo HB0,15% e maior que CB0,15% (iguais 

entre si) que por sua vez foi seguido pelo grupo C. Os animais que receberam o tratamento com 

a torta de bixina (grupos CB 0,15% e HB 0,15%) reduziram a concentração de ureia, em 

comparação com aqueles animais que não receberam este tratamento (grupos C e H). A 

interação entre o tipo de dieta e o tratamento com torta de bixina foi significativa para o 

parâmetro glicose sérica, logo, temos que o grupo HB0,15% é igual ao grupo CB 0,15% e maior 

que o grupo H. Não houve diferença entre os grupos CB 0,15% e H e também entre HB 0,15% 

e o controle (grupo C). 
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TABELA 8: Concentração sérica de ácido úrico, ureia e concentração plasmática glicose de animais tratados com 

dieta controle e hipercolesterolêmica contendo ou não 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

  
ÁC. ÚRICO 

(mmol/L) 

UREIA  

(mmol /L) 

GLICOSE  

(mmol /L) 

C 59,81 ± 16,25c 5,53 ± 1,04 6,70 ± 1,11a 

CB 0,15% 117,69 ± 14,49b 4,47 ± 0,79# 5,69 ± 0,46a,b 

H 166,77 ± 46,18a 5,56 ± 1,42 4,72 ± 0,60b 

HB 0,15% 159,25 ± 42,59a,b 4,92 ± 0,41# 6,09 ± 0,48a 

Valor de p 

Dieta < 0,05 NS NS 

Bixina < 0,05 < 0,05 < 0,05 

Interação < 0,05 NS < 0,05 

O resultado indicado é a média ± desvio padrão; 

Para p<0,05(ANOVA bivariada), (*) indicam efeito da Dieta, (#) indicam efeito do Tratamento e letras diferentes 

indicam efeito de Interação que prevalece sobre o efeito da Dieta e Tratamento. NS – Não significante; 

C: animais que receberam a dieta controle e água; CB 0,15%: animais que receberam a dieta controle contendo 

1,5g de torta de bixina/Kg de dieta; H: animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica e água; HB 0,15%: 

animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

 

 

5.2. EXPRESSÃO DE GENES DO METABOLISMO HEPÁTICO DO COLESTEROL 

 

Para investigar os mecanismos moleculares envolvidos no efeito hipocolesterolêmico 

da Torta de Bixina, a expressão de importantes genes relacionados ao metabolismo do colesterol 

foi avaliada por qRT-PCR, incluindo o SREBP-2, HMGCoA-R, LDLR, ABCG11, SHP e 

CYP7A1. Assim, o efeito da dieta hipercolesterolemiante foi avaliado realizando múltiplas 

comparações entre os grupos Controle (C), Controle mais a torta de Bixina (CB 0,15%), 

Hipercolesterolêmico (H) e hipercolesterolêmico mais a Torta de Bixina (HB 0,15%). 

A Figura 6 mostra que os animais do grupo Hipercolesterolêmico (H) apresentaram 

aumento na expressão do gene CYP7A1 em comparação com o grupo Controle (C). Esse 

aumento foi equivalente ao do grupo hipercolesterolêmico mais a Torta de Bixina (HB 0,15%). 

O grupo controle mais Torta de Bixina (CB 0,15%) também apresentou aumento em relação ao 

grupo Controle (C). Houve também aumento da expressão do gene SHP no grupo controle mais 

Torta de Bixina (CB 0,15%) quando comparados aos animais dos grupos controle (C), 

Hipercolesterolêmico (H) e hipercolesterolêmico mais a Torta de Bixina (HB 0,15%).  

  A suplementação de Torta de Bixina a dieta hipercolesterolemiante não afetou a expressão dos 

genes SREBP-2, HMGCoA-R, LDLR, ABCB11, sendo os animais dos grupos C, CB 0,15%, 

H e HB 0,15% estatisticamente iguais.  
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Figura 6: Expressão do mRNA de genes hepáticos relacionados ao metabolismo de 

lipídios.  O resultado indicado é a média ± desvio padrão; 
Letras diferentes indicam diferenças significativas para p<0,05(One Way ANOVA) com pós-teste de TUKEY.  
C: animais que receberam a dieta controle e água; CB 0,15%: animais que receberam a dieta controle contendo 

1,5g de torta de bixina/Kg de dieta; H: animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica e água; HB 0,15%: 

animais que receberam a dieta hipercolesterolêmica contendo 1,5g de torta de bixina/Kg de dieta. 

SREBP-2: Proteínas ligadoras de elementos de resposta a esterol - 2; CYP7A1: colesterol 7α-hidroxilase; 

HMGCoA R:3-Hydróxi-3-metilglutaril CoA redutase; LDLR: Receptor da lipoproteína de baixa densidade; SHP: 

small heterodimer partner ABCB11: do inglês: ATP-binding cassette, sub-family B member 11 
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6. DISCUSSÃO 

 

Estudos demonstram que vários componentes bioativos como flavonóides e 

carotenóides estão presentes em diversas plantas. Esses componentes são responsáveis pela 

prevenção das desordens do perfil lipídico, por possuírem diversas ações benéficas, dentre elas 

a ação antioxidante que está relacionada à proteção do organismo contra os radicais livres, que 

estão envolvidos na instalação de várias doenças degenerativas, como aterosclerose e desordens 

cardiovasculares. Assim, questionamos se a torta de Bixina, que contém o carotenóide Bixina, 

provocaria os mesmos efeitos. 

A Torta de Bixina tem sido muito utilizada como corante alimentar, especialmente 

porque aditivos alimentares derivados de fontes naturais são de baixa toxicidade e recebem 

isenção de certificação. (Hallagan et al., 1995). 

Fernandes et al. (2002) testaram extrato de sementes de urucum em várias 

concentrações. Na concentração de 7,5mg de extrato/Kg de massa corporal, eles observaram 

uma redução do colesterol total sérico em ratos, essa concentração equivale a 0,15% de extrato 

na dieta. Considerando estes dados, foi escolhido esta dose de torta de bixina (0,15%). 

No final do experimento, o tratamento com 0,15% de torta de bixina acarretou uma 

perda de massa corporal, mesmo quando associada a dieta hipercolesterolêmica (Tabela 3). Este 

fato não pode ser explicado pela ingestão alimentar porque a torta de bixina não alterou a 

ingestão. Observou-se que o tratamento com a torta de bixina 0,15% reverteu a perda de massa 

do fígado, apresentando a mesma massa que os animais que receberam dieta controle. Esta 

redução foi acompanhada por menores níveis hepáticos de gordura.  

Schwertz et al. (2012) avaliando o efeito hipolipidêmico do camu-camu, constataram 

uma diminuição significativa no conteúdo de gordura no fígado de ratos em animais que 

receberam dieta contendo 10% de banha suína, 1% de colesterol e 0,1% de ácido cólico e o 

suco. Resultado semelhante ao encontrado no estudo do laboratório com o fruto da mesma 

família do camu-camu, a uvaia que também diminuíram os conteúdos de gordura hepática 

(Lopes et al., 2017). 

Os resultados apresentados corroboram com Park et al. (2009); Rocha et al. (2012) e 

Afonso et al. (2013) que observaram, que a dieta enriquecida com colesterol e ácido cólico em 

diferentes concentrações aumentaram o conteúdo total de lipídios hepático e levou a uma alteração 

da composição lipídica do fígado.  
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Gutierrez et al, (2016) também não encontraram diferença na ingestão alimentar nos 

animais que receberam dieta hipercolesterolêmica em relação aos que receberam dieta 

hipercolesterolêmica mais bixina (5 e 10 mg / kg) durante 14 semanas. Além disso, houve 

redução significativamente do ganho de peso corporal, tamanho dos adipócitos, pesos das 

bolsas de gordura, dos níveis de lipídios hepáticos em camundongos obesos.  

Menor quantidade de gordura levou a uma menor lipoperoxidação, conseqüentemente, 

nós observamos menores concentrações de MDA (Tabela 5) e, por conseguinte, menor dano 

hepático. Esta proteção hepática pode ser confirmada pela redução da atividade de ALT e AST 

no tratamento com torta de bixina a 0,15%. 

Hagiwara et al. (2003) mostraram que 0,1% de extrato de urucum administrado treze 

semanas na alimentação de ratos machos e fêmeas não mostrou efeitos adversos. No entanto, 

quando doses mais elevadas foram administradas (0,3 e 0,9%), os autores notaram um aumento 

no peso do fígado, bem como alterações na bioquímica do sangue, incluindo aumento de 

fosfatase alcalina, fosfolipídios, e proteína total, bem como albumina e relação albumina / 

globulina. 

De-Oliveira et al. (2003) mostraram que urucum, por via oral, ativou o sistema de 

monoxigenase do citocromo P450. Esse sistema com isoenzimas catalisam diferentes tipos de 

reações de oxidação (Jewell e O'Brien, 1999). Esta indução do citocromo P450 ajudaria a 

explicar a proteção contra a injúria hepática pela torta de bixina. O ácido retinóico é um 

carotenóide, assim como a bixina, e induz a perda de tecido adiposo através de apoptose 

(Jeyakumar et al., 2005). Considerando o exposto acima pode-se sugerir que a torta de bixina 

atuaria da mesma maneira, explicando o motivo pelo qual encontrou-se uma redução do tecido 

adiposo seguido por um aumento nos níveis de ácido úrico.  

A dieta rica em gordura resulta em hiperlipidemia e regula positivamente a concentração 

de lipopolissacarídeos (LPS) no soro, que é um estimulador para a ativação de TLR4 (Capiralla 

et al., 2012). 

Xu et al. (2017) mostraram que tratamento com bixina atenuou o dano cardíaco induzido 

pela dieta rica em gordura através da melhora da síndrome metabólica. Já que houve regulação 

negativa na geração de ROS pelo bloqueio da via de sinalização TLR4 / NF-kB e ativação da 

expressão de Nrf2. O receptor Toll-like 4 (TLR4) é um dos receptores de reconhecimento de 

padrões, desempenhando papel importante na indução da resposta inflamatória e ativação da 

sinalização de streaming, incluindo o fator nuclear kappa B (NF-kβ) (Eguchi e Manabe, 2014). 

A ativação de TLR4 leva à expressão de citocinas pró-inflamatórias NF-kβ, como interleucina 
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1b (IL-1b), interleucina-18 (IL-18) e fator de necrose tumoral-α (TNF-α) (Tewari et al., 2012; 

Wu et al.,2013). 

 Nós encontramos uma redução nos níveis séricos de proteínas totais diretamente com a 

concentração de torta de bixina (Tabela 6), mas nenhum efeito sobre a concentração de 

albumina, uma vez que, a bixina é transportada ligada a Albumina (Zsila et al.,2005). A 

avaliação clásssica de injúria renal é a medida do nitrogênio sérico proveniente da ureia (Loeb, 

1998). Resultados semelhantes foram encontrados por Hagiwara et al (2003) que alimentaram 

ratos Sprague-Dawley com diferentes concentrações de extrato de sementes de urucum presente 

em uma dieta controle e encontraram níveis elevados de uréia na concentração de 0,1%, 

corroborando com os nossos dados. Ácido retinóico pode induzir proteólise diretamente por 

indução de ubiquinação (Spinella et al., 1999); e também induz um programa de degradação 

dependente do proteassoma (Kitareewan et al., 2002). Nós acreditamos que este seria o caminho 

pelo qual, possivelmente, a bixina atuaria provocando redução de proteínas totais. 

O tratamento com torta de bixina aumentou a atividade sérica de fosfatase alcalina 

(ALP). O tratamento com torta de bixina 0,15% melhorou a dislipidemia provocada pela dieta 

(Tabela 5). O tratamento reduziu os níveis séricos de colesterol total e da fração LDL e 

aumentou os níveis de HDL. Colesterol HDL tem mostrado propriedades anti-aterogênico, 

enquanto o colesterol LDL tem propriedades aterogênicas, em animais (Barter et al.,2003). O 

efeito hipolipidêmico não poderia ser explicado pela inibição da absorção de lipídios porque há 

uma quantidade reduzida de fezes, quantidade reduzida de gordura nas fezes, ainda que a 

ingestão alimentar tenha sido a mesma. Possivelmente, a melhora na dislipidemia também não 

poderia ser explicada pela inibição da síntese de colesterol, porque, quando ocorre, usando 

sinvastatina, os níveis de ALP diminuem conjuntamente (Ritzel et al., 2002).  Além disso, o 

efeito hipocolesterolêmico da torta de bixina é restrito a animais alimentados com a dieta 

hipercolesterolêmica. Então, nós sugerimos que o efeito antihipercolesterolêmico poderia ser 

explicado por um aumento na produção de sais biliares, mas esta premissa precisaria ser melhor 

investigada. Então, a torta de bixina reverteu, em geral, todos os efeitos provocados pela dieta 

hipercolesterolêmica. A torta de Bixina mostrou-se eficiente em melhorar o perfil lipídico e o 

balanço redox dos animais que receberam essa substância na dieta. 

A Figura 6 demonstra que a dieta hipercolesterolemiante promoveu um aumento na 

expressão de CYP7A1 no grupo H e que a suplementação com a torta de bixina 0,15% 

promoveu elevações significativas na expressão de CYP7A1. Assim, estes resultados sugerem, 

que a bixina está interferindo na modulação hepática da síntese de ácidos biliares e que seu 
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efeito hipocolesterelemiante poderia estar atribuído ao aumento do catabolismo do colesterol 

pelo aumento da regulação da CYP7A1. 

O fígado é o principal órgão envolvido na regulação do metabolismo do colesterol, 

sendo a conversão do colesterol a ácidos biliares o caminho principal do catabolismo deste 

esterol. A CYP7A1 é a enzima limitante na via biossintética hepática dos ácidos biliares, e deste 

modo controla a homeostase do colesterol e ácidos biliares (Li et al., 2011). Em ratos, a dieta 

com alto teor de gordura melhorou a síntese clássica de ácidos biliares, aumentando a expressão 

de CYP7A1 no fígado, acompanhada pela diminuição da expressão da hidroxi-3-metilglutaril-

CoA redutase (HMGCoA-Redutase), lipoproteína de baixa densidade (LDL) e o receptor de 

LDL (LDLR) (Jia et al., 2013). 

A deficiência de CYP7A1 está associada à hipercolesterolemia e aterosclerose 

prematura (Pullinger et al., 2002). Miyake et al., (2002) relataram que a expressão gênica de 

CYP7A1 no fígado de camundongos preveniu a aterosclerose induzida por dieta litogênica.  

Posteriormente, Li et al., (2010) relataram que em camundongos a superexpressão CYP7A1 se 

mostraram protegidos contra a hipercolesterolemia, obesidade e resistência à insulina induzidas 

por dietas ricas em lipídios. O efeito de redução do colesterol pelo estímulo da síntese de ácidos 

biliares tem sido atribuído ao aumento da conversão de colesterol em ácidos biliares e ao 

estímulo de captação de colesterol hepático mediado por LDLR. 

Há a limitação de se considerar apenas os níveis de expressão de RNAm como uma 

medida da via de fluxo, bem como consideramos a importância de se confirmar se alterações 

na expressão dos genes encontram-se refletidas nos níveis de proteínas. Entretanto como 

suporte da nossa hipótese, os estudos de Buhman et al., (2000); Yang et al., (2003) e Shibata et 

al., 2007, demonstraram uma relação linear entre o aumento da expressão gênica de CYP7A1, 

a maior atividade da enzima e a redução do colesterol sérico. A transcrição da CYP7A1 é 

regulada positivamente pelo LXR, que tem como ligantes os oxisteróis, e negativamente pelo 

FXR, que tem como ligantes os ácidos biliares. 

Os oxisteróis aumentam a transcrição de ABCB11, ABCG5/G8, e CYP7A1 através da 

ativação de LXR e os ácidos biliares aumentam a transcrição de SHP e ABCB11 através da 

ativação de FXR (Shibata et al., 2007). 

A Figura 6 demonstra que as expressões de SREBP-2, HMGCoA-R, LDLR, ABCB11 

e SHP não foram alteradas pela dieta hipercolesterolêmica. Corroborando com os nossos 

resultados, Xu et al., (2004) observaram que a expressão e a atividade da CYP7A1 de ratos 
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Sprague-Dawley alimentados com 2% de colesterol foram elevadas, e que as expressões de 

LXR, FXR, SHP e ABCB11 não foram alteradas pela dieta hipercolesterolêmica. 

Apesar de SHP, ter sua expressão aumentada no grupo controle mais Torta de Bixina 

(CB 0,15%) e ser um fator inibidor da expressão da CYP7A1, os animais dos grupos H e HB 

0,15%, não apresentaram elevações na expressão da SHP.   

A repressão de CYP7A1 é mediada por FXR e envolve dois receptores LRH-1 e SHP. 

Porém, a nível molecular, embora CYP7A1 seja regulado por LRX e desregulado por FXR, o 

mecanismo estimulatório de LXR predomina sobre o mecanismo inibitório de FXR, quando 

ratos são expostos a uma dieta rica em colesterol (Wójcicka et al., 2007).  

Em camundongos TH a hipercolesterolemia aumentou as quantidades de ácidos biliares 

com um alto nível de expressão para o gene CYP7A1, resultante da inibição por feedback da 

rota FXR (Lee et al., 2018).   

Assim, mesmo se houvesse aumento de SHP nos animais que receberam dieta 

hipercolesterolêmica haveria um aumento de CYP7A1 e consequentemente a síntese de ácidos 

biliares promovendo a regulação da síntese de colesterol como exemplificado na figura 7. 

 Estes resultados sugerem que o efeito hipocolesterolêmico da torta de bixina 0,15% 

envolve o aumento regulação de da CYP7A1 que aumenta a conversão do colesterol á ácidos 

biliares, já que não afetou a expressão dos genes hepáticos envolvidos na síntese e captação do 

colesterol.      

 

                                                            

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Proposta do efeito hipocolesterolêmico da torta de bixina. Conversão do 

colesterol á ácidos biliares, através da ativação da CYP7A1 via LXR que predomina sobre a 

inibição via FRX pela ativação de SHP e regulação da síntese de colesterol. 
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7. MODELO FINAL A PARTIR DOS RESULTADOS  

 

Os animais que receberam dieta hipercolesterolêmica com 0,15% de Torta de Bixina 

apresentaram: 
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8. CONCLUSÃO  

O modelo dietético foi capaz de provocar hipercolesterolemia em ratas. A Torta com 0,15% 

de Bixina reverteu o efeito hipercolesterolêmico com a melhora do perfil lipídico (redução do 

colesterol total sérico e colesterol LDL) e redução da gordura hepática. O mecanismo associado 

ao efeito hipocolesterolêmico, sugerimos, estar relacionado à conversão do colesterol á ácidos 

biliares, através do predomínio da ativação da CYP7A1 sobre a inibição via FRX. Promovendo 

a regulação da síntese de colesterol. 
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