
 
 
i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Efeito Protetor do Açaí (Euterpe oleracea Mart.) sobre a 

Esteatose Hepática, Resistência à Insulina e Estresse Oxidativo 

Induzidos por Dieta Hiperlipídica em Camundongos 
 

 

 

 

 

 

Joyce Ferreira da Costa Guerra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto 

2015 
	  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

NÚCLEO DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA METABÓLICA	  

	  



 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efeito Protetor do Açaí (Euterpe oleracea Mart.) sobre a 

Esteatose Hepática, Resistência à Insulina e Estresse Oxidativo 

Induzidos por Dieta Hiperlipídica em Camundongos 
 

 

 

Joyce Ferreira da Costa Guerra 

Orientadora: Prof.ª Dra. Maria Lúcia Pedrosa 

Coorientador: Prof. Dr. Marcelo Eustáquio Silva 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouro Preto 

2015 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós - Graduação 

em Ciências Biológicas do Núcleo de Pesquisas em 

Ciências Biológicas da Universidade Federal de 

Ouro Preto, como parte integrante dos requisitos 

para a obtenção do título de Doutor em Ciências 

Biológicas, área de concentração: Bioquímica 

Metabólica e Fisiológica. 

	  

UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO 

NÚCLEO DE PESQUISAS EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS BIOLÓGICAS 

LABORATÓRIO DE BIOQUÍMICA METABÓLICA	  

	  



	  

 
 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  



 
 

ii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

iii 

AGRADECIMENTOS 

             

 Aos meus queridos orientadores Maria Lúcia Pedrosa e Marcelo Eustáquio Silva, 

pelos dez anos de convivência. Nos quais, além de admirar e respeitar a competência e 

brilhantismo acadêmico, também aprendi lições de generosidade, humildade e caráter, que 

levarei durante toda a minha vida profissional e pessoal. Sou muita grata a vocês por terem 

me guiado desde a iniciação científica e também pela dedicação, carinho, confiança e todo o 

aprendizado que vocês me proporcionaram. Muito obrigada! 

 

À Maísa Silva, Renata Pereira, Larissa Bonomo, Nara Nunes, Fernanda Silva e 

Juliana Lopes grandes amigas, com as quais dividi a bancada, os resultados, os sorrisos e as 

aflições; 

 

Ao Professor Wanderson Geraldo de Lima pela colaboração, competência, todas as 

discussões e sugestões durante o desenvolvimento deste trabalho; 

 

À Professora Helena Maria Pinheiro Sant'Ana pela disponibilidade e colaboração 

nas análises realizadas no Laboratório de Análises de Vitaminas; 

 

Ao Jair Pastor Mota por sempre tornar as coisas mais fáceis e pelo apoio constante;  

 

A todos os colegas dos Laboratórios de Bioquímica Metabólica e Nutrição 

Experimental, em especial a Bruno, Heberth, Isabel e Poliane, a minha gratidão e a certeza 

de que, sem vocês, este trabalho não teria sido possível; 

 

Ao apoio financeiro do CNPq, CAPES, FAPEMIG e UFOP; 

 

Aos laboratórios do Núcleo de Pesquisas em Ciências Biológicas da UFOP por 

gentilmente cederem o uso dos equipamentos; 

 

Aos professores do Programa de Pós-graduação em Ciências Biológicas pelos 

ensinamentos; 

 



	  

 
 

iv 

AGRADECIMENTOS 

             

À minha família: 

 

Ao querido Leonardo Matoso Leal, pelo apoio incondicional, por sempre me 

estimular a crescer profissional e pessoalmente; 

 

Aos meus pais por não medirem esforços e fazerem de mim uma pessoa independente 

e determinada; 

 

Vó Lourdes, pelo amor e orações; 

 

Meus irmãos Jéssica e Lucas pelo carinho, incentivo e por sempre acreditarem em 

mim; 

 

Muito Obrigada! 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  



	  

 
 

v 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      “Vivendo, se aprende; mas o que se aprende, 

mais, é só a fazer outras maiores perguntas." 

                                              (João Guimarães Rosa)	  

	  

	  

	  



	  

vi 
 

RESUMO 
 

A crescente incidência da obesidade e comorbidades associadas está relacionada a um 
aumento paralelo da Doença Hepática Gordurosa não Alcoólica (NAFLD), uma das mais 
frequentes causas de doença crônica do fígado da atualidade. A NAFLD representa um 
espectro de condições caracterizadas por acúmulo de triacilgliceróis nos hepatócitos, que 
incluem a esteatose, esteato-hepatite, que pode evoluir para cirrose e carcinoma hepatocelular. 
Embora sua patogênese exata permaneça desconhecida, a hipótese mais aceita define que 
alterações metabólicas desencadeadas pela resistência à insulina levam ao desenvolvimento 
da esteatose hepática, considerada o primeiro evento, seguido do estresse oxidativo que 
contribui para a evolução do quadro. Compostos bioativos presentes em alimentos, 
principalmente polifenóis têm sido considerados promissores na prevenção de distúrbios 
metabólicos. O açaí (Euterpe oleracea Mart.) ganhou reconhecimento internacional devido ao 
seu alto conteúdo de polifenóis e capacidade antioxidante. Assim, o objetivo do presente 
estudo foi avaliar os efeitos do consumo de um extrato aquoso de açai (EAA) sobre alterações 
metabólicas desencadeadas pelo consumo de dieta hiperlipídica em camundongos. 
Camundongos Swiss machos foram divididos inicialmente em 2 grupos experimentais, um 
grupo (C) recebeu dieta padrão AIN-93M, e o outro grupo (HF) recebeu uma dieta 
hiperlipídica (32% de banha suína e 1% de colesterol) por seis semanas, após este período, os 
grupos C e HF foram subdivididos em quatro grupos de acordo com o tratamento recebido. 
Os grupos C e CA receberam dieta padrão, e os grupos HF e HFA receberam dieta 
hiperlipídica, os grupos CA e HFA receberam tratamento com o EAA (3g/Kg de peso 
corporal), administrado diariamente via gavagem por mais seis semanas. Camundongos do 
grupo HF apresentaram maior ganho de massa corporal associado à resistência à insulina, 
alterações no perfil das adipocinas TNFα e adiponectina, hepatomegalia, elevação dos níveis 
séricos das transaminases e esteatose hepática. Além disso, apresentaram alterações nos níveis 
de mRNA de genes relacionados ao metabolismo de lipídios hepático e aumento no estresse 
oxidativo.  O tratamento com o  EAA apresentou efeito protetor sobre a esteatose hepática, 
através da melhora nos níveis de adipocinas, sensibilidade a insulina e aumento na expressão 
dos genes relacionados a β-oxidação de ácidos graxos mediada por PPAR-α. E ainda, 
promoveu uma melhora no balanço oxidante/antioxidante hepático. Estes dados indicam que 
o açaí pode representar uma estratégia dietética viável, associada a prevenção e/ou tratamento 
de distúrbios metabólicos. 

 
Palavras chave: Açaí, adipocinas, antocianinas, esteatose hepática, estresse oxidativo, 

resistência à insulina, obesidade. 
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ABSTRACT 
 

The worldwide rising prevalence of obesity and its comorbidities is associated with a 

parallel increase in nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD), the most common chronic liver 

disease. The spectrum of NAFLD ranges from simple steatosis to steatohepatitis, which can 

progress to end-stage liver disease. Although its exact pathogenesis is still unknown, the most 

widely accepted hypothesis states that metabolic alterations induced by the insulin resistance 

leads to the development of hepatic steatosis considered the first event, followed by oxidative 

stress that contributes to the progression of the disease. Phytochemicals in foods, especially 

polyphenols have been considered promising in preventing metabolic disorders. Açaí 

(Euterpe oleracea Mart.) has gained worldwide popularity and has been recognized as one of 

the new “super fruits” due to its high polyphenol content and antioxidant properties. This 

study was designed to investigate the effects of consumption of an aqueous extract of acai 

(EAA) on metabolic changes triggered by the consumption of high-fat diet in mice. Swiss 

mice were fed a control AIN-93M, or high-fat diet (HFD). After six weeks, mice were 

assigned to one of the two treatment conditions, water or açai at 3 g/Kg, orally administered 

by gavage for an additional six weeks. Mice fed with HFD showed higher body mass gain 

associated with insulin resistance, altered profile of adipokines TNFα and adiponectin, 

hepatomegaly, elevated serum transaminase levels and hepatic steatosis. Furthermore, 

exhibited changes in the mRNA levels of genes related to metabolism of hepatic lipids and 

increased oxidative stress. Treatment with AAE showed a protective effect on hepatic 

steatosis, through the improvement in adipokines levels, insulin sensitivity and increased 

expression of genes related to PPARα-mediated fatty acid oxidation. Additionally, promoted 

an improvement in the balance oxidant / antioxidant liver. These findings indicate that açai 

may represent a viable dietary strategy associated with the treatment and or prevention of 

metabolic disorders. 

 

Keywords: Açai, adipokines, anthocyanins, hepatic steatosis, insulin resistance, oxidative 
stress, obesity. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A prevalência da obesidade vem crescendo de forma alarmante nas últimas décadas, e 

constitui um importante problema de saúde pública pois está intimamente relacionada ao 

desenvolvimento de distúrbios metabólicos como resistência à insulina (RI), diabetes tipo 2 e 

doença hepática gordurosa não-alcóolica, entre outras (ZIMMET; ALBERTI; SHAW, 2001).  

A resistência à insulina pode ser definida como o estado, no qual há resposta reduzida 

aos níveis circulantes de insulina nos tecidos alvo (SESTI, 2006). Tem sido demonstrado, que 

a inflamação crônica de baixa intensidade associada à obesidade parece ser um dos 

mecanismos associados à patogênese da RI. Este estado pró-inflamatório é caracterizado pela 

alteração na produção de um conjunto de moléculas, denominadas adipocinas, pelo tecido 

adiposo. Dentre elas destacam-se o fator de necrose tumoral-alfa (TNFα), adiponectina, 

leptina, resistina, interleucina-6 (IL-6), e inibidor do fator ativador de plasminogênio (PAI-1) 

(BASTARD et al., 2006).  

O aumento na produção de TNFα prejudica a sinalização da insulina através da 

fosforilação de resíduos de serina do substrato1 do receptor de insulina (IRS-1), que atenua a 

propagação do sinal com redução da síntese e da translocação do transportador de glicose 

(GLUT-4) para a membrana, e consequente diminuição na captação de glicose (UYSAL et al., 

1997). Em contraste, a adiponectina aumenta a sensibilidade à insulina, e atua através da 

ligação aos receptores AdipoR1 e AdipoR2, expressos principalmente no músculo esquelético 

e fígado, respectivamente. Os efeitos da adiponectina são em parte mediados pela ativação da 

proteína quinase ativada por AMP (AMPK), e do receptor alfa ativado por proliferadores 

peroxissomais (PPAR-α) e incluem redução da gliconeogênese hepática e ativação da 

oxidação de ácidos graxos (YAMAUCHI et al., 2003). Além disso, apresenta efeito inibitório 

sobre SRBP-1c, fator de transcrição que regula a biossíntese de ácidos graxos (AWAZAWA 

et al., 2009) através do aumento da transcrição de enzimas chave como a ácido graxo sintase 

(FAS) e Acetil-Coenzima A carboxilase (ACC). A expressão deste fator de transcrição 

encontra-se constitutivamente elevada na resistência à insulina e está relacionada ao aumento 

da lipogênese que leva ao acúmulo de triacilgliceróis (TAG) no fígado e desenvolvimento da 

doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD), (SHIMOMURA; BASHMAKOV; 

HORTON, 1999; YAHAGI et al., 2002), a qual é considerada uma das principais alterações 

metabólicas associadas a RI (CHITTURI et al., 2002).  
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A NAFLD é atualmente a forma mais comum de doenças crônicas do fígado. O 

número de indivíduos afetados vêm crescendo paralelamente ao aumento da obesidade e 

devido a esta relação tem sido considerada a manifestação hepática da síndrome metabólica 

(MARCHESINI et al., 2001; ONG; YOUNOSSI, 2007). O acúmulo de triacilgliceróis nos 

hepatócitos (esteatose) é o primeiro e mais proeminente estágio na patogênese da doença.  

Múltiplas vias metabólicas estão envolvidas com o desenvolvimento da esteatose 

hepática incluindo o aumento da liberação de ácidos graxos não esterificados do tecido 

adiposo, aumento da síntese de novo de ácidos graxos e redução na β-oxidação (POSTIC; 

GIRARD, 2008). Esta, por sua vez, aumenta a vulnerabilidade do fígado a eventos como o 

estresse oxidativo, caracterizado pelo aumento da  peroxidação de lipídios e redução de 

defesas antioxidantes, que potencialmente pode contribuir para a progressão para estágios 

mais avançados da doença como a esteato-hepatite, fibrose e cirrose (NEUSCHWANDER-

TETRI, B. A.; CALDWELL, S. H., 2003; BROWNING; HORTON, 2004; WANG, D.; WEI; 

PAGLIASSOTTI, 2006).  

Fatores dietéticos podem tanto aumentar quanto reduzir o risco de NAFLD. Terapias 

dietéticas para a prevenção da esteatose, o primeiro estágio da doença hepática, têm atraído 

grande interesse, atribuído, pelo menos em parte, a grande diversidade de compostos bioativos 

presentes em alimentos. Dentre estes compostos, os polifenóis, especialmente a classe das 

antocianinas são consideradas particularmente promissoras na prevenção da NAFLD 

(VALENTI et al., 2013).  

A habilidade das antocianinas de reduzir o risco de doenças crônicas é comumente 

relacionada a sua capacidade antioxidante, no entanto achados recentes sugerem que os 

efeitos benéficos associados ao consumo destes compostos ocorrem através da interação com 

uma grande variedade de alvos moleculares envolvidos em vias de sinalização intracelulares 

(DRAGANO et al., 2013; FERNANDES et al., 2014) incluindo os fatores de transcrição 

PPAR-α (JIA et al., 2013) e SREBP-1c (HWANG et al., 2011). Embora, existam muitos 

relatos dos efeitos benéficos de antocianinas, estudos que testem doses fisiologicamente 

relevantes destes compostos ainda são escassos. 

O Açai (Euterpe oleracea Mart.) é um fruto típico da região amazônica, ganhou 

popularidade internacional, devido ao seu alto conteúdo em polifenóis, predominantemente 

antocianinas, pró-antocianidinas e outros flavonoides. Devido à sua composição fitoquímica e 

os efeitos benéficos associados ao seu consumo, tem sido atribuído ao mesmo um possível 

papel como alimento funcional (SCHAUSS, A. G. et al., 2006a; MARCASON, 2009). Dentre 
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suas propriedades destacam-se, melhora no balanço oxidante/antioxidante (GUERRA et al., 

2011), efeito hipocolesterolemiante (DE SOUZA et al., 2010), anti-aterogênico e anti-

inflamatório (XIE et al., 2011).  

O tratamento com um extrato de sementes de açaí em camundongos alimentados com 

dieta hiperlipídica melhorou a sensibilidade à insulina e alterações associadas à síndrome 

metabólica (DE OLIVEIRA, P. R. et al., 2010). Em um estudo piloto realizado com humanos 

com sobrepeso também foram observados efeitos benéficos sobre a homeostase de glicose e 

marcadores séricos de risco metabólico, após a ingestão da polpa de açaí por um mês 

(UDANI et al., 2011). Além disso, a suplementação com 2% da polpa de açaí foi capaz de 

modular a expressão de mRNA de genes envolvidos na homeostase de colesterol no fígado 

em ratos hipercolesterolêmicos (DE SOUZA et al., 2012). Esses achados sugerem que o 

consumo de açaí pode exercer efeitos benéficos no tratamento da resistência à insulina, e 

sobre o metabolismo de lipídios hepático.  

Assim, considerando sua composição fitoquímica e os potenciais efeitos benéficos in 

vivo, a hipótese deste trabalho é que o açaí pode atenuar a esteatose hepática e distúrbios 

metabólicos associados em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica.  
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 

2.1. Obesidade e resistência à insulina 

 

2.1.1. Sinalização da insulina 

 

A insulina é produzida pelas células β-pancreáticas em resposta ao aumento dos níveis 

circulantes de glicose e aminoácidos e é o mais potente hormônio anabólico conhecido. Suas 

ações biológicas dependem de uma cascata de eventos desencadeada através da ligação com 

seu receptor e incluem o aumento da captação de glicose pelo músculo e tecido adiposo, 

através do estímulo a translocação de vesículas intracelulares contendo GLUT4 e sua 

expressão na membrana plasmática. Embora a insulina não promova a captação de glicose 

pelo fígado, inibe a gliconeogênese e glicogenólise e estimula a síntese do glicogênio e desta 

forma é o principal regulador nos níveis de glicose na corrente sanguínea. Além disso, 

também estimula o crescimento e diferenciação celular e promove o estoque de substratos no 

tecido adiposo, fígado e músculo através do estímulo a síntese de glicogênio, lipídios e 

proteínas enquanto inibe a atividade e expressão de enzimas envolvidas nas vias de 

degradação dos mesmos (SALTIEL; KAHN, 2001). 

 O receptor de insulina, pertence à subfamília de receptores com atividade tirosina 

(Tyr) quinase, é uma proteína tetramérica consistindo de duas subunidades alfa e duas beta. A 

ligação da insulina a subunidade α do receptor, leva a uma mudança conformacional que 

permite a autofosforilação da subunidade b, seguida por ativação do domínio Tyr quinase, que 

então catalisa a fosforilação de outras proteínas alvo (PATTI; KAHN, 1998). Pelo menos dez 

substratos intracelulares do receptor de insulina já foram identificados, quatro deles 

pertencem à família de proteínas substrato do receptor de insulina (IRS). Outros substratos 

incluem, Cbl, Gab-1, APS e isoformas de Shc. Os resíduos de tirosina fosforilados nestes 

substratos atuam como sítios de ligação para proteínas que contém domínios SH2, que 

resultam na ativação de diversas vias de sinalização que incluem a ativação da fosfatidil-

inositol 3-quinase (PI3-K), proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK), e TC10 

(Figura 1). Estas vias em conjunto atuam de modo à coordenar o tráfego intracelular de 

vesículas, síntese de proteínas, ativação ou inibição da atividade de enzimas, expressão gênica 

e desta forma o metabolismo de carboidratos, proteínas e lipídios.  
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Figura 1. Cascata de sinalização da insulina. O receptor de insulina apresenta um domínio tirosina quinase que 

se autofosforila e catalisa a fosforilação de proteínas intracelulares como as proteínas IRS, Shc e Cbl. Após a 

fosforilação essas proteínas se ligam a outras moléculas de sinalização através de seus domínios SH2, resultando 

na ativação da fosfatidil-inositol 3-quinase (PI3-K), de proteínas quinases ativadas por mitógenos (MAPK) e 

TC10.  

Fonte: SALTIEL et al. (2001). 

 

Tem sido demonstrado, que uma série de alterações moleculares na sinalização da 

insulina levam a RI. Tanto o receptor de insulina quanto as proteínas IRS, também podem ser 

fosforiladas em resíduos de serina, e desta forma ocorre inibição da transmissão do sinal 

através da redução da fosforilação de tirosina. Fatores como, ácidos graxos livres, ceramidas e 

fatores de transcrição (NFҠ-B) estão envolvidos nas alterações na via de sinalização da 

insulina em pacientes com obesidade e Diabetes Mellitus tipo 2. (BUGIANESI; 

MCCULLOUGH; MARCHESINI, 2005). 
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2.1.2. Tecido adiposo e resistência à insulina  

 

A obesidade é caracterizada por um acúmulo excessivo de gordura corporal que 

representa risco à saúde, causado primariamente por um desequilíbrio entre a ingestão e o 

gasto energético. Sua prevalência vem aumentando de forma alarmante, de acordo com a 

Organização Mundial de Saúde, o número de casos dobrou desde 1980 e atualmente estima-se 

que 1,4 bilhões de adultos apresentam sobrepeso, sendo que destes, 500 milhões são 

considerados obesos (OMS, 2008). 

O tecido adiposo (TA), antes considerado um tecido inerte com função principal de 

armazenamento energético, exerce papel importante na regulação de processos fisiológicos, 

como ingestão alimentar, metabolismo energético, função imune e neuroendócrina, 

angiogênese, pressão arterial e processos inflamatório através da síntese e liberação de um 

conjunto de moléculas biologicamente ativas (proteínas/hormônios) denominadas adipocinas. 

Além de adipócitos e pré-adipócitos o TA também contém células imunes tais como linfócitos 

e macrófagos, os quais também podem ser uma fonte local de produção de citocinas.   

A alteração no balanço da produção de adipocinas anti-inflamatórias e pró-

inflamatórias tem sido relacionada à inflamação crônica de baixa intensidade característica da 

obesidade e a patogênese de distúrbios metabólicos associados como a resistência à insulina, 

diabetes tipo 2, doenças cardiovasculares e doença hepática gordurosa não alcoólica 

(BASTARD et al., 2006).   

O aumento da massa adiposa na obesidade ocorre devido à hipertrofia e/ou hiperplasia 

dos adipócitos. A hiperplasia resulta da proliferação e subsequente diferenciação de pré-

adipócitos enquanto a hipertrofia é consequência do aumento no conteúdo de lipídios 

estocados e causa redução do fluxo sanguíneo, que resulta em hipóxia tecidual, morte celular 

e alteração na população de células imunes. No tecido adiposo normal, há predominância de 

macrófagos M2, caracterizados pela produção de citocinas anti-inflamatórias, no entanto com 

a expansão dos adipócitos ocorre uma maior infiltração de macrófagos no tecido, com 

predominância de macrófagos ativados M1, e uma alteração no padrão de secreção de 

adipocinas, para um perfil pró-inflamatório que é em parte responsável pela resistência à 

insulina (Figura 2) (SIRIWARDHANA et al., 2013). 

No entanto a hipertrofia dos adipócitos não é um processo ilimitado, eventualmente a 

célula atinge um tamanho máximo e sua capacidade de armazenamento de triacilgliceróis é 

alcançada, consequentemente tais adipócitos tornam-se lipolíticos. Este processo resulta em 
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aumento da concentração de ácidos graxos livres na corrente sanguínea, os quais podem 

alterar a função de outros tecidos, em um processo conhecido como lipotoxicidade 

(DEFRONZO, 2004).  

O aumento na concentração intracelular de ácidos graxos livres (AGL) é intimamente 

relacionado à redução da sensibilidade à insulina, pois os mesmos competem com a glicose 

para a oxidação de substratos levando a inibição da atividade de enzimas como piruvato 

desidrogenase, fosfofrutoquinase, e hexoquinase II. E ainda promovem a maior produção de 

metabólitos como diacilglicerol (DAG), Acil-CoA graxos e ceramidas, os quais ativam a 

cascata de serina/treonina quinases levando a fosforilação de resíduos de serina e treonina de 

IRS-1 e IRS-2 e, portanto, redução da cascata de sinalização desencadeada pela insulina 

(SHULMAN, 2000; KAHN; HULL; UTZSCHNEIDER, 2006). 
 

 
Figura 2. Alterações provocadas pela hipertrofia dos adipócitos na obesidade. A hipertrofia dos adipócitos 

resulta em aumento na secreção de citocinas pró-inflamatórias como TNFα, interleucina 6 (IL-6) e resistina e 

redução da produção de adiponectina, além de alterar o perfil de macrófagos residentes (aumento da proporção 

de macrófagos M1) estes fatores associados contribuem para a inflamação crônica de baixa intensidade 

característica da obesidade. Compostos dietéticos como polifenóis e ácidos graxos mono e poli-insaturados 

podem contribuir para inibição da lipólise e exibem propriedades anti-inflamatórias. 

Fonte: Adaptado de SIRIWARDHANA et	  al.,	  2013.	  
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2.1.3. Adipocinas 

 

HOTAMISLIGIL et al. (1993) foram os primeiros a propor uma relação entre 

obesidade, resistência à insulina e inflamação, neste estudo foi demonstrado aumento na 

expressão do mRNA do fator de necrose tumoral alfa (TNFα) no tecido adiposo em modelos 

experimentais de obesidade, a ainda que a neutralização de TNFα levava ao aumento na 

captação de glicose periférica em resposta à insulina. Até então, a ideia de que uma substância 

produzida pelo tecido adiposo apresentava efeito local e sistêmico sobre o metabolismo era 

revolucionária. No entanto, o conceito de que o TA constitua um sítio de produção de 

citocinas, hormônios e outras moléculas biologicamente ativas, rapidamente se expandiu e 

atualmente são conhecidas pelo menos 50 adipocinas (BALISTRERI; CARUSO; 

CANDORE, 2010).  

  Além de TNFα, outras adipocinas pró-inflamatórias produzidas pelo tecido adiposo 

incluem: Proteína 1 quimiotática de macrófagos (MCP-1), Inibidor do fator ativador de 

plasminogênio (PAI-1), resistina, interleucina-1 beta (IL-1β), interleucina-2 (IL-2), 

interleucina-6 (IL-6) e interleucina-8 (IL-8). Em contraste também são produzidas moléculas 

com ação anti-inflamatória como adiponectina e interleucina 10 (IL-10) (SIRIWARDHANA 

et al., 2013).  

Uma interação complexa entre adipocinas e citocinas produzidas por adipócitos e/ou 

células inflamatórias, podem alterar a sensibilidade à insulina em tecidos alvo, inclusive o 

fígado. Dentre essas moléculas destacam-se TNFα, leptina e adiponectina. 

 

TNFα 

 

TNFα é uma citocina pró-inflamatória produzida principalmente por monócitos e 

macrófagos e desempenha papel central na ativação e recrutamento de células inflamatórias.  

O aumento da produção desta citocina na obesidade parece ser um paradoxo, já que 

originalmente a mesma foi caracterizada como um fator que induz caquexia, no entanto 

ambas as condições apresentam componente inflamatório (FANTUZZI, 2005). Já foi 

demonstrado, que esta citocina apresenta efeito inibitório sobre a sinalização da insulina 

através do aumento na fosforilação de IRS-1 em resíduos de Serina (Ser 307 e 312 em 

humanos) (AGUIRRE et al., 2002). Além disso, no TA, TNFα promove a redução da 

expressão da lipase lipoproteica e GLUT-4, que resulta em redução da captação de glicose, 
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esterificação e armazenamento de ácidos graxos. Já no fígado leva ao aumento na expressão 

de genes envolvidos na síntese de novo de colesterol e AG e reduz a expressão de genes 

envolvidos na captação de glicose e oxidação de AG. Através desses efeitos sobre o 

metabolismo de lipídios, promove o aumento da concentração de AGL na corrente sanguínea 

e desta forma também pode contribuir para o desenvolvimento da resistência periférica à 

insulina (Torres-Leal et al., 2012). O papel crítico de TNFα na patogênese da resistência à 

insulina foi confirmado através de experimentos conduzidos em camundongos geneticamente 

deficientes em TNFα ou seu receptor (Tnfr1), pois os mesmos não desenvolvem resistência à 

insulina induzida por dieta hiperlipídica ou obesidade (UYSAL et al., 1997). 

 

Leptina 

 

O termo leptina é derivado da palavra grego “LEPTOS” que significa “delgado”, 

“fino”. A leptina é o produto do gene ob, quase exclusivamente expresso no tecido adiposo e 

atua sobre o sistema nervoso central para inibir a ingestão alimentar e promover o gasto 

energético (YADAV et al., 2013). Camundongos Knockout para o gene da leptina (ob/ob) 

apresentam aumento anormal da ingestão alimentar, obesidade e resistência à insulina 

(FRIEDMAN; HALAAS, 1998). 

Na obesidade, a hiperfagia e aumento da massa adiposa são acompanhados por um 

quadro de hiperleptinemia, que indica resistência endógena a ação da leptina. Os níveis 

plasmáticos e a expressão do mRNA da leptina no tecido adiposo são diretamente 

relacionados ao grau de obesidade. A resistência à leptina pode ser explicada por diversos 

mecanismos, incluindo defeitos no transporte através da barreira hemato-encefálica ou 

alteração da sinalização em neurônios alvo no hipotálamo (LEAL; MAFRA, 2013). A 

alteração nos níveis séricos de leptina também pode estar relacionada à inflamação crônica 

associada à obesidade, já que foi observado um aumento na produção desta adipocina em 

resposta a estímulos pró-inflamatórios como TNFα e lipopolissacarídeos (LPS) (GRUNFELD 

et al., 1996). 

 

 

 

 

 



	  

10 
 

Adiponectina 

 

A Adiponectina é uma proteína de 30 kDa produzida principalmente por adipócitos, 

embora, a expressão do seu gene (Adipo Q) também já foi demonstrada em hepatócitos, no 

músculo esquelético e em cardiomiócitos. Uma vez sintetizada, o domínio globular da 

adiponectina forma trímeros, os quais podem se polimerizar. Desta forma trímeros, 

hexâmeros e complexos de alto peso molecular estão presentes na corrente sanguínea e 

correspondem a 0,01% das proteínas plasmáticas. (MAEDA et al., 2002). 

A obesidade causa uma redução nos níveis séricos de adiponectina, que é diretamente 

associada à resistência à insulina, dislipidemia e arterosclerose em humanos e roedores 

(KADOWAKI et al., 2007). Os efeitos farmacológicos das tiazolidinedionas uma classe de 

medicamentos utilizadas para aumentar a sensibilidade à insulina, no tratamento do diabetes 

tipo 2, envolvem um aumento nos níveis de adiponectina (WANG, Y. et al., 2002).  

Já foram identificados dois receptores para a adiponectina (AdipoR1 e AdipoR2). 

Enquanto AdipoR1 é abundantemente expresso no músculo esquelético, AdipoR2 é 

predominante no fígado, sugerindo um papel de AdipoR2 na sinalização hepática da 

adiponectina. A sensibilização do receptor AdipoR1 parece estar mais relacionada a ativação 

da proteína quinase ativada por AMP (AMPK), que no fígado reduz a expressão de enzimas 

envolvidas na gliconeogênese como glicose-6-fosfatase e fosfoenolpiruvato carboxiquinase 1 

e também de genes relacionados a lipogênese como SRBP1-c (Proteína 1c de ligação ao 

elemento de resposta a esterol). A ativação da AMPK também culmina na fosforilação e 

inibição da Acetil-Coenzima A carboxilase 1 (ACC1) enzima que catalisa a etapa limitante na 

biossíntese de ácidos graxos (YAMAUCHI et al., 2002). 

 Por outro lado, AdipoR2 ativa o receptor α ativador da proliferação peroxissomal 

(PPARα), fator de transcrição ativado por ligante, membro da família de receptores nucleares, 

considerado um dos principais reguladores da oxidação de ácidos graxos (YAMAUCHI et al., 

2003). PPARα, por sua vez, ativa a transcrição de CPT1-α, estimula a β-oxidação, reduz a 

biossíntese de lipídios e, portanto, previne o estoque excessivo de TAG (figura 3) 

(YAMAUCHI; KADOWAKI, 2008).  
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Figura 3. Ação da adiponectina sobre o metabolismo hepático. A adiponectina através da ligação com seus 

receptores AdipoR1 e AdipoR2 promove a ativação da proteína quinase ativada por AMP (AMPK) e do receptor 

α ativador da proliferação peroxissomal (PPAR-α), respectivamente e desta forma aumenta a sensibilidade à 

insulina e a oxidação de ácido graxos enquanto reduz a lipogênese e gliconeogênese hepática.   

Fonte: Adaptado de HASENOUR el al. (2013). 
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2.1.4. Dieta hiperlipídica e resistência à insulina 

 

O aumento no consumo de dietas ricas em gordura saturada e colesterol, decorrente de 

mudanças no estilo de vida e industrialização da sociedade é um fator importante no aumento 

da prevalência de doenças crônicas. Evidências epidemiológicas apontam uma relação entre o 

aumento no consumo de ácidos graxos saturados, hiperinsulinemia e resistência à insulina 

(MANCO; CALVANI; MINGRONE, 2004).  

Tem sido demonstrado que a quantidade e tipo de ácidos graxos na dieta podem 

modular vias de sinalização celular e desta forma alterar o metabolismo. O consumo de dietas 

hiperlipídicas em roedores é relacionado a hipertrofia do tecido adiposo, alterações no 

metabolismo de lipídios e aumento do estoque de triacilgliceróis em células não adiposas. A 

associação destes fatores causa alteração na sensibilidade à insulina e consequentemente 

redução da captação de glicose pelos tecidos periféricos (LOTTENBERG et al., 2012). Além 

disso, o excesso de lipídios provenientes da dieta pode alterar a composição da membrana 

celular dos adipócitos, modular a transcrição de diferentes genes envolvidos na lipólise e 

lipogênese e alterar o padrão de produção e secreção de adipocinas (BRADLEY; FISHER; 

MARATOS-FLIER, 2008). Portanto, modelos experimentais alimentados com dietas 

hiperlipídicas desenvolvem alterações que mimetizam aquelas observadas na obesidade e 

distúrbios metabólicos associados em humanos. 
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2.2. Doença hepática gordurosa não alcoólica 

 

2.2.1. Aspectos gerais  

 

A associação entre obesidade e doenças do fígado foi inicialmente descrita  há mais de 

50 anos atrás (WESTWATER; FAINER, 1958). No entanto, somente a partir de 1980 quando 

LUDWIG et al. descreveram alterações hepáticas semelhantes às encontradas na hepatite 

alcoólica, como esteatose e hepatomegalia, em pacientes obesos, sem história de ingestão de 

álcool e denominaram de esteato-hepatite não-alcoólica (NASH), foram feitas novas 

descobertas. Desde então, o termo doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) tem 

sido utilizado para descrever um amplo espectro de condições geralmente associadas a 

síndrome metabólica que incluem a esteatose, esteato-hepatite, fibrose e cirrose na ausência 

de consumo significativo de álcool (10 a 20 g por dia) (Figura 4) (NEUSCHWANDER-

TETRI, BRENT A.; CALDWELL, STEPHEN H., 2003).  

A NAFLD é considerada a doença hepática mais comum atualmente, embora sua real 

prevalência seja desconhecida, pois os estudos se baseiam em grupos selecionados e também 

pelo fato de que indivíduos com os estágios iniciais são assintomáticos. Estima-se que sua 

prevalência seja de 20 a 30% da população geral (PETTA; MURATORE; CRAXÌ, 2009) e 

pode alcançar até 96% em indivíduos obesos (CLARK, 2006). Dados obtidos na população 

americana mostram que a proporção de NAFLD entre as doenças crônicas do fígado 

aumentou de 47% para 75% entre 1988 e 2008, provavelmente devido ao aumento dos fatores 

de risco metabólicos enquanto a prevalência das demais permaneceu estável (YOUNOSSI et 

al., 2011).   
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Figura 4. Espectro de condições clínicas que compõe a doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD).  

Esquema da progressào da NAFLD (A). O acúmulo de triacilgliceróis nos hepatócitos causa a esteatose.  A 

esteatose associada à inflamação, morte celular e fibrose caracteriza a esteatohepatite não alcoólica (NASH) que 

pode evoluir para cirrose e hepatocarcinoma celular. Seções histológicas ilustrando o fígado normal, esteatose, 

NASH e cirrose (B). As fibras de colágeno estão coradas em azul pelo tricrômico de Masson. 

CV, veia central; PT, tríade portal. 

Fonte: COHEN; HORTON; HOBBS (2011). 
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2.2.2. Patogênese 

 

Embora de origem multifatorial, a resistência à insulina é considerada o principal fator 

na etiopatogênese da NAFLD, pois desencadeia uma série de eventos que culminam no 

acúmulo de TAG nos hepatócitos (Figura 5). O aumento da disponibilidade de ácido graxos 

ocorre devido a um maior influxo e captação hepática de ácidos graxos livres (AGL) 

provenientes da lipólise e liberação pelo tecido adiposo, juntamente com o aumento das vias 

de síntese de novo de ácidos graxos no fígado. Tais alterações podem ser associadas à 

diminuição na produção e/ou secreção de lipoproteínas de densidade muita baixa (VLDL) e 

em conjunto contribuem para o desenvolvimento da esteatose (PAREKH; ANANIA, 2007; 

TAKAMURA et al., 2012). 

A esteatose é definida como um acúmulo de lipídios no fígado que excede 5 a 10% do 

peso do órgão, e está presente em 100% dos casos de NAFLD. A forma macrovesicular, 

caracterizada pela presença de grande vacúolo de gordura que empurra o núcleo para a 

periferia é predominante e pode estar associada, em casos mais graves a esteatose 

microvesicular, formada por numerosos pequenos vacúolos citoplasmáticos, porém o núcleo 

permanece centralizado (BRUNT; TINIAKOS, 2010). 

Day & James (1998) propuseram o modelo dos dois hits para explicar a patogênese da 

NAFLD, no qual em adição ao acúmulo de triacilgliceróis decorrente da resistência à insulina 

(primeiro hit), a progressão da doença requer um segundo hit, referente à maior produção ou 

incapacidade de inativação dos radicais livres produzidos na β-oxidação, com persistência da 

sua ação lesiva na célula que caracteriza o estresse oxidativo. 

No entanto, essa teoria já foi modificada diversas vezes, pois, devido a complexidade e 

heterogenicidade de fatores envolvidos que incluem estresse oxidativo, produção anormal de 

citocinas/adipocinas, disfunção mitocondrial, mediadores inflamatórios, etc, não é possível 

definir isoladamente uma única alteração associada a progressão da doença. Assim um 

conceito de múltiplos hits tem sido considerado (TILG; MOSCHEN, 2010). 

Embora na maioria dos casos não há progressão para estágios mais avançados, 

aproximadamente um terço dos indivíduos afetados desenvolvem fibrose e necroinflamação 

característicos da esteato-hepatite, a qual predispõe o desenvolvimento da cirrose e  

hapatocarcinoma celular e representa um mau prognóstico. Recentemente, vem sendo descrita 

na literatura, a associação entre NAFLD e o aumento nos índices de mortalidade relacionada 

ao fígado, na população geral dos Estados Unidos. Além disso esta doença está envolvida em  
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4 a 10% dos casos de transplantes de fígado, e estima-se que este número aumente nas 

próximas décadas (FARRELL; LARTER, 2006). 

Em qualquer estágio, a NAFLD é comumente assintomática,  associada a elevação das 

aminotransferases ALT e AST que ocorre em até 90% dos casos. Os sintomas, quando 

existentes, são pouco específicos como dor no quadrante abdominal superior direito. O padrão 

ouro para o diagnóstico é a biópsia hepática, no entanto por se tratar de um procedimento 

invasivo não é sempre requerido (CAVE et al., 2007). 

As opções terapêuticas são limitadas e se baseiam principalmente em modificações no 

estilo de vida e dieta, e visam reduzir os fatores de risco associados ao desenvolvimento e 

progressão da doença, principalmente a resistência à insulina e o estresse oxidativo. Dessa 

forma é importante o desenvolvimento de modelos de estudo e investigações com o intuito de 

esclarecer os mecanismos envolvidos e estabelecimento de estratégias farmacológicas e não 

farmacológicas. 

 

 

 
 

Figura 5. Desenvolvimento da esteatose hepática associada à resistência à insulina. A hipertrofia dos adipócitos 

leva ao aumento da lipólise e produção de adipocinas pró-inflamatorias no tecido adiposo que juntamente 

contribuem para a inflamação crônica de baixa intensidade e resistência à insulina. A resistência hepática à 

insulina é associada à alterações nas vias de lipogênese, oxidação e exportação de ácidos graxos que resultam em 

acúmulo de triacilgliceróis no fígado.   
Fonte: Adaptado de MCCARTHY et al. (2012). 
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2.2.3. Estresse oxidativo e NAFLD 

 

Dentre os múltiplos hits que podem contribuir para a progressão da NAFLD, o estresse 

oxidativo parece exercer um papel central (SERVIDDIO; BELLANTI; VENDEMIALE, 

2013). 

 O estresse oxidativo é definido como um desequilíbrio entre a produção de espécies 

reativas de oxigênio (ROS) e a capacidade dos sistemas de defesa antioxidante em neutralizá-

las e prevenir seus efeitos deletérios (SIES, HELMUT, 1986).  

 ROS são constantemente formadas como produtos do metabolismo aeróbio e são 

reconhecidas tanto por desempenhar funções fisiológicas quanto por seus efeitos deletérios. 

Tais espécies abrangem radicais livres derivados do oxigênio tais como, •O2-, OH•, peroxila 

(ROO•) e alcoxila (RO•) e também derivados não radicais do oxigênio como o peróxido de 

hidrogênio (H2O2). Estas moléculas em baixas concentrações atuam em mecanismos de 

defesa contra agentes infecciosos e modulam vias de sinalização redox celulares No entanto, 

possuem meia vida extremamente curta e devido à sua alta reatividade, quando não 

neutralizadas, podem modificar e causar dano em diversos componentes celulares como 

proteínas, lipídios, ácidos nucléicos e carboidratos (HALLIWELL, 2007). 

 A exposição a espécies reativas desencadeia respostas celulares que podem variar 

desde o estímulo a proliferação celular, diferenciação e senescência, até a morte celular por 

apoptose ou necrose, de acordo com o tipo celular e outros fatores, como a presença de 

receptores de superfície, mecanismos de transdução de sinais e defesas antioxidantes.  

Sobre condições normais a produção de ROS é balanceada pelos sistemas de defesa 

antioxidante, cuja ação envolve mecanismos enzimáticos e não enzimáticos, que podem ser 

classificados como mecanismos de prevenção, interceptação ou inativação e reparo. As 

defesas antioxidantes enzimáticas incluem a superóxido dismutase (SOD), catalase, glutationa 

peroxidase (GPx) e glutationa redutase (GR). Antioxidantes não enzimáticos incluem ácido 

ascórbico (vitamina C), α-tocoferol (vitamina E), tióis, bilirrubina, glutationa, carotenóides e 

flavonoides (SIES, H., 1993). 

 A principal fonte celular de ROS é a cadeia respiratória mitocondrial, onde ocorre a 

redução unieletrônica do oxigênio molecular a água, na qual a entrada de 4 elétrons na 

molécula de oxigênio promove a formação de intermediários reativos entre eles o ânion 

superóxido (•O2-), o peróxido de hidrogênio (H2O2) e o radical hidroxil (OH•).  
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 Alterações na morfologia da mitocôndria são comuns em indivíduos com NAFLD e 

podem levar diretamente a formação de ROS devido ao maior vazamento de elétrons da 

cadeia respiratória (ROLO; TEODORO; PALMEIRA, 2012).  

 A maior disponibilidade de ácidos graxos nos hepatócitos na NAFLD contribui para o 

estresse oxidativo e disfunção mitocondrial. O mecanismo está ilustrado na figura 6. No 

fígado os AG são metabolizadas principalmente através da via de β-oxidação que ocorre na 

mitocôndria e em menor grau nos peroxissomos e também através da ω-oxidação nos 

microssomos do retículo endoplasmático, por membros da família do citocromo P450 A. O 

aumento no influxo de AG, promove a ativação destas vias alternativas. No primeiro passo da 

β-oxidação peroxissomal é formado peróxido de hidrogênio, através da ação da Acil-CoA 

oxidase que doa elétrons diretamente ao oxigênio molecular. Flavoproteínas do citocromo 

P450 envolvidas na ω-oxidação microssomal  também promovem a formação de ROS por 

mecanismo semelhante. Além disso ácidos dicarboxílicos provenientes da ω-oxidação podem 

circular entre as membranas interna e externa da mitocôndria, desacoplando a fosforilação 

oxidativa e portanto promovendo a depleção de ATP (GAMBINO; MUSSO; CASSADER, 

2011).  

  O aumento da peroxidação lipídica também tem sido descrito como um importante 

mecanismo patogênico na NAFLD. O grau de lipoperoxidação se correlaciona com a 

disponibilidade de ácidos graxos e é comumente elevado na presença de esteatose. As 

espécies reativas “atacam” ácidos graxos poliinsaturados, o que pode resultar na  lise de 

membranas celulares e formação dos produtos malondialdeído (MDA) e  4-hidroxinonenal. 

Ambos possuem meia vida maior que as ROS e portanto, podem se difundir do seu local de 

origem e alcançar alvos intra e extracelulares, amplificando os efeitos do estresse oxidativo .  

 Além disso a peroxidação lipídica é intimamente relacionada ao processo inflamatório. 

O MDA ativa o NF-κB, um fator de transcrição regulador da expressão de citocinas pró-

inflamatórias e de moléculas de adesão, promovendo a produção de TNFα, interleucina 8 e 

selectina E. O 4-hidroxinonenal ativa as células estreladas do fígado, promovendo a formação 

de colágeno e consequentemente fibrose e também está implicado na formação dos 

corpúsculos hialinos de Mallory e quimiotaxia dos neutrófilos (BROWNING; HORTON, 

2004). 
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Figura 6. Papel do estresse oxidativo nos mecanismos envolvidos na progressão da doença hepática gordurosa 

não alcoólica (NAFLD).  

O aumento no influxo de ácidos graxos livres (FFA) contribui para a produção de espécies reativas de oxigênio 

(ROS) nas mitocôndrias, peroxissomos e microssomos. ROS promovem danos oxidativos a membranas celulares 

causando disfunção mitondrial, depleção de ATP e morte celular. Produtos da peroxidação de lipídios são 

tóxicos e podem se difundir para outros locais afetando não só os hepatócitos como também outras células. Além 

disso promovem a quimiotaxia de neutrófilos, ativação de vias pró-inflamatória, células de Kupfer e células 

estreladas, as quais promovem a formação de colágeno e fibrose. Estes fatores em conjuto contribuem para a 

evolução do quadro. 

Fonte: ROLO et al. 2012. 
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2.3. O Fruto do Açaí e seu Papel como Alimento Funcional 

 

Euterpe oleraceae Martius é uma palmeira nativa da região Amazônica, amplamente 

difundida especialmente nos estados do Pará, Maranhão e Amapá. Pertence à família 

Arecaceae e seu fruto é conhecido como açaí. As palmeiras podem atingir entre 15 a 30 

metros de altura e produzem de três a quatro cachos de frutos com peso entre 3 a 6 kg. Os 

frutos são globosos, com diâmetro de aproximadamente 1,7 cm e peso de 2 a 3 g, e possuem 

uma semente grande (correspondendo até 85% do fruto), que é cercada por uma fina camada 

de celulose e coberta por uma casca (DEL POZO-INSFRAN; BRENES; TALCOTT, 2004).  

A cor do fruto maduro pode ser púrpura a quase preta e embora possam ser colhidos ao longo 

de todo o ano, as maiores produções são obtidas durante os meses secos de agosto a dezembro 

(RODRIGUES et al., 2006). 

O gênero Euterpe é uma homenagem à deusa da mitologia grega e significa “elegância 

da floresta”, em referência à beleza da planta. Já o nome específico “oleracea” significa que 

parece ou exala odor semelhante ao do vinho, devido à cor e ao aroma da polpa. A palavra 

açaí é de origem tupi – yá-çai - e significa fruto que chora, em alusão  ao processo de extração 

da polpa, no qual esta flui em forma de grandes gotas (DE OLIVEIRA, M. D. S.; DE 

CARVALHO; DO NASCIMENTO, 2000). 

O cultivo do açaí é de grande importância socioeconômica, devido ao enorme 

potencial de aproveitamento integral de matéria-prima. Além da extração dos frutos, as 

sementes do açaí também são aproveitadas no artesanato e como adubo orgânico. A planta 

fornece ainda um ótimo palmito, considerado uma iguaria, e as suas folhas são utilizadas para 

cobertura de casas dos habitantes do interior da região (EMBRAPA, 2006). Além disso, o 

número estimado de trabalhadores empregados em atividades relacionadas ao seu cultivo é de 

40 mil pessoas (SCHAUSS, ALEXANDER G, 2011).  

O principal produto extraído do fruto do açaí é a polpa, também chamada vinho-de-

açaí, ou simplesmente açaí, obtido a partir de um processo de extração no qual, os frutos são 

macerados com água e separados de suas sementes (Figura 7).  A polpa é também consumida 

na forma de creme, licor, geléia, sorvete, bebidas energéticas e uma variedade de outras 

bebidas. 

O açaí vem ganhando novos mercados desde a década de 90, devido principalmente ao 

seu elevado valor nutricional e propriedades antioxidantes. No ano 2000, foi iniciada a 

exportação de polpa congelada de açaí para os Estados Unidos e para a Itália expandindo-se 
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também para o Japão e Holanda. Estima-se que 1000 toneladas por mês sejam exportadas 

principalmente para estes países.  

A produção de açaí em todos os estados em 2011 foi 215,4 mil toneladas, sendo o 

principal produtor o estado do Pará com 50,8% da produção, seguido pelo estado do 

Amazonas com 41,5%. O valor comercial de cada tonelada foi de aproximadamente US$ 3,22 

milhões, o qual ultrapassa o valor de mercado de outros alimentos,  como por exemplo, a soja 

(YAMAGUCHI et al., 2015). Em relação ao mercado interno, o maior consumidor é o Estado 

do Rio de Janeiro (500 toneladas/mês), seguido pelo Pará (400 toneladas/mês) e São Paulo 

(150 toneladas/mês) (HEINRICH; DHANJI; CASSELMAN, 2011).  

Relatos populares, especialmente das regiões norte e nordeste do Brasil, indicam o 

efeito positivo do uso medicinal do açaí no tratamento de diversas desordens, tais como febre, 

dor e gripe (MATHEUS et al., 2006).  

 

 
Figura 7. Fotos mostrando A: Palmeira Euterpe oleraceae Martius; B: O fruto do açaí; C: Despolpamento 

mecânico, polpa e suco de açaí. 

Fonte: www.agrosoft.org.br. 

 

2.3.1. Composição química da polpa do açaí 

 

O açaí é considerado um alimento altamente nutritivo e muitos efeitos benéficos à 

saúde são associados ao seu consumo (BOBBIO et al., 2000).  

SCHAUSS et al. (2006b) determinaram a composição nutricional da polpa de açaí e 

encontraram 32,5% de lipídios, 52,2% de carboidratos (dos quais 44,2% de fibras  e 1,3 % de 

açúcares)  e 8,1% de proteínas. Os ácidos graxos poliinsaturados, monoinsaturados, e 

A	   B	   C	  
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saturados representam 11,1%, 60,2% e 28,7% do total de ácidos graxos, respectivamente. 

Dessa forma os lipídios encontrados na polpa de açaí são predominantemente insaturados. O 

ácido graxo predominante é o ácido oléico (56,2%), seguido pelo ácido palmítico (24,1%) e 

linoléico (12,5%). Dentre os fitoesteróis presentes na composição química do açaí, destacam-

se o β-sitosterol, campesterol e estigmasterol. Quanto aos micronutrientes, minerais como o 

cálcio e ferro também foram encontrados além de vitaminas como a vitamina A e C em 

pequenas quantidades, no entanto os valores observados para estes compostos divergem 

bastante de acordo com a fonte bibliográfica. 

O fruto do açaí também apresenta um potencial relevante como fonte de fibra 

alimentar, possuindo valores superiores aos relatados para outros frutos como morango, figo e 

goiaba (RAMULU; UDAYASEKHARA RAO, 2003). 

 

2.3.2. Compostos bioativos presentes na polpa do açaí 

 

Devido à sua composição fitoquímica, o açaí tem sido reconhecido como alimento 

funcional. Não existe uma definição universalmente aceita de alimentos funcionais, embora, 

várias organizações têm procurado definir esta categoria de alimentos. No Brasil, alimento 

funcional é definido pela Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como, 

“alimento ou ingrediente que além de funções nutricionais básicas, quando se tratar de 

nutriente, pode produzir efeitos metabólicos e ou fisiológicos e ou efeitos benéficos à saúde, 

devendo ser seguro para consumo sem supervisão médica” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

1999).  

Dentre os compostos fitoquímicos encontrados na polpa de açaí destacam-se os 

polifenóis, predominantemente os flavonoides e antocianinas que são antioxidantes naturais.  

As antocianinas predominantes na polpa de açaí são a cianidina-3-glicosídeo e cianidina-3-

rutenosídeo (SCHAUSS, A. G. et al., 2006a; PACHECO-PALENCIA, L. A.; HAWKEN, P.; 

TALCOTT, S. T., 2007; PACHECO-PALENCIA; DUNCAN; TALCOTT, 2009; RIBEIRO 

et al., 2010). Outras são encontradas em menores quantidades como a cianidina-3-

sambiosídeo, peonidina-3-glicosídeo e peonidina-3-rutenosídeo (SCHAUSS, A. G. et al., 

2006a) (Figura 8).  

Também são encontrados na polpa do açaí outros polifenóis tais como, os flavonoides; 

isovitexina, pró-antocianidinas, catequinas, epicatequinas, (SCHAUSS, A. G. et al., 2006a; 

PACHECO-PALENCIA; DUNCAN; TALCOTT, 2009) orientina, luteolina, vitexina, 
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quercetina, dihidrocanferol, (KANG et al., 2010) ácidos fenólicos; como ácido gálico 

(RIBEIRO et al., 2010) e ácido ferúlico (DEL POZO-INSFRAN; BRENES; TALCOTT, 

2004), resveratrol da classe dos estilbenos (em concentrações muito baixas) (SCHAUSS, A. 

G. et al., 2006a) e lignanas (CHIN et al., 2008). Na última década houve um grande 

crescimento no interesse científico em estudar as propriedades destes compostos, 

principalmente devido as suas propriedades antioxidantes e efeitos benéficos à saúde humana, 

associados ao seu consumo. Estudos epidemiológicos sugerem que o consumo de polifenóis 

dietéticos está associado à proteção contra o desenvolvimento de doenças como, diabetes, 

câncer, doenças cardiovasculares e osteoporose (ARTS; HOLLMAN, 2005; GRAF; 

MILBURY; BLUMBERG, 2005). 

Além disso, polifenóis podem modular a atividade de proteínas quinases 

(AGARWAL, 2000) e proteases (MOON et al., 2003), além de atuar como ligantes de fatores 

de transcrição promovendo alterações na expressão gênica (AMAKURA et al., 2003). 

 

 
 

Figura 8. Estrutura química das antocianinas presentes na polpa do açaí 

Fonte: Adaptado de SCHAUSS et al. (2006b) 
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2.3.3. Estudos com o fruto do açaí conduzidos in vitro 

 

Diversos estudos têm sido conduzidos in vitro para identificar as propriedades do fruto 

do açaí.  MATHEUS et al. (2006) avaliaram os efeitos de extratos obtidos a partir de 

diferentes partes (flores, frutos e espigas) da palmeira Euterpe oleracea Mart. sobre a 

produção de óxido nítrico (NO), capacidade de neutralização do NO e expressão de enzima 

óxido nítrico sintase indutível (iNOS) em cultura de células RAW 264.7 (macrófagos de 

camundongos). Os resultados mostraram que todas as frações inibiram a produção de NO, 

através da redução na expressão de iNOS. Em outro estudo também relacionado ao óxido 

nítrico, extratos hidroalcoólicos obtidos a partir da semente do açaí induziram efeito 

vasodilatador na camada mesentérica vascular, isolada de ratos Wistar, após tratamento prévio 

com norepinefrina e a formação de óxido nítrico (NO) em células endoteliais. O extrato (0.3–

100 µg) induziu vasodilatação de longa duração dependente de ativação da via NO-cGMP 

(ROCHA et al., 2007). O potencial anti-inflamatório do açaí também foi evidenciado pela sua 

habilidade de inibir a atividade das ciclooxigenases, COX-1 e COX-2, em cultura de células 

(SCHAUSS, A. G. et al., 2006b). 

Dentre as propriedades atribuídas ao fruto do açaí, destaca-se o seu potencial como 

antioxidante, evidenciada através de ensaios químicos como a capacidade de sequestrar 

radicais peroxil avaliada pelo método ORACFL (Oxygen Radical Absorbance Capacity) 

(SCHAUSS, A. G. et al., 2006b), inibição dos radicais DPPH• (KUSKOSKI et al., 2006) e 

ABTS•+ (Ácido 2,2’-azino-bis-(3-etilbenzotiazolina)-6-sulfônico) (RUFINO, M. S. M. et al., 

2009; RUFINO, M. D. S. M. et al., 2010), e inibição da produção de ROS em eritrócitos e 

granulócitos (HONZEL et al., 2008). A ação do açaí sobre biomarcadores do estresse 

oxidativo e enzimas antioxidantes in vitro também foi demonstrada por SPADA et al. (2009) 

em tecidos isolados do córtex cerebral, hipocampo e cerebelo de ratos. O pré-tratamento com 

a polpa de açaí reduziu o dano oxidativo induzido por H2O2 em lipídios e proteínas e a 

atividade das enzimas antioxidantes superóxido dismutase e catalase a níveis basais nestes 

tecidos.  

O açaí, além de suas propriedades antioxidante e anti-inflamatória, também apresenta 

atividade anti-carcinogênica. Frações de polifenóis, extraídas da polpa de açaí, apresentaram 

atividade antiproliferativa e pró-apoptótica em células leucêmicas HL-60, através de 

mecanismo mediado pela caspase-3 (DEL POZO-INSFRAN; PERCIVAL; TALCOTT, 

2006). Os efeitos antiproliferativos de extratos obtidos a partir da polpa de açaí também foram 
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avaliados em cultura de células de adenocarcinoma humano HT-29, e apresentaram efeito 

inibitório de até 90,7% sobre a proliferação celular. Além disso, a absorção de polifenóis 

presentes nos extratos foi determinada utilizando células intestinais humanas Caco-2, um 

modelo in vitro para transporte através do epitelio intestinal. Ácidos fenólicos tais como p-

hidroxibenzóico, vanílico, siríngico, e ácido ferúlico, na presença de DMSO, foram 

prontamente transportados a partir do ápice para o lado basolateral juntamente com flavanóis 

monoméricos, tais como catequina e epicatequina (PACHECO-PALENCIA; MERTENS-

TALCOTT; TALCOTT, 2008). HOGAN et al. (2010) demonstraram que antocianinas obtidas 

a partir da polpa de açaí apresentaram grande capacidade antiproliferativa em células C6 

(glioma cerebral), sendo que nenhum outro extrato, obtido de outros frutos (Berries do inglês) 

ricos em antocianinas, como mirtilo, morango, framboesa, e amora apresentou atividade 

similar nas mesmas condições. A análise de fragmentação do DNA indica que este efeito pode 

ser devido a indução da apoptose nas células C6, após 48 horas de tratamento com 100 e 200 

μg/mL do extrato. Os mesmos resultados não foram observados em células de câncer de 

mama MDA-468, sugerindo que a atividade antiproliferativa do extrato pode ser específica 

para determinados tipos celulares.  

 

2.3.4. Estudos com o fruto do açaí conduzidos in vivo 

 

Os resultados obtidos em estudos conduzidos in vivo reforçam o papel do açaí em 

promover benefícios à saúde. Dentre eles um estudo clínico realizado em humanos saudáveis, 

com idade entre 21-31 anos, demonstrou que o consumo de uma única dose de açaí (7mL/Kg 

de peso) foi capaz de aumentar a capacidade antioxidante do plasma em até 2,3 e 3 vezes para 

o suco e polpa de açaí, respectivamente e também evidenciou a biodisponibilidade das 

antocianinas, já que estas foram quantificadas no plasma após um período de 0 a 12 horas do 

consumo das bebidas, atingindo o pico de concentração plasmática após 2,2 horas para polpa 

e 2 horas para o suco clarificado (MERTENS-TALCOTT et al., 2008).  

SUN et al. (2010) avaliaram o efeito da suplementação da dieta com 2% da polpa de 

açaí sobre a longevidade e transcrição gênica no organismo modelo Drosophila melanogaster. 

A suplementação com a polpa de açaí aumentou em 22% a longevidade de moscas 

alimentadas com dieta hiperlipídica, e em 18% a longevidade de moscas submetidas ao 

estresse oxidativo causado pelo silenciamento do gene da superóxido dismutase 1, através da 

ativação da transcrição gênica de vias de resposta ao estresse oxidativo e supressão da 
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expressão do gene que codifica para a fosfoenolpiruvato carboxiquinase, uma enzima chave 

envolvida na gliconeogênese.  

RIBEIRO et al. (2010) avaliaram efeitos anti-genotóxicos do tratamento agudo (24h) e 

subagudo (14 dias consecutivos) com a polpa de açaí. As doses selecionadas de polpa de açaí 

foram 3,33; 10,0 e 16,67 g/kg peso corporal, administradas por gavagem, em camundongos 

Swiss albinos seguido por injeção intraperitoneal do agente indutor de danos no DNA 

doxorrubicina (DXR) ou salina nos controles. O efeito protetor da polpa de açaí contra a 

indução de danos no DNA foi demonstrado em ambos os tratamentos agudo e subagudo em 

células de fígado, rim e sangue periférico. O teste de micronúcleos demonstrou que a polpa de 

açaí também reduziu significativamente a genotoxicidade induzida por DXR em eritrócitos da 

medula óssea e do sangue periférico de camundongos. O tratamento subagudo com a polpa de 

açaí foi mais efetivo em inibir a genotoxicidade e formação de micronúcleos em todas as 

células analisadas independente do tecido.  

A atividade anti-proliferativa do açaí também foi evidenciada in vivo. FRAGOSO et 

al. (2013) mostraram que o consumo de açaí liofilizado (5% na dieta) atenuou a carcinogênese 

induzida no cólon de ratos. 

O efeito protetor do açaí sobre danos teciduais foi investigado por UNIS (2015) e EL 

MORSY et al. (2015), que mostraram  que a administração prévia de extratos obtidos do açai 

por sete e 15 dias melhorou a função renal e também alterações histopatológicas da 

insuficiência renal aguda e lesão isquêmica no rim induzida em ratos, respectivamente. Em 

ambos os estudos os resultados foram associados a melhora do status antioxidante. A redução 

do estresse oxidativo e processo inflamatório também foi relacionada com a proteção contra o 

dano pulmonar induzido pela fumaça de cigarro em camundongos que receberam extrato de 

sementes de açaí (DE MOURA et al., 2011; DE MOURA et al., 2012). 

GUERRA et al. (2011) demonstraram que a suplementação com 2% de polpa de açaí 

na dieta aumentou a expressão das enzimas antioxidantes gama-glutamilcisteína sintetase (γ-

GCS) e glutationa peroxidase em ratos controle, e ainda reduziu a peroxidação de lipídios e 

aumentou o conteúdo de glutationa total no fígado de ratos diabéticos. Em outro estudo 

também foi observado aumento na atividade e expressão das enzimas antioxidantes, 

superóxido dismutase, catalase e glutationa peroxidase, além da redução na oxidação de 

lipídios e proteínas após o tratamento com extrato de sementes de açaí (200mg/kg), na 

camada mesentérica vascular de ratos com hipertensão renovascular induzida, estes efeitos 

foram acompanhadas de redução na pressão arterial sistólica (COSTA et al., 2012).  
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Parte dos mecanismos de ação envolvidos na atividade antioxidante do açaí foram 

elucidados em um estudo que utilizou o Caenorhabditis elegans como modelo experimental. 

Foi demonstrado que o açaí reduziu o estresse oxidativo por métodos diretos, através da 

redução da formação de ROS e indiretos, devido a ativação e translocação nuclear do fator de 

transcrição DAF16, envolvido na resposta ao estresse, regulado pela via sinalização da 

insulina (BONOMO et al., 2014). 

DE SOUZA et al. (2010) demonstraram que a suplementação com 2% da polpa de 

açaí na dieta de ratos alimentados com dietas padrão e hipercolesterolêmica melhorou o perfil 

lipídico e de biomarcadores do estresse oxidativo no soro. Animais hipercolesterolêmicos 

apresentaram redução nos níveis séricos de colesterol total e colesterol não HDL após seis 

semanas de suplementação com a polpa de açaí. Além disso, a suplementação com açaí 

reduziu os níveis de proteínas carboniladas, aumentou a concentração de grupos sulfidrila 

livres e ligados a proteína e a atividade da enzima paraoxonase no soro de ratos alimentados 

com ambas as dietas e também reduziu significativamente a atividade da superóxido 

dismutase apenas nos ratos hipercolesterolêmicos. Efeito semelhante, sobre o colesterol sérico 

também foi observado em outro estudo, conduzido com coelhos hipercolesterolêmicos, onde 

o açaí, além do efeito hipolipidêmico também foi eficaz em atenuar o processo de 

aterosclerose (FEIO et al., 2012). Este efeito parece ser mediado pelo aumento dos 

transportadores ABCG5 e ABCG8, envolvidos na liberação de colesterol na bile e maior 

excreção fecal de colesterol (DE SOUZA et al., 2012). 

Diante do exposto, e da crescente incidência de doenças crônicas e suas complicações 

é importante investigar o potencial efeito benéfico do fruto do açaí, e vias metabólicas 

envolvidas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar os efeitos do tratamento com açaí sobre a esteatose hepática desencadeada 

pelo consumo de dieta hiperlipídica em camundongos e investigar vias metabólicas 

envolvidas. 

 

3.2. Objetivos Específicos 

 

I. Determinar a composição centesimal, fitoquímica e atividade antioxidante do 

extrato aquoso de açaí (EAA); 
 

II. Investigar os efeitos do EAA em camundongos alimentados com dieta 

hiperlipídica sobre: 
 

§ Peso e composição corpórea;  

§ Metabolismo de glicose e resistência à insulina; 

§ Expressão de genes e proteínas envolvidas no processo inflamatório do tecido 

adiposo; 

§ Esteatose e metabolismo de lipídios no fígado; 

§ Biomarcadores do estresse oxidativo e a atividade de enzimas antioxidantes no 

fígado. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1. Obtenção do extrato aquoso de açaí 

 

A polpa de açaí pasteurizada (Euterpe oleracea Mart.), livre de corantes e 

conservantes, foi obtida da Icefruit Comércio de Alimentos Ltda. (Tatuí, São Paulo, Brasil). 

De acordo com a Instrução Normativa nº 01, de 7 de janeiro de 2000 do Ministério da 

Agricultura e do Abastecimento, esta polpa comercial é classificada como Açai Médio, pois é 

obtida através da extração do fruto com adição de água e apresenta conteúdo de sólidos totais 

entre 11 a 14%. A polpa foi mantida a -20° C até o momento do uso, no qual foi descongelada 

e filtrada em papel de filtro Whatman, n° 1 (Maidstone, Inglaterra). O extrato aquoso de açai 

(EAA) resultante foi administrado via gavagem. 

 

4.2. Composição centesimal, fitoquímica e capacidade antioxidante do extrato aquoso de 

açai 

 

4.2.1. Composição centesimal 

 

As determinações de umidade, proteínas, lipídeos, cinzas e carboidratos do EAA 

foram realizadas segundo as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (LUTZ, 2008). 

A umidade foi determinada gravimetricamente com o emprego de calor, o qual se 

baseia na perda de peso do material quando submetido a aquecimento de 105°C em estufa, até 

atingir peso constante.  

O teor de proteínas foi determinado pelo método de Kjeldahl. Após a digestão da 

amostra com a mistura digestora (sulfato de cobre e sulfato de potássio) e ácido sulfúrico, foi 

realizada destilação e posterior titulação com solução de ácido clorídrico. Os resultados foram 

expressos em g/100 g de EAA, empregando-se 6,25 como fator de conversão de nitrogênio 

em proteína. 

Para a quantificação de lipídios, foi utilizado o método de Soxhlet, que se baseia na 

extração da fração lipídica por meio de um solvente orgânico adequado. Após extração com 

éter de petróleo e remoção do solvente determinou-se gravimetricamente a quantidade de 

lipídios presente na amostra.  
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A determinação de fibra detergente neutro foi realizada segundo a metodologia 

proposta por VAN SOEST & WINE (1967). Este método consiste em separar os componentes 

da amostra analisada em conteúdo celular (carboidratos não fibrosos) e parede celular 

(carboidratos fibrosos) através do aquecimento da amostra em solução de detergente neutro. O 

conteúdo celular se solubiliza no detergente, enquanto a parede celular não, podendo ser 

separada por filtragem. As frações resultantes são denominadas de solúveis em detergente 

neutro, e fibra em detergente neutro, constituída basicamente por celulose, hemicelulose e 

lignina. 

O teor de carboidratos foi determinado pela diferença dos valores encontrados para 

umidade, proteínas, lipídios, cinzas e fibras em 100 g de amostra. Todas as análises foram 

realizadas em triplicata. 

 

4.2.2. Polifenóis totais 

 

O conteúdo de polifenóis totais foi determinado pelo método de Folin–Ciocalteu como 

descrito por GEORGE et al. (2005). Neste método o reagente de Folin-Ciocalteu, que é uma 

mistura dos ácidos fosfotungstico (H3PW12O40) e fosfomolíbdico (H3PMo12O40), se reduz ao 

oxidar os compostos fenólicos, produzindo óxidos de tugstico (W8 O23) e molibdenio (Mo8 

O23) de cor azul que absorvem no comprimento de onda de 760nm. Inicialmente 100 μL do 

EAA foram diluídos em 9,9 mL de água destilada. Em tubos de ensaio, 2,5 mL do reagente de 

Folin diluído em água destilada (1:10) foi adicionado a 500 μL da amostra diluída ou solução 

padrão de ácido gálico em diferentes concentrações (5, 10, 15, 20, 25mg/L) para obtenção da 

curva de calibração. O branco foi preparado utilizando água destilada. Após 2 minutos, a 

temperatura ambiente, adicionaram-se 2 mL de solução carbonato de sódio (7,5%) e 

misturou-se vigorosamente. Após incubação por 15 minutos a 50° C a mistura foi colocada 

em um banho de gelo. As absorbâncias relativas ao branco foram determinadas a 760nm. Foi 

construído um gráfico utilizando os valores de absorbância versus a concentração do ácido 

gálico. Após análise de regressão linear e obtenção da equação da reta, os valores de 

absorbância da amostra foram utilizados para o cálculo da concentração de polifenóis. Todas 

as análises foram realizadas em triplicata. O conteúdo de polifenóis totais foi expresso em 

miligramas de equivalentes de ácido gálico (GAE) por 100g de EAA.  

 

 



	  

31 
 

4.2.3. Flavonoides totais 

 

O conteúdo de flavonoides totais do EAA foi determinado pelo método colorimétrico  

descrito por HOSSAIN & RAHMAN (2011). Este método se baseia no uso do cloreto de 

alumínio, uma vez que o cátion alumínio forma complexos estáveis com os flavonoides, 

ocorrendo na análise espectrofotométrica um desvio para maiores comprimentos de onda e 

uma intensificação da absorção. Dessa maneira, é possível determinar a quantidade de 

flavonoides, evitando-se a interferência de outras substâncias fenólicas, principalmente os 

ácidos fenólicos. Uma alíquota de 0,5 mL de EAA foi adicionada a 0,1mL de cloreto de 

alumínio 10%, 0,1 mL de acetato de potássio 1M e 4,3 mL de água destilada. As amostras 

foram homogeneizadas a temperatura ambiente e após 30 minutos a absorbância foi 

determinada a 415 nm em espectrofotômetro. Quercetina ( 0 a 100 µg/mL)  foi utilizada como 

flavonoide padrão para a construção da curva de calibração. O branco foi preparado utilizando 

água destilada. Todas as análises foram realizadas em triplicata. O conteúdo de flavonoides 

totais foi expressos como equivalentes de quercetina/100g de amostra.  

 

4.2.4. Antocianinas totais 

 

O teor de antocianinas totais foi determinado pelo método do pH diferencial de acordo 

com GIUSTI & WROLSTAD (2001). Esta metodologia permite a quantificação das 

antocianinas monoméricas totais em função do comportamento espectral diferenciado das 

monoméricas em relação às poliméricas em condições de pH distintas. Em função dos 

comprimentos de onda empregados é possível eliminar a interferência de compostos de 

degradação. A amostra é submetida a dois tampões aquosos distintos, pH 1,0 e 4,5, e as 

soluções obtidas têm a absorbância medida em dois comprimentos de onda, 700nm e 

comprimento de máxima absorção (λmáx). Resumidamente, 10ml do EAA foram diluídos em 

30 mL de água destilada. Em dois balões volumétricos de 10 mL foram adicionados 500 μL 

da amostra diluída e então, o volume final foi ajustado com tampão cloreto de potássio 0,025 

M (pH 1.0) ou tampão acetato de sódio 0.4 M (pH 4.5), separadamente. As absorbâncias das 

soluções foram determinadas simultaneamente em máximos de absorção na região visível e a 

700 nm após incubação no escuro por 30 minutos a temperatura ambiente. Água destilada foi 

utilizada como branco. O conteúdo de antocianinas monoméricas totais foi expresso em 

miligramas de equivalentes de cianidina-3-glicosídeo por 100g de EAA. Foi utilizado o 
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coeficiente de extinção molar de 26.900 M-1cm-1 e massa molecular de 449,2g/mol que 

correspondem à cianidina-3-glicosídio.  

Para a quantificação das antocianinas totais (AT) foram consideradas as absorbâncias 

a 510 e 700nm das amostras diluídos nas soluções tampão pH 1.0 e 4.5 e os cálculos de 

acordo com a equação 1. 

 

 

    𝐴𝑇 =
(A!"#.!"# − A!""#$  )!"#,! − (A!"#.!"# − A!""#$  )!"#,!  ×𝑃𝑀×𝐹𝐷

(ε  x  1)   ×100 

 

Onde; 

AT são as antocianinas monoméricas totais expressas em mg  de cianidina-3-

glucosídeo, antocianina majoritária, presentes em 100g de amostra.  

(Abs510 e Abs700)pH 4.5 são as absorvâncias lidas da solução em pH 4.5 nos 

comprimentos de onda 510 e 700 nm, respectivamente. 

PM é o peso molecular da cianidina-3-glucosídeo;  

FD é o fator de diluição da amostra  

ε é o coeficiente de extinção molar da cianidina 3-glucosídeo em solução tampão pH 

1,0 à 510 nm, cujo valor é de 26.900 Lcm -1mol -1;  

100 é utilizado para expressar o valor por 100 gramas de amostra.  

 

4.2.5. Identificação e quantificação de antocianinas por CLAE  

 

A determinação das antocianinas cianidina 3-glicosídeo e cianidina 3-rutinosídeo foi 

realizada por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) de acordo com  metodologia 

descrita previamente, (GALLORI et al., 2004; SCHAUSS, A. G. et al., 2006a) com 

modificações.  

A separação das antocianinas foi conduzida no cromatógrafo Shimadzu SCL-10AT 

VP (Shimadzu, Columbia, EUA) acoplado com detector de arranjos de diodos UV-visível, 

utilizando a Coluna Phenomenex Gemini RP-18 (5µm; 250 mm x 4.6 mm) e pré-coluna 

Phenomenex RP-18, 4 x 3 mm. A fase móvel A consistiu de 89% de água ultrapura 

acidificada com ácido fórmico até o pH 2,0 e 11% de acetonitrila (v/v) e a fase móvel B de 

acetonitrila 100%, fluxo de 1 mL.min-1. O gradiente de solventes utilizado na fase móvel 

consistiu de: 0% B, de 0 a 20 minutos; gradiente linear 50% B  de 20 a 22 minutos; 50% B de 

(1)	  
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22 a 27 minutos; gradiente linear 0% B de 27 a 29 minutos, e 0% B entre 29 a 45 minutos 

para recondicionamento da coluna. O AAE foi filtrado em membrana Millipore de 0.45 µm e 

o volume de injeção foi de 50 µL. A leitura dos cromatogramas foi realizada a 520nm durante 

45 minutos. 

A identificação das antocianinas foi baseada nos tempos de retenção e espectro UV-

visível de padrões comerciais de cianidina 3-glicosídeo e cianidina 3-rutinosídeo (Sigma-

Aldrich, St. Louis, USA). A quantificação foi realizada através da comparação das áreas dos 

picos obtidos  com a curva analítica dos padrões de antocianinas, construída através da 

injeção de seis concentrações da solução padrão. Todas as análises foram realizadas em 

triplicata. A concentração individual de antocianinas foi expressa em mg/100g EAA.  

 

4.2.6. Capacidade antioxidante 

 

A capacidade antioxidante foi determinada de acordo com o método previamente 

descrito por BRAND-WILLIAMS et al. (1995). Este método se baseia na transferência de 

elétrons de um composto antioxidante para o radical DPPH• (2,2-difenil-1- picril-hidrazil) em 

solução de metanol. A redução do DPPH por antioxidantes presentes na amostra é 

acompanhada pela redução da absorbância a 515nm. 

Resumidamente, as determinações foram realizadas adicionando-se em tubos de 

ensaio, 3,9 mL de solução de DPPH 60 µM, dissolvidos em metanol 80%  e 100 uL de EAA, 

ou o mesmo volume para as soluções padrões, e água destilada (controle). A mistura foi 

homogeneizada e mantida na ausência de luz por 30 minutos à temperatura ambiente. A 

absorbância da solução foi determinada a 515 nm. Metanol 80% foi utilizado como branco. 

Utilizou-se Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxílico) em diferentes 

concentrações (0 a 800 µM) em metanol 80%, como antioxidante de referência e os resultados 

foram expressos em Capacidade Antioxidante Equivalente ao Trolox (TEAC). 

 

4.3. Animais e delineamento experimental 
  
Foram utilizados camundongos Swiss machos, provenientes do Laboratório de 

Nutrição Experimental da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto, com 

aproximadamente 30 dias de idade e pesando cerca de 25g. Estes foram acondicionados em 

caixas de polipropileno, com quatro animais por caixa, mantidos em ambiente com condições 
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de temperatura, luz e umidade controladas, e receberam comida e água ad libitum. Os 

procedimentos com animais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da UFOP (Protocolo nº 2011/63, que consta no anexo I deste trabalho). 

 Inicialmente trinta e dois camundongos foram divididos em dois grupos 

experimentais, C e HF que receberam dieta padrão AIN-93M (REEVES; NIELSEN; FAHEY, 

1993), e dieta hiperlipídica (32% de banha suína e 1% de colesterol), respectivamente. A 

composição das dietas experimentais está descrita na tabela 1. Após seis semanas os grupos 

C e HF foram subdivididos de acordo com o tratamento recebido. Os grupos C e CA 

receberam dieta padrão, e HF e HFA receberam dieta hiperlipídica, CA e HFA receberam 

tratamento com extrato aquoso de açaí, administrado diariamente por gavagem no período 

claro dos animais. A dose de EAA utilizada foi de 3g/Kg de peso corporal. Os animais dos 

grupos C e HF receberam o mesmo volume em água destilada. Ao final de doze semanas de 

experimento os animais foram deixados em jejum por 12 horas, anestesiados com isoflurano e 

eutanasiados por exsanguinação (Figura 9). O sangue foi coletado em tubos de polipropileno 

e centrifugado a 3000 x g por 15 minutos, o soro foi retirado e armazenado à -80 °C. O fígado 

e tecido adiposo epidimal, mesentérico e retroperitoneal foram coletados, pesados, imersos 

em nitrogênio líquido e imediatamente armazenados -80 °C. O menor lobo hepático foi 

mantido em formol tamponado para análise histopatológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Representação esquemática do delineamento experimental 
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Tabela 1. Composição das dietas experimentais (g/Kg de dieta). 
Nutrientes  Dietas 
 Padrão AIN-93M Hiperlipídica 
Caseína 140,0 190,0 
Amido de milho 467,5 87,5 
Sacarose 100 100 
Maltodextrina 155 155 
Óleo de soja 40,0 40,0 
Banha suína - 320 
Colesterol - 10 
Colina 2,5 2,5 
Mistura de minerais1 35,0 35,0 
Mistura de vitaminas2 10,0 10,0 
Celulose 50,0 50,0 
Valor calórico total (Kcal) 3800 5400 
Carboidratos (% de calorias) 76 26 
Proteínas (% de calorias) 14 14 
Lipídios (% de calorias) 10 60 
1Mistura de minerais de acordo com as recomendações da dieta AIN-93M. 
2Mistura de vitaminas de acordo com as recomendações da dieta AIN-93M. 

Fatores de conversão: proteínas 4 kcal/g, lipídios 9 kcal/g, açucares 4 kcal/g. 

 
 

4.4. Teste de Tolerância Oral à Glicose (TTOG)  

 

O TTOG foi realizado dois dias antes do fim do experimento. Os animais 

permaneceram em jejum por 12 horas e amostras de sangue foram coletadas da veia caudal 

antes (tempo 0) e após 30, 60 e 120 minutos da administração de uma solução de 2,0 g de 

glicose por Kg de peso corporal, por gavagem. Os níveis de glicose foram determinados 

através do glicosímetro digital (Accu-Check Active; Roche Diagnosis, Basel, Switzerland). A 

área sob a curva foi obtida a partir das curvas do teste de tolerância à glicose, determinada 

pelo programa Graphpad Prism® (Graphpad Software Inc., Microsoft Corp.). 

 

4.5. Análises Bioquímicas 

 

Os níveis de glicose e a atividade sérica das enzimas alanina aminotransferase (ALT) e 

aspartato aminotransferase (AST) foram determinados por método colorimétrico utilizando 

Kits Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil) de acordo com as instruções do fabricante.  
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𝐻𝑂𝑀𝐴 − 𝐼𝑅 = 𝑔𝑙𝑖𝑐𝑜𝑠𝑒  (𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿)×  𝑖𝑛𝑠𝑢𝑙𝑖𝑛𝑎(𝑚𝑈/𝐿)
22,5 	  

Os níveis séricos de insulina, adiponectina, e TNFα foram determinados pelo método 

de imunoensaio do tipo Elisa sanduíche, utilizando os Kits Ultra sensitive Rat insulin Elisa 

Kit, Cat. # 90060 (Crystal Chem, Downers Grove, IL., EUA), Mouse adiponectin, (Cat. # 

EZMADP-60k) e Mouse TNFα ELISA Kit (Cat. n° EZMTNFA) (Milipore, Billerica, MA, 

EUA), respectivamente. 

O índice HOMA-IR (Modelo de avaliação da Homeostase) proposto por MATTHEUS 

et al. (1985), método amplamente utilizado para estimar a resistência à insulina em humanos e 

modelos experimentais, foi calculado através da seguinte fórmula:  

 

 

 

 

4.6. Análises histológicas  

  

Fragmentos do fígado foram fixados em formol tamponado a 4%. Posteriormente, 

foram cortados transversalmente, processados em série decrescente de álcoois e incluídos em 

blocos de parafina. Secções parafinadas de aproximadamente quatro µm foram obtidos em 

micrótomo semi-automático, montadas e coradas pelas técnica de Hematoxilina e Eosina 

(H&E). As fotomicrografias foram obtidas em microscópio Leica DM5000 acoplado à câmera 

digital. A análise semiquantitativa da esteatose hepática foi realizada de acordo com os 

critérios propostos por  ALBANO et al. (2005). Nos quais a graduação da esteatose se baseia 

no percentual de hepatócitos que apresentam acúmulo de gordura, sendo Grau 1: < 33% dos 

hepatócitos afetados; Grau 2: entre 33% e 66% dos hepatócitos afetados; Grau 3 > 66% dos 

hepatócitos afetados. Foram analisados dez campos aleatórios por lâmina. 

 

4.7. Conteúdo de triacilgliceróis (TAG) hepático  

 

Os lipídios totais foram extraídos de uma alíquota de tecido hepático de acordo com o 

método proposto por FOLCH et al. (1957). Para isso 100mg de fígado foram homogeneizados 

em politron com 1900 µL de uma solução de clorofórmio/metanol (2:1, vol/vol). 

Posteriormente foram adicionados 400 µL de metanol ao homogenato, que foi então 

centrifugado a 3.000 g, durante dez minutos. O sobrenadante foi transferido para outro tubo 

ao qual foi adicionado 800 µL de clorofórmio e 640 µL de solução de NaCl a 0,73%. Após 

(2)	  
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este procedimento, houve nova centrifugação a 3.000 g, durante dez minutos. Desta vez, 

descartou-se o sobrenadante e o precipitado foi lavado por três vezes com a solução de Folch 

(3% de clorofórmio, 48% de metanol, 47% de água e 2% de NaCl a 0,2%). Os extratos 

lipídicos foram secos em estufa a 37 ºC e ressuspensos em 1 mL de isopropanol. O conteúdo 

de TAG foi determinado através de Kit Labtest (Lagoa Santa, MG, Brasil) 

 

4.8. Ensaio de RT-PCR quantitativa em tempo real 

4.8.1. Extração do RNA total 

 

O RNA total dos tecidos adiposo e hepático foi extraído utilizando o sistema SV Total 

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

do fabricante.  Para o tecido adiposo foi realizada uma  extração prévia com trizol. A 

concentração e pureza do RNA total foi verificada pela razão 260/280 nm no 

espectrofotômetro Nano Vue da GE Healthcare (Reino Unido). 

 

4.8.2. Síntese do cDNA 

 

O ácido desoxirribonucléico complementar (cDNA) foi sintetizado a partir de 2 µg de 

RNA total utilizando o kit Hight-Capacity cDNA Reverse Transcription da Applied 

Biosystems, (Foster City, CA, EUA) 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 trifosfatados (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+. 

 

4.8.3. Desenho dos oligonucleotídeos iniciadores (primers) 

 

Os oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a amplificação dos transcritos de 

interesse foram desenhados de acordo com sequências de mRNA de Mus musculus 

depositadas no GenBank (National Center for Biotechnology Information) utilizando o 

programa Primer-BLAST e estão descritos na tabela 2. 
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Tabela 2. Sequência dos oligonucleotídeos iniciadores. 
Gene Sequência 
rRNA 18S F: GTAAGTGCGGGTCATAAG 

R: CCATCCAATCGGTAGTAGC 
ACC1 F: GCTAAACCAGCACTCCCGAT 

R: GTATCTGAGCTGACGGAGGC 
AdipoR2 F: GTGTGGAGGACCATCCCTTG 

R: AGTGCGTGCTAACAACTCCA 
AdipoQ F: CCCAGTCATGCCGAAGATGA 

R: CACAAGTTCCCTTGGGTGGA 
CPT1-α F: CACCAACGGGCTCATCTTCT 

R: AGGCACTCTCACAGAGGGAT 
FAS F: GGAGGTGGTGATAGCCGGTAT 

R: TGGGTAATCCATAGAGCCCAG 
FAT/CD36 F: AATTAGTAGAACCGGGCCAC 

R: CCAACTCCCAGGTACAATCA 
PPAR-α F: ACACCTTCCTCTTCCCAAAGC 

R: TGATGACCTGTACGAGCTGC 
SRBP1-c F: GCGGTTGGCACAGAGCTT  

R: GGACTTGCTCCTGCCATCAG 
TNFα F: GTAGCCCACGTCGTAGCAAA 

R: ACAAGGTACAACCCATCGGC 
UCP-2 F: CCAACAGCCACTGTGAAGTT 

R: GCACTAGCCCTTGACTCTCC 
rRNA 18S, Ácido ribonucleico ribossomal 18S; ACC1, Acetil Co-A carboxilase 1; AdipoR2, Receptor de 

adiponectina 2, CPT1-α, Carnitina palmitoil transferase 1 alfa; FAS, ácido graxo sintase; FAT/CD36, Ácido 

graxo translocase; PPAR-α, Receptor alfa ativado por proliferadores peroxissomais; SRBP1c, Proteína 1c  

ligadora do elemento regulado por esteróis; TNFα, Fator de necrose tumoral alfa;  UCP-2, Proteína 

desacopladora 2.   

 
 

4.8.4. RT-PCR quantitativa em tempo real 

 

 Para a análise da expressão dos genes em estudo foi utilizada a técnica da reação em 

cadeia da polimerase quantitativa pós-transcrição reversa (qRT-PCR). A quantificação dos 

produtos formados durante os ciclos de amplificação foi realizada com o reagente Power 

SYBR® Green PCR Master Mix (Applied Biosystems). As reações foram realizadas em placas 

de 96 poços, com um volume final de reação de 12 µL, foram pipetados 1 µL de cDNA (100 

ng), 0,5 µL de cada primer (forward e reverse, 10 µM), 6 µL de SYBR® Green Master Mix, o 

volume final foi ajustado com água livre de DNAse. 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 
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(desnaturação) e 60°C por 1min (anelamento dos primers e extensão dos produtos) no 

termociclador ABI 7500 (Applied Biosystems). O gerenciamento do termociclador e a coleta 

dos dados gerados durante a amplificação foram realizados pelo programa 7500 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 (Cq comparativo ou ∆∆Cq), 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 rRNA 18S e o grupo controle foi 

utilizado como base para os resultados de expressão comparativa.  De posse dos valores de Cq 

(quantification cycle), que corresponde ao número de ciclos na fase exponencial do PCR em 

que a fluorescência ultrapassa o valor basal, foi calculado o ∆Cq de cada amostra, de acordo 

com a equação 3, na qual o valor do Cq do gene controle endógeno (18S) foi subtraído do Cq 

do gene alvo. 

 

 

∆𝐶! = 𝐶!𝑑𝑜  𝑔𝑒𝑛𝑒  𝑎𝑙𝑣𝑜  –   𝐶!  𝑑𝑜  𝑔𝑒𝑛𝑒  𝑑𝑒  𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟ê𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

 

Em seguida foram calculados os valores de ∆∆Cq, de acordo com a equação 4, na qual 

o valor do ∆Cq da amostra controle (grupo C) foi subtraído do ∆Cq das amostras teste (demais 

grupos experimentais). 

  

 

∆∆𝐶! = ∆𝐶!  𝑑𝑎  𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎  𝑡𝑒𝑠𝑡𝑒  –   ∆𝐶!  𝑑𝑎  𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎  𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙𝑒  

 

 

Os valores do ∆∆Cq obtidos foram utilizados em uma fórmula aritmética para o 

cálculo final da diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas,                  

dada por 2 -∆∆Cq. O método do Cq comparativo só deve ser utilizado quando a eficiência de 

amplificação do gene de referência e dos genes alvo são aproximadamente iguais. Este 

critério foi confirmado através da curva de eficiência dos primers, descrito abaixo. 

(3)	  

(4)	  
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4.8.5. Cálculo da eficiência dos primers 

 

Para determinar as eficiência da amplificação dos genes alvo e do gene controle 

endógeno foram construídas curvas padrões para cada amplicon, a partir de diluições seriadas 

do cDNA de uma mesma amostra. A análise de regressão linear dos valores de CTs 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 primers, 

utilizando a equação 5: 

  

𝐸𝑓 = 10
!!

!"#$%!%#&'#  !"#$%!&   − 1 ×100 

 

 

4.9. Proteínas totais 

 

A concentração de proteínas totais foi determinada de acordo com o método de 

LOWRY el al. (1951). O princípio do método baseia-se na redução do reagente de Folin 

Ciocalteau, ao reagir com aminoácidos aromáticos, catalisada por íons cobre, em meio 

alcalino, formando uma coloração azul.  

As soluções de trabalho utilizadas no ensaio foram preparadas conforme descrito 

abaixo: 

Reagente A: Foram dissolvidos 0,25 g de sulfato de cobre (CuSO45H2O) e 0,5 g de 

citrato de sódio em 100 mL de água destilada. 

Reagente B: Foram dissolvidos 5 g de carbonato de sódio e 1 g de hidróxido de sódio 

em 250 mL de água destilada. 

Reagente C: Em 50 mL de reagente B foram adicionados 1 mL de reagente A. 

Reagente D: Em 1 mL de reagente de Folin foram adicionados 1 mL água destilada. 

Para a realização do ensaio, 10 µL do sobrenadante do homogenato de tecido hepático, 

foram diluídos em 90 µL de água destilada.  

 Em tubos de polipropileno foram adicionados 100 µL da amostra diluída ou soluções 

padrão de albumina e água destilada (branco). Em seguida foram adicionados 1 ml do 

reagente C. Os tubos foram agitados no vórtex e incubados a temperatura ambiente por 15 

minutos. Posteriormente foram adicionados 100 µL do reagente D em todos os tubos, 

misturou-se vigorosamente e após 30 minutos de incubação no escuro as absorbâncias das 

(5)	  
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amostras relativas ao branco foram determinadas a 660 nm.  Diluições seriadas de uma 

solução de concentração conhecida de albumina bovina sérica foram utilizadas para a 

construção da curva de calibração. Após análise de regressão linear, foi determinada a 

equação da reta, esta foi utilizada para determinar a concentração de proteínas totais no 

homogenato hepático.  

 

4.10. Níveis de pAMPK-α 

  

Os níveis da proteína quinase ativada por AMP(AMPK-α) fosforilada (Thr172) em 

homogenato hepático foram determinado através de imunoensaio do tipo Elisa, utilizando o 

Kit ab154468 – AMPK alpha pThr172 Elisa Kit (Abcam, Cambridge, MA, USA). Todas as 

amostras foram ajustadas para a mesma quantidade de proteínas (1000µg/mL) antes do 

ensaio.  

 

4.11. Biomarcadores do Estresse Oxidativo e Defesas Antioxidantes em Tecido Hepático 

 

4.11.1. Níveis de TBARS 

 

A peroxidação lipídica foi determinada através do ensaio de substâncias reativas ao 

ácido tiobarbitúrico utilizando o método de  BUEGE & AUST (1978). A determinação da 

concentração de TBARS se baseia na capacidade do ácido tiobarbitúrico (TBA) em se ligar a 

lipídeos oxidados. Resumidamente, 100 mg do tecido hepático foram homogeneizados com 1 

mL de tampão Tris HCL 20 mM (pH 7,4) e em seguida centrifugado por 10 minutos a 4°C. O 

sobrenadante foi retirado e usado como amostra biológica. 500 µL do sobrenadante do 

homogenato foram misturados com TCA (28% p/v em HCl 0,25N), TBA (1% em ácido 

acético 0,25M)  e BHT (125mM em etanol), aquecido por 15min a 95°C e em seguida 

colocado em um banho de gelo. O precipitado foi removido por centrifugação a 10000g por 

15 minutos a 4°C, e a absorbância do sobrenadante foi determinada a 535 nm. Água destilada 

foi utilizada como branco. 

Os níveis de TBARS foram calculados utilizando o coeficiente de extinção molar do 

MDA (154000 M-1cm-1). 
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4.11.2. Glutationa total e oxidada 

 

O conteúdo de glutationa total (GSH) e oxidada (GSSG) foi determinado em 

homogenato de fígado utilizando o método de reciclagem com o ácido 5,5`-ditiobis -[2-

nitrobenzóico], DTNB – GSSG proposto por  GRIFFITH (1980). Este ensaio utiliza um 

método cinético baseado na redução do DTNB a TNB (ácido 5-tio-2-nitrobenzóico) que pode 

ser detectado espectrofotometricamente a 412nm conforme descrito nas reações abaixo: 

 

1) 2GSH + DTNB  → GSSG + 2TNB 

2) GSSG + NADPH + H+ Glutationa redutase   2GSH + NADP+ 

 

A combinação das duas reações: 

DTNB + H+ + NADPH    Glutationa redutase   2TNB + NADP+     

                                            GSSG/GSH 

 

Inicialmente, 100 mg do tecido hepático foram homogeneizados com 1mL de ácido de 

sulfosalicílico 5%, e em seguida centrifugado por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi 

retirado e usado como amostra biológica.  

Para a determinação de GSH foram adicionados 10 µL da amostra em uma 

microplaca, em seguida adicionaram-se 150 µL da mistura de trabalho composta por (95 mM 

de tampão fosfato, pH 7,0, 0,95 mM de EDTA, 48 µM de NADPH, 0.031 mg/ml de DTNB, 

0.115 unidades/ml de glutationa redutase, e 0.24% de ácido de sulfosalicílico. As amostras 

foram então incubadas por 5 minutos à temperatura ambiente. Em seguida, 50 µL de NADPH 

0,16mg/mL foram adicionados às mesmas e o cronômetro disparado. As absorbâncias das 

amostras foram lidas durante 5 minutos a cada minuto, no leitor de ELISA à 412 nm.  

A concentração de GSSG foi determinada através da derivatização da glutationa 

reduzida (GSH) presente na amostra com 2-vinipliridina. Para isso, o sobrenadante do 

homogenato hepático (100 µL) foi adicionado de 2 µL de 2-vinilpiridina. O pH da solução foi 

ajustado para valores entre 6 e 7 utilizando trietanolamina (TEA). Após incubação por 60 

minutos as amostras derivatizadas foram utilizadas no ensaio de acordo com o mesmo 

procedimento descrito acima. 

As absorbâncias de diluições seriadas de soluções padrão de glutationa reduzida e 

oxidada foram determinadas separadamente para obtenção das curvas de calibração. Após 



	  

43 
 

análise de regressão linear, foi determinado a equação da reta. Esta equação foi utilizada para 

determinar as concentrações em nmoles de glutationa total e oxidada por mL de amostra.  

 

4.11.3. Superóxido Dismutase 

 

A atividade da superóxido dismutase foi determinada utilizando o Superoxide 

Dismutase Assay Kit (Cayman, MI, USA), de acordo com as instruções do fabricante. O 

método colorimétrico baseia-se na utilização de um sal de tetrazólio para a detecção de 

radicais superóxido gerados pela xantina oxidase e hipoxantina, conforme o esquema 

apresentado na figura abaixo. Uma unidade de SOD é definida como a quantidade de enzima 

necessária para exibir dismutação de 50% do radical superóxido. O ensaio determina os três 

tipos de SOD (Cu/Zn, Mn, e FeSOD). A atividade de SOD foi calculada utilizando a equação 

obtida a partir de uma curva padrão. 

 

 

 

Figura 10. Princípio do ensaio de determinação da atividade da Superóxido dismutase. 

 

 

 

4.11.4. Catalase 

 

A atividade da catalase foi determinada de acordo com o método proposto por  AEBI 

(1984) que se baseia na decomposição do H2O2 pela enzima observada durante 5 min por 
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espectrofotometria a 240nm. Resumidamente, 100 mg de tecido hepático foram 

homogeinizados em 1 mL de tampão fosfato 100mM, (pH 7,2) e em seguida centrifugado a 

10.000 g por 10 minutos à 4ºC. O sobrenadante foi retirado e usado como amostra biológica. 

Em um tubo de polipropileno colocaram-se 50 µL de tampão fosfato 100 mM, (pH 7,2) e 40 

µL de água destilada, o qual foi mantido em banho maria 30ºC por 1 minuto. Em seguida 

adicionaram-se 10 µL da amostra e a reação foi iniciada pela adição de 900 µL de H2O2 (10 

mM). As absorbâncias foram determinadas exatamente a cada minuto, durante cinco minutos 

a 240 nm. Água destilada foi utilizada como branco. 

A atividade da catalase foi calculada através do coeficiente de extinção molar do 

peróxido de hidrogênio (39,4 M-1cm-1). Os resultados foram expressos em unidade por 

miligrama de proteína. Uma unidade de catalase é equivalente a hidrólise de 1umol de H2O2 

por minuto.  

 

4.11.5. Glutationa Peroxidase e Glutationa Redutase 

 

A atividade da glutationa peroxidase foi determinada de acordo com o método 

proposto por PAGLIA & VALENTINE (1967) com modificações. O método se baseia na 

oxidação da glutationa reduzida (GSH), catalisada pela glutationa peroxidase, acoplada a 

reciclagem da GSSG através da reação catalisada pela enzima glutationa redutase que utiliza o 

NADPH como cofator. O decréscimo na absorbância medida a 340nm durante a oxidação do 

NADPH é indicativo da atividade da glutationa peroxidase. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Princípio do ensaio de determinação da atividade da Glutationa Peroxidase. 
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Uma alíquota de 100 mg de tecido hepático foi homogeneizada em 1 mL de tampão 

Tris HCL 50mM, ph 7,0 (tampão de ensaio). Após centrifugação a 10.000g por 15 minutos a 

4º C o sobrenadante foi removido e utilizado no ensaio. Em uma microplaca de 96 poços 

foram adicionados 100 µL de tampão de ensaio, 10 µL de amostra e 80 µL do mix composto 

por 0,25mM NADPH, 2,1 mM de GSH, 0,5 U/mL de glutationa redutase e 1mM de azida 

sódica. A azida sódica foi adicionada ao meio, para inibir a atividade da catalase que também 

utiliza peróxido de hidrogênio como substrato. A reação foi iniciada pela adição de 10 µL de 

Peróxido de hidrogênio (H2O2) 0,2 mM, utilizado como substrato da reação. A decomposição 

do NADPH foi monitorada em um leitor de placas a 340 nm. Foram realizadas seis leituras, 

com intervalo de dez segundos entre elas. A atividade da GPx foi calculada utilizando a 

fórmula descrita abaixo.  

 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑑𝑒  𝐺𝑃𝑥 = !"!"#/!"#.
!,!"  !!"#/!"#.

×   !"
!"

 

 

Onde; 

ΔA340 é o delta da absorbância por minuto, 

3,73 é o coeficiente de extinção molar do NADPH. O valor real do coeficiente de 

extinção molar do NADPH em unidades de µmol-1 cm-1 é de 6,22, no entanto este valor foi 

ajustado para o caminho óptico da solução em microplaca de 0,6 cm. 

VR é o volume de reação em mL, 

VA é o volume de amostra em mL. 

 

Uma unidade de enzima é definida como a quantidade de enzima que causa a oxidação 

de 1µmol de NADPH por minuto a 25º C. A atividade específica foi expressa em unidades 

por mg de proteína. 

A determinação da atividade enzimática da glutationa redutase foi realizada de acordo 

com o método proposto por CALBERG & MANNERVIK (1985). O ensaio é baseado na 

redução da glutationa oxidada pelo NADPH na presença da glutationa redutase.  

Amostras de 100mg de tecido hepático foram homogeneizadas em 1mL de tampão 

fosfato de potássio 100mM, pH 7,5 contendo 1mM de EDTA (tampão de ensaio). Após 

centrifugação a 10.000g por 15 minutos a 4º C o sobrenadante foi removido e utilizado no 

ensaio. Em uma microplaca de 96 poços foram adicionados 60 µL de tampão de ensaio, 

100µL de GSSG 2mM e 10 µL de amostra. A reação foi iniciada pela adição de uma solução 

(6)	  
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2mM de NADPH. A atividade da glutationa redutase foi mensurada espectrofotometricamente 

através da redução da absorbância causada pela oxidação do NADPH a 340 nm. Foram 

realizadas 11 leituras, com intervalo de dez segundos entre elas e a atividade foi calculada de 

acordo com a equação abaixo: 

 

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒  𝑑𝑒  𝐺𝑅 = !"!"#/!"#.
!,!"  !!"#/!"#.

×   !"
!"

 

 

Onde;  

ΔA340 é o delta da absorbância por minuto, 

3,73 é o coeficiente de extinção molar do NADPH. O valor real do coeficiente de 

extinção molar do NADPH em unidades de µmol-1 cm-1 é de 6,22, no entanto este valor foi 

ajustado para o caminho óptico da solução no well de 0,6 cm. 

VR é o volume de reação em mL, 

VA é o volume de amostra em mL, 

Uma unidade de enzima é definida como a quantidade de enzima que causa a oxidação 

de 1µmol de NADPH por minuto a 25º C e a atividade específica foi expressa em unidades 

por mg de proteína. 

 

 4.12. Análise Estatística 

 

 A normalidade dos dados foi verificada através do teste de Kolmogorov–Smirnov. 

Posteriormente dados que apresentaram distribuição normal foram submetidos à análise de 

variância univariada ANOVA one-way seguida pelo teste de Bonferroni e os dados não 

paramétricos foram analisados pelo teste de Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunn e expressos 

como média ± erro padrão ou mediana e intervalo interquartil, respectivamente. O grau de 

correlação linear entre duas variáveis foi determinada através da análise de Correlação de 

Pearson. Diferenças foram consideradas significantes para p < 0,05. Todas as análises foram 

realizadas utilizado o software GraphPad Prism versão 5.00 para Windows (San Diego, 

California, USA). 

 

(7)	  
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5. RESULTADOS 

 

5.1. Composição centesimal, fitoquímica e capacidade antioxidante do EAA 

 

A composição centesimal do extrato aquoso de açaí encontra-se na tabela 3. 

 

Tabela 3. Composição centesimal do extrato aquoso de açaí.  

Parâmetro Concentração (g/100g de EAA) 

Umidade  98,00 ± 0,001 

Resíduo mineral fixo 0,21 ± 0,001 

Lipídios  0,06 ± 0,007 
Proteínas  0,14 ± 0,008 

Fibras insolúveis 0,07 ± 0,006 

Carboidratos 1,52 ± 0,000 
Os dados estão expressos como média ± erro padrão. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

Os resultados obtidos para o conteúdo de polifenóis, flavonoides totais, antocianinas 

monoméricas e capacidade antioxidante equivalente ao trolox (TEAC) no EAA são 

apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4. Composição fitoquímica e capacidade antioxidante do extrato aquoso de açaí.  

Compostos Concentração (mg/100g) 

Polifenóis totais  118,13 ± 3,43 

Flavonóides totais  9,23 ± 0,67 
Antocianinas totais1  6,45 ± 0,07 

Cianidina 3-glicosídeo2  0,13 ± 0,02 

Cianidina 3-rutenosídeo2  2,57 ± 0,38 
Capacidade antioxidante (µM TEAC/ g) 6,42 ± 0,03 
Os dados estão expressos como média ± erro padrão. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 
1 Conteúdo de antocianinas totais determinado pelo método do pH diferencial. 
2 Cianidina 3-glucosídeo e Cianidina 3-rutinosídeo determinado por CLAE-DAD. 
TEAC, capacidade antioxidante equivalente ao trolox; 

 

O cromatograma da determinação das principais antocianinas presentes no açaí, 

Cianidina-3-glicosídeo e Cianidina-3-rutenosídeo por CLAE-DAD, está representado na 
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figura 12. O primeiro pico representa a Cianidina-3-glicosídeo e o segundo a Cianidina-3-

rutenosídeo, com tempos de retenção de 15 e 16 minutos, respectivamente. A Cianidina-3-

rutenosídeo foi a antocianina predominante presente no EAA, correspondendo a 

aproximadamente 39,85% das antocianinas totais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cromatogramas dos padrões de antocianinas (A) e do extrato aquoso de açaí (B) 

obtidos por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) a 520nm.  

C3G,  Cianidina-3-glicosídeo; C3R, Cianidina-3-rutenosídeo. 

 

 

 

A 

B 
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5.2. Composição corporal e ingestão de alimentos 

 

Ao final do experimento os grupos HF e HFA apresentaram um aumento na massa 

corporal conforme demonstrado na tabela 5. O ganho de peso no grupo HF foi maior mesmo 

com a redução na ingestão de alimentos observada neste grupo. O tratamento com EAA 

(3g/kg de peso corporal) por seis semanas não alterou o ganho de massa corporal ou a 

ingestão de alimentos.  

Em relação à adiposidade, a dieta hiperlipídica promoveu uma maior deposição de 

gordura (mesentérica e retroperitoneal) que a dieta controle, já o grupo HFA apresentou 

redução parcial no peso destes tecidos. O peso da gordura epididimal não apresentou 

diferenças entre os grupos experimentais. 

 

Tabela 5.  Composição corporal e ingestão alimentar em camundongos que receberam dieta 

controle e hiperlipídica tratados com EAA. 

Variáveis Grupos Experimentais 
 C A HF HFA 

Peso inicial (g) 24,71 ± 0,36 25,19 ± 0,47 24,73 ± 0,57 24,86 ± 0,32 
Peso final (g) 50,94 ± 0,93b 47,03 ± 1,47b 62,20 ± 2,48a 59,69 ± 1,93a 
Ingestão (g/dia) 3,78 ± 0,27a 3,49 ± 0,28a 2,85 ± 0,08b 3,07 ± 0,13b 
G. epididimal (g) 2,19 ± 0,15 1,57 ± 0,16 2,50 ± 0,18 2,41 ± 0,16 
G. retroperitoneal (g) 0,70 ± 0,11b 0,46 ± 0,09b 1,35 ± 0,21a 1,17 ± 0,10ab 
G. mesentérica (g) 0,78 ± 0,13b 0,75 ± 0,08b 1,34 ± 0,10a 1,10 ± 0,14ab  
 Os dados estão expressos como média ± erro padrão. (n=8).  

Letras sobrescritas diferentes em uma mesma linha indicam diferenças estatísticas 

 

5.3. Perfil glicêmico e sensibilidade à insulina 

 

Com o objetivo de determinar alterações na homeostase da glicose foi realizado um 

teste de tolerância oral à glicose na 12° semana de experimento. Conforme demonstrado na 

figura 13, camundongos do grupo HF apresentaram alteração na tolerância à glicose, com 

valores de glicemia elevados em todos os pontos em relação ao grupo controle. O tratamento 

com EAA reduziu significativamente os níveis plasmáticos de glicose em relação ao grupo 

HF no tempo de 30 minutos, alcançando níveis semelhantes aos do grupo controle. Aos 60 

minutos o grupo HFA apresentou valores intermediários, e nos demais tempos (0, e 120 
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minutos) não promoveu alterações significativas em relação ao grupo HF. A análise da área 

sob a curva (AUC) demonstrou que o grupo HF apresentou uma área maior que os demais 

grupos, enquanto o grupo HFA apresentou uma redução parcial. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 13. Teste de tolerância oral a glicose (TTOG) (A) realizado dois dias antes do fim do 

experimento. Glicemia de camundongos que receberam dieta controle e hiperlipídica tratados 

com EAA, no tempo 0 e após 30, 60 e 120 minutos após a administração de solução contendo 

2,0g de glicose por Kg de peso corporal. Área sob a curva obtida através das médias dos 

valores de glicose durante o TTOG (B). 

Os dados estão expressos como média ± erro padrão. (n=8). Letras diferentes indicam 

diferenças estatísiticas. 

 

 

Como pode ser observado na figura 14, os níveis de glicose e insulina foram 

acentuadamente elevados no grupo alimentado com a dieta hiperlipídica. Além disso, o grupo 

HF apresentou um aumento de cerca de três vezes no índice HOMA-IR, quando comparado 

ao grupo controle, sendo este indicativo de resistência à insulina. Embora, o tratamento com o 

EAA associado à dieta hiperlipídica não alterou a glicemia, a concentração de insulina sérica 

não apresentou diferença significativa em relação ao grupo controle, e os scores do modelo de 
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avaliação da homeostase foram de 8,3 e 5,3 para os grupos HF e HFA, respectivamente, 

evidenciando que o tratamento com açaí pode melhorar a sensibilidade à insulina. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Níveis séricos de glicose (A), insulina (B) e índice HOMA-IR (C) em 

camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados com EAA.  

Os dados estão expressos como média ± erro padrão. (n=8).  Letras diferentes indicam 

diferenças estatísticas. 

HOMA-IR, Modelo de avaliação da homeostase. 

 

 

5.4. Produção de adipocinas 

 

Para avaliar o possível efeito do açaí sobre a produção de adipocinas foram 

determinados a expressão gênica no tecido adiposo epididimal e os níveis séricos de TNFα e 

adiponectina.  

Quando comparado ao grupo controle, o grupo HF apresentou aumento dos níveis de 

mRNA no tecido adiposo e também nos níveis séricos de TNFα. O tratamento com EAA foi 

eficaz em reverter ambas as alterações (Figura 15). 
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Figura 15. Expressão gênica no tecido adiposo epididimal (A) e níveis séricos de TNFα (B) 

em camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados com EAA. Os dados 

estão expressos como média ± erro padrão. (n=8).  Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas. 
 

 Em relação à adiponectina, foi observada uma menor expressão no tecido adiposo 

epididimal acompanhada por uma redução dos níveis séricos desta adipocina no grupo HF. A 

administração do EAA promoveu um aumento significativo na expressão do mRNA e níveis 

circulantes de adiponectina (Figura 16). A análise de correlação de Pearson mostrou uma 

correlação negativa significativa entre os níveis séricos de adiponectina e o HOMA-IR (r= -

0,65, p < 0,0001) e também com o conteúdo de triacilgliceróis hepático (r= -0,66, p < 0,0001). 
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Figura 16. Expressão gênica no tecido adiposo epididimal (A) e níveis séricos de 

adiponectina (B) em camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados com 

EAA. Coeficientes de correlação de Pearson entre a concentração de adiponectina no soro e 

modelo de avaliação da homeostase de insulina (HOMA-IR) (C) e níveis hepáticos de 

triacilgliceróis (D).  

Os dados estão expressos como média ± erro padrão. (n=8).  Letras diferentes indicam 

diferenças estatísticas. 
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5.5. Esteatose e metabolismo de lipídios no fígado 

 

A resistência à insulina pode desencadear a esteatose hepática, associada à inflamação 

do fígado. Portanto foram avaliadas as características histológicas em secções de fígado e o 

conteúdo de triacilgliceróis hepático. Como pode ser observado na figura 17B o grupo HF 

apresentou um intenso acúmulo de gotículas lipídicas no fígado característico de uma 

esteatose micro e macrovesicular acentuada, acompanhada por presença de infiltrado 

inflamatório e aumento expressivo no conteúdo de TAG (figura 17E). O tratamento com açaí 

foi capaz de reduzir os níveis de TAG e, portanto atenuar a esteatose hepática (Figura 17D). 

Além disso, também reduziu o infiltrado inflamatório no grupo HFA.  
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Figura 17.  Fotomicrografias representativas de seções de fígado de camundongos que 

receberam dieta padrão (A), dieta padrão e tratamento com EAA (B), dieta hiperlipídica (C) e 

dieta hiperlipídica e tratamento com EAA (D) coradas com H&E em aumento de 400x.  

As setas pretas indicam hepatócitos com esteatose macrovesicular e as setas brancas indicam 

presença de esteatose microvesicular. Barra = 50µm. Grau de esteatose (E) e conteúdo de 

triacilgliceróis hepático em camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados 

com EAA (F). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas.  
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Os achados histológicos, associados à redução do conteúdo de TAG hepático, 

corroboram com a redução encontrada nos níveis séricos da alanina transaminase (ALT) que 

indicam uma melhora na função hepática e também com o menor peso do fígado no grupo 

HFA, em relação aos camundongos que receberam somente a dieta hiperlipídica (Figura 18). 

A concentração da aspartato transaminase (AST) não apresentou diferenças significativas 

entre os grupos experimentais.  

 

 

 

 

 

Figura 18. Peso do fígado (A), níveis séricos da alanina aminotransferase (B) e aspartato 

aminotransferase (C) em camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados 

com EAA. 

Os dados estão expressos como média ± erro padrão (A,B) ou mediana e intervalo interquartil 

(C). (n=8). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas.  
 

 

Nós hipotetizamos que a redução do acúmulo de triacilgliceróis hepáticos induzida por 

açaí pode ser resultado de alterações nas vias de lipogênese e/ou oxidação de ácidos graxos. 

Diante disso, primeiramente foram avaliados os níveis de expressão de SRBP-1c um fator de 

transcrição determinante na biossíntese de ácidos graxos e também seus genes alvo. A dieta 

hiperlipídica aumentou a expressão de SRBP-1c aproximadamente duas vezes quando 

comparado a dieta controle, acompanhado pelo aumento nos níveis de mRNA que codificam 

para ácido graxo sintase (FAS) e Acetil Co-A Carboxilase 1 (ACC1). Já no grupo HFA os 

níveis de SRBP-1c e FAS não apresentaram diferença quando comparados ao grupo controle, 

e a expressão de ACC1 foi significativamente reduzida em relação ao grupo HF (figura 19). 

Além disso, foram determinados os níveis de expressão do mRNA da ácido graxo translocase 

(FAT/CD36), envolvida na captação de ácidos graxos em diversos tipos celulares, inclusive 
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hepatócitos. O aumento da expressão deste transportador tem sido relacionado à resistência à 

insulina, hiperinsulinemia e esteatose hepática em modelos experimentais e indivíduos com 

doença hepática gordurosa não alcoólica (MIQUILENA-COLINA et al., 2011). Conforme 

mostrado na figura 19 não foram observadas diferenças na expressão de FAT/CD36 entre os 

grupos experimentais. 

PPAR-α é um fator de transcrição ativado por ligante, predominantemente expresso no 

fígado e é um dos principais reguladores do metabolismo de lipídios (STIENSTRA et al., 

2007). Sua ativação leva ao aumento na oxidação de ácidos graxos no fígado e pode ser 

mediada através da ligação da adiponectina ao seu receptor ADIPOR2 (YAMAUCHI et al., 

2003). Por isso foi investigada a expressão hepática de ADIPOR2 e PPAR-α. Como mostrado 

na figura 19, a expressão do mRNA de ADIPOR2 aumentou mais de duas vezes no grupo 

HFA. A expressão de PPAR-α e seu gene alvo CPT1-α também foi maior neste grupo em 

relação ao grupo HF.  

A proteína desacopladora 2 (UCP-2) é predominantemente expressa no fígado e tem 

sido demonstrado aumento de sua atividade e expressão em hepatócitos de camundongos 

ob/ob, que por sua vez pode estar relacionado a redução da síntese de ATP mitocondrial e 

consequentemente necrose celular (LIN et al., 2000). Não foram encontradas diferenças 

significativas na expressão de UCP-2 entre os grupos experimentais.  
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Figura 19. Expressão do mRNA de genes envolvidos na biossíntese, captação (A) e oxidação 

(B) de ácidos graxos no fígado em camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica 

tratados com EAA. A expressão dos genes alvo foi determinada em função da expressão do 

gene de referência rRNA 18S e o grupo controle foi utilizado como base para os resultados de 

expressão comparativa.  Os dados estão expressos como média ± erro padrão. (n=6). Letras 

diferentes indicam diferenças estatísticas. SRBP1c, Proteína 1c  ligadora do elemento 

regulado por esteróis;  ACC1, Acetil Co-A carboxilase 1; FAS, ácido graxo sintase; 

FAT/CD36, Ácido graxo translocase. ADIPOR2, Receptor de adiponectina 2; PPAR-α, 

Receptor alfa ativado por proliferadores peroxissomais; CPT1-α, Carnitina palmitoil 

transferase 1; UCP-2, Proteína desacopladora-2. 
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A proteína quinase ativada por AMP (AMPK) tem sido considerada como potencial 

alvo terapêutico para as alterações metabólicas observadas na obesidade e resistência à 

insulina (YU et al., 2010). AMPK é proteína heterotrimérica consistindo de subunidades 

catalíticas α e regulatórias β e γ. A fosforilação de AMPKα em um resíduo específico de 

treonina (thr172) leva a ativação desta quinase e fosforilação de proteínas alvo (HAWLEY et 

al., 1996), que dentre outros efeitos culmina na redução das vias de biossíntese e aumento na 

oxidação de ácidos graxos no fígado (CANTO; AUWERX, 2010) e, portanto, pode prevenir o 

acúmulo de TAG hepático. Não foram observadas diferenças significativas entre os grupos 

experimentais para os níveis de AMPK fosforilada (figura 20). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 20. Níveis de proteína quinase ativada por AMP (AMPK) fosforilada (Thr172) em 

homogenato hepático de camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados 

com EAA. Os dados estão expressos como média ± erro padrão. (n=8). 
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5.6. Biomarcadores do estresse oxidativo e atividade de enzimas antioxidantes no fígado 

 

Possíveis alterações no balanço oxidante/antioxidante hepático foram determinadas 

através de biomarcadores do estresse oxidativo. Os níveis de substâncias reativas ao ácido 

tiobarbitúrico (TBARS), são amplamente utilizados como indicadores da peroxidação de 

lipídios. Conforme pode ser observado na figura 21, o grupo HF apresentou aumento de 

aproximadamente 2,6 vezes nos níveis de TBARS quando comparado ao controle. O 

tratamento com EAA promoveu uma redução pequena, porém significativa nos níveis destas 

substâncias. 
 

 

Figura 21. Níveis de substâncias reativas ao ácido tiobarbitúrico (TBARS) em homogenato 

hepático de camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados com EAA. Os 

dados estão expressos como média ± erro padrão. (n=8). Letras diferentes indicam diferenças 

estatísticas. 
 

 A Glutationa (γ-L-glutamil-L-cisteinil-glicina), existe no organismo em suas formas 

reduzida (GSH) e oxidada (GSSG),  e é considerada um dos agentes mais importantes do 

sistema de defesa antioxidante. No presente estudo foram determinados os níveis de 

glutationa total e glutationa dissulfeto (GSSG), os resultados estão representados na figura 

22. É possível observar que os grupos, A, HF e HFA apresentaram aumento nos níveis de 

glutationa total, no entanto somente o grupo HF apresentou aumento concomitante da GSSG. 

Já nos grupos que receberam a intervenção com o EAA, os valores de GSSG permaneceram 

semelhantes ao grupo controle.   
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Figura 22. Níveis de glutationa total (A) e oxidada (B) em homogenato hepático de 

camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados com EAA. Os dados estão 

expressos como média ± erro padrão. (n=8). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 
 

 

 A atividade das enzimas que compõe o sistema de defesa antioxidante endógeno foi 

determinada. Conforme mostrado na figura 23 a atividade da superóxido dismutase (SOD), 

catalase e glutationa peroxidase (GPx) apresentou redução acentuada no grupo HF. O 

tratamento com EAA associado a dieta hiperlipídica restaurou a atividade da SOD e catalase e 

não promoveu alterações nos níveis de GPx. Por outro lado, o grupo HF apresentou maior 

atividade da glutationa redutase (GR) em relação ao grupo controle, enquanto o grupo HFA 

apresentou atividade intermediária entre os grupos C e HF. 
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Figura 23. Atividade das enzimas antioxidantes Superóxido dismutase (A), Catalase (B), 

Glutationa Peroxidase (C) e Glutationa Redutase (D) em homogenato hepático de 

camundongos que receberam dieta padrão e hiperlipídica tratados com EAA. Os dados estão 

expressos como média ± erro padrão. (n=8). Letras diferentes indicam diferenças estatísticas. 
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6. DISCUSSÃO 

 

O presente estudo apresenta os potenciais benefícios do açaí, uma fonte de polifenóis 

dietéticos, principalmente antocianinas, sobre a esteatose hepática em camundongos 

alimentados com dieta hiperlipídica. A administração do EAA foi associada com um aumento 

na expressão e níveis circulantes de adiponectina,  redução de TNFα, melhora na 

sensibilidade à insulina, e declínio no acúmulo de triacilgliceróis no fígado. Além disso 

também foi observada melhora no status antioxidante, um importante fator envolvido na 

progressão da NAFLD, pois, aumenta a susceptibilidade a danos adicionais que contribuem 

para a evolução para estágios mais avançados da doença hepática. 

A dose de açaí utilizada foi definida a partir de uma média de consumo diário de 

aproximadamente 200g em indivíduos de 70 Kg, que corresponde a cerca de 3g/Kg de peso 

corporal. Esta quantidade já apresentou efeitos benéficos sobre a resistência à insulina em 

indivíduos com sobrepeso (UDANI et al., 2011) e também já foi utilizada em modelos 

experimentais (RIBEIRO et al., 2010) 

As antocianinas são os fitoquímicos predominantes na polpa do açaí. Estudos prévios 

demonstraram que a Cianidina 3-rutinosídeo é a antocianina majoritária, seguida pela 

cianidina 3-glicosídeo (LICHTENTHALER et al., 2005; VERA DE ROSSO et al., 2008). 

Estes resultados corroboram com este estudo onde a concentração de C3R foi equivalente a 

aproximadamente 40% das antocianinas totais presentes no EAA (6,45mg/100g). Por outro 

lado nas análises conduzidas por DEL POZO-INSFRAN (2004) a antocianina encontrada em 

maior quantidade foi a C3G enquanto no presente estudo, esta correspondeu somente a 2% do 

teor total de antocianinas.  

Uma grande variação no conteúdo de antocianinas encontradas em polpas de açaí, de 

diferentes origens, foi demonstrada por Lichtenthaler et al. (2005) onde a concentração destes 

compostos variou de 1,3 a 46,3 mg/100g em 10 polpas comerciais e não comerciais avaliadas. 

As variações observadas nas concentrações destes compostos podem ser explicadas 

por diferenças em relação aos métodos de extração e quantificação. O teor de antocianinas 

pode ser influenciado por fatores climáticos, como temperatura e iluminação, que, dessa 

forma, dificultam a comparação entre diferentes cultivos.  

No caso de amostras comerciais de açaí a concentração destes compostos pode variar 

significativamente conforme o teor de massa seca. As polpas de açaí, extraídas com adição de 

água, destinadas ao consumo podem ser classificadas em três diferentes tipos (açaí fino, 
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médio ou grosso) de acordo com o teor de sólidos totais, sendo que o açaí fino apresenta de 8 

a 11%, o médio, de 11 a 14% e o grosso, acima de 14% de sólidos totais (MINISTÉRIO DA 

AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO, 2000). 

Neste estudo, o EAA foi obtido a partir de uma polpa comercial, as quais tipicamente 

apresentam um teor de antocianinas menor do que a fruta fresca. No entanto, o fruto do açaí é 

altamente perecível, portanto é comercializado e consumido predominantemente na forma de 

polpas congeladas, e outros produtos industrializados que passam por diversos processos 

como, pasteurização, congelamento e diluição (PACHECO-PALENCIA, LISBETH A.; 

HAWKEN, PALO; TALCOTT, STEPHEN T., 2007). 

A capacidade antioxidante equivalente ao trolox (TEAC) total encontrada no presente 

estudo para o EAA foi de 6,42 µM/g e o teor de fenólicos totais 118,13mg/100g, semelhante 

aos valores encontrados por KUSKOSKI et al. (2006) em polpa comercial de açai de: 6,9 

µM/g de TEAC e 136,80 mg/ 100 g de polifenóis. Em outro estudo foram analisadas 12 

polpas comercias de açaí  e os valores encontrados para TEAC e polifenóis variam entre 10-

36 µM/g e 182,95-598,55mg/100g de amostra, respectivamente (SANTOS et al., 2008). 

Ainda assim estes valores são muito inferiores aos obtidos de extratos do fruto fresco  que 

pode alcançar  133,4 µM de TEAC e  3120 mg/100g de polifenóis (KANG et al., 2012). 

A capacidade antioxidante do açaí apresenta correlação positiva com os teores de 

antocianinas e polifenóis totais. No entanto, a contribuição das antocianinas para a capacidade 

antioxidante do açaí, ainda é controversa. Enquanto DEL POZO-INSFRAN et al.  (2004) 

relataram que estas são os principais compostos responsáveis pelas propriedades antioxidantes 

do açaí, LICHTENTHALER et al.  (2005) propõem que as antocianinas respondem por 

somente 10% da capacidade antioxidante total do fruto.  

Dados da literatura têm reportado os efeitos de antocianinas sobre a homeostase de 

lipídios e inflamação, no entanto, em muitos casos, as doses utilizadas são inviáveis de serem 

alcançadas somente através de uma dieta regular. Por isso, este estudo foi conduzido 

utilizando doses similares ao níveis estimados de consumo fisiológico. Embora as estimativas 

de consumo de flavonoides variem amplamente entre os estudos (CHUN; CHUNG; SONG, 

2007), a ingestão de antocianinas diária foi estimada em 12,5mg por indivíduo (WU, X. et al., 

2006), o que corresponde a aproximadamente 0,2 mg/kg de peso em adultos. Considerando a 

quantidade de antocianinas presente no EAA, o consumo médio diário também foi de 

aproximadamente 0,2 mg/ kg de peso nos camundongos tratados e dessa forma representa 

uma dose, que pode ser facilmente consumida na dieta. 
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A presença de compostos bioativos, tais como as antocianinas, em alimentos, tem sido 

relacionada a prevenção de diversas doenças crônicas, cuja prevalência  vem aumentando 

vertiginosamnente, devido à mudanças no estilo de vida, industrialização da sociedade e 

consumo de dietas ricas em gordura saturada e colesterol. Os resultados obtidos neste estudo 

mostram que a dieta hiperlipídica promoveu aumento no ganho de peso, adiposidade, 

alterações na produção de adipocinas, resistência à insulina e esteatose  hepática. É bem 

estabelecido que este tipo de dieta pode causar tais alterações em modelos experimentais e 

humanos (FESKENS et al., 1995; PENG et al., 2012).  

A resistência à insulina induzida por dietas hiperlipídicas e obesidade é relacionada, 

dentre outros fatores à alteração no padrão de produção e secreção de citocinas/adipocinas, 

principalmente adiponectina, leptina e TNFα.  

A adiponectina é um hormônio produzido principalmente pelo tecido adiposo, que 

apresenta propriedades anti-inflamatórias e aumenta a sensibilidade à insulina, enquanto o 

fator de necrose tumoral (TNFα) além dos adipócitos também é expresso em grandes 

quantidades por macrófagos ativados e/ou outras células e promove efeitos contrários aos da 

adiponectina  (SHOELSON; LEE; GOLDFINE, 2006). Existe uma correlação inversa entre os 

níveis destas adipocinas, já que tem sido demonstrado o aumento na expressão do mRNA de 

TNFα no tecido adiposo em diversos modelos experimentais de obesidade, acompanhado por 

uma redução na produção de adiponectina. E ainda, a adiponectina pode modular a resposta 

inflamatória induzida por TNFα, através da redução na expressão e nos níveis séricos desta 

citocina (MAEDA et al., 2002).  

O EAA utilizado no presente estudo atenuou a RI, aumentou a expressão no tecido 

adiposo e níveis séricos de adiponectina e apresentou efeito contrário sobre o TNFα . O efeito 

do açaí sobre a produção destas adipocinas parece estar relacionado às suas propriedades anti-

inflamatórias, uma vez que foi acompanhado apenas por modificação sutil na composição 

corporal. Estudos prévios corroboram com esta hipótese, o flavonoide velutina isolado da 

polpa de açaí reduziu a produção das citocinas TNFα e IL-6 e a ativação de vias pró-

inflamatórias induzida por LPS em macrófagos (XIE et al., 2012). Também foi demonstrada a 

redução dos níveis séricos destas citocinas em camundongos deficientes na apolipoproteína E 

(apoE−/−) após suplementação com 5% de suco de açaí liofilizado na dieta  (XIE et al., 2011). 

A presença de antocianinas pode contribuir para tais efeitos, uma vez que a C3G, antocianina 

presente no açaí, estimula a expressão e secreção de adiponectina em adipócitos e humanos e 

aumenta a expressão e sensibilidade à insulina em modelos de diabetes tipo 2 genéticos ou 
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induzidos por dieta. Em um estudo clínico a ingestão diária de 320 mg de antocianinas 

purificadas aumentou os níveis séricos de adiponectina em indivíduos diabéticos. O provável 

mecanismo pelo qual a C3G aumenta a expressão de adiponectina envolve a acetilação do 

fator de transcrição Foxo 1, que regula a transcrição da adiponectina (GUO et al., 2012; LIU, 

Y. et al., 2014).  

Além disso, O HOMA-IR  apresentou correlação negativa com os níveis circulantes de 

adiponectina. Esse resultado reforça achados prévios, nos quais a expressão do mRNA e os 

níveis séricos de adiponectina foram significativamente reduzidos em camundongos e 

indivíduos obesos e ou diabéticos e tais alterações precedem a redução na sensibilidade a 

insulina  (HU; LIANG; SPIEGELMAN, 1996; STEFAN et al., 2002). E ainda, doses 

fisiológicas de adiponectina melhoram a RI em modelos experimentais de obesidade e 

diabetes tipo 2 (YAMAUCHI et al., 2001). 

Desde que, é amplamente aceito que a produção anormal de adipocinas é um dos 

fatores que desencadeia o estado pró-inflamatório importante no desenvolvimento da 

resistência à insulina, estes dados em conjunto sugerem que a melhora na sensibilidade a 

insulina desencadeada pela administração do EAA foi mediada, pelo menos em parte pela 

redução nos níveis séricos de TNFα e  aumento nos níveis de adiponectina.  

O fígado exerce papel central na homeostase de glicose e lipídios. O desenvolvimento 

da esteatose hepática, primeiro estágio da NAFLD, está intimamente relacionado à resistência 

à insulina que desencadeia a alteração no balanço entre as vias de síntese “de novo” e 

degradação de lipídios contribuindo para o acúmulo intracelular de ácidos graxos e seus 

metabólitos (TAKAMURA et al., 2012).  

No presente trabalho, o EAA atenuou a esteatose hepática induzida pela dieta 

hiperlipídica, como evidenciado pela redução no conteúdo de TAG hepático e análises 

histológicas. Este efeito contribuiu para a redução do peso do fígado e níveis séricos da 

alanina aminotransferase (ALT). Esses dados em conjunto indicam que o açaí apresenta efeito 

hepato-protetor e corroboram com estudos prévios, uma vez que o consumo de açaí atenuou a 

esteatose e a inflamação no fígado em zebrafish hipercolesterolêmicos (KIM et al., 2012). 

Além disso, polifenóis dietéticos isolados, como o resveratrol e a Cianidina-3-glicosídeo 

(C3G), a principal antocianina presente no açaí, reduzem o acúmulo de lipídios em 

hepatócitos de modelos experimentais (GUO et al., 2012; ALBERDI et al., 2013). Em 

contraste a estes resultados, HEYMAN et al. (2014), demonstraram que a adição de 20% de 

açaí liofilizado a uma dieta hiperlipídica por 20 semanas aumentou a esteatose hepática e o 



	  

67 
 

ganho de peso em camundongos C57BL/6J. Esta discrepância provavelmente é devido ao fato 

da quantidade de açaí utilizada, que é cerca de 10 vezes maior que nos demais estudos, 

indicando que doses maiores não potencializam os efeitos benéficos e que em excesso, o açaí 

pode inclusive causar complicações adicionais.  

O aumento nos níveis de adiponectina observado neste estudo também pode ser 

diretamente associado a redução de triacilgliceróis no fígado, já que níveis reduzidos de 

adiponectina são frequentemente associados com scores elevados de esteatose, tal alteração é 

considerada como um achado típico da NAFLD (HUI et al., 2004). Além disso, camundongos 

knockout para o gene da adiponectina exibem esteatose hepática permanente (ZHOU et al., 

2008) e a administração desta adipocina é efetiva em aliviar a hepatomegalia, esteatose e 

alterações nos níveis séricos da  ALT associadas a NAFLD em modelo murino (XU et al., 

2003). Assim, a adiponectina é fortemente associada com a prevenção da NAFLD. Nossos 

dados são consistentes com estas observações pois os níveis de adiponectina e o conteúdo 

hepático de TAG apresentaram correlação inversa. 

O mecanismo pelo qual a adiponectina pode reduzir o acúmulo de lipídios nos 

hepatócitos envolve a sensibilização  de seus receptores hepáticos ADIPOR1 e ADIPOR2, o 

qual ativam a proteína quinase dependente de AMP (AMPK) e  o fator de transcrição PPAR-

α, importantes reguladores da oxidação de ácidos graxos (YAMAUCHI et al., 2003). PPAR-α 

forma um heterodímero com RXR e se liga a regiões específicas do DNA denominadas 

elemento de resposta a proliferadores de peroxisomos, ativando a transcrição de genes alvo, 

dentre eles, CPT1-α, e assim estimula a β-oxidação, reduz a biossíntese de lipídios e dessa 

forma previne o acúmulo excessivo de TAG (YAMAUCHI; KADOWAKI, 2008).  

O tratamento com EAA aumentou a expressão de AdipoR2, PPAR-α, e CPT1-α, 

sugerindo um aumento na oxidação de ácidos graxos através da ativação de PPAR-α induzida 

por adiponectina. Ao encontro desses resultados, tem sido demonstrado que antocianinas 

isoladas ou extratos ricos nesses compostos aumentam tanto os níveis de mRNA (SEYMOUR 

et al., 2008)  quanto a atividade de PPAR-α no fígado. E ainda podem se ligar diretamente a 

PPARα (JIA et al., 2013) e dessa forma possivelmente atuar como agonistas.  

Juntamente com PPAR-α, outro fator de transcrição importante na homeostase de 

lipídios hepática é o SREBP-1c, que coordena a biossíntese de AG,  através do aumento da 

transcrição de enzimas chave, incluindo ácido graxo sintase (FAS) e acetil CoA carboxilase 1 

(ACC1). A expressão deste fator de transcrição é constitutivamente elevada em indivíduos 

com resistência à insulina, e está associada ao acúmulo de TAG e desenvolvimento da 
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esteatose hepática (SHIMOMURA; BASHMAKOV; HORTON, 1999). Os camundongos 

alimentados com dieta hiperlipídica apresentaram aumento da expressão de SRBP-1c, que 

indica uma ativação das vias de lipogênese hepática e corrobora com o estudo citado 

anteriormente. O EAA promoveu uma pequena mas significante redução na expressão dos 

genes envolvidos na lipogênese SREBP-1c, FAS e ACC1. Estudos prévios já demonstraram 

efeitos benéficos de antocianinas e outros polifenóis, na redução da esteatose e danos 

hepáticos através da redução da lipogênese e estímulo a lipólise (VALENTI et al., 2013; WU, 

C.-H. et al., 2013; SHI et al., 2014). Assim, as antocianinas têm sido exploradas como uma 

potencial terapia nutricional para um amplo número de doenças (XIA; WENG, 2010).  

Por outro lado não foram observadas diferenças na fosforilação e portanto na ativação 

da AMPK. Dessa forma, a redução do conteúdo de triacilgliceróis mediada pelo açaí parece 

ser independente da ativação desta quinase. Embora, outros polifenóis isolados como o 

resveratrol já tenham promovido a ativação de AMPK em hepatócitos de ratos alimentados 

com dieta hiperlipídica  (ALBERDI et al., 2013). 

Dentre os fatores envolvidos nos múltiplos hits da patogênese da NAFLD, o estresse 

oxidativo desempenha um papel central e se correlaciona com a severidade da doença 

(PETTA; MURATORE; CRAXÌ, 2009). O balanço alterado entre pró e antioxidantes parece 

ser um fator comum em estados patológicos pois resulta em morte celular e dano tecidual 

(ROLO; TEODORO; PALMEIRA, 2012). Os resultados obtidos neste trabalho em relação ao 

balanço  redox hepático indicam um aumento no estresse oxidativo em camundongos 

alimentados com dieta hiperlipídica, evidenciada pelo maior concentração de TBARS, um dos 

biomarcadores mais utilizados para detectar a peroxidação lipídica. As membranas celulares e 

intracelulares, possuem grandes quantidades de ácidos graxos poliinsaturados, e por isso são 

susceptíveis a oxidação por espécies reativas, que causam mudanças nas propriedades físicas 

e químicas das membranas, alterando sua fluidez e permeabilidade. Diversos estudos 

demonstraram que produtos da peroxidação de lipídios são encontrados em maiores 

concentrações no fígado de pacientes com NAFLD do que em pacientes normais (MADAN et 

al., 2006) e contribui para o estado pró-inflamatório e fibrose. A peroxidação de ácidos graxos 

poliinsaturados também pode levar a proteólise da VLDL e assim prejudicar sua secreção e 

contribuir para o maior acúmulo de triacilgliceróis no fígado (WILLIAMS; FISHER, 2005).  

ROIG et al. (2002) demonstraram que a principal via de detoxificação para produtos 

da peroxidação lipídica envolve a conjugação com a glutationa (GSH), um tripeptídeo (L-γ-

glutamil-L-cisteinilglicina), considerada um dos agentes mais importantes na defesa 
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antioxidante celular, destacando-se sua função como cofator da família de enzimas glutationa 

peroxidases (GPx), em que desempenha papel protetor contra o estresse oxidativo, com sua 

oxidação a glutationa dissulfeto (GSSG). A regeneração da GSH é feita pela enzima 

glutationa redutase (GR), uma etapa essencial para manutenção da integridade do sistema de 

proteção celular uma vez que impede a paralização do ciclo metabólico da glutationa. A 

síntese “de novo” da glutationa ocorre principalmente no fígado (JEFFERIES et al., 2003). 

Neste estudo, o aumento nos níveis de glutationa total em camundongos alimentados com 

dieta hiperlipídica pode ser resultado de uma resposta regulatória aos níveis aumentados de 

espécies reativas. No entanto, o estado pró oxidante do fígado destes animais foi evidenciado 

pela maior concentração de GSSG, que resulta em um desequilíbrio na relação GSH/GSSG. 

A depleção de enzimas do sistema de defesa antioxidante também é uma consequência 

ao aumento crônico de ROS na NAFLD e contribui para o estresse oxidativo (VIDELA et al., 

2004). No presente trabalho estas alterações foram confirmadas através da menor atividade 

das enzimas glutationa peroxidase, SOD e catalase.  

A superóxido dismutase converte o ânion superóxido em peróxido de hidrogênio, o 

qual é neutralizado em água e oxigênio molecular pela atividade da catalase e GPx. As 

isoformas da superóxido dismutase estão localizadas em diferentes compartimentos celulares. 

Zn-SOD é encontrada no citosol e no núcleo. Mn-SOD é a isoforma mitocondrial 

(WINTERBOURN, 1993).   

A catalase é uma hemoproteína que se localiza nos peroxissomos e catalisa a 

detoxificação do peróxido de hidrogênio em oxigênio e água. A inibição desta enzima por 

ânions superóxido já foi demonstrada (KONO; FRIDOVICH, 1982) e portanto o aumento de 

ROS na NAFLD pode estar relacionado a redução de sua atividade .  

O tratamento com EAA promoveu uma melhora no estado redox hepático 

caracterizada por uma redução discreta, porém significativa na peroxidação de lipídios e 

melhora na relação GSH/GSSG, e reversão das alterações na atividade da catalase e 

superóxido dismutase. Diversos estudos demonstraram a atividade antioxidante do açaí, por 

mecanismos diretos, através da neutralização de espécies reativas (SCHAUSS, A. G. et al., 

2006b) e indiretos como modulação da atividade e expressão de enzimas antioxidantes (DE 

SOUZA et al., 2010; GUERRA et al., 2011; XIE et al., 2011), atribuída à presença de 

compostos fitoquímicos, principalmente os polifenóis. O aumento nos níveis de glutationa 

mediado pelo açaí tanto no grupo controle, quanto no grupo HF pode estar relacionado ao seu 
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papel em aumentar a transcrição de γ-GCS, a enzima limitante na síntese de glutationa, já 

evidenciado em estudos anteriores (GUERRA et al., 2011; BONOMO et al., 2014). 

Estes resultados contribuem para reforçar o papel antioxidante do açai, e também 

sugerem que a redução no estresse oxidativo pode ser um mecanismo importante envolvido 

no efeito protetor do açaí sobre as alterações histológicas da NAFLD. Um estudo recente 

corrobora com esta hipótese, já que a administração de açaí aumentou o conteúdo de 

glutationa e a atividade de SOD e atenuou a injúria hepática induzida por consumo crônico de 

álcool em ratos (QU et al., 2014).  

Uma vez que, a resistência à insulina desencadeia o acúmulo de triacilgliceróis nos 

hepatócitos e desenvolvimento da esteatose, a qual, contribui para o estresse oxidativo que 

leva a peroxidação de lipídios, liberação de citocinas, ativação de vias pró-inflamatórias, que 

por sua vez, acentuam o quatro de RI em um ciclo vicioso, existe uma relação de 

interdependência entre estes fatores (VIDELA et al., 2006). 

Até  o  momento,  não  existe  terapêutica  medicamentosa  que  possa,  de  maneira 

eficaz, controlar a evolução da NAFLD, sendo as únicas medidas,  o controle de peso por 

meio de medidas dietéticas e atividade física. Nesse contexto, é importante ressaltar que 

estratégias para prevenir ou atenuar o estresse oxidativo são importantes.   

Estudos mostram que antioxidantes dietéticos como o resveratrol (BUJANDA et al., 

2008), a vitamina E (HASEGAWA et al., 2001), e o extrato de chá verde (PARK et al., 2011) 

podem melhorar o estado redox das células e consequentemente os mecanismos moleculares 

envolvidos na patogênese da NAFLD. No entanto, ainda que estes compostos sejam 

considerados promissores, evidências clínicas de sua eficácia são escassas, e mais 

investigações são necessárias.  

É importante ressaltar que, embora, parte dos resultados encontrados neste estudo, 

reflitam aqueles obtidos com antocianinas isoladas, sugerindo que mesmo em pequenas doses 

as antocianinas alcançam atividade biológica e podem ser os compostos bioativos 

relacionados aos efeitos metabólicos, não podem ser excluídos os possíveis efeitos de outros 

fitoquímicos presentes no EAA, tais como pró-antocianidinas, catequinas, epicatequinas, 

orientina, luteolina, lignanas, ou mesmo ácidos fenólicos como o ácido ferúlico e resveratrol 

presentes em baixas concentrações (SCHAUSS, A. G. et al., 2006a; PACHECO-PALENCIA; 

DUNCAN; TALCOTT, 2009). Assim um extrato como o EAA pode exercer efeitos mais 

pronunciados que compostos isolados devido a efeitos aditivos ou sinérgicos atribuídos a 

presença de diversos fitoquímicos (LIU, R. H., 2004). 
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7. CONCLUSÃO 
 

Em conclusão, o presente estudo demonstrou que o extrato aquoso de açaí apresenta 

efeito protetor sobre a resistência à insulina e a doença hepática gordurosa não alcoólica 

induzida por dieta hiperlipídica em camundongos.  

Os dados obtidos suportam a ideia de que a melhora no balanço das adipocinas, 

adiponectina e TNFα, mediada pelo açaí, aumentou a sensibilidade à insulina e promoveu 

uma maior oxidação de ácidos graxos, através da ativação de PPAR-α e modulação de vias 

envolvidas no metabolismo de lipídios no fígado. Além disso, a administração do EAA 

reduziu o estresse oxidativo neste órgão. Estes fatores em conjunto contribuíram para  atenuar  

a esteatose hepática, conforme modelo proposto na figura 24.   

Estes resultados demonstram que o consumo de açaí, uma fonte de polifenóis 

dietéticos, em doses fisiológicas que mimetizam o consumo diário destes compostos em 

indivíduos com uma dieta regular, pode contribuir para a prevenção de distúrbios metabólicos 

e fornecem novas perspectivas para a compreensão dos mecanismos envolvidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Possíveis vias envolvidas no efeito protetor do extrato aquoso de açaí. 
AdipoR2, receptor de adiponectina; AG, ácidos graxos; CPT1-α, Carnitina palmitoil transferase 1 alfa; PPAR-α, 

receptor alfa ativado por proliferadores peroxissomais; ROS, espécies reativas de oxigênio; TAG, 

triacilgliceróis; TNFα, fator de necrose tumoral. 
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Anexo I. Certificado do protocolo aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais 

da UFOP. 
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Anexo II. Trabalho publicado no Journal of Functional Foods.  

 

	  


