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RESUMO 
 

O Agaricus brasiliensis (Cogumelo do Sol) tem sido considerado uma importante fonte de compostos 

bioativos com potenciais benefícios à saúde. Diversas espécies de cogumelos têm sido relacionadas ao 

controle da hiperlipidemia. Contudo, os efeitos medicinais destes cogumelos são, muitas vezes, 

promovidos sem evidências científicas. No caso específico deste cogumelo, pouco se conhece sobre os 

seus mecanismos de ação em sistemas biológicos. Nesta perspectiva, e mediante o interesse que os 

cogumelos vêm despertando junto à comunidade científica e à população como um todo, o presente 

estudo refere-se ao Agaricus brasiliensis, popularmente conhecido como Cogumelo do Sol. Para tanto, 

após caracterização química e análise da atividade antioxidante e do potencial em inibir a atividade da 

HMG-CoA redutase in vitro do Agaricus brasiliensis, a proposta deste estudo foi investigar se a 

presença deste cogumelo na dieta afetaria a expressão de genes envolvidos no metabolismo do 

colesterol em modelo de hipercolesterolemia induzida pela dieta. Os resultados mostraram que o 

consumo deste cogumelo promoveu um significativo efeito hipocolesterolemiante, reduzindo o 

colesterol total e as frações aterogênicas do colesterol (LDL + VLDL). Para elucidar o mecanismo 

molecular envolvido neste efeito, analisamos o efeito do Agaricus brasiliensis sobre a expressão de 

fatores de transcrição (SREBP-2, LXR e PPAR), HMG-CoA redutase e Colesterol 7 hidroxilase 

(CYP7A1), dos transportadores ABCG5/G8 e dos receptores de LDL e o SR-BI, todos relacionados ao 

metabolismo do colesterol. Análise histológica do tecido hepático utilizando a coloração por 

Hematoxilina e Eosina também foi realizada. Para o ensaio biológico, foram utilizados 24 ratos 

Fischer (fêmeas), distribuídos em quatro grupos (6 animais/grupo): grupo C recebeu dieta padrão 

AIN-93M (4% óleo de soja); grupo H recebeu dieta hipercolesterolemiante (25% de óleo de soja e 1% 

de colesterol); grupo HS (recebeu dieta hipercolesterolemiante acrescida de Sinvastatina, macerado do 

comprimido, na concentração de 0,008%) e grupo HAb (recebeu dieta hipercolesterolemiante 

suplementada com 1% de Agaricus brasiliensis). Dieta e água foram oferecidas ad libitum aos animais 

durante todo período experimental. Após 8 semanas de experimentação, os animais foram anestesiados 

e eutanasiados. Amostras de sangue e o tecido hepático foram coletados para as análises bioquímicas, 

para a histopatologia e para a expressão gênica. Os dados foram avaliados através da análise de 

variância univariada (One-way ANOVA). A dieta hipercolesterolemiante, assim como sua 

suplementação com a Sinvastatina, promoveram uma redução significativa na expressão da HMG-

CoA redutase. Por outro lado, a adição do cogumelo não alterou a expressão desta enzima. Um 

aumento foi observado na expressão de PPARα e da CYP7A1. Além disso, os animais do grupo HAb 

apresentaram um aumento na expressão hepática do receptor de LDL, proteína responsável pela 

captação do colesterol LDL plasmático. Do mesmo modo, um aumento expressivo nos níveis do 

receptor SR-BI, um importante receptor envolvido no transporte reverso de colesterol, foi observado 

no grupo que recebeu a dieta hipercolesterolemiante acrescida do Agaricus brasiliensis. Contudo, 

essas alterações foram seguidas por uma significativa alteração no perfil hepático dos animais. Nossos 

resultados sugerem que o consumo do Agaricus brasiliensis melhora o perfil lipídico sérico de ratas 

hipercolesterolêmicas por modular a expressão de genes e fatores de transcrição chaves do 

metabolismo hepático do colesterol, favorecendo o clearance deste metabólito. 

 

Palavras-chave: Agaricus brasiliensis, Agaricus blazei, Agaricus subrufescens, cogumelos 

comestíveis, compostos bioativos, ratos, metabolismo do colesterol, hipercolesterolemia. 
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ABSTRACT 
 

Agaricus brasiliensis (known as "Mushroom of the Sun") has been being regarded as an important 

source of bioactive compounds with potential health benefits. A number of mushrooms have been 

associated with hyperlipidemia's control. Nevertheless, the medicinal effects of these mushrooms lack 

scientific evidence. In the specific case of this mushroom species, little is known about its action 

mechanism in biological systems. Within this perspective and before the growing interest these 

mushrooms have been drawing in the scientific community and the population as a whole, the object 

of this study is Agaricus brasiliensis, which is popularly known as the "Mushroom of the Sun". To this 

end, after chemical characterization, analysis of the antioxidant activity and the potential to inhibit 

HMG-CoA reductase activity in vitro of Agaricus brasiliensis, the aim of this study was to investigate 

if the presence of this mushroom in the diet would affect the expression of genes involved on 

cholesterol metabolism in a diet-induced hypercholesterolemic model. Results revealed that the use of 

this mushroom led to a significant hypocholesterolemic effect, reducing total cholesterol and 

atherogenic cholesterol fractions (LDL + VLDL). To elucidate the molecular mechanism involved in 

this effect, we have analyzed the effect of Agaricus brasiliensis on the expression of transcription 

factors (SREBP-2, LXR and PPAR), HMG-CoA reductase and cholesterol 7 hydroxylase 

(CYP7A1), ABCG5/G8 transporters and LDL and SR-BI receptors, all of them related to the 

metabolism of cholesterol. Histological analysis of liver tissue using hematoxylin and eosin staining 

was also performed. For this purpose, 24 female Fischer rats were randomly divided into four groups 

(6 animals per group): group C was fed a standard diet of AIN-93M (4% soybean oil), group H was 

given a hypercholesterolemic diet (25% soybean oil and 1% cholesterol), HS group received a 

hypercholesterolemic diet plus simvastatin (tablet crush) at a concentration of 0.008%, whereas the 

group HAb received a hypercholesterolemic diet supplemented with 1% Agaricus brasiliensis. Diet 

and water were provided ad libitum to the animals during the experimental period. After 8 weeks of 

testing, the animals were anesthetized and euthanized. Blood and liver tissue samples were collected 

for biochemical analyzes, histopathology and gene expression. Data were evaluated by univariate 

variance analysis (One-way ANOVA). The hypercholesterolemic diet combined with simvastatin 

supplementation promoted a significant reduction in the expression of HMG-CoA reductase. On the 

other hand, the addition of mushroom did not alter the expression of this enzyme. An increase was 

observed in the expressions of PPARα and CYP7A1. Moreover, animals from the HAb group 

exhibited increased hepatic expression of the LDL receptor, which is the protein responsible for 

uptaking the plasmatic LDL cholesterol. Similarly, a significant increase in the SR-BI receptor levels, 

which is a major receptor involved in reverse cholesterol transport, was observed in the group that 

received the hypercholesterolemic diet combined with Agaricus brasiliensis. Nonetheless, these 

changes were followed by a significant change in the hepatic profile of the animals. Our results 

suggest that the intake of Agaricus brasiliensis improves the lipid profile in hypercholesterolemic rats 

by modulating the expression of key genes and transcription factors of the hepatic metabolism of 

cholesterol, thus favoring the clearance of this metabolite. 

 

Keywords: Agaricus brasiliensis, Agaricus blazei, Agaricus subrufescens, edible mushrooms, 

bioactive compounds, rats, cholesterol metabolism, hypercholesterolemia. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, observa-se uma procura cada vez maior por alimentos que possam 

fornecer benefícios adicionais à saúde, reduzindo, assim, os riscos de enfermidades. A 

Organização Mundial de Saúde (OMS) prevê que até 2030 aproximadamente 23,3 milhões de 

pessoas sejam vítimas das doenças cardiovasculares (OMS, 2013). A hiperlipidemia, 

caracterizada por altos níveis de colesterol na corrente sanguínea, segue como um fator de 

risco significativo para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares, levando à morte em 

muitos países (HU et al., 2013). Estima-se que a redução de cerca de 1% nos níveis de 

colesterol sanguíneo possa resultar em uma redução de 2 a 3% no risco de doenças 

coronarianas. Alternativas ao uso de drogas comumente utilizadas nestas patologias têm sido 

sugeridas, devido não somente ao seu alto custo, como também ao aparecimento dos efeitos 

colaterais (NGUYEN, KANG & LEE, 2007). Diante disso, estudos têm sido desenvolvidos 

para verificar a eficácia de certos alimentos na prevenção de doenças (SILVA, 2013; SOUZA 

et al., 2012). 

O uso dos cogumelos comestíveis como apoio à prevenção e ao tratamento das 

doenças cardiovasculares e da hipercolesterolemia baseia-se em sua composição rica em 

fibras, esteroides, proteínas e outros nutrientes, além do seu baixo valor calórico, combinação 

considerada ideal para a prevenção inicial dessas doenças (GENNARI et al., 2003; 

GUILLAMÓN et al., 2010; VALVERDE, HERNÁNDEZ-PÉREZ & PAREDES-LÓPEZ, 

2015). Inserido neste contexto, encontra-se o Agaricus brasiliensis, também denominado 

como Agaricus blazei ou Agaricus subrufescens. Este cogumelo vem sendo utilizado para a 

proteção contra uma variedade de doenças como câncer, diabetes mellitus, hiperlipidemia, 

aterosclerose, hepatite crônica e infecções por vírus e bactérias (FIRENZUOLI, GORI & 

LOMBARDO, 2007). O Agaricus brasiliensis, popularmente conhecido como cogumelo do 

sol, é um fungo natural da Mata Atlântica brasileira. Esse cogumelo tornou-se um importante 

alvo de pesquisas por seu conteúdo em nutrientes e compostos bioativos e vem sendo 

extensivamente estudado desde as décadas de 1960 e 1970. Ao contrário do observado para as 

demais espécies de cogumelos, na maioria das vezes importados, o Agaricus brasiliensis 

movimenta uma importante fração do agronegócio brasileiro no que se refere à sua exportação 

quando comparada às demais.  

Considerando-se que a oxidação de lipoproteínas, a inflamação e o acúmulo de 

lipídios na parede dos vasos sanguíneos concorrem para a aterosclerose (tida como a principal 

causa das doenças cardiovasculares), acredita-se que componentes presentes no Agaricus 
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brasiliensis com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias possam contribuir para uma 

ação ateroprotetiva. Recentemente, nosso grupo investigou o potencial hipocolesterolemiante 

do Agaricus brasiliensis em ratas submetidas à dieta padrão e à dieta hipercolesterolemiante. 

A suplementação da dieta hipercolesterolemiante com o A. brasiliensis (1%) promoveu uma 

redução significativa nos níveis séricos de colesterol total e da fração não HDL. Além disso, 

sua suplementação à dieta controle proporcionou uma redução significativa nos níveis séricos 

de triacilgliceróis. Os resultados mostraram que esse cogumelo promoveu um efeito 

hipocolesterolemiante significativo, similar ao encontrado quando da administração de 

algumas drogas hipolipemiantes, reduzindo consideravelmente o colesterol total e frações 

aterogênicas do colesterol (LDL + VLDL) (MIRANDA et al., 2014). 

Diante deste resultado positivo, tornou-se relevante avaliar se o efeito 

hipocolesterolemiante do Agaricus brasiliensis poderia ser devido à sua influência sobre a 

transcrição de genes envolvidos no metabolismo do colesterol. Em relação à biossíntese, 

analisamos a expressão da enzima 3-Hidroxi-3-metilglutaril Coenzima A (HMG-CoA 

redutase), do receptor de LDL, da apolipoproteína B100 e das Proteínas de Ligação aos 

Elementos Reguladores de Esterol 2 (SREBP-2). Para avaliar as proteínas envolvidas na 

eliminação do excesso de colesterol do corpo investigamos, a princípio, a expressão da 

colesterol-7-- hidroxilase (CYP7A1) e dos transportadores ABCG5 e ABCG8- ATP-binding 

cassette subfamily G transportes, estes últimos envolvidos na excreção de forma direta do 

colesterol livre na bile. Não tem sido demonstrado se os compostos presentes nos cogumelos 

poderiam modular a homeostase do colesterol via fatores de transcrição como SREBP-2 e o 

receptor X hepático (LXR). Neste sentido, o LXR (responsável por modular a expressão dos 

transportadores ABCG5 e ABCG8) também foi analisado. Avaliamos ainda os Receptores 

ativados por proliferadores de peroxissomos (PPAR-α), visto que apresentam importante 

função regulatória de genes envolvidos no metabolismo energético, sendo um alvo terapêutico 

para dislipidemia e mais recentemente considerado um importante agente modulador de 

inflamação.  

 Com relação à atividade antioxidante, avaliamos tanto a capacidade do Agaricus 

brasiliensis em neutralizar radicais livres in vitro como sua atuação sobre a atividade da 

paraoxonase, uma enzima envolvida na atividade antioxidante e anti-inflamatória da 

Lipoproteína de alta densidade (HDL-c). Ainda em relação a esta lipoproteína, a expressão do 

receptor scavenger classe B tipo I (SR-BI), um importante receptor envolvido no transporte 

reverso de colesterol, também foi avaliada. 
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A possível comprovação de tais resultados poderá trazer novas perspectivas quanto ao 

uso deste cogumelo na prevenção de doenças relacionadas à hipercolesterolemia. Além disso, 

poderá estimular a caracterização e a purificação de componentes presentes no A. brasiliensis 

e a identificação de formas eficazes de administração desse fungo e/ou seus componentes, de 

modo a exercer todo seu potencial biológico.  
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2. REVISÃO DE LITERATURA 
  

2.1 - Cogumelos Comestíveis  
 

Os cogumelos comestíveis são alimentos apreciados desde a Antiguidade por se 

acreditar em seu elevado valor nutricional e em seu potencial medicinal, além de serem 

apreciados como uma especiaria nobre na culinária. A produção mundial de cogumelos vem 

crescendo significativamente nos últimos anos, seja por suas características organolépticas, 

por suas propriedades medicinais, seja pelo significado econômico que vem alcançando no 

mercado (ERGÖNÜL et al., 2013; ORSINE, BRITO & NOVAES, 2012). Em 2004, essa 

produção girava em torno dos 4 milhões de toneladas/ano. A produção estimada para o ano de 

2012 era de 18 milhões de toneladas/ano, gerando cerca de 40 a 50 bilhões de dólares/ano 

(FAOSTAT, 2009). Nas últimas décadas observou-se um crescente interesse da medicina 

ocidental pelas propriedades medicinais destes fungos. No Brasil, o consumo de cogumelos se 

expandiu com o crescimento das colônias orientais (chinesas, japonesas e coreanas). O hábito 

também foi assimilado pelos brasileiros e hoje consiste em um componente muito apreciado 

pela gastronomia. 

Segundo a ANVISA (2005),  

 

Cogumelo comestível é o produto obtido de espécie(s) de fungo(s) comestível(is), 

tradicionalmente utilizada(s) como alimento. Pode ser dessecado, inteiro, 

fragmentado, moído ou em conserva, submetido a processo de secagem e ou 

defumação e ou cocção e ou salga e ou fermentação ou outro processo tecnológico 

considerado seguro para a produção de alimentos (RDC 272/2005). 

 

Atualmente, são reconhecidas mais de dez mil espécies de cogumelos, porém, somente 

duas mil espécies pertencentes a 30 gêneros são consideradas comestíveis. Observando a 

classificação mais recente, 4 classes de fungos são reconhecidas: Ascomycota, 

Basidiomycota, Zygomycota e Chytridiomycota (LOGUERCIO-LEITE et al., 2006). Os 

cogumelos comestíveis pertencem às classes dos basiodiomicetos e ascomicetos (MODA, 

2008). Esses fungos representam 50% da população de macrofungos e os venenosos 10% 

(CHANG, 1998). Entre as barreiras à comercialização e ao consumo de cogumelos no Brasil, 

encontra-se a associação que ainda se faz à natureza venenosa de alguns deles. Porém, o 

consumo desse tipo de alimento vem aumentando significativamente devido à maior procura 

por alimentos “naturais”, sem defensivos agrícolas, com menor índice de gordura, maior 
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conteúdo proteico e com propriedades benéficas à saúde (SHIBATA & DEMIATE, 2003; 

VALVERDE, HERNÁNDEZ-PÉREZ & PAREDES-LÓPEZ, 2015). 

No Brasil, os cogumelos mais conhecidos e consumidos são o Champignon de Paris 

(Agaricus bisporus), Shiitake (Lentinula edodes), Shimeji (Pleurotus ostreatus), o Hiratake 

(Pleurotus sajor-caju), Cogumelo Palha (Volvariella volvacea) e atualmente o Cogumelo do 

Sol ou Himematsutake (Agaricus blazei Murrill) (EIRA, 2003; GOMES, 2013) (FIG.1).  

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Cogumelos comestíveis mais conhecidos no Brasil. A: Agaricus bisporus, B: Lentinula edodes, C: 

Pleurotus ostreatus, D: Volvariella volvacea, E: Agaricus blazei. Fonte: < http://www.embrapa.com.br>. 

 

Inúmeras propriedades terapêuticas são atribuídas aos cogumelos: antiviral, 

antibacteriana, hipoglicêmica, anti-hipertensiva, antitumoral e imunomoduladora (GAO et al., 

2004; KODAMA et al., 2005; MATTILA, SUONPÃÃ & PIIRONEN, 2000; YU et al., 2009). 

Pesquisas têm demonstrado que os mesmos podem ser utilizados ainda na prevenção de 

doenças como asma (LIU et al., 2003), alergias alimentares (HSIEH et al., 2003), dermatite 

atópica (KUO et al., 2002), trombose (YOON et al., 2003), tuberculose (MARKOVA et al., 

2003), choque séptico (KIM et al., 2003) e aterosclerose (YAMADA et al., 2002).  

O uso dos cogumelos como apoio à prevenção e ao tratamento das doenças 

cardiovasculares e da hipercolesterolemia tem sido baseado em sua composição rica em 

D E 
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fibras, esteroides, proteínas e outros nutrientes, além do seu baixo valor calórico, combinação 

ideal para a prevenção inicial destas doenças (GENNARI et al., 2003; GUILLAMÓN et al., 

2010). Além disso, substâncias presentes nos cogumelos agem como importantes reguladores 

da síntese e da absorção do colesterol (BOBEK, GINTER & OZDIN, 1993; CHEUNG, 1998; 

GIL-RAMIREZ et al., 2015; GUNDE-CIMERMAN, PLEMENITAS & CIMERMAN, 1995; 

HAIPING, MINGMING ZHANG & GUIJI, 2009; HOSSAIN et al., 2003; MORI et al., 

2008). A eritadenina, isolada do Lentinula edodes, apresenta efeito hipocolesterolemiante que 

pode estar associado a alterações no metabolismo de fosfolipídios, induzindo uma deficiência 

da fosfatidiletanoamina N-metiltransferase e a uma alteração, a nível molecular, no perfil de 

ácidos graxos plasmáticos e hepáticos, inibindo a conversão metabólica do ácido linoléico a 

ácido araquidônico. O Mevinolin (Lovastatina), extraído do Pleurotus ostreatus, é conhecido 

como um potente inibidor da HMG-CoA redutase – enzima chave na biossíntese de colesterol 

(GUILLAMÓN et al., 2010) (FIG.2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2: Estrutura química da Eritadenina (A) e da Lovastatina (B). Fonte: GUILLAMÓN et al.(2010). 

 

Muitas espécies de cogumelos, tais como Agaricus bisporus, Boletus edulis, Agaricus 

blazei, Agrocybe cylindracea, Ganoderma lucidum, Flammulina velutipes têm sido estudadas 

ainda para avaliar seus efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes. Diferentes substâncias 

antioxidantes são encontradas nestas espécies, dentre elas alguns polissacarídeos, ergosterol, 

ácido nicotínico, triterpenos e compostos fenólicos (LAKSHMI et al., 2003; OLIVEIRA et 

al., 2007; SAVOIE, MINVIELLE & LARGETEAU, 2008; SONG et al., 2012; TSAI, TSAI 

& MAU, 2007; YEH, KO & LIN, 2014). De acordo com a literatura, alguns polissacarídeos 

extraídos de cogumelos podem atuar como removedores do radical superóxido ou como 

“varredores” (scavengers) do radical hidroxila (MAU, LIN & CHEN, 2002). 

O Agaricus brasiliensis, por sua vez, é um cogumelo nativo do Brasil e apresenta 

inúmeras características que o definiriam como um importante complemento alimentar. 
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Popularmente, esse fungo vem sendo utilizado para a proteção contra uma variedade de 

doenças como câncer, diabetes mellitus, hiperlipidemia, aterosclerose, hepatite crônica e 

infecções por vírus e bactérias. No entanto, pouco se sabe sobre os mecanismos de ação deste 

cogumelo nos sistemas biológicos, sobre as formas de administração, doses utilizadas e suas 

aplicações (FIRENZUOLI, GORI & LOMBARDO, 2007). 

 

2.2 - Agaricus brasiliensis:  

 

2.2.1 - Características gerais: 

 

O Agaricus brasiliensis (WASSER et al., 2002) (FIG.3), também denominado 

Agaricus blazei Murrill (HEINEMANN, 1993) e A. subrufescens Peck (KERRIGAN, 2005) é 

um cogumelo nativo do Brasil e popularmente conhecido como cogumelo do sol, cogumelo 

piedade, Himematsutake, champignon do Brasil entre outros. Sua descoberta ocorreu no 

município de Piedade, região sudoeste de São Paulo, na década de 1960/70. Devido às 

condições climáticas favoráveis, o Brasil tem se destacado no cultivo do A. brasiliensis, 

especialmente nos Estados de São Paulo, Paraná e Minas Gerais. 

Existem divergências quanto à nomenclatura deste cogumelo. Wasser et al. (2002), ao 

realizar estudos morfológicos comparativos como tamanho e coloração de esporos, coloração 

e tamanho dos corpos de frutificação demonstraram que a espécie norte-americana A. blazei 

ss. Murrill e a brasileira amplamente cultivada até o momento como A. blazei ss. Heinemann, 

são na verdade, duas espécies distintas. Neste sentido, uma reclassificação da espécie foi 

proposta. Agaricus blazei ss. Heinemann foi, então, nomeada por Wasser et al como uma 

nova espécie, Agaricus brasiliensis. Entretanto, Kerrigan (2005), em estudos baseados no 

sequenciamento e em análises genéticas, verificou que todas as definições que foram 

atribuídas a este cogumelo até o momento (Agaricus blazei e Agaricus brasiliensis) são, na 

verdade, sinônimas de uma espécie, Agaricus subrufescens, identificada em 1893 por Charles 

Horton Peck. Segundo Kerrigan (2005), em 1893 o botânico americano Peck, a partir de 

exemplares cultivados no estado de Nova York, foi o primeiro a descrever este cogumelo, 

denominando-o como Agaricus subrufescens. Ainda segundo este autor, de acordo com as 

normas da nomenclatura botânica, o A. subrufescens, por ser o nome mais antigo, deveria ser 

utilizado. No Brasil, utiliza-se ainda o nome Agaricus sylvaticus Shaeffer, o que segundo 

especialistas constitui um erro taxonômico, visto que para a literatura o nome correto seria 

Agaricus silvaticus Schaeffer (DIAS, ABE & SCHWAN, 2004). Como estas divergências 
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permanecem (KERRIGAN, 2007; WASSER et al. 2005; WASSER, 2007), neste trabalho, 

optou-se por utilizar o nome Agaricus brasiliensis, por ser a classificação de Wasser et al. 

(2002), atualmente, a mais utilizada pelos pesquisadores. Contudo, a denominação Agaricus 

blazei, no presente trabalho, será mantida quando se referir a trabalhos publicados com essa 

denominação taxonômica.  

 

 

 

                                        

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA 3: Corpos de frutificação do Agaricus brasiliensis. A e B: Em diferentes estádios de maturação, C: 

Cultivo em saco plástico, D: Cultivo protegido, E: Cultivo desprotegido. Fonte: 

<http://www.portaldoagronegocio.com.br>. 

 

 

Segundo a classificação taxonômica, o Agaricus brasiliensis consiste em um fungo 

verdadeiro, pertencente ao reino Fungi, divisão Basidiomycota, ordem Agaricales, família 

Agaricaceae. Seu corpo de frutificação, também conhecido como basidiocarpo ou cogumelo, 

é visível a olho nu, tendo como características o estipe central separado do píleo, lamelas 

livres, acinzentadas quando jovens, tornando-se marrom-escuras na maturidade (URBEN et 

al., 2001). 

O A. brasiliensis cresce em regiões temperadas, onde a temperatura ambiente varia de 

23ºC a 28ºC. Dependendo da região em que venha a crescer, poderá apresentar de 10 a 15 cm. 

Ao contrário de outras espécies, este cogumelo não nasce em árvores, mas em lugares abertos. 

Sua característica de crescimento e desenvolvimento em campos abertos e ensolarados, 

B 

C D E 

A 
 

  



MIRANDA, A. M.                                                                                                    REVISÃO DE LITERATURA 

 

25 

 

requerendo normalmente a luz para desenvolver os corpos de frutificação, lhe conferiu a 

denominação de cogumelo do sol, pela qual passou a ser conhecido em outros países, exceto 

no Japão, onde é conhecido como Himematsutake (BORZACCHINI, 2008). 

Acredita-se que a maior região produtora de cogumelos esteja localizada no alto Tietê, 

São Paulo. Embora o Brasil não possua estatística oficial sobre a produção de cogumelos, os 

dados fornecidos pela Embrapa revelam que a produção em 2010 foi de aproximadamente 

500 toneladas. No Brasil, observa-se um crescimento no consumo e, consequentemente, na 

produção e comercialização de cogumelos, fato este que pode estar relacionado tanto à maior 

divulgação de seu valor nutritivo e medicinal, como pelo fato de seu preço ter se tornado um 

pouco mais acessível à população (GOMES, 2013). 

 

2.2.2 - Agaricus brasiliensis e seu potencial como alimento funcional 

 

Os trabalhos envolvendo o A. brasiliensis versam, em sua maioria, sobre sua 

capacidade em potencializar o sistema imunológico, agindo como ativadores das células B do 

sistema imune e fortalecendo o mesmo. Tais trabalhos enfocam, assim, sua potencialidade 

anticarcinogênica (BERNARDSHAW et al., 2006; ENDO et al., 2010; KAWAMURA & 

KASAI, 2006; KIMURA et al., 2004; LIN et al., 2012; SORIMACH et al., 2001). Com 

relação a essa potencialidade, um componente em especial, as β-glucanas, tem despertado 

grande interesse (FIG. 4).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4: Estutura química de β-glucanas (β - (1,3-1,6) - D - Glucana) encontradas no Agaricus brasiliensis. 

Fonte: WANG, FU & HAN (2013). 

 

Em diversos países orientais, o Agaricus brasiliensis tem sido amplamente utilizado 

como alimento funcional ou na forma de extrato medicinal, como um importante coadjuvante 
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na prevenção e tratamento de vários tipos de câncer (FIRENZUOLI et al., 2007). Estudo 

realizado por Zhong, Tai e Yamamoto (2005) demonstra que a relação de seu mecanismo 

antitumor via imunidade inata e/ou adaptativa implica em um aumento das respostas imunes e 

da potencialização da autodefesa da imunidade celular. Porém, detalhes desta ativação, ou 

seja, de como essas células estariam respondendo a este estímulo, não são esclarecidos. Os 

autores sugerem que a ativação esteja relacionada ao tipo de administração e ao extrato 

utilizado. Em 2001, Takaku, Kimura e Okuda isolaram uma fração lipídica deste cogumelo 

com atividade antitumoral. A fração, identificada como ergosterol, após 20 dias de 

administração oral em camundongos com sarcoma 180, permitiu uma redução significativa do 

tumor, sem provocar qualquer efeito colateral. Até o momento, a maioria destes estudos tem 

enfatizado sua utilização na forma de extratos concentrados. 

Bernardshaw, Johnson e Hetland (2005), ao analisarem a administração oral de 

extratos do Agaricus blazei Murrill (ABM), observaram que os mesmos ofereceram proteção 

sistêmica contra infecção por S. pneumoniae em camundongos, sendo considerados um 

adicional profilático e uma possibilidade terapêutica contra bactérias e outras infecções em 

humanos. Todavia, Zhong, Tai e Yamamoto (2005), ao utilizarem o extrato aquoso do 

Agaricus blazei preparado em diferentes temperaturas e fracionado por precipitação com 

diferentes concentrações de etanol, verificaram que o efeito foi dependente da concentração e 

do tratamento dado ao extrato. O extrato aquoso original do Agaricus brasiliensis não 

apresentou qualquer efeito sobre a estimulação das células NK (Natural killer). Por outro 

lado, Lin e colaboradores (2012) ao investigarem o potencial imunomodulador de extratos 

aquoso do Agaricus blazei em camundongos com leucemia WEHI-3, observaram que a 

administração deste extrato, além de promover maior atividade das células NK, levou a uma 

maior fagocitose por macrófagos/monócitos. Estudos como estes relatam as dificuldades em 

estabelecer o melhor extrato que possa servir de padrão para que as substâncias presentes 

neste cogumelo sejam identificadas e suas atividades estudadas e esclarecidas. 

Nos últimos anos, no entanto, pesquisas têm sido realizadas a fim de identificar os 

compostos presentes nestes fungos com capacidade em atuar diretamente sobre o sistema 

imunológico. Entre estas substâncias, encontram-se as lecitinas, terpenoides, proteínas e 

polissacarídeos. O mecanismo de ação envolvido correlaciona-se tanto a um aumento sobre a 

imunidade inata, promovendo a proliferação e ativação de seus componentes como as células 

NK, neutrófilos e macrófagos, como no estímulo à expressão e secreção das citocinas. Estas 

citocinas, por sua vez, ativam a imunidade adaptativa, através da promoção de células B, 
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consequentemente produzindo anticorpos e estimulando a diferenciação das células T (Th1-

Th2), que medeiam a imunidade celular e humoral (CAO et al., 2015; EL ENSHASY & 

HATTI-KAUL, 2013; MASUDA et al., 2015; ZHONG et al., 2012). No caso do Agaricus 

brasiliensis, a atividade imunomoduladora tem sido relacionada à presença de β-glucana, a 

glicomanana e a alguns proteoglicanos (ISHIBASHI et al., 2011; SMIDERLE et al., 2013; 

YAMANAKA et al., 2012). 

 Importante atividade “antidiabética” também tem sido descrita quando da utilização 

deste cogumelo. Di Naso et al. (2010), ao avaliarem o estresse oxidativo em ratos diabéticos, 

encontraram que o tratamento com o Agaricus blazei além de reduzir o estresse oxidativo 

observado no tecido pulmonar destes animais, foi capaz de promover a recuperação deste 

tecido. Ainda neste contexto, Niwa, Tajiri e Higashino (2011) observaram que a 

administração do extrato do Agaricus blazei a ratos diabéticos suprimia significativamente os 

aumentos da glicemia de jejum e os níveis de hemoglobina A1c, além de promover uma 

melhora significativa com relação a perda de peso corporal comumente observada durante a 

diabetes. Sabe-se ainda que substâncias presentes no Agaricus blazei podem atuar contra os 

protozoários causadores da leishmaniose, constituindo-se em um potencial terapêutico para 

esta doença (De JESUS PEREIRA et al., 2015; VALADARES et al., 2012). 

Já em relação a seu potencial como um hipocolesterolemiante, diversos estudos vêm 

demonstrando estes efeitos em um número cada vez maior de espécies de cogumelos, a saber, 

Grifola frondosa (Maitake) (FUKUSHIMA et al., 2001; KUBO & NANBA, 1997), Lentinula 

edodes (Shiitake) (FUKUSHIMA et al., 2001; YANG et al., 2013), Lentinus lepideus (YOON 

et al., 2011),  Flammulina velutipes (Enokitake) (FUKUSHIMA et al., 2001), Pleurotus 

ostreatus (Cogumelo ostra) (ALAM et al., 2011; BOBEK, OZDIN & GALBAVY, 1998), 

Polyporus confluens (SUGIYAMA et al., 1992), Ganoderma lucidum (Cogumelo Reishi) 

(BERGER et al., 2004; WANG et al., 2015), Auricularia aurícula (CHEUNG, 1996), 

Tremella fuciforms (CHEUNG, 1996) e Volvariella volvacea (Cogumelo palha) (CHEUNG, 

1998).  

Em geral, a presença de algumas substâncias específicas como a lovastatina e a 

eritadenina, assim como de outros compostos bioativos, tornam os cogumelos importantes 

alvos na pesquisa contra doenças cardiovasculares (GUILLAMÓN et al., 2010; LAM & 

OKELLO, 2015). O exato mecanismo pelo qual esses fungos reduzem a hipercolesterolemia 

ainda não está completamente elucidado. Redução no perfil lipídico sérico, aumento na 

excreção de ácidos biliares e na expressão de receptores para LDL, modificação no 
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metabolismo de fosfolipídios hepáticos e inibição da HMG-CoA redutase têm sido 

considerados como possíveis responsáveis pelas propriedades hipocolesterolemiantes de 

algumas espécies de cogumelos (FUKUSHIMA et al., 2000; GUILLAMÓN et al., 2010; HU 

et al., 2006; KHATUN et al., 2007).  

No que se refere especificamente ao potencial hipocolesterolemiante do Agaricus 

brasiliensis, poucos são os trabalhos envolvendo essa espécie e os que existem são 

conflitantes. Em 2003, Lee e Koh avaliaram os efeitos da suplementação de cultura líquida do 

Agaricus blazei sobre os níveis de lipídios em ratos Sprague-Dawley alimentados com uma 

dieta de alto teor em gordura. Os autores encontraram uma redução significativa nos níveis 

séricos de colesterol total, LDL-c e triacilgliceróis, concomitante a um aumento nos níveis de 

HDL-c, resultado atribuído a um efeito dose-dependente. Já Braga et al. (2008), ao avaliarem 

os efeitos do Agaricus blazei também administrado na água, encontraram uma redução 

significativa somente para os níveis de triacilgliceróis e VLDL, não sendo observada 

nenhuma alteração para os níveis de LDL e HDL quando comparados aos controles. Por outro 

lado, Gonçalves et al. (2012), ao verificar a influência da suplementação do ABM (5%) na 

aterogênese em camundongos apo-E knockout não encontraram qualquer alteração desse 

cogumelo sobre o perfil lipídico. Ao contrário, essa suplementação parece ter aumentado a 

lesão aterosclerótica, por uma ativação do estado inflamatório. Tendo em vista os diferentes 

resultados obtidos nestes estudos, nota-se que a dose, o modelo animal utilizado, a forma de 

administração e a duração dos experimentos podem ter sido fatores cruciais na obtenção 

desses efeitos.   

Recentemente, investigamos o efeito hipocolesterolemiante da suplementação da dieta 

com 1% do Agaricus blazei (doravante, Agaricus brasiliensis) em ratas hipercolesterolêmicas 

(MIRANDA et al., 2014). Entre os resultados encontrados, observou-se uma redução 

significativa nos níveis séricos de colesterol total e da fração não HDL. Tais resultados, além 

de traduzirem um importante efeito hipocolesterolemiante deste cogumelo enquanto alimento, 

constituem um passo importante para o reconhecimento de algumas propriedades funcionais 

do A. brasiliensis. 
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2.2.3 - Efeitos funcionais dos componentes presentes no Agaricus brasiliensis  

 

Entre os componentes presentes no A. brasiliensis, as β-glucanas têm recebido grande 

atenção, sendo consideradas as responsáveis pelo efeito hipocolesterolemiante deste 

cogumelo. Segundo Kim et al. (2005), por se tratar de uma fibra solúvel, as β-glucanas 

apresentam significativa importância na redução do colesterol sanguíneo e na absorção de 

glicose pelos diabéticos. Da mesma forma, a quitina, um componente encontrado 

normalmente em crustáceos e insetos, junto às β-glucanas consistem nos principais 

componentes encontrados na parede celular dos fungos. Esse biopolímero, devido a sua 

conversão à quitosana, apresenta ótima afinidade pelos ácidos biliares. Neyrinck et al. (2009) 

demonstraram que a suplementação das dietas de camundongos obesos submetidos à dieta 

rica em gordura com 5% de quitosana fúngica (A. bisporus), além de modular a absorção de 

lipídios, parece ter sido eficiente em reduzir a secreção de adipocitocinas no soro, um 

fenômeno que poderia estar associado à redução da adiposidade. 

As fibras alimentares são classificadas de acordo com sua solubilidade em água, 

apresentando diferentes características em relação à viscosidade, capacidade de formar gel e à 

taxa de fermentação pela microbiota humana. Alguns mecanismos têm sido sugeridos para 

explicar a atividade hipocolesterolemiante das fibras alimentares. Há uma redução na 

absorção intestinal do colesterol dietético e consequente menor liberação via quilomícrom 

(FERNANDEZ, 2001). Além disso, ocorre um estímulo na produção de ácidos biliares a 

partir do colesterol livre hepático (VAN BENNEKUM et al., 2005). Uma das estratégias 

utilizada pelo fígado para manter o pool do colesterol é propiciar um aumento na expressão de 

receptores para LDL (LDL-R), o que conduz a uma redução na concentração sérica desta 

lipoproteína aterogênica (FERNANDEZ, 1995; FUKISHIMA et al., 2001).  

Fukushima et al. (2000), ao suplementarem a dieta de ratos com as fibras do Agaricus 

bisporus, observaram que esse cogumelo foi eficiente em reduzir os níveis séricos de 

colesterol total, colesterol não HDL e triacilgliceróis, produzindo um significativo efeito 

hipolipemiante. Tal redução foi acompanhada por um aumento nos níveis de RNAm dos 

receptores hepáticos de LDL.  

As fibras solúveis podem sofrer o processo de fermentação pelas bactérias do cólon 

humano. Este processo resulta na produção de ácidos graxos de cadeia curta (AGCC), como 

butirato, propionato e acetato, os quais também estão envolvidos no seu efeito 

hipocolesterolemiante (CHEN, JIAO & MA, 2008). O butirato age como uma molécula 

sinalizadora, regulando a função intestinal e o metabolismo do colesterol, interferindo, 
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principalmente, na produção da VLDL (MARCIL et al., 2002). Mudanças na relação 

propionato/acetato podem influenciar o metabolismo de lipídios, inibindo a lipogênese 

hepática (THEUWISSEN & MENSINK, 2008). Ademais, as fibras solúveis realçam seu 

efeito hipocolesterolemiante por promoverem um aumento na concentração de colesterol livre 

liberado na bile via ativação dos transportadores ABCG5 e ABCG8 - ATP-binding cassette 

subfamily G transporters (RIDEOUT & FAN, 2008).  

Os cogumelos acumulam ainda uma variedade de metabólitos secundários como 

compostos fenólicos, terpenos e esteroides (TURKOGLU et al., 2007). Alguns estudos têm 

sugerido que compostos fenólicos podem inibir a absorção intestinal de lipídios da dieta na 

medida em que formam complexos com essas biomoléculas, interferindo, assim, no processo 

de emulsificação, solubilização e hidrólise das micelas (BOSE et al., 2008; NAISSIDES et 

al., 2004). De acordo com Ikeda et al. (2005), o consumo de compostos fenólicos poderia 

levar a uma redução nos níveis séricos de triacilglicerois, o que estaria associado à inibição da 

lipase pancreática por estes compostos.  

O consumo de compostos fenólicos pode reduzir o risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares por meio de vários mecanismos. Um deles atua no metabolismo de 

lipídios e previne a hipercolesterolemia, um dos primeiros passos para o aparecimento da 

placa ateromatosa. Estes compostos promovem a redução da absorção do colesterol, ou por 

interagirem com moléculas transportadoras na borda em escova, ou por promoverem um 

aumento na excreção fecal de ácidos biliares. Esta redução na absorção conduz ao aumento 

nos níveis de mRNA do receptor de LDL no fígado, o que resulta em uma redução sérica 

desta lipoproteína (HARDIN-FANNING, 2008; LOEST et al., 2002; RAEDERSTORFF et 

al., 2003). O extrato de Curcuma longa, rico em compostos fenólicos, previne a 

hipercolesterolemia por promover um aumento significativo na expressão do LDL-R em ratos 

alimentados com uma dieta padrão ou hipercolesterolemiante (YIU et al., 2011). Tem-se 

demonstrado que o flavonóide naringenina regula a atividade de fatores de transcrição 

(PPARα, PPARy & LXR), envolvidos no metabolismo lipídico celular (DI FABIANI et al., 

2004). Além disso, polifenóis modificam a liberação hepática da lipoproteína VLDL, por 

meio da redução na secreção da ApoB100 (PAL et al., 2003). 

Os esteróis também estão presentes nesses fungos e, dada sua característica estrutural 

similar à do colesterol, podem reduzir a absorção desse composto por meio de uma inibição 

competitiva. Segundo Mizuno (1995), o Agaricus blazei possui uma quantidade considerável 

de ergosterol.  
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Os cogumelos constituem ainda uma importante fonte de antioxidantes naturais. Nas 

últimas três décadas, a procura por compostos naturais que possam atuar como antioxidantes 

têm aumentado significativamente (OYETAYO, 2009). Segundo Tsai, Tsai e Mau (2007) a 

propriedade antioxidante do A. blazei pode estar associada à sua alta concentração em 

tocoferóis. Outros trabalhos, utilizando-o na forma de extratos, também ressaltam sua 

potencialidade antioxidante (OLIVEIRA et al., 2007; TSAI, TSAI & MAU,  2007).    

 

2.3 - Mecanismos de Regulação da Homeostase do Colesterol  

 

Metabolismo de Colesterol e Lipoproteínas 

 

Quase todas as células dos mamíferos são capazes de produzir colesterol e, embora o 

intestino, o córtex adrenal e as gônadas sejam capazes de produzi-lo em quantidades 

significativas, a maior parte desta biossíntese ocorre dentro das células do fígado. O colesterol 

é o principal esterol nos tecidos animais e sua estrutura química é caracterizada pela presença 

do núcleo esteroide constituído por quatro anéis fundidos entre si, três deles com seis átomos 

de carbono e um com cinco átomos (FIG. 5). O grupo acetil do acetil-CoA, que pode ser 

produzido a partir de glicose, ácidos graxos ou aminoácidos, é o precursor de todos os 

carbonos do colesterol e de seus derivados esteroides (CAMPO & CARVALHO, 2007). 

Sabe-se que apenas uma pequena parte do colesterol circulante é proveniente da dieta. A 

síntese endógena desse metabólito é responsável por aproximadamente 80% de seu conteúdo. 

A 3-hidroxi-3-metilglutaril coenzima A redutase (HMG-CoA redutase) catalisa o passo 

limitante desse processo (HEGELE, 2009). 
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A insolubilidade do colesterol e dos triacilgliceróis no plasma faz com que eles 

necessitem ser transportados como lipoproteínas plasmáticas. As lipoproteínas consistem em 

complexos moleculares de lipídios e proteínas específicas denominadas apolipoproteínas. O 

tamanho e a diversidade destas lipoproteínas variam de acordo com a proporção de seus 

constituintes lipídicos e proteicos. Consistem ainda em partículas extremamente dinâmicas, 

visto que estão em constante estado de síntese, degradação e remoção do plasma. Os 

quilomícrons são as partículas de lipoproteínas de menor densidade e maior tamanho. Contêm 

a maior porcentagem de lipídios (cerca de 85 a 95% em triacilgliceróis) e a menor 

porcentagem de proteínas (1 a 2%). As VLDLs e LDLs são mais densas que os quilomícrons, 

tendo um maior conteúdo de proteína (cerca de 10% em VLDL e 25% em LDL) e menor 

conteúdo lipídico. As partículas HDL, por sua vez, são as menores e mais densas das frações 

lipoproteicas plasmáticas, com cerca de 50% de proteínas, 20% de colesterol (sendo a maioria 

esterificado) e 30% de fosfolipídios, apresentando somente traços de triacilgliceróis 

(BACHORIK, RIFKIND & KWITEROVICH, 1996; LIMA & COUTO, 2006). O 

FIGURA 5: (A) Principais etapas da síntese celular do colesterol. 1: HMG-CoA redutase. 2: Difosfato-farnesil 

farnesiltransferase. 3: Esqualeno monooxigenase. 4: Lanosterol sintase. 5: Várias enzimas catalisando 20 reações 

separadas  (McKEE & McKEE, 1999). (B) Estrutura química do colesterol. Fonte: NELSON & COX (2011). 

(A) 

(B) 
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metabolismo de lipídios da dieta envolve um grande número de etapas e os quilomícrons são 

as primeiras lipoproteínas envolvidas neste processo (FIG.6).  

 

 

 

FIGURA 6: Metabolismo das lipoproteínas: (1) transporte dos lipídeos da dieta (exógeno). Os lipídeos da dieta 

são secretados pelas células intestinais na forma de quilomícrons, um processo que requer apoB. Os 

triacilgliceróis (TAG) dos quilomícrons são então hidrolisados pela Lipase Lipoproteica (LPL), que utiliza apo 

C-II como co-fator, produzindo um quilomícron remanescente, o qual é captado pela proteína relacionada ao 

receptor de LDL (LRP) no fígado; (2) VLDL é secretado pelo fígado, e os TAG do cerne da VLDL são 

hidrolisados pela LPL e apo C-II para produzir IDL. O fígado capta algumas partículas de IDL via interação da 

apo E com o receptor de LDL; outras partículas de IDL são hidrolisadas pela lipase hepática (HL) para produzir 

LDL. Se a LDL estiver oxidada ela pode entrar no macrófago via receptores “removedores”, CD36 e SR-A. As 

partículas HDL nascentes são produzidas no fígado e intestino. Elas são secretadas como partículas contendo 

principalmente fosfolipídeos e apo A-I. A HDL nascente interage com células periféricas como os macrófagos, e 

remove colesterol não esterificado através da proteína transportadora ABC1. O colesterol presente na HDL 

nascente é então esterificado a um ácido graxo derivado da lecitina pela lecitina colesterol aciltransferase 

(LCAT) e seu co-fator apo A-I produzindo uma partícula esférica, HDL maduro. O éster colesteril no cerne da 

HDL retorna para o fígado pela interação do HDL com o receptor SR-BI ou é transferido para as lipoproteínas 

que contêm apo B pela proteína transferidora de éster colesteril (CETP). Fonte: Adaptado de KWITEROVICH 

(2000). 
 

As concentrações séricas do colesterol LDL e da fração HDL são controladas ainda 

por dois receptores, o receptor de LDL (LDL-R) e o receptor scavenger de classe B, tipo I 

(SR-BI). O primeiro é o responsável pela remoção da LDL-c da circulação, enquanto o 

segundo realiza a entrega de ésteres de colesterila da HDL para o fígado e para os órgãos 

esteroidogênicos (CHEN, JIAO & MA, 2008). SR-BI é amplamente expresso no fígado e em 

tecidos esteroidogênicos. Estes receptores, além de desempenharem um papel chave no 



MIRANDA, A. M.                                                                                                    REVISÃO DE LITERATURA 

 

34 

 

metabolismo da HDL, são responsáveis por regular o fornecimento de colesterol para os 

tecidos esteroidogênicos. Ao contrário do observado para os receptores de LDL, as proteínas 

receptoras na membrana (SR-BI) às quais a HDL se liga, não promovem endocitose, mas sim 

a transferência passiva e seletiva do colesterol e de outros lipídios da HDL para dentro da 

célula. A HDL então, já desprovida desses componentes, dissocia-se e volta a circular na 

corrente sanguínea, extraindo mais lipídios dos quilomícrons e das VLDLs remanescentes. A 

HDL vazia também pode captar colesterol armazenado em tecidos extra-hepáticos e 

transportá-los para o fígado em vias chamadas de transporte reverso do colesterol, onde o 

mesmo poderá ser reincorporado em outras lipoproteínas ou, então, direcionado para a bile 

(FIG.7) (LEVINSON & WAGNER, 2015; RADER & HOVINGH, 2014).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colesterol: síntese, captação e excreção 

 

O colesterol no organismo pode ser obtido por meio da dieta ou por biossíntese 

hepática, sendo esta última responsável por cerca de 70-80% do colesterol sérico total. A 

HMG-CoA redutase (3-Hidroxi-3-metilglutaril-CoA redutase) é a enzima limitante na 

FIGURA 7: HDL e o transporte reverso do colesterol. A apo A-I pobre em lipídios interage com as células 

periféricas e adquirem o colesterol livre (CL, na figura representado por FC) e o fosfolipídeo (PC) através do 

transporte mediado pelo ABCA1. A HDL madura também adquire colesterol dos macrófagos via SR-BI. O 

CL no HDL é convertido em éster de colesterol (CE) pela LCAT. O colesterol HDL pode ser captado 

seletivamente pelo fígado através da ação de SR-BI. O fígado secreta CL diretamente na bile ou metaboliza-o 

a ácido biliares (BA) que serão secretados pela bile e posteriormente nas fezes. O HDL CE também pode ser 

transferido para lipoproteínas apoB através da ação da CETP (não mostrado). A lipase hepática (HL) e lipase 

endotelial (EL) hidrolisam os lipídeos HDL originando pequenas partículas HDL e promovendo seu 

catabolismo. Fonte: Adaptado de RADER (2002). 
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biossíntese do colesterol. Atualmente, as estatinas são os principais medicamentos envolvidos 

na redução dos níveis séricos desse metabólito, justamente por terem a HMG-CoA redutase 

como seu principal alvo (CHEN et al., 2012). Já os receptores de LDL (LDLR) desempenham 

um papel vital na captação e remoção do colesterol plasmático (REENA et al., 2011). No 

soro, o colesterol está presente principalmente na forma de éster de colesterol, sendo 

transportado por lipoproteínas como LDL. Os receptores de LDL ligam-se a essas 

lipoproteínas internalizando-as, fornecendo, assim, colesterol para as diversas funções, como 

síntese de hormônios esteroides, sais biliares e membranas. Outra importante etapa no 

metabolismo do colesterol é sua conversão em ácidos biliares através de sua oxidação via 

citocromo P4507A1. A oxidação do colesterol pela colesterol-7α-hidroxilase (CYP7A1), a 

enzima limitante da síntese de ácidos biliares, é a principal via de eliminação do colesterol do 

corpo (PULLINGER et al., 2002).  

Fatores transcricionais, entre eles, as proteínas de ligação aos elementos reguladores 

de esterol (SREBPs) e o receptor X hepático (LXR), agem de maneira coordenada para 

regular o metabolismo do colesterol. SREBP-2 regula a ativação da transcrição de LDLR e da 

HMG-CoA redutase, enquanto LXR regula a expressão de genes envolvidos tanto no efluxo, 

como no armazenamento, no catabolismo e na eliminação do colesterol (CHEN et al., 2008). 

As três isoformas de SREBPs, a saber, SREBP-1a, a SREBP-1c e a SREBP-2, têm 

diferentes papéis na síntese de lipídios. As SREBP-2 são relativamente específicas na síntese 

de colesterol (EBERLÉ et al., 2004). Estas proteínas, após serem traduzidas, são inseridas à 

membrana do retículo endoplasmático, onde seu domínio regulatório C-terminal se liga à 

porção C-terminal da proteína ativadora de clivagem da SREBP denominada SCAP 

(HORTON, GOLDSTEIN & BROWN, 2002). Enquanto associada com a SREBP, a SCAP se 

liga a outra proteína acoplada ao retículo endoplasmático, conhecida como gene 1 induzido 

por insulina (INSIG) (YANG et al., 2002). Interações entre SCAP e INSIG mantêm o 

complexo proteico firmemente conectado ao retículo endoplasmático. É a SCAP que se liga 

ao colesterol e a diversos outros esteróis atuando, desta forma, como um sensor de esterol 

(BROWN et al., 2002). 

Quando o nível de colesterol celular está alto, os domínios transmembrana da SCAP se 

ligam a este esterol causando uma mudança conformacional no domínio citosólico desta, 

resultando no aumento da afinidade pela INSIG (BROWN et al., 2002). Na ausência de 

colesterol, a conformação da SCAP não favorece sua ligação à INSIG, deixando o complexo 

SREBP/SCAP livre para deixar o retículo endoplasmático em vesículas e migrar para o Golgi 
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(GOLDSTEIN, DEBOSE-BOYD & BROWN, 2006). Uma vez no Golgi, a porção N-terminal 

do SREBP é clivada por duas proteases site-1 e site-2 (S1P e S2P, respectivamente) 

(NOHTURFFT et al., 2000).  

Após clivagem, as SREBPs são liberadas da membrana do complexo de Golgi e 

translocadas para o núcleo, ativando a transcrição de mais de trinta genes envolvidos na 

síntese de colesterol e outros lipídios, incluindo o receptor de LDL e a HMG-CoA redutase 

(GENT & BRAAKMAN, 2004; REDINGER, 2003; WEBER et al., 2004) (FIG.8).  

 

 

FIGURA 8: Processamento da Proteína de ligação aos elementos reguladores de esterol (SREBP); Proteína 

ativadora de clivagem (SCAP); Gene 1 induzido por insulina (INSIG); Protease site-1 (S1P); Protease site-2 

(S2P); Elementos de resposta à esterol (SER); 3-hidróxi-3-metil-glutaril CoA redutase (HMG CoA-R); Receptor 

da lipoproteína de densidade baixa (LDLR). Fonte: adaptado de CORTÉS et al. (2012). 

 

A HMG-CoA redutase é a enzima limitante na biossíntese do colesterol. Sua atividade 

é regulada por vários esteróis e seus metabólitos, sendo controlada por mecanismos que 

operam a nível transcricional e pós-transcricional. A HMG-CoA redutase contém um domínio 

sensível a esterol que pode se ligar tanto ao lanosterol, seu primeiro intermediário cíclico, 

quanto ao oxisterol 25-hidroxicolesterol. Vários outros mecanismos regulam a síntese do 
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colesterol. O controle hormonal é mediado por modificação covalente da própria HMG-CoA 

redutase. Tal enzima existe nas formas fosforilada (inativa) e desfosforilada (ativa). A 

insulina promove sua desfosforilação, ativando e favorecendo a síntese do colesterol. Já o 

glucagon estimula sua fosforilação (inativação) promovendo o efeito oposto (NESS, ZHAO & 

WIGGINS, 1994; SEVER et al., 2003; SONG, JAVITT & DEBOSE-BOYD, 2005).  

O receptor de LDL também é regulado em nível transcricional pelas SREBPs. Este 

receptor é expresso pela maioria das células e se liga a apoB (Apolipoproteína B) ou ApoE 

(apolipoproteína E) presentes nos remanescentes dos quilomícrons, das lipoproteínas de muito 

baixa densidade (VLDL) e nas partículas de LDL (FIG.9). Na redução do colesterol 

sanguíneo, o aumento de sua captação via receptor de LDL hepático é o mecanismo mais 

eficaz. Além disso, vários medicamentos como as estatinas e fenofibrato podem induzir a 

expressão do receptor de LDL (HUANG et al., 2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A remoção do excesso de colesterol do corpo é essencial para a manutenção de sua 

homeostase. O LXR, um sensor da concentração de colesterol, parece estar envolvido em 

pontos cruciais desta homeostase. O tratamento de animais com agonistas deste receptor 

resulta em mudanças tanto na expressão de genes envolvidos no efluxo de colesterol de 

Receptor de LDL 

Apo B100 

Aminoácidos 

Colesterol 

FIGURA 9: Mecanismo envolvido na captação de colesterol mediada pelo receptor de LDL. A lipoproteína de 

baixa densidade (LDL) é absorvida pelas células através do receptor de LDL. Este receptor reconhece a 

apolipoproteína B-100 (apo B-100), que é a apolipoproteína presente na superfície da LDL. Uma vez 

internalizada, a lipoproteína é catabolizada, liberando colesterol e aminoácidos. O colesterol livre é convertido em 

oleato de colesteril, pela enzima acil-coenzima A: colesterol acil transferase (ACAT). O receptor de LDL é 

reciclado de volta à superfície celular. Fonte: Adaptado de BRUNZELL e FAILOR (2010). 
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células periféricas, tais como os macrófagos, como na excreção de colesterol do fígado e na 

inibição da absorção deste metabólito no intestino (CALKIN & TONTONOZ, 2010). O LXR, 

encontrado primariamente no fígado, é dimerizado a outro receptor nuclear, o receptor X 

retinoide (RXR), formando o heterodímero LXR/RXR. Em roedores, uma dieta rica em 

colesterol resulta em uma produção aumentada de oxisterois no fígado. Estes metabólitos 

oxidados do colesterol, por sua vez, ativam o receptor LXR. Uma vez ativado pelos 

oxisteróis, o complexo LXR/RXR se liga ao elemento de resposta a LXR (LXRE) na região 

promotora de genes alvo como a CYP7A1, por exemplo, promovendo a regulação positiva da 

enzima e diminuindo os níveis de colesterol intracelular (LIANG et al., 2015; REZEN et al 

2011).  

 A principal via de eliminação do colesterol é através da formação e secreção da bile. 

Nela, o colesterol pode ser eliminado de forma direta como colesterol livre ou pela sua 

conversão em ácidos biliares proporcionando, assim, um meio de eliminação nas fezes. Os 

ácidos biliares são os principais metabólitos do colesterol. A formação de ácidos biliares a 

partir do colesterol envolve a enzima colesterol-7α-hidroxilase (CYP7A1). Já a eliminação de 

forma direta do colesterol na bile é controlada pelos transportadores ABCG5 e ABCG8 (ATP-

binding cassette subfamily G transporters) (CASTRO-TORRES et al., 2015). Estes 

transportadores são expressos exclusivamente na membrana apical do fígado e no intestino e 

formam um heterodímero funcional responsável pelo efluxo do colesterol (CASTRO-

TORRES et al., 2015; GRAF et al., 2003). A secreção do colesterol biliar mediada pelos 

transportadores ABCG5/G8 também consiste em uma importante rota de eliminação de 

colesterol do organismo. Estudos realizados com camundongos ABCG5/G8
-/-

 mostraram uma 

redução significativa na concentração deste metabólito e, mesmo diante de um aumento nos 

níveis de esterol, este não foi capaz de restabelecer o conteúdo em colesterol biliar destes 

animais (PLÖSCH, VEEN & HAVING, 2006). Fosfolipídios, ácidos biliares e colesterol são 

os principais componentes da bile. Sabe-se que, uma vez secretados, micelas mistas serão 

formadas a fim de aumentar a solubilidade do colesterol, reduzindo sua toxicidade sobre o 

ducto biliar. Ou seja, uma secreção adequada destas substâncias acarretará uma correta 

formação da bile, processo essencial para a manutenção de um fluxo biliar adequado, evitando 

prejuízos ao organismo (LI & CHIANG, 2009). O LXR, por sua vez, também está envolvido 

na up-regulation destes transportadores (FIG.10). 
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Os receptores ativados por proliferadores de peroxissomos (PPARs) – proteínas 

pertencentes à superfamília de receptores nucleares – consistem em fatores de transcrição, 

ativados por ligantes que coordenam diferentes eventos bioquímicos a fim de se obter a 

homeostase celular de lipídios e açúcares. Além disso, estão envolvidos no controle de 

respostas inflamatórias (CHINETTI-GBAGUIDI et al., 2005; KOTA et al., 2005; SILVA, 

2013).  

Os PPARs são expressos em muitos tipos celulares. Em macrófagos, os PPARs têm o 

papel de modular a formação de células espumosas e o metabolismo lipídico, bem como as 

respostas inflamatórias. Agonistas de PPARs controlam a homeostase do colesterol em 

macrófagos por reduzir a absorção de LDL glicado e as lipoproteínas remanescentes ricas em 

triacilgliceróis (através da inibição da expressão do receptor da apoB-48), por reduzir a 

quantidade de ésteres de colesterol citoplasmáticos e por estimular o efluxo de colesterol 

(CHINETTI-GBAGUIDI et al., 2005). 

Os isotipos PPAR-α, PPAR e PPAR, têm sido identificados entre os receptores 

ativados por proliferadores de peroxissomos. O PPAR-α é o principal receptor envolvido no 

metabolismo de lipídios (CHINETTI-GBAGUIDI et al., 2005; KOTA et al., 2005; 

PERRONE et al., 2005). 

FIGURA 10: LXR e seus efeitos sobre o metabolismo do colesterol. Os genes expostos na figura são 

modulados por este receptor. LXR: Receptor X hepático. ABC: Transportadores ATP - binding cassette 

subfamily G. ApoAI: apolipoproteína AI. Ch: colesterol. CYP7A1: colesterol 7-- hidroxilase. HDL: 

lipoproteína de alta densidade. NPC1L1: Niemann-Pick C like 1. NPC1L1 é um transportador intestinal 

envolvido na absorção de colesterol. Fonte: Adaptado de BARANOWSKI (2008). 
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O PPARα é um receptor nuclear envolvido no controle do metabolismo de lipídios 

(CHINETTI-GBAGUIDI et al., 2005; CORNWELL et al., 2004; KOTA et al., 2005; 

PERRONE et al., 2005). O mesmo é expresso em inúmeros tecidos de roedores e humanos 

incluindo fígado, rins, coração, músculo esquelético, tecido adiposo marrom e também em 

uma série de células vasculares tais como as células endoteliais, monócitos e macrófagos 

(CORNWELL et al., 2004; KOTA et al., 2005). Além disso, é ativado por ligantes naturais 

endógenos (agonistas), incluindo ácidos graxos, eicosanóides, fosfolipídios oxidados e 

produtos lipolíticos derivados de lipoproteínas, bem como por drogas como os fibratos 

(CHINETTI-GBAGUIDI et al., 2005; CORNWELL et al., 2004; KOTA et al., 2005; 

PERRONE et al., 2005). 

A ativação de PPAR-α por seus ligantes resulta no aumento da lipólise e do clearance 

de lipoproteínas aterogênicas ricas em triacilgliceróis. Isso ocorre a partir da ativação da 

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

lipase lipoproteica: a apolipoproteína CIII (apoCIII) (CHAPMAN, 2006). A terapia com 

ativadores de PPAR-α também promove a β-oxidação de ácidos graxos, reduzindo a 

biodisponibilidade destes para a síntese de triacilgliceróis; inibe a síntese de novo de ácidos 

graxos a partir da redução da atividade da acetil-CoA carboxilase e da ácido graxo sintase, 

aumentando ainda a síntese das apolipoproteínas AI e AII (apoAI e apoAII) (LI & CHIANG, 

2009).  

 PPARs podem regular ainda vários genes envolvidos na modificação e no 

metabolismo da HDL. O papel do PPAR-α, por exemplo, em regular o metabolismo da HDL, 

assim como seu envolvimento no transporte reverso de colesterol tem sido apoiado por 

diversos estudos (FIG.11). Tais estudos mostram que os tratamentos a base de agonistas 

destes receptores, como fibratos, além de promover uma redução significativa nos níveis 

séricos de triacilgliceróis, elevam os níveis séricos da fração HDL, concomitante a uma 

modesta redução nos níveis da fração LDL (JUNG & KIM, 2013; LI & CHIANG, 2009).  
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Hipercolesterolemia e suas Implicações 

 

Nos últimos anos, as pesquisas sobre genômica nutricional têm recebido grande 

destaque por possibilitarem uma melhor compreensão sobre a influência da nutrição nas vias 

da homeostase metabólica. Um número cada vez maior de estudos vem demonstrando como 

certos genes podem ser regulados ou influenciados por nutrientes e demais componentes 

alimentares e como estas alterações, em nível molecular, podem resultar em benefícios sobre 

a saúde dos indivíduos (NORHEIM et al., 2012; SALES, PELEGRINI & COERSCH, 2014). 

Com isso, a dieta assume papel de destaque no que tange à prevenção e/ou desenvolvimento 

de algumas doenças. Entre as doenças relacionadas ao consumo de alimentos, estão as 

doenças crônicas não transmissíveis como câncer, diabetes e as dislipidemias (DALMIEL, 

VARGAS & MOLINA, 2012).  

Hipercolesterolemia e estresse oxidativo são conhecidos por acelerar o 

desenvolvimento das doenças cardiovasculares e a progressão das lesões ateroscleróticas. 

PPAR-α 

Colesterol Dietético 

Colesterol  
Sitosterol 

FIGURA 11: PPARs e transporte reverso do colesterol. ABC: Transportadores ATP - binding cassette subfamily 

G. ApoAI: apolipoproteína AI. Ch: colesterol.  HDL: lipoproteína de alta densidade. NPC1L1: Niemann-Pick C like 

1. No intestino, a captação do colesterol dietético é realizada via transportador NPC1L1. Já os transportadores 

ABCG5/G8 realizam o efluxo de sitosterois e colesterol de volta ao lúmen intestinal, limitando assim a absorção 

deste esterol. Oxisterois ativam o receptor LXR, o qual induz ABCA1 e ABCG1 à transportar colesterol para a 

ApoA1 e HDL, respectivamente. A ativação de PPAR-α reduz NPC1L1 e a absorção de colesterol e pode promover 

a secreção de colesterol estimulando a CYP27A1 e LXR. Em macrófagos, LDLR e CD36 medeiam a captação de 

LDL nativa e LDL oxidada, respectivamente. CYP27A1 converte colesterol em 27-hidroxicolesterol, o qual pode 

ativar CYP27A1 e LXR, regulando desta forma, positivamente o efluxo de colesterol dos macrófagos. PPARα 

induz ApoA1 e inibe CETP, e ainda aumenta os níveis de HDL-c circulante.  Fonte: Adaptado de LI & CHIANG 

(2009). 
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Espécies reativas de oxigênio (ERO) desempenham um papel central na patogênese da 

hipercolesterolemia e, consequentemente, nas doenças cardiovasculares. Um aumento na 

formação de espécies reativas é acompanhado por “perturbações” no status antioxidante, 

resultando, assim, em prejuízo oxidativo para os componentes celulares (ANANDHI et al., 

2013). 

A aterosclerose é definida como uma doença inflamatória associada a reações 

imunológicas contra antígenos derivados principalmente de partículas modificadas de 

lipoproteínas de baixa densidade (LDL) retidas no espaço subendotelial das paredes dos vasos 

sanguíneos. Inúmeros processos estão envolvidos, incluindo a oxidação da LDL, a adesão de 

monócitos e células T para a superfície endotelial, migração de monócitos através do 

endotélio e maturação dos mesmos a macrófagos, assim como a formação de células em 

espuma via ingestão de LDLox pelos macrófagos. Esta sequência de eventos é potencializada 

por fatores que levam a um aumento da permeabilidade endotelial e da expressão de 

moléculas de adesão a essa superfície, assim como aumento da retenção e modificação da 

partícula de LDL. Consequentemente, a presença de alta concentração de partículas de LDL é 

essencial, mas o estresse oxidativo e as reações inflamatórias são componentes importantes ao 

processo aterosclerótico (LIBBY, RIDKER & HANSSON, 2011). 

Sabe-se que em condições normais, a captação da LDL-c pelas células através do 

receptor clássico de LDL não pode provocar um acúmulo significativo de colesterol, porque o 

receptor está sujeito à inibição pelo conteúdo intracelular de colesterol. Contudo, formas 

modificadas de LDL, como a LDL acetilada ou LDL oxidada, são captadas através do 

mecanismo de reconhecimento pelo receptor scavenger presente em macrófagos, que por não 

possuírem um mecanismo de regulação do colesterol por feedback, acabam levando a um 

substancial acúmulo deste metabólito e subsequente formação de células espumosas, o que 

caracteriza a primeira manifestação clínica da placa aterosclerótica (CARMENA, DURIEZ & 

FRUCHART, 2004; GOTTO, 2003; STROCKER & KEANEY-Jr, 2004) (FIG. 12).  
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Figura 12: Fagócitos mononucleares em aterogênese. Penetração na íntima por diapedese, captação de lípides 

modificados, LDL – oxidado e transformação em células espumosas. Fonte: Adaptado de ROCHE e SÁNCHEZ 

(2013). 

 

Por outro lado, estudos têm demonstrado que a paraoxonase (PON), devido à sua 

ligação ao perfil lipídico e a seu efeito protetor através do potencial antioxidante da 

lipoproteína de alta densidade (HDL), estaria diretamente ligada à redução de fatores de 

disfunção endotelial protegendo contra a oxidação de lipoproteínas de baixa densidade (LDL) 

(CORREIA & PERRY, 2010). A paraoxonase consiste em uma esterase dependente de cálcio. 

Sua família consiste de 3 genes: PON 1, PON 2 e PON 3 (CHAIT et al., 2005). O RNAm da 

PON 1 é expresso principalmente no fígado, enquanto que o da PON 3 é expresso no fígado e 

no rim. Tanto a PON 1 quanto a PON 3 são secretadas pelo fígado associadas à HDL, 

contribuindo, assim, para o efeito ateroprotetor dessa lipoproteína (DEVARAJAN, 2014; NG 

et al., 2004). Já a PON 2 é amplamente expressa em muitos tecidos. As três proteínas 

possuem atividade hidrolítica, podendo esta ser arilesterásica ou paraoxonásica. Os substratos 

a serem hidrolisados, ácidos carboxílicos aromáticos ou compostos organofosfatos é que 

determinarão qual atividade estará ativa (GETZ & REARDON, 2004).  

A inibição da oxidação da LDL-c pela HDL-c estaria relacionada à hidrólise 

enzimática dos hidroperóxidos lipídicos. A paraoxonase (PON) e o fator ativador de plaquetas 

acetil-hidrolase são as enzimas responsáveis pelo papel antioxidante e anti-inflamatório da 

HDL-c, sendo a PON a enzima que confere o maior potencial antioxidante a essa lipoproteína, 

reduzindo, dessa forma, o acúmulo dos produtos da peroxidação lipídica. Algumas estatinas 

têm sido associadas ao aumento da transcrição da PON-1. A Sinvastatina parece atuar na 

ativação das proteínas ligadas aos elementos reguladores de esterol (SREBP-2) e upregulate a 
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PON-1. Sabe-se ainda que alguns componentes dietéticos podem afetar diretamente a 

atividade da PON. Os polifenóis, por exemplo, são conhecidos por estimular a transcrição da 

PON-1 (LITVINOV, MAHINI & GARELNABI, 2012). Da mesma forma que o consumo de 

ácidos graxos, notadamente de ácidos graxos mono e poli-insaturados podem aumentar a 

atividade dessa enzima (CORREIA & PERRY, 2010).  

Nessa perspectiva, muitos estudos têm examinado o potencial papel do estresse 

oxidativo na aterosclerose, visto que fatores de risco para esta patologia, especialmente a 

hipercolesterolemia, aumentam o risco da produção de espécies reativas de oxigênio (ERO), 

facilitando assim o dano oxidativo (ARMSTRONG, MORROW & SABATINE, 2006). Cabe 

lembrar, contudo, que espécies reativas de oxigênio são produzidas durante o metabolismo 

normal, seja por processos enzimáticos ou não enzimáticos. Porém, quando o equilíbrio entre 

os agentes pró-oxidantes e antioxidantes é rompido em favor dos pró-oxidantes, diz-se que o 

organismo ou a célula encontra-se sob estresse oxidativo com potenciais danos a suas 

principais estruturas (ARAÚJO, PRADA & MELLO, 2006; MADAMANCHI et al., 2005).  

Sabe-se ainda que o excesso de colesterol livre exerce influência significativa sobre o 

desenvolvimento não somente das doenças cardiovasculares, como também para o 

desenvolvimento da esteatose hepática (DONGIOVANNI et al., 2015; MACHADO et al., 

2010). A esteatose hepática reflete um acúmulo excessivo de lipídios nos hepatócitos. Isto 

ocorre na medida em que um influxo aumentado destes metabólitos concomitante à sua 

síntese de novo excedem a capacidade do hepatócito de exportar e utilizar estas moléculas. 

Uma dieta rica em gordura, consequentemente, aumenta o conteúdo em ácido graxo, fazendo 

com que ocorra sobrecarga de ácidos graxos livres no hepatócito, promovendo, assim, a 

lipogênese. Doença hepática gordurosa não alcoólica (NAFLD) é uma das causas mais 

comuns de doença hepática crônica, atingindo cerca de 15 a 25% da população em geral. 

NAFLD representa um amplo espectro de alterações hepáticas, variando de um “simples” 

acúmulo de triacilgliceróis no fígado a Esteato-Hepatite Não Alcoólica (NASH) e até mesmo 

cirrose e carcinoma hepatocelular em pacientes sem história prévia de abuso de álcool (BAE, 

OH & CHA, 2013; TARGHER, 2007; ZHANG et al., 2013). 

O desequilíbrio tanto de triacilgliceróis, como de ácidos graxos livres em NAFLD tem 

sido elucidado em muitos estudos, no entanto, o papel do colesterol em NAFLD nem sempre 

tem recebido a devida atenção. Estudos têm indicado que o acúmulo de colesterol no fígado 

pode ser mais tóxico do que o de triacilgliceróis, funcionando como um gatilho para a 

progressão da NAFLD. Um aumento significativo não só na expressão como na atividade da 
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enzima HMG-CoA redutase tem sido observado em pacientes com NASH. Toxicidade 

mitocondrial, estresse do retículo endoplasmático, geração de oxisterois tóxicos e efeitos 

secundários sobre o metabolismo de outros lipídios vêm sendo descritos ainda como possíveis 

efeitos deletérios do colesterol na patogênese da NASH (DONGIOVANNI et al., 2015; 

SENOKUCHI et al., 2008; ZHANG et al., 2010), o que reforça a necessidade de que as 

alterações no metabolismo do colesterol hepático sejam melhor investigadas. 

Um número considerável de estudos tem demonstrado que o uso de drogas 

hipolipemiantes reduz o número de eventos cardiovasculares e a mortalidade por doenças 

coronarianas (ARONOW, 2008; PARK, CHO & YOKOZAWA, 2009). Em particular, as vias 

do metabolismo de lipídios têm revelado o mecanismo de ação de muitas drogas naturais e 

sintéticas vitais no tratamento de várias desordens metabólicas (KOTA et al., 2005). No 

entanto, os hipolipemiantes devem ser empregados, a priori, sempre que não houver um efeito 

satisfatório na mudança no estilo de vida ou uma impossibilidade de aguardar os efeitos desta 

mudança por fatores clínicos. Além disso, a maioria desses tratamentos está focada apenas na 

primeira etapa do metabolismo do colesterol e muitos deles podem causar sérios efeitos 

colaterais, incluindo problemas gastrointestinais e disfunções hepáticas e renais (CHEN et al. 

2012). Ademais, devido a certa resistência à restrição dietética e às limitações financeiras para 

o uso prolongado de drogas hipolipemiantes, muitos indivíduos têm buscado tratamentos 

alternativos para o controle dos níveis de colesterol. No entanto, vários destes tratamentos que 

vêm sendo utilizados carecem de estudos científicos que permitam conclusões mais confiáveis 

(DICKEL, RATES & RITTER, 2007; SMITH & GRUNDY, 2015). Assim, torna-se 

importante a busca por substâncias naturais eficazes em reduzir os níveis de colesterol e de 

radicais livres.  

Neste contexto, nossas análises têm por base o fato de que tanto as propriedades como 

as peculiaridades dos cogumelos, aliadas ao seu potencial hipolipidêmico, os tornam alvo 

importante de pesquisa para os eventos associados à hiperlipidemia e à aterosclerose.
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 - OBJETIVO GERAL 
 

Investigar os efeitos do Agaricus brasiliensis sobre a expressão de genes relacionados 

ao metabolismo do colesterol em modelo de hipercolesterolemia induzida por dieta em ratos. 

 

3.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

- Ensaio IN VITRO: 

 

3.2.1. Determinar a composição em macronutrientes e o conteúdo em fenólicos totais 

do Agaricus brasiliensis; 

 

3.2.2. Realizar a caracterização química do Agaricus brasiliensis por HPLC; 

 

3.2.3. Avaliar a capacidade antioxidante do Agaricus brasiliensis via neutralização do 

radical DPPH; 

 

3.2.4. Verificar se o Agaricus brasiliensis é capaz de atuar como um potencial inibidor 

da HMG-CoA redutase. 

 

- Ensaio IN VIVO: 

 

3.2.1. Avaliar os efeitos da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre 

os índices biométricos e bioquímicos; 

 

3.2.2. Avaliar o efeito da administração do Agaricus brasiliensis sobre a atividade da 

enzima paraoxonase; 

 

3.2.3. Verificar aspectos histopatológicos do fígado; 

 

3.2.4. Verificar o efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a 

expressão de genes relacionados à síntese, ao transporte (captação) e à eliminaàção do 

colesterol; 

 

3.2.5. Comparar o potencial hipocolesterolemiante do Agaricus brasiliensis em relação 

a uma das estatinas mais utilizadas no controle das disfunções lipídicas, a Sinvastatina. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1 - Agaricus brasiliensis  

 

 O cogumelo utilizado neste estudo foi cedido pelo Laboratório de Cogumelos 

Comestíveis da Universidade Federal de Lavras. Como a produção do Agaricus brasiliensis é 

relativamente recente, sua técnica de cultivo foi adaptada a partir da metodologia de cultivo 

do cogumelo Agaricus bisporus (Champignon de Paris). As atividades relacionadas 

diretamente ao cultivo convencional foram: compostagem (Fase I); pasteurização e 

condicionamento do substrato (Fase II); inoculação e incubação (Fase III); cobertura do 

substrato colonizado com a camada de cobertura (Fase IV); produção dos cogumelos e 

colheita (Fase V). Durante o período de cultivo, a média da temperatura variou entre 16°C e 

28ºC. Os cogumelos foram desidratados a 60°C. Estas informações foram fornecidas pelo 

Laboratório de Cogumelos Comestíveis/UFLA.  

 

4.2 - Ensaios IN VITRO: 

 

4.2.1 - Composição Centesimal do Agaricus brasiliensis  

 

Foram determinados os teores de umidade, proteínas, cinzas, lipídios totais, fibras 

alimentares, carboidratos e carboidratos redutores em glicose. As análises foram realizadas no 

Laboratório de Bromatologia do Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição da 

Universidade Federal de Ouro Preto. 

 

 4.2.1.1 - Umidade  

 

O método utilizado para esta determinação foi o da secagem em estufa a 105ºC, até 

peso constante, conforme descrito pela AOAC (1984). 

 

4.2.1.2 - Proteínas 

 

A quantidade de proteínas foi determinada pelo método semimicro Kjeldahl, descrito 

pela AOAC (1984). No caso dos cogumelos, o fator utilizado no cálculo da conversão do 

nitrogênio em proteína foi 4,38. Este fator assume que apenas 70% dos compostos 

nitrogenados existentes nos cogumelos sejam digeríveis pelo organismo humano, uma vez 

que possuem quantidade significativa de quitina em suas paredes celulares (BREENE, 1990). 
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4.2.1.3 - Cinzas 

 

O teor de cinzas foi determinado por meio da calcinação da amostra em mufla entre 

550 a 570ºC por seis horas, segundo método descrito pela AOAC (1984). 

 

4.2.1.4 - Lipídios ou Extrato etéreo 

 

 Os lipídios totais foram extraídos com éter de petróleo, em extrator de Soxhlet, 

conforme procedimento descrito nas Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2005). 

 

4.2.1.5 - Fibras alimentares 

 

 A metodologia utilizada para a determinação de fibra alimentar total, solúvel e 

insolúvel do cogumelo em pó foi a proposta pela AOAC (1997). 

 

4.2.1.6 - Carboidratos 

 

Os teores de carboidratos foram obtidos por diferença em relação aos demais 

componentes, ou seja, ao valor 100 foi subtraída a soma dos valores obtidos para umidade, 

proteínas, lipídios, fibras e cinzas. 

 

4.2.1.7 - Carboidratos redutores em glicose 

 

Os açúcares redutores foram determinados de acordo com a metodologia descrita nas 

Normas Analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2005) e os resultados foram expressos em 

percentual de glicose.   

 

4.2.2 - Conteúdo em Fenólicos Totais do Agaricus brasiliensis 

 

Em um primeiro momento, as amostras foram extraídas de acordo com o método 

descrito por Ramírez-Anguiano et al. (2007), com algumas modificações. Em suma, 10 mL de 

metanol a 80% foram adicionados à amostra. A mesma foi agitada em vórtex por dois 

minutos. O solvente ficou em contato com a amostra por 30 minutos (tempo de extração). Em 

seguida, foi centrifugado a 10.000 rpm por 8 minutos, sendo então coletado o sobrenadante. 

A quantificação destes compostos foi feita segundo o método proposto por Scalbert, 

Monties e Janin (1989). A uma alíquota de 0,5mL do extrato obtido acima, foi adicionado 

2,5mL do reagente de Folin-Ciocauteau a 10% e 2,0 mL de Na2CO3 a 7,5%. Após 30 minutos 

de incubação à temperatura ambiente, a absorbância foi medida em espectrofotômetro a 760 
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nm. A curva analítica foi elaborada com ácido gálico nas concentrações de 2 a 8 mg/mL. Os 

resultados foram expressos em miligramas de equivalentes de ácido gálico/grama da amostra 

em base seca. 

 

4.2.3 - Caracterização química do Agaricus brasiliensis por HPLC-DAD-ESI-MS  

 

O extrato metanólico de Agaricus brasiliensis, preparado a partir do cogumelo em pó 

foi submetido à filtração em cartuchos de extração em fase sólida (EFS C-18) antes de ser 

analisado por cromatografia líquida de ultra eficiência acoplada a detector de arranjos diodo e 

espectrometria de massas (UPLC-DAD-ESI-MS). Neste procedimento, o cartucho de EFS foi 

estabilizado com uma mistura de MeOH/H2O (9:1). Em seguida foram aplicados 20 mg da 

amostra que foi  eluída com 4,0 mL de MeOH/H2O (9:1). O eluato foi seco e 2 mg foi 

ressuspendido em 1 mL de metanol, e filtrado empregando filtro de seringa Chromafil® 

PDVF (dilfuoreto de polivinilideno). 

Nas análises por cromatografia líquida de ultra eficiência foi empregado um 

cromatógrafo Waters
®
 (UPLC

®
 ACQUITY) equipado com um detector de arranjo díodos 

(DAD) e espectrômetro de massa de ionização por electrospray (ESI).  

Os espectros de massa foram obtidos nas seguintes condições: tensão capilar, 3500 V; 

operando no modo de íon positivo e negativo; temperatura capilar de 320°C; tensão da fonte 

de 5 kV. As análises foram realizadas no modo de varredura (100-1500 u.m.a.). O argônio foi 

empregado como gás de colisão, com uma energia de colisão de 30 eV. A separação 

cromatográfica foi realizada empregando coluna Acquity BEH UPLC
TM

 RP-18 (1,7 µM, 50 x 

2 mm ID; Waters). A fase móvel consistiu de água, 0,1% de ácido fórmico (solvente A) e 

acetonitrila, 0,1% de ácido fórmico (solvente B). Foi realizada uma eluição em gradiente 

linear 5 a 95% do solvente B de 0-11 min. Foi empregado um fluxo 0,3 ml/min, e o volume 

de injeção da amostra foi 4,0 µL. Os espectros de absorção no ultravioleta (UV) foram 

registrados de 190 nm a 450 nm. 

 

4.2.4 - Avaliação da capacidade do Agaricus brasiliensis neutralizar o radical DPPH  

 

A capacidade antioxidante do Agaricus brasiliensis foi determinada de acordo com o 

método descrito por Brand-Williams, Cuvelier e Berset (1995). Este método baseia-se na 

transferência de elétrons do composto antioxidante para o radical DPPH
 
(1,1 difenil-2-picril-
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hidrazil) em solução de metanol. A redução do DPPH por antioxidantes presentes na amostra 

é acompanhada pela redução da absorbância a 515nm. 

Em suma, as determinações foram realizadas adicionando-se em tubos de ensaio 

3,9mL da solução de DPPH a 60µM dissolvidos em metanol a 80% e 100µL do extrato do 

Agaricus brasiliensis (0,1g/mL) dissolvido em metanol. O mesmo procedimento foi realizado 

para a solução padrão e para o controle (metanol). A mistura foi homogeneizada e mantida na 

ausência de luz por 30 minutos à temperatura ambiente. A absorbância da solução foi 

determinada a 515nm. O metanol a 80% foi utilizado como branco. 

O Trolox (6-hidroxi-2,5,7,8-tetrametilcromo-2-ácido carboxilíco) a 1000µM em 

metanol a 80% foi utilizado como antioxidante de referência. A atividade antioxidante foi 

determinada por meio da redução da absorbância do radical a 515nm e o percentual de 

inibição foi determinado de acordo com a equação abaixo: 

 

  

 

 

Onde: 
 
Aamostra515= absorbância da amostra obtida a 515nm; 

Acontrole 515= absorbância da solução de DPPH sem a presença de antioxidantes obtida a 515nm 

(controle) 

 

4.2.5 - Agaricus brasiliensis como fonte de inibidores da enzima HMG-CoA redutase 

 

Uma solução a partir do cogumelo em pó (50mg/ml) foi feita utilizando água, etanol / 

água (1:1, v/v), etanol ou metanol. As soluções foram agitadas em vórtex durante 1 minuto. 

Em seguida, foram centrifugadas a 12000 rpm durante 2 minutos. O sobrenadante foi 

utilizado como fonte de inibidores da HMG-CoA redutase, conforme descrito por Gil-

Ramirez et al. (2013). 

A atividade da HMG-CoA redutase foi avaliada de acordo com as instruções 

fornecidas pelo kit comercial Sigma (Sigma, Madrid, Espanha). O ensaio baseou-se na 

quantificação espectrofotométrica da redução da absorbância a 340 nm, conforme a equação 

abaixo: 

 

 

 

% Inibição do radical DPPH
.
 (Acontrole 515 - Aamostra515 / Acontrole 515) x 100 

HMG-CoA + 2NADPH + 2H
+
                  Mevalonato + 2NADP

+
 + CoASH 

HMGR 
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 Esta redução representa a oxidação de NADPH pela subunidade catalítica de HMGR 

na presença do substrato da HMG-CoA. Os sobrenadantes (20 µl) foram aplicados em uma 

microplaca de 96 poços. A variação na absorbância foi monitorada a cada 20 segundos, 

durante 10 minutos a 37°C, utilizando um leitor de microplacas. Neste ensaio, a Pravastatina 

foi utilizada como controle positivo. 

 

4.3 - Ensaios IN VIVO: 

 

4.3.1 - Animais 

 

Foram utilizados 24 ratos, fêmeas albinas da linhagem Fischer, com idade entre 80-95 

dias e peso médio de 205 gramas, provenientes do Laboratório de Nutrição Experimental do 

Departamento de Alimentos da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. 

As ratas foram mantidas em gaiolas individuais, dispostas em ambiente arejado com controle 

de temperatura, umidade e luminosidade. Durante o experimento, as dietas e a água foram 

oferecidas ad libitum. O protocolo experimental relativo ao uso dos animais foi aprovado pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais da Universidade Federal de Ouro Preto (CEUA/UFOP, 

certificado nº 2011/69) (ANEXO I). 

  

4.3.2 - Dietas 

 

Foi utilizada dieta padrão AIN-93M modificada (4% óleo de soja) (REEVES, 

NIELSEN & FAHEY, 1993) ou dieta hipercolesterolemiante com 25% de óleo de soja e 1% 

de colesterol (MATOS et al., 2005), suplementada com o cogumelo em pó ou com a 

Sinvastatina, conforme a Tabela I. Os teores de óleo e colesterol da dieta 

hipercolesterolemiante foram definidos a partir do trabalho de Matos et al. (2005) e adaptados 

à dieta AIN-93M. A Sinvastatina foi utilizada para efeito de comparação por ser um 

medicamento padrão prescrito nas desordens lipídicas. 

 O Cogumelo em pó foi adicionado à dieta. Para cada quilo de dieta preparada foram 

utilizadas 10 gramas de cogumelo desidratado em pó e 4 comprimidos macerados de 

Sinvastatina (20mg). As dietas foram confeccionadas no Laboratório de Nutrição 

Experimental da Escola de Nutrição da Universidade Federal de Ouro Preto. As mesmas 

foram acondicionadas em sacos plásticos devidamente identificados e armazenadas em 

freezer durante o período experimental. Para seu preparo, utilizou-se mistura de sais e de 
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vitaminas preparadas no referido laboratório, a partir dos compostos descritos na tabela 

abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 - Delineamento Experimental 

 

Foram definidos quatro grupos de 6 animais de acordo com a dieta recebida: Controle 

(C) recebeu dieta padrão; grupo Hipercolesterolêmico (H) recebeu dieta 

hipercolesterolemiante; grupo Hipercolesterolêmico e Sinvastatina (HS), recebeu dieta 

hipercolesterolemiante acrescida de Sinvastatina (pulverizado do comprimido) e grupo 

Hipercolesterolêmico e Agaricus brasiliensis (HAb), recebeu dieta hipercolesterolemiante 

acrescida do Agaricus brasiliensis. 

Antes de iniciar o experimento, os animais passaram por um período de 14 dias de 

adaptação às dietas. Os animais do grupo Controle receberam dieta padrão e os animais dos 

demais grupos receberam a dieta hipercolesterolemiante sem adição da Sinvastatina ou do 

Agaricus brasiliensis. Após este período, os animais passaram a receber suas respectivas 

Nutrientes C H HS HAb 

Caseína
1
 140,0 140,0 140,0 140,0 

Amido Milho 722,5 502,5 502,42 492,5 

Óleo de Soja 40,0 250,0 250,0 250,0 

Colesterol 0,0 10,0 10,0 10,0 

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

Mist. Minerais
2 

35,0 35,0 35,0 35,0 

Mist. Vitaminas
3 

10,0 10,0 10,0 10,0 

Celulose 50,0 50,0 50,0 50,0 

Sinvastatina 0,0 0,0 0,08 00,0 

A. brasiliensis 0,0 0,0 0,0 10,0 

Valor Calórico 

(Kcal) 
3810,0 4820,0 4819,7 4804,9 

TABELA I: Composição dos nutrientes das dietas (g/1000g). 

 

C: dieta Controle AIN-93M; H: dieta Hipercolesterolemiante; HS: dieta Hipercolesterolemiante + 0,008% de 

Sinvastatina; HAb: dieta Hipercolesterolemiante + 1% de A. brasiliensis. 
 

1
Isofar ® (Rio de Janeiro, Brasil), contém 85% de proteína. 

 

2
Mistura de minerais (expresso por g/kg da mistura): CaCO3: 357; KH2PO4: 250; NaCl: 74; K2SO4: 46,6; 

citrato de potássio: 28; MgO: 24; citrato ferroso: 6,06; ZnCO3: 1,65; MnCO3: 0,63; CuCO3: 0,3; KI: 0,01; 

Na2SeO4: 0,01; (NH4)6MoO
24

.4H2O: 0,00795 (REEVES, NIELSEN e FAHEY, 1993). 
 

3
Mistura de vitaminas (expresso por IU ou g/kg da mistura): Niacina: 3,0; Pantotenato de cálcio: 1,6; 

Piridoxina HCl: 0,7; Tiamina HCl: 0,6; Riboflavina: 0,6; Ácido Folico: 0,2; Biotina: 0,02; Cianocobalamina: 

2,5; Vitamina E (500 IU/g): 15; Vitamina A (500,000 IU/g): 0,8; Vitamina D (400.000 IU/g): 0,25; Vitamina 

K: 0,075; Sacarose: quantidade suficiente para 1Kg (REEVES, NIELSEN e FAHEY, 1993). 
 


Conteúdo energético do Agaricus brasiliensis: 24,98kcal/10g. Fatores de conversão: proteína 4 kcal/g; 

gordura 9 kcal/g; carboidrato 4 kcal/g. 
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dietas. O experimento teve duração de 56 dias. Semanalmente foram realizadas medidas de 

peso, ingestão alimentar e quantidade de fezes. 

 

4.3.4 - Eutanásia dos animais e coleta dos tecidos 

 

Ao final dos 56 dias de experimento, os ratos foram deixados no mínimo 8 horas e no 

máximo 12 horas em jejum, anestesiados e mortos por excesso de anestesia. O sangue foi 

coletado através de secção de vasos subjacentes ao plexo braquial até a sangria total. Em 

seguida, colocado em tubo eppendorf (com 2,0 mL de capacidade) e posteriormente 

centrifugado a 13000 rpm por 15 minutos para a obtenção do soro, que foi guardado sob 

refrigeração (4°C). Para as dosagens que necessitaram ser realizadas usando o plasma, 15µL 

de anticoagulante Glistab® (Labtest cat. 29) foram adicionados previamente ao eppendorf. As 

diversas dosagens bioquímicas foram realizadas em até três dias. 

O fígado e os rins foram retirados, pesados e congelados para análises posteriores. 

 

4.3.5 - Dosagens dos Parâmetros Bioquímicos 

 

As dosagens bioquímicas foram realizadas utilizando-se kits da Labtest Diagnóstica 

S.A., sendo elas: Alanina Aminotransferase (ALT) (Ref.:52/200), Aspartato Aminotransferase 

(AST) (Ref.:53/200), Colesterol Total (Ref.:76-2/100), Colesterol-HDL (Ref.:13), Creatinina 

(Ref.:35), Fosfatase alcalina (FA) (Ref.:40), Triacilgliceróis (Ref.:87-2/100), Lipase 

(Ref.:304) e Ureia (Ref.:27-1/150). Todas as dosagens foram realizadas seguindo as 

orientações fornecidas pelo fabricante. 

 A concentração do colesterol não-HDL (colesterol VLDL e LDL) foi calculada a partir 

da diferença da concentração do colesterol total pela concentração do colesterol HDL e 

expressa em mmol/L: 

 

 

 

Para a garantia do controle de qualidade das determinações bioquímicas, foi utilizado 

o soro Qualitrol 1H da Labtest Diagnóstica S.A. 

 

 

 

 

Outras Frações do Colesterol (mmol/L) = Colesterol Total (mmol/L) – Colesterol HDL (mmol/L) 
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4.3.5.1 - Protocolo de dosagem da atividade de PARAOXONASE 

 

4.3.5.1.1 - Paraoxonase – Atividade ARILESTERÁSICA 

 

Objetivo:  

 

Determinar a atividade arilesterásica da enzima paraoxonase, usando o fenilacetato 

como substrato, tendo como base a velocidade de hidrólise do fenilacetato, conforme descrito 

por Beltowski, Wojcicka e Jamroz (2002).  

 

Procedimento da dosagem: 

 

Adicionou-se, em tubo de ensaio, 2mL de tampão Tris-HCl a 9mM; pH = 8,0 

contendo cloreto de cálcio a 0,9mmol/L e 5µL de soro. O conteúdo do tubo foi 

homogeneizado no vórtex, incubado em banho-maria durante dois minutos, sendo então 

adicionado de 0,5mL da solução Tris - fenilacetato (1µL de fenilacetato para cada 1500µL de 

Tris-HCl a 9mM; pH = 8,0). Após exatamente 3 minutos, a absorbância foi lida a 270nm. O 

espectrofotômetro foi zerado com o branco que continha todos os reagentes acima, exceto o 

soro.  

 

Cálculo: 
 

A definição para a atividade enzimática é feita de acordo com Beltowski, Wojcicka e 

Jamroz (2002), onde 1U de paraoxonase é equivalente à hidrólise de 1mmol de fenilacetato (ε 

= 1310 L.mol
-1

.cm
-1

) por minuto (usualmente a atividade desta enzima é representada por 

1mL de soro). Assim, a atividade arilesterásica da enzima é: 

 

  

 

 

Onde: 
 

ε = Coeficiente de extinção molar; 

b = Caminho óptico, igual a 10 mm. 

 

 

 

 

 

= U/mL Absorbância 

ε x b 

1000 

Tempo x Volme de soro 

X 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Beltowski+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Beltowski+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Beltowski+J%22%5BAuthor%5D
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4.3.5.1.2 - Paraoxonase – Atividade PARAOXONÁSICA  

 

Objetivo:  

 

Determinar a atividade paraoxonásica da enzima paraoxonase, usando paraoxon como 

substrato, tendo como base a velocidade de hidrólise deste, com a liberação do paranitrofenol 

por minuto, conforme descrito por Beltowski, Wojcicka e Jamroz (2002). 

 

Procedimento da dosagem: 

 

Inicialmente, preparou-se uma solução contendo 9mL de tampão glicina/NaOH a 

50mM; pH 10,5 contendo CaCl2 a 0,9mM e 2µL de paraoxon. Posteriormente, em tubo de 

polipropileno adicionaram-se 780µL dessa solução e 20µL de soro. A solução foi 

homogeneizada e as absorbâncias das amostras lidas no espectrofotômetro a 412nm, 

exatamente a cada minuto, por 3 minutos. O branco (tubo com 780µL da solução preparada 

inicialmente e 20µL de água) foi utilizado para acertar o aparelho.  

 

Cálculo: 

Segundo Beltowski, Wojcicka e Jamroz (2002) 1U da enzima paraoxonase é 

equivalente à hidrólise de 1mmol de paraoxon (ε = 18290 L.mol
-1

.cm
-1

) por minuto 

(usualmente a atividade dessa enzima é representada em unidade por mL de soro). A atividade 

paraoxonase da enzima paraoxonase é: 

 

 

 

 

 

A absorbância utilizada nessa expressão é o delta obtido das absorbâncias lidas 

(absorbância final – absorbância inicial / 2).  

 

4.3.6 - Extração e Dosagem da Gordura Fecal 

 

A gordura fecal foi extraída conforme descrito por Folch et al. (1957), usando uma 

mistura de clorofómio e methanol (2:1, v/v). Posteriormente, o colesterol total foi mensurado 

nesta gordura.   

 

= U/mL Absorbância 

ε x b 

1000 

Tempo x Volume de soro 

X 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Beltowski+J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=PubMed&cmd=Search&term=%22Beltowski+J%22%5BAuthor%5D


MIRANDA, A. M.                                                                                                          MATERIAL E MÉTODOS 

 

56 

 

Procedimento de dosagem: 

 

Inicialmente, 100mg de amostras secas foram homogeneizadas com 1,9mL de 

clorofórmio/metanol (2:1). À mistura foram adicionados 0,4mL de metanol e posteriormente 

realizada a centrifugação a 5000 rpm por 10 minutos. A fase superior foi transferida para tubo 

de ensaio seco, pesado e identificado. A esta solução foram acrescentados mais 0,8mL de 

clorofórmio e 0,64mL de solução aquosa de NaCl a 0,73%. Em seguida, foram misturados no 

vórtex e nova centrifugação foi feita a 5000 rpm por 10 minutos. A fase superior foi 

descartada e as paredes internas do tubo lavadas com 0,3 mL de solução de Folch - 

clorofórmio/metanol/água (3: 48: 47) - este procedimento foi repetido 3 vezes. Após cada 

lavagem a fase superior foi descartada. Os extratos lipídicos foram secos em estufa semi-

aberta a 40º C. Os lipídios foram quantificados pela diferença de peso entre o tubo contendo 

os lipídios e o mesmo tubo vazio, previamente pesado.  

 

Cálculo: 

 

 

 

 

Onde: 

PT = Peso do tubo 

 

4.3.6.1 - Dosagem de Colesterol na gordura extraída das fezes 

 

A gordura extraída das fezes foi solubilizada em isopropanol, na proporção de 10 µL 

da gordura e 490 µL de isopropanol. Em seguida, determinou-se a concentração de colesterol 

total excretada por grama de fezes, utilizando o kit para colesterol total da Labtest Diagnóstica 

S.A. (Lagoa Santa, MG, Brasil).   

 

4.3.7 - Extração e Dosagem da Gordura Hepática 

 

A gordura hepática foi extraída conforme descrito por Folch et al. (1957), usando uma 

mistura de clorofómio e methanol (2:1, v/v). Posteriormente, o colesterol total foi mensurado 

nesta gordura, utilizando o kit para colesterol total da Labtest Diagnóstica S.A. (Lagoa Santa, 

 

Quantidade de Gordura na Amostra (mg) = (PT Final – PT Inicial) x 100
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MG, Brasil), a exemplo do procedimento realizado para a determinação de colesterol nas 

fezes. 

 

Procedimento de dosagem: 

 

Em suma, 400 mg de fígado foram homogeneizados com 8 mL da solução de 

clorofórmio-metanol (2:1v/v). O homogenato resultante foi transferido para tubos de vidro 

previamente lavados com éter de petróleo. Os tubos foram centrifugados a 1000 rpm por 10 

minutos. A fase superior foi transferida para tubo de ensaio seco, pesado e identificado. A esta 

solução foram acrescentados 2 mL da solução de NaCl a 0,73%. Em seguida, nova 

centrifugação foi realizada e a fase superior descartada. Posteriormente, a parede interna do 

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

superior foi descartada e os tubos com os extratos lipídicos foram secos em estufa semi-aberta 

a 60ºC para a total evaporação do solvente. Após a evaporação, os tubos foram transferidos 

para o dessecador e pesados novamente. 

 

Cálculo: 

 

 

 

 

Onde: 

PT = Peso do tubo 

 

4.3.8 - Histopatologia Hepática 

 

 Ao final do período experimental, o menor lóbulo do fígado dos animais foi 

removido e fixado em formol tamponado a 4%. Inicialmente, para efetuar a análise 

histológica, os tecidos foram recortados e processados em série decrescente de álcoois e, 

posteriormente, imersos em parafina. Secções parafinadas de aproximadamente quatro 

micrômetros de espessura foram obtidas em micrótomo, semi-automático, montadas em 

lâminas de vidro previamente limpas e desengorduradas. Utilizou-se a técnica de coloração 

Hematoxilina & Eosina (H&E) para identificar possíveis alterações teciduais. 

Resumidamente, as lâminas foram imersas em dois banhos de xilol, com duração de 15 

 

Quantidade de Gordura na Amostra (mg) = (PT Final – PT Inicial) x 100
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minutos para a desparafinização. Em seguida, imersas em banhos de álcool absoluto, álcool 

90%, álcool 80%, álcool 70% e água por 5 minutos cada para hidratação. Após a hidratação, 

as lâminas foram imersas no corante Hematoxilina (corante básico) por 1 minuto e 30 

segundos, em seguida lavadas em água corrente por 30 minutos e imersas no corante Eosina 

(corante ácido) por 40 segundos. Posteriormente, lavadas em água corrente por 1 minuto e 

levadas à estufa a 60
o
C por alguns minutos para secagem. Após esta etapa, as lâminas foram 

montadas com lamínulas e o selante Entellan. 

 As análises foram realizadas usando um método semi-quantitativo conforme descrito 

por Brunt e colaboradores (1999). Degenerações foram determinadas de acordo com o 

percentual de gordura contida nos hepatócitos. O grau de vesículas esteatóticas foi dividido 

em 10 grades. Em seguida, de acordo com a presença de esteatose envolvida no hepatócito da 

biópsia, foram atribuídos os valores de 0-4 graus, sendo 0, nenhum; 1, 10%; 2, 10 a 33%; 3, 

33 a 66% e 4, >66% (DORNAS et al., 2013). As fotomicrografias foram obtidas em 

microscópio ECLIPSE, modelo E200 acoplado à câmera digital situado no Laboratório de 

Morfologia e Ensino de Ciências (LMEC)/UFOP. 

 

4.3.9 - Ensaio Quantitativo da Reação em Cadeia da Polimerase Pós-Transcrição 

Reversa (qRT-PCR) 

 

 4.3.9.1 - Extração do RNA total 

 

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

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

fabricante (Cat.#Z3105). Resumidamente, 60 mg do tecido hepático foram homogeneizados 

com 350μL do tampão de lise (RNA Lysis Buffer). Uma alíquota de 175 μL do homogenato 

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

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

centrifugada a 12000 rpm por 10 minutos. Ao sobrenadante, foram adicionados 200 μL de 

etanol a 95% que posteriormente foram transferidos para a membrana da coluna do Spin 

Basket Assembly e centrifugados à 12000 rpm por 1 minuto. À membrana dessa coluna foram 

adicionados 600μL de RNA Wash Solution, seguida por centrifugação à 12000 rpm por 1 

minuto. Posteriormente foram adicionados 50μL do mix de incubação de DNAse o qual foi 

incubado à temperatura ambiente por 15 minutos. Após este período, 200μL de DNAseStop 

Solution foram adicionados à coluna e centrifugados à 12000 rpm por 1 minuto. Foram 
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realizadas duas lavagens com RNA Wash Solution, (600 μL à 12000 rpm por 1 minuto e 250 

μL à 13000 rpm por 2 minutos, respectivamente). A coluna foi transferida para o tubo de 

eluição e sobre sua membrana foram adicionados 100μL de Nuclease Free Water, que foram 

posteriormente centrifugados a 12000 rpm por 1 minuto. A concentração e pureza do RNA 

total foram verificadas a 260 e 280 nm no espectrofotômetro Nano Vue da GE Healthcare 

(Reino Unido).  

 

4.3.9.2 - Síntese do cDNA 

 

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

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

(Foster City, CA) de acordo com as instruções do fabricante (Lot.1206171). O meio de reação 

continha 2μL de tampão 10x (KCl a 500mM, Tris-HCl a 100mM, MgCl2 a 25mM, pH 8,3), 

0,8  μL da mistura de desoxiribonucleotídeos trifosfato (dNTPs) a 100mM, 2μL de primers 

randômicos e 1μL da enzima transcriptase reversa MultiScribe (50U/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
+
.  

 

4.3.9.3 - Desenho dos Oligonucleotídeos Iniciadores 

 

Os iniciadores utilizados para a amplificação dos transcritos de interesse foram 

desenhados de acordo com sequências de nucleotídeos publicadas por Reena et al. (2011) 

para SREBP-2 e CYP7A1, Li et al. (2009) para HMG-Coa redutase e LDLR, Palou et al. 

(2008) para PPAR α, Scoogan et al. (2009) para ABCG5 e ABCG8, Souza et al. (2012) para 

ApoB100, Shibata et al. (2007) para LXR e SR-BI e Xiong et al. (2010) para GAPDH 

(ANEXO II).  

 

4.3.9.4 - QPCR  

 

 A análise da expressão gênica foi feita pela qPCR. A quantificação dos produtos 

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

Green PCR Master Mix (Applied Biosystems) (Lot.1206354). As reações foram realizadas em 

placas de 96 poços, com um volume final de reação de 12μL. Foram pipetados 2μL de cDNA 

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

Mix e o volume final foi ajustado com água livre de DNAse. As reações foram realizadas nas 
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seguintes condições, 50°C por 2min, 95° C por 10 minutos e então 40 ciclos de 95°C por 15 

segundos (desnaturação) e 60°C por 1minuto (anelamento dos primers e extensão dos 

produtos) no termociclador ABI 7300 (Applied Biosystems). O gerenciamento do 

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

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

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

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

Os dados obtidos foram analisados utilizando o método de quantificação relativa da 

expressão gênica (CT comparativo ou ∆∆CT), 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 controle endógeno GAPDH e uma amostra 

calibradora (grupo C) foi utilizada como base para os resultados de expressão comparativa.   

De posse dos valores de CT (threshold cycle), que corresponde ao número de ciclos na 

fase exponencial da PCR em que a fluorescência ultrapassa o valor basal, foi calculado o ∆CT 

de cada amostra, onde o valor do CT do gene controle endógeno (GAPDH) foi subtraído do 

CT do gene alvo.  

 
 

 

 

 

Em seguida, foram calculados os valores de ∆∆CT, onde o valor do ∆CT da amostra 

calibradora (grupo C) foi subtraído do ∆CT das amostras teste (demais grupos experimentais).   

 

  

 

 

 

Os valores do ∆∆CT obtidos foram utilizados em uma fórmula aritmética para o 

cálculo final da diferença de expressão dos genes entre as amostras analisadas, dada por 2
-∆∆CT

. 

 

4.3.9.5 - Curva de Eficiência dos Oligonucleotídeos Iniciadores 

 

Para determinar a eficiência da amplificação dos genes alvo e do gene controle 

endógeno foram construídas curvas padrões para cada amplicon, a partir de diluições seriadas 

CT = CT da amostra teste - CT da amostra calibradora 

 

CT = CT do gene alvo - CT do gene controle endógeno 
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do cDNA (100, 10, 1, 0,1 nanogramas do cDNA preparado) de uma mesma amostra. A 

análise de regressão linear dos valores de CTs em função do logarítmo 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, conforme equação abaixo:  

 

 

 

 

 

A curva padrão e a curva de dissociação dos oligonucleotídeos iniciadores estão 

apresentadas no anexo III. Avaliou-se também se a dieta hipercolesterolemiante e os 

tratamentos, Sinvastatina e Agaricus brasiliensis poderiam promover algum efeito na 

expressão gênica do GAPDH. Os resultados mostraram que, nos diferentes tratamentos, não 

houve alteração na expressão desse gene, sendo, portanto, escolhido como gene de referência 

endógena desse estudo. 

 

 4.4 - Análise Estatística 

 

Todos os dados foram submetidos ao teste de normalidade Kolmogorov - Smirnov. 

Para os dados que apresentaram uma distribuição normal, análise de variância univariada 

(One-way ANOVA) foi utilizada. As diferenças foram consideradas significativas quando o 

valor de p foi menor que 0,05. Os dados foram expressos como média ± desvio padrão. Para 

os dados que não seguiram uma distribuição normal, o teste não paramétrico Kruskal-Wallis e 

o pós-teste de Dunns foram utilizados. Neste caso, os dados são apresentados como mediana e 

intervalo interquartil. Para os dados relacionados à histopatologia hepática, o teste do Qui-

quadrado (χ
2
) foi utilizado. Todas as análises foram realizadas utilizando-se o software 

Prism® da GraphPad versão 5 para Windows (San Diego, California, USA). 

  

Ef = (10 -1 / coeficiente angular – 1) x 100 
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5. RESULTADOS  
 

5.1 - Composição centesimal e conteúdo em Fenólicos totais do Agaricus brasiliensis 

 

Os resultados referentes à caracterização bromatológica do Agaricus brasiliensis 

mostraram que o mesmo apresentou um teor significativo em proteínas, fibras e carboidratos 

ao mesmo tempo em que exibiu um baixo teor em lipídios. O Agaricus brasiliensis também 

apresentou um conteúdo significativo em fenólicos totais. A Tabela II apresenta a composição 

centesimal e o conteúdo em fenólicos totais do cogumelo utilizado neste estudo.  

 

 

 

NUTRIENTES                                                                                          % 

Umidade e Voláteis 9,37 ± 0,06 

Cinzas 6,50 ± 0,01 

Proteínas
†
 20,72 ± 1,24 

Lipídios 1,91 ± 0,02 

Fibra Alimentar Total 24,05 ± 1,09 

          Fração Solúvel 3,64 ± 0,34 

          Fração Insolúvel 20,41 ± 1,03 

Carboidratos
**

 37,45 ± 1,12 

          Carboidratos redutores 5,46 ± 0,29 

Valor Calórico (kcal) # 249,87 

 mg/g EAG 

Fenólicos Totais 7,68 ± 0,06 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 - Caracterização química do Agaricus brasiliensis por HPLC-DAD-ESI-MS 

 

Entre os compostos identicados nos corpos de frutificação do Agaricus brasiliensis, 

três ácidos graxos foram propostos. Estes compostos estão representados nos picos 2, 3 e 5 

(Tabela III e FIG.13). Estes ácidos são propostos como ácidos graxos insaturados. Manitol e 

um derivado do tocoferol também são propostos como compostos presentes nesta espécie de 

cogumelo, sendo representados nos picos 1 e 4, respectivamente (Tabela III). Seus espectros 

de absorção no ultravioleta são mostrados no cromatograma (FIG. 13A e 13B, 

* As análises foram feitas em triplicata. Os dados são apresentados como a média ± desvio padrão destas 

análises.  
† 
Fator de conversão do nitrogênio em proteína: 4,38.  

** Carboidratos = 100- (% umidade + % proteína + % de lipídios + % cinzas + % fibras). 
#
Cálculo do conteúdo energético - fatores de conversão utilizados: proteína - 4 kcal/g; gordura - 9 kcal/g; 

carboidrato - 4 kcal/g. 

mg/g EAG: miligramas de equivalentes de ácido gálico. 

 

TABELA II: Composição Centesimal e conteúdo em Fenólicos totais do Agaricus 

brasiliensis (base seca). 
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respectivamente). Os espectros de massas obtidos foram comparados com os resultados 

descritos na literatura. As buscas foram realizadas nas bases de dados disponíveis pela razão 

massa/carga (m/z) obtida nos espectros.  

 

 

 

*TR (min): tempo de retenção em minutos, UV (nm): ultra violeta em nanômetros, LC-MS [M-H]
-
(m/z): 

cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas em modo negativo, razão massa/carga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pico Composto Fórmula 
TR 

(min) 

UV 

(nm) 
LC-MS [M − H]

−
 

(m/z) 

1 Manitol C6H13O6 0,68 - 181,1462 

2 Ácido graxo C17H33O5 4,73 - 329,5222 

3 Ácido graxo C18H31O3 6,88 - 295,5479 

4 
5,7-Bis(hydroxymethyl)--

tocoferol 
C27H45O4 7,18 

222,1; 

276,1 
433,4049 

5 Ácido graxo C18H31O2 8,61 - 279,3448 

TABELA III: Compostos identificados no corpo de frutificação do Agaricus brasiliensis por 

HPLC-DAD-ESI-MS. 

FIGURA 13: Perfil HPLC-DAD-ESI-MS dos corpos de frutificação do Agaricus brasiliensis. Os espectros de 

absorção no ultravioleta (UV) (190 a 450n nm) dos principais picos são mostrados no cromatograma. (a) manitol; 

(b) 5,7-Bis(hydroxymethyl)--tocoferol. 

 

 

1 

5 

3 

2 

4 

(a) 

(b) 
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5.3 - Avaliação da capacidade do Agaricus brasiliensis em neutralizar o radical DPPH in 

vitro 

 

Neste estudo, a capacidade antioxidante do Agaricus brasiliensis e do antioxidante de 

referência Trolox foram determinadas e expressas em percentual de inibição do radical DPPH 

(1,1-difenil-2-picrilidrazil).  

Os resultados apresentados na Figura 14 mostram que o A. brasiliensis exibiu 

significativa capacidade em neutralizar o radical DPPH. Essa neutralização foi melhor aos 30 

minutos, atingindo cerca de 93%, valor similar ao do antioxidante de referência utilizado, 

Trolox.  Aos 15 minutos, o cogumelo foi capaz de neutralizar 91%, enquanto a capacidade de 

neutralização do Trolox foi de cerca de 88% (FIG. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 - Agaricus brasiliensis como fonte de inibidores da HMG-CoA redutase in vitro 

 

 A capacidade do Agaricus brasiliensis em atuar como um inibidor da HMG-CoA 

redutase in vitro foi avaliada. Água, etanol, etanol/água e metanol foram os solventes 

utilizados na extração. Segundo Ramirez e colaboradores (2011), estes são os solventes 

descritos como capazes de extrair compostos com atividade sobre a HMG-CoA redutase. 

Como esperado, os resultados variaram significativamente em função do solvente utilizado. 

Em média, a capacidade em inibir a HMG-CoA redutase variou de 11 a 70%. Ao contrário do 

observado na literatura, o extrato hidroalcóolico foi o que apresentou a maior capacidade em 

 FIGURA 14: Percentual de Inibição do radical DPPH. ( ): Agaricus brasiliensis. ( ): 

Trolox. Foram utilizadas as concentrações de 0,1g/mL do Agaricus brasiliensis e de Trolox 

a 1mM, durante 60 minutos. As análises foram feitas em triplicata. 
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inibir esta enzima (cerca de 77%). Por outro lado, o extrato metanólico exibiu o menor efeito 

sobre a HMG-CoA redutase (aproximadamente 11%) (FIG. 15). 
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Pravastatina

Extrato Metanólico

Extrato Aquoso

Extrato Etanólico

Extrato Hidroalcoolico (1:1,  v/v)

(%) Inibição da HMG-CoA redutase 

FIGURA 15: Percentual de Inibição da enzima HMG-CoA redutase; (   ) Extrato Hidroalcoolico; 

(   ) Extrato Etanólico; (   ) Extrato Aquoso; (   ) Extrato Metanólico;       (    ): Pravastatina. As 

análises foram feitas em triplicata. 
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5.5 - Parâmetros biométricos 

 

5.5.1 - Ganho de Peso, Ingestão alimentar e Excreção fecal 

 

 Em um primeiro momento, examinamos como a suplementação do Agaricus 

brasiliensis e da Sinvastatina à dieta hipercolesterolemiante afetaria o ganho de peso, a 

ingestão alimentar e a excreção fecal dos animais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 No início do experimento, como mostra a Tabela IV, os animais de todos os grupos 

apresentavam em média um peso de 205g. Entretanto, o ganho de peso foi estatisticamente 

diferente, sendo esse aumento mais expressivo nos grupos H, HS e HAb. Os animais do grupo 

H apresentaram cerca de 44% de aumento no ganho de peso quando comparados ao grupo que 

recebeu a dieta padrão. Já para a ingestão alimentar, a análise dos resultados revelou que os 

animais dos grupos com uma dieta hipercolesterolemiante tiveram uma ingestão menor que a 

dos animais do grupo que recebeu uma dieta controle.  

 No que se refere à excreção fecal, a análise dos resultados mostrou que a 

suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis promoveu um aumento significativo 

dessa excreção quando comparado aos outros grupos, os quais foram estatisticamente iguais 

entre si. 

Grupos Experimentais 

 
C H HS HAb 

Peso Incial 

(g) 
205,30 ± 9,17 205,10 ± 7,91 205,70 ± 7,33 205,80 ± 12,30 

Peso Final 

(g) 
241,80 ± 18,17 256,80 ± 20,63 257,10 ± 13,73 264,40 ± 10,10 

Ganho de Peso 

(g/42d) 
16,85 ± 7,18

b
 30,14 ± 7,77

a
 27,13 ± 7,97

a
 30,61 ± 5,16

a
 

Ingestão Alimentar 

(g/42d)
 568,60 ± 93,89

a
 395,4 ± 36,23

b,c
 326,80 ± 30,70

c
 446,10 ± 15,58

b
 

Excreção Fecal 

(g/42d) 
32,48 ± 3,14

b
 32,72 ± 3,40

b
 32,30 ± 0,96

b
 37,03 ± 1,62

a
 

TABELA IV: Crescimento corporal, ingestão alimentar e excreção fecal de grupos de animais 

alimentados com dieta padrão (C), dieta hipercolesterolemiante (H), dieta 

hipercolesterolemiante + 0,008% de Sinvastatina (HS) e dieta hipercolesterolemiante + 1% de 

A. brasiliensis (HAb). 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=6). Letras diferentes sobrescritas indicam diferença 

estatística significativa na mesma linha (p< 0,05). Ab: Agaricus brasiliensis.
  
Dados paramétricos analisados por 

análise de variância univariada (ONE WAY) e pós-teste de Bonferroni. 
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5.6 - Parâmetros relacionados à função Hepática e Renal 

 

5.6.1 - Peso dos Órgãos 

 

 Para a avaliação da função hepática, foram verificados o peso total e relativo do fígado 

e as atividades de ALT, AST e FA. Alguns parâmetros relacionados à função renal, como 

peso dos rins, níveis séricos de creatinina e ureia também foram avaliados. 

 

5.6.1.1 - Peso total e relativo do Fígado e dos Rins 

 

A Tabela V apresenta os valores do peso total e relativo do fígado e dos rins. Os pesos 

total e relativo do fígado foram influenciados pela dieta e pela adição da Sinvastatina e do 

Agaricus brasiliensis. As dietas hipercolesterolemiantes determinaram um aumento de 

aproximadamente 77% no peso do fígado, bem como um aumento de 75% no peso relativo 

deste órgão quando comparadas à controle (C).  

Já para o peso dos rins, não houve diferença estatística significativa entre os grupos, 

seja em relação ao peso total, seja em relação ao seu valor relativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grupos Experimentais 

 C H HS HAb 

Fígado 

(g) 
5,75 ± 0,99

c
 7,85 ± 0,60

b
 8,21 ± 0,50

b
 9,50 ± 0,92

a
 

PR do Fígado 

(g) 
2,37 ± 0,27

c
 3,06 ± 0,23

b,c
 3,20 ± 0,18ª

,b
 3,59 ± 0,28

a
 

Rins
†
 

(g) 
1,30/1,30/1,38 1,30/1,30/1,30 1,30/1,22/1,38 1,35/1,30/1,40 

PR dos Rins
†

 

(g) 
0,56/0,50/0,58 0,50/0,46/0,56 0,50/0,46/0,56 0,50/0,50/0,52 

TABELA V: Peso total e peso relativo (peso total do órgão / peso do animal x 100) do fígado e 

dos rins, de grupos de animais alimentados com dieta padrão (C), dieta hipercolesterolemiante 

(H), dieta hipercolesterolemiante + 0,008% de Sinvastatina (HS) e dieta hipercolesterolemiante 

+ 1% de A. brasiliensis (HAb). 

 
de grupos de animais alimentados com dieta padrão (C), dieta hipercolesterolemiante (H), dieta 

hipercolesterolemiante + Sinvastatina a 0,08% (HS) e dieta hipercolesterolemiante + A. blazei a 1% 

(HAb). 

Os dados são apresentados como média ± desvio padrão (n=6). Letras diferentes sobrescritas indicam diferença 

estatística significativa na mesma linha (p< 0,05). Ab: Agaricus brasiliensis. PR: peso relativo = (peso total do órgão / 

peso do animal) x 100.
  
Dados paramétricos analisados por análise de variância univariada (ONE WAY) e pós-teste de 

Bonferroni.
 †
 Dados analisados pelo teste não paramétrico de Kruskal-Wallis. Neste caso, os dados são apresentados 

como mediana e intervalo interquartil. 
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5.6.2 - AST, ALT e FA  

 

A Figura 16 apresenta os valores da atividade sérica de AST, ALT e FA. A dieta 

hipercolesterolemiante aumentou significativamente a atividade da alanina aminotransferase 

(FIG. 16B), sendo que a adição da Sinvastatina promoveu um aumento considerável de sua 

atividade. Por outro lado, a adição do Agaricus brasiliensis a essa dieta promoveu uma 

redução significativa em sua atividade, levando a valores próximos à normalidade. Com 

relação à atividade da Aspartato aminotransferase (FIG. 16A) e da Fosfatase alcalina (FIG. 

16C), não foi observada diferença estatística significativa entre os grupos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 16: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a atividade sérica da 

Aspartato aminotransferase (A), Alanina aminotransferase (B) e Fosfatase alcalina (C) em ratos controle e 

hipercolesterolêmicos. Os dados são expressos como média ± desvio padrão (n=6). C: grupo Controle; H: grupo 

Hipercolesterolêmico; HS: grupo Hipercolesterolêmico + 0,008% de Sinvastatina; HAb: grupo 

Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus brasiliensis. Dados paramétricos analisados por análise de variância 

univariada (ONE WAY) e pós-teste de Bonferroni. 
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5.6.3 - Ureia e Creatinina 

 

 A Figura 17 apresenta os valores da concentração sérica de ureia e creatinina. Os 

dados para a ureia mostraram uma redução significativa em seus níveis quando da adição da 

Sinvastatina e do Agaricus brasiliensis, cerca de 30% quando comparada ao grupo controle. 

 As concentrações de creatinina foram influenciadas pela dieta e pela suplementação 

com o cogumelo. As dietas hipercolesterolemiantes promoveram um aumento na 

concentração de creatinina. No entanto, uma redução foi observada quando o Agaricus 

brasiliensis foi adicionado à dieta, com o grupo HAb apresentando os menores valores 

quando comparados ao H e HS. Contudo, a maior alteração foi observada no grupo HS 

apresentando um aumento de aproximadamente 40% em relação ao C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.7 - Parâmetros relacionados ao metabolismo de lipídios 

 

5.7.1 - Lipídio Sérico, Hepático e quantidade de colesterol excretado nas Fezes 

 

Frente às características observadas sobre os componentes presentes nos cogumelos e 

sua capacidade em regular os níveis séricos de colesterol, avaliamos se a suplementação da 

FIGURA 17: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a concentração sérica de Ureia 

(A) e Creatinina
†
 (B) em ratos controle e hipercolesterolêmicos. Os dados são expressos como média ± desvio 

padrão (n=6). C: grupo Controle; H: grupo Hipercolesterolêmico; HS: grupo Hipercolesterolêmico + 0,008% de 

Sinvastatina; HAb: grupo Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus brasiliensis. Dados paramétricos analisados 

por análise de variância univariada (ONE WAY) e pós-teste de Bonferroni. 
†
Dados não paramétricos analisados 

por Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. Neste caso, os dados estão apresentados como mediana e intervalo 

interquartil. 
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dieta com o Agaricus brasiliensis manteria o padrão obtido em estudo anterior e modificaria o 

perfil sérico de lipídios em animais hipercolesterolêmicos. Para isto, o colesterol total, o 

colesterol-HDL e o colesterol não-HDL foram mensurados, conforme se observa na Tabela 

VI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise desses dados demonstra que a dieta foi eficiente em tornar os animais 

hipercolesterolêmicos. Isto se comprova na medida em que se verificou um aumento 

significativo nos níveis séricos de colesterol total e não-HDL nos animais alimentados com a 

dieta hipercolesterolemiante, aliada a uma redução de aproximadamente 74% na concentração 

do colesterol-HDL quando comparados ao grupo C. Todavia, estes elevados níveis de 

colesterol total (grupo H: 5,42 ± 0,99mmol/L) foram reduzidos quando a Sinvastatina (2,81±  

0,58mmol/L) e o A. brasiliensis (3,43 ± 0,36mmol/L) foram adicionados à dieta 

hipercolesterolemiante. Este mesmo perfil pode ser observado para a fração não-HDL do 

colesterol, onde a suplementação com a Sinvastatina e o A. brasiliensis reduziram 

significativamente a concentração dessas frações nos grupos HS (2,40 ± 0,59mmol/L) e HAb 

(2,86 ± 0,80mmol/L) quando comparado ao grupo H (5,06 ± 0,99mmol/L).  

Grupos Experimentais 

 C H HS HAb 

Colesterol Total 

(mmol/L) 
2,49  0,35

b
 5,42  0,99ª 2,81  0,58

b
 3,43  0,36

b
 

Colesterol não HDL 

(mmol/L)
†
 

0,92/0,63/1,25
c
 4,63/4,30/6,14ª 2,71/1,77/2,82

b
 2,92/2,02/3,60

b
 

Colesterol HDL 

(mmol/L) 
1,52  0,53ª 0,39  0,08

b
 0,41  0,19

b
 0,57  0,16

b
 

CT FÍGADO  

(mg colesterol/g fígado) 
2,55  0,19

b
 60,54  4,03

a
 53,83  11,87ª 57,60  8,84

a
 

CT FEZES  

(mg colesterol/g fezes) 
2,720,70

c
 45,943,90

b
 50,074,06

b
 66,917,33

a
 

TABELA VI: Concentração sérica do colesterol total, colesterol não-HDL, colesterol HDL e 

quantidade de colesterol no Fígado e excretado nas Fezes de grupos de animais alimentados 

com dieta padrão (C), dieta hipercolesterolemiante (H), dieta hipercolesterolemiante + 

0,008% de Sinvastatina (HS) e dieta hipercolesterolemiante + 1% de A.  brasiliensis (HAb). 

* Os dados são apresentados como media ± desvio padrão (n = 6). Letras diferentes sobrescritas indicam 

diferença estatística significativa na mesma linha (p < 0,05). Dados paramétricos analisados por análise de 

variância univariada (ONE WAY) e pós-teste de Bonferroni. 
†
 Dados analisados pelo teste não paramétrico de 

Kruskal-Wallis. Neste caso, os dados são apresentados como mediana e intervalo interquartil. CT: Colesterol 

total. HDL: Lipoproteína de alta densidade. Colesterol não HDL = (Colesterol Total) – (HDL colesterol). Ab = 

Agaricus brasiliensis.  
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Já a análise dos dados relacionados à fração HDL demonstra que os animais 

submetidos a uma dieta hipercolesterolemiante, H, HS e HAb, apresentaram os menores 

níveis para esse parâmetro quando comparados ao grupo que recebeu a dieta controle.  

Com relação ao conteúdo hepático de colesterol, podemos observar um aumento 

significativo deste conteúdo nos grupos de animais alimentados com a dieta 

hipercolesterolemiante. 

A adição do Agaricus brasiliensis à dieta promoveu um aumento significativo na 

quantidade de colesterol total excretado nas fezes quando comparado ao grupo controle e aos 

demais grupos submetidos à dieta hipercolesterolemiante (H e HS). Esse aumento foi de cerca 

de  46% quando comparado ao grupo H. 

 

5.7.2 - Atividade sérica da Paraoxonase (Arilesterase e Paraoxonásica)  

 

A Figura 18 apresenta os valores das atividades arilesterase e paraoxonásica da PON. 

A dieta hipercolesterolemiante reduziu a atividade arilesterásica e paraoxonásica da PON em 

comparação à dieta controle. Contudo, observamos um aumento da atividade paraoxonásica 

dessa enzima quando o Agaricus brasiliensis foi adicionado à dieta (FIG. 18B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 18: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a atividade sérica da 

Paraoxonase – Atividade Arilesterásica (A) e Atividade Paraoxonásica (B) em ratos controle e 

hipercolesterolêmicos. Os dados são expressos como média ± desvio padrão (n=6). C: grupo Controle; H: 

grupo Hipercolesterolêmico; HS: grupo Hipercolesterolêmico + 0,008% de Sinvastatina; HAb: grupo 

Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus brasiliensis. Dados paramétricos analisados por análise de variância 

univariada (ONE WAY) e pós-teste de Bonferroni. 
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5.7.3 - Níveis séricos de Triacilgliceróis e Atividade da Lipase 

 

 A Figura 19A mostra uma redução nos níveis de triacilgliceróis promovida pela dieta 

hipercolesterolemiante. No entanto, um aumento nestes níveis é observado pela adição da 

Sinvastatina e do Agaricus brasiliensis. Com relação à atividade da lipase, observamos uma 

elevação desta atividade pela administração da dieta hipercolesterolemiante, como pode ser 

visto na Figura 19B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.4 – Análise Histológica do Fígado 

 

Lâminas do tecido hepático coradas pelo método da Hematoxilina e Eosina (H&E) 

foram utilizadas para análise histopatológica.  

Os cortes histológicos do fígado corados por H&E mostraram que o grupo Controle 

apresentou aspecto histológico compatível com a normalidade do órgão como pode ser visto 

na Figura 20A. Já os grupos hipercolesterlêmico (FIG. 20B) e Hipercolesterolêmico + 

Agaricus brasiliensis (FIG. 20C) mostraram presença moderada de hepatócitos apresentando 

esteatose macrovesicular e intensa presença de esteatose microvesivular. Por outro lado, o 

grupo hipercolesterolêmico + Sinvastatina (FIG. 20D) apresentou presença moderada a 

FIGURA 19: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a concentração sérica de 

Triacilgliceróis (A) e sobre a atividade sérica da Lipase (B) em ratos controle e hipercolesterolêmicos. Os dados 

são expressos como média ± desvio padrão (n=6). C: grupo Controle; H: grupo Hipercolesterolêmico; HS: grupo 

Hipercolesterolêmico + 0,008% de Sinvastatina; HAb: grupo Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus brasiliensis. 

Dados paramétricos analisados por análise de variância univariada (ONE WAY) e pós-teste de Bonferroni. 
†
 Dados 

não paramétricos analisados por Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. 
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intensa de esteatose microvesicular, seguida por discreta presença de hepatócitos em esteatose 

macrovesicular. 
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FIGURA 20: Fotomicrografias representativas de cortes histológicos de fígado corados pela Hematoxilina e 

Eosina. Cabeça de seta: Esteatose macrovesicular; Seta: Esteatose microvesivular. C: grupo Controle (A); H: 

Grupo Hipercolesterolêmico (B); HAb: grupo Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus brasiliensis(C); HS: 

grupo Hipercolesterolêmico + 0,008% de Sinvastatina (D). Presença de esteatose: 0, nenhum; 1, 10%; 2, 10 a 

33%; 3, 33 a 66% e 4, >66%. Letras diferentes sobrescritas indicam diferença estatística significativa entre as 

colunas (p < 0,0001). Dados analisados pelo teste do Qui-quadrado.  Barra = 50 micrômetros. 
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5.7.5 - Expressão de genes relacionados ao metabolismo do colesterol 

 

5.7.5.1 - Genes relacionados à Síntese e Captação de Colesterol 

 

Após confirmarmos o efeito hipocolesterolemiante do Agaricus brasiliensis e o efeito 

da adição da Sinvastatina sobre os níveis de colesterol, os genes relacionados às várias etapas 

envolvidas na homeostase do colesterol foram avaliados.  

Em um primeiro momento, analisamos a expressão gênica das SREBP-2, da HMG-

CoA redutase e do receptor de LDL. Não foram observadas alterações para os níveis de 

expressão das SREBPs como pode ser verificado na Figura 21A. A dieta 

hipercolesterolemiante, como esperado, promoveu uma redução significativa na expressão da 

HMG-CoA redutase. A adição da Sinvastatina também reduziu a expressão desta enzima. 

Contudo, o grupo HAb apresentou valores similares aos animais do grupo C (FIG. 21B). Com 

relação à expressão dos receptores de LDL, um aumento de cerca de 2 vezes nos níveis do 

RNAm desses receptores foi observado quando da adição do Agaricus brasiliensis à dieta 

hipercolesterolemiante (FIG. 21C). 

Dados os resultados obtidos a partir dos níveis de expressão do receptor de LDL, 

foram investigados os níveis da Apolipoproteína B100. Com relação à expressão da ApoB100, 

um aumento significativo foi observado para os níveis de RNAm desta lipoproteína no grupo 

de animais alimentados com a dieta hipercolesterolemiante. Em contrapartida, tanto a adição 

da Sinvastatina quanto do Agaricus brasiliensis a esta dieta promoveram uma redução 

significativa em seus níveis de expressão (FIG. 21D). 
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 FIGURA 21: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a expressão gênica de SREBP-2, HMG-

CoA redutase, receptor de LDL e ApoB100 em ratos controle e hipercolesterolêmicos. Os dados são expressos como mediana 

e intervalo interquartil (n=6). C: grupo Controle; H: grupo Hipercolesterolêmico; HS: grupo Hipercolesterolêmico + 0,008% 

de Sinvastatina; HAb: grupo Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus brasiliensis. (A): SREBP-2: Proteínas de ligação aos 

elementos reguladores de esterol 2; (B): HMG-CoA redutase; (C): LDL R: receptor de LDL; (D): ApoB100: apolipoproteína 

B100 
†
 Dados não paramétricos analisados por Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. * p< 0,05; ** p< 0,01 em relação ao 

grupo C.
 #
 p< 0,05; 

## 
p<0,01 em relação ao grupo H; 

(+)
 p<0,05 em relação ao grupo HS. 
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 5.7.5.2 - Genes relacionados ao Catabolismo/Excreção de Colesterol 

 

Os níveis do RNAm do receptor LXR foram significativamente alterados pela 

adição do Agaricus brasiliensis à dieta hipercolesterolemiante, com os grupos C, H e HS 

estatisticamente iguais entre si (FIG. 22A). Este mesmo perfil foi observado para os 

transportadores ABCG5 e ABCG8, embora o nível de grandeza desta alteração tenha sido 

significativamente menor do que a observada para a expressão do receptor LXR (FIG. 22B 

e 22C).  
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FIGURA 22: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a expressão gênica de LXR, 

ABCG5 e ABCG8 em ratos controle e hipercolesterolêmicos. Os dados são expressos como mediana e intervalo 

interquartil (n=6). C: grupo Controle; H: grupo Hipercolesterolêmico; HS: grupo Hipercolesterolêmico + 0,008% 

de Sinvastatina; HAb: grupo Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus brasiliensis. (A): LXR: receptor X hepático; 

(B): ABCG5: ATP-binding cassette subfamily G5 transportes; (C): ABCG8: ATP-binding cassette subfamily G8 

transportes; 
†
 Dados não paramétricos analisados por Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. * p< 0,05; ** p< 0,01 

em relação ao grupo C; 
 #
 p< 0,05 em relação ao grupo H. 
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A dieta hipercolesterolemiante promoveu um aumento significativo nos níveis de 

RNAm da enzima CYP7A1 em relação ao controle. Tanto a adição da Sinvastatina quanto 

a suplementação com o Agaricus brasiliensis à dieta hipercolesterolemiante aumentaram 

significativamente os níveis de expressão desta enzima quando comparados ao grupo C 

(cerca de 3 e 6 vezes, respectivamente) (FIG. 22.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

5.7.5.3 - Gene relacionado ao Transporte Reverso do Colesterol 

 

A adição da Sinvastatina e a suplementação com o Agaricus brasiliensis à dieta 

hipercolesterolemiante promoveram um aumento significativo na expressão dos receptores 

SR-BI quando comparados aos animais do grupo C. O aumento observado nos níveis de 

RNAm destes receptores foi de cerca de 4 e 3,5 vezes, respectivamente (FIG. 23). 

 

 

 

 

 

FIGURA 22.1: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a expressão gênica da 

CYP7A1 em ratos controle e hipercolesterolêmicos. Os dados são expressos como mediana e intervalo 

interquartil (n=6). C: grupo Controle; H: grupo Hipercolesterolêmico; HS: grupo Hipercolesterolêmico + 

0,008% de Sinvastatina; HAb: grupo Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus brasiliensis. CYP7A1: 

colesterol-7-α-hidroxilase. 
†
 Dados não paramétricos analisados por Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. * 

p< 0,05; ** p< 0,01 em relação ao grupo C. 
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5.7.5.4 - RNAm dos Receptores ativados por proliferadores de peroxissomos alfa 

 

A dieta hipercolesterolemiante promoveu aumento significativo na expressão dos 

PPAR-α. A suplementação desta dieta com o Agaricus brasiliensis potencializou este 

aumento, ao passo que a adição da Sinvastatina foi semelhante ao observado para os 

animais do grupo controle (FIG. 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 23: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a expressão gênica do SR-

BI em ratos controle e hipercolesterolêmicos. Os dados são expressos como mediana e intervalo interquartil 

(n=6). C: grupo Controle; H: grupo Hipercolesterolêmico; HS: grupo Hipercolesterolêmico + 0,008% de 

Sinvastatina; HAb: grupo Hipercolesterolêmico + 1% do Agaricus brasiliensis. SR-BI: receptor scavenger 

classe B tipo I. 
†
 Dados não paramétricos analisados por Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. * p< 0,05; ** p< 

0,01 em relação ao grupo C. 
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FIGURA 24: Efeito da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis sobre a expressão gênica do PPAR-α em 

ratos controle e hipercolesterolêmicos. Os dados são expressos como mediana e intervalo interquartil (n=6). C: grupo 

Controle; H: grupo Hipercolesterolêmico; HS: grupo Hipercolesterolêmico + 0,008% de Sinvastatina; HAb: grupo 

Hipercolesterolêmico + 1% de Agaricus blazei. PPAR-α: receptores ativados por proliferadores de peroxissomos.
   †

 

Dados não paramétricos analisados por Kruskal-Wallis e pós-teste de Dunns. * p< 0,05; ** p< 0,01 em relação ao 

grupo C. 
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6. DISCUSSÃO 

 
A discussão está estruturada de modo a atender aos objetivos propostos neste estudo, 

que consistem na caracterização in vitro do Agaricus brasiliensis e nos possíveis efeitos 

biológicos decorrentes de sua suplementação à dieta hipercolesterolemiante.  

 

CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA do Agaricus brasiliensis 

 

Em geral, cogumelos comestíveis consistem em alimentos de alto valor nutricional. 

Todavia, informações a respeito da composição destes fungos são essenciais para avaliar sua 

qualidade, uma vez que diferentes espécies e técnicas de cultivo podem influenciar 

diretamente na composição dos cogumelos. 

 A avaliação feita na espécie utilizada neste estudo mostrou que o mesmo consiste em 

um alimento com considerável valor nutricional. Os valores relacionados à umidade (9,37%) 

e ao conteúdo em cinzas (6,5%) assemelham-se aos encontrados na literatura, seja para a 

espécie em questão, seja para outras espécies como Lentinus edodes e cogumelos do gênero 

Pleurotus (REIS et al., 2012). Em geral, o conteúdo em cinzas nos cogumelos é igual ou 

superior ao encontrado para algumas espécies vegetais. Cogumelos, na maioria das vezes, 

apresentam um elevado conteúdo em fósforo e potássio e um teor relativamente significativo 

em magnésio (KALAČ, 2009). Contudo, a biodisponibilidade destes nutrientes ainda carece 

de estudos.  

O Agaricus brasiliensis mostrou-se como uma importante fonte de proteínas. O valor 

apresentado é superior aos valores normalmente encontrados para espécies como Agaricus 

bisporus (14,1%), Lentinus edodes (4,5%), Pleurotus ostreatus e Pleurotus eyngii (7 e 11%, 

respectivamente), ficando atrás somente do Pleurotus giganteus (37,4%) (KALAČ, 2013; 

PHAN et al., 2012; REIS et al., 2012). Sabe-se, contudo, que a qualidade nutricional dos 

cogumelos pode variar em função da espécie (FURLANI & GODOY, 2007), dos substratos 

de cultivo e das condições ambientais (FAN et al., 2007; SILVA et al., 2007) assim como em 

função de linhagens diferentes de uma mesma espécie (TORO et al., 2006). Além disso, as 

diferenças observadas com relação a estes valores precisam ser consideradas em função do 

fator de correção utilizado para se determinar o teor de proteína a partir do conteúdo de 

nitrogênio orgânico. Em nosso trabalho foi utilizado o fator de 4,38. Este fator assume que 

apenas 70% dos compostos nitrogenados existentes no cogumelo sejam digeríveis pelo 

organismo humano (BREENE, 1990). Até algum tempo atrás, muitos estudos assumiam o 
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fator de 6,25 – utilizado para a maioria dos alimentos – ou não mencionavam o fator utilizado, 

valores estes que variavam de 30 a 45%, aproximadamente (CELSO apud EIRA, 2003; 

OLIVEIRA et al., 1999; PEDROSO & TAMAI, 2001). Este fator (6,25), por sua vez, 

considera que as proteínas contêm um teor de 16% de nitrogênio e que são totalmente 

digeríveis. Assumindo este fator, os valores podem ser superestimados, já que os cogumelos, 

em suas paredes celulares, possuem componentes nitrogenados não proteicos como a quitina.  

Ao avaliarmos o conteúdo em proteínas de outras formas de comercialização do 

Agaricus brasiliensis (desidratado inteiro, em pó e em cápsula), observamos que estes valores 

variaram de 18 a 25%. Carneiro e colaboradores (2013) encontraram um teor de 31,3%, ao 

avaliarem a composição centesimal do Agaricus brasiliensis em cápsulas. Estes autores 

utilizaram o mesmo fator de correção utilizado em nosso estudo. Tais resultados reforçam a 

importância da avaliação de sua composição, principalmente ao considerá-lo em estudos que 

o preconizam como um alimento funcional em potencial. 

 Em geral, os cogumelos comestíveis apresentam um baixo conteúdo em lipídios, na 

maioria das vezes uma quantidade inferior a 5% de seu peso seco. O ácido linoleico e o ácido 

oleico consistem nos ácidos graxos encontrados em maior concentração nestes alimentos. Em 

espécies silvestres, a fosfatidilcolina parece ser o fosfolipídio presente em maior quantidade 

(BARROS et al., 2008; DÍES & ALVAREZ, 2001; KAVISHREE et al., 2008). O conteúdo 

em lipídios totais encontrados em nosso estudo (1,91%) é similar ao relatado por outros 

autores, tanto para esta espécie de cogumelo, quanto para outras espécies como Lentinus 

edodes e as espécies do gênero Pleurotus (CARNEIRO et al., 2013; KALAČ, 2013; 

OLIVEIRA et al., 1999; REIS et al., 2012). E, de fato, a análise fitoquímica do Agaricus 

brasiliensis revelou a presença de alguns ácidos graxos, em sua maioria, propostos como 

ácidos graxos insaturados. Ao contrário do observado para os teores de proteínas, sendo estes 

influenciados diretamente por inúmeros fatores, o conteúdo em lipídios parece sofrer 

alterações menores. O valor encontrado para lipídios neste estudo (1,91%), como esperado, 

foi similar ao encontrado anteriormente por nosso grupo (1,22%), com esta mesma espécie e 

sob as mesmas condições (de cultivo, de armazenamento e análise) (MIRANDA et al., 2014).  

 Com relação ao conteúdo total em carboidratos, tanto para os digeríveis quanto para os 

não digeríveis, observamos variações que ficaram entre 35 a 80% do peso seco (KALAČ, 

2013; MAU et al., 2001; OLIVEIRA et al., 1999; REIS et al., 2012). Seguidos da umidade, 

os carboidratos são os constituintes que estão em maiores quantidades nos cogumelos. Na 

maioria dos trabalhos descritos na literatura, o teor de carboidratos em cogumelos é calculado 
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por diferença. Em nosso estudo, encontramos um teor de 37,45% para esse nutriente. Este 

valor é similar ao encontrado por nosso grupo anteriormente para esta mesma espécie (39%) 

(MIRANDA et al., 2014), no entanto, menor do que o observado em outras espécies, onde os 

valores ficaram em torno de 60 a 80% (VALVERDE et al., 2015).  

Ainda em relação à composição em açúcares, a análise fitoquímica realizada por 

HPLC identificou a presença do manitol no Agaricus brasiliensis. Este dado corrobora o 

encontrado na literatura, onde polióis como glicose, trealose, manitol e arabinitol consistem 

nos açúcares encontrados em maiores concentrações nos corpos de frutificação de cogumelos 

comestíveis (BARROS et al., 2008; CAI et al., 2013; MARTINS, REIS & FERREIRA, 

2012).  

Grandes variações também são encontradas quando os teores de fibra são analisados. 

Estas variações podem ser explicadas, em parte, pelas inúmeras metodologias utilizadas. Em 

nosso trabalho utilizamos o método enzimático-gravimétrico. Por este método, são 

determinadas as frações solúveis e insolúveis da fibra alimentar. O valor encontrado foi de 

3,64% e 20,41%, respectivamente. Em trabalho anterior encontramos cerca 39,93% de fibra. 

A metodologia adotada neste trabalho foi a determinação de fibra em detergente neutro, onde 

celulose, hemicelulose e lignina são as frações determinadas. Oliveira e colaboradores (1999), 

utilizando o método de Weende encontraram 14,57% desse nutriente para a mesma espécie. 

Por este método, são determinadas as frações de celulose e lignina insolúvel. De acordo com 

Mizuno (2002), o Agaricus brasiliensis apresenta altos teores de fibras alimentares, em média 

20 a 28%, sendo principalmente formadas por β-glucanas, quitina, hemicelulose e pectina. Em 

muitos trabalhos, no entanto, o método utilizado não é mencionado. Outros, ainda, não fazem 

distinção entre carboidratos e seu conteúdo em fibras (BARROS et al., 2008; CARNEIRO et 

al., 2013).  

Como mencionado anteriormente, cogumelos podem acumular ainda uma variedade 

de metabólitos secundários, dentre os quais destacam-se os compostos fenólicos. Embora 

existam poucos estudos sobre o perfil individual dos compostos fenólicos presentes em 

cogumelos, ácido clorogênico, cafeico e homogentísico parecem estar entre os fenólicos em 

maiores concentrações nestes fungos (OKE & ASLIM, 2011). As propriedades antioxidantes 

dos compostos fenólicos desempenham um papel essencial, tanto na estabilidade dos produtos 

alimentícios como nos mecanismos de defesa antioxidante dos sistemas biológicos. Não 

obstante, a maioria dos trabalhos envolvendo cogumelos comestíveis e atividade antioxidante 

é realizada com estes fungos na forma de extratos. Soares et al. (2009), por exemplo, 
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avaliaram a atividade antioxidante e o conteúdo em fenólicos em extratos de dois estádios de 

maturação do Agaricus blazei. Os autores observaram que não houve diferença significativa 

entre os extratos. Ambos os cogumelos, seja com o píleo fechado (29,64 ± 0,91 mgEAG/g) ou  

aberto (28,82 ± 2,04 mgEAG/g) mostraram um alto teor de compostos fenólicos. Palacios et 

al. (2011), ao avaliarem a atividade antioxidante de oito espécies de cogumelos comestíveis 

(Agaricus bisporus, Boletus edulis, Calocybe gambosa, Cantharellus cibarius, Craterellus 

cornucopioides, Hygrophorus marzuolus, Lactarius deliciosus e Pleurotus ostreatus), 

observaram que o conteúdo fenólico entre os cogumelos variava de 1 a 6 mgEAG/g. Boletus 

edulis, entre estas espécies, foi  a que apresentou os maiores valores para este metabólito, 

cerca de 6 mgEAG/g. Em nosso estudo, encontramos uma quantidade significativa de 

compostos fenólicos (7,68 mgEAG/g) se comparadas aos dados descritos na literatura quando 

de sua análise como cogumelo desidratado.  

Contudo, ao contrário do observado na literatura, a análise fitoquímica do Agaricus 

brasiliensis realizada em nosso estudo por HPLC revelou um perfil diferente do que se tem 

descrito para esta e outros espécies de cogumelos. Por esta análise, um derivado do tocoferol 

(5,7-Bis(hidroxmetil)-δ-tocoferol) foi o composto identificado. Estes resultados, no entanto, 

vão de encontro aos descritos por Tsai, Tsai e Mau (2007), que encontraram uma quantidade 

significativa em tocoferol quando da análise de extratos aquosos do Agaricus brasiliensis. 

Para estes autores, a atividade antioxidante observada em seu estudo, esteve diretamente 

relacionada ao conteúdo em fenólicos, principalmente ao seu conteúdo em tocoferol. Com 

relação ao conteúdo em flavonoides, nenhum pico observado no espectro UV ou pela razão de 

massa foi associado à presença destes compostos. Embora já se tenha descrito na literatura a 

presença de flavonoides em algumas espécies de fungos como Aspergillus candidus e Phallus 

impudicus, assim como para o F. hepatica (RIBEIRO et al., 2007), animais e fungos não 

seriam capazes de produzir estes compostos (IWASHINA, 2000). Alguns autores sugerem 

que apenas plantas possuem a via biossintética envolvida na produção de flavonoides. Barros 

et al. (2009), por exemplo, ao trabalharem com 16 espécies diferentes de cogumelos 

comestíveis, encontraram quantidades significativas em compostos fenólicos, em sua maioria 

ácidos fenólicos, por  HPLC-DAD-ESI/MS, no entanto, por este método não foram detectados 

a presença de flavonoides. 

Tomando por base estas informações, a composição centesimal do Agaricus 

brasiliensis, embora tenha variado em relação a alguns nutrientes, mostrou que o mesmo 

consiste em um alimento com notável valor nutricional. Este cogumelo apresentou teores 
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significativos em proteínas e fibras, aliado ao baixo teor em lipídios. Do mesmo modo, 

mostrou-se uma importante fonte de compostos fenólicos, notadamente o tocoferol. 

 

POTENCIAL ANTIOXIDANTE do Agaricus brasiliensis 

 

Pesquisas têm apontado o Agaricus brasiliensis como uma importante fonte de 

antioxidantes naturais (OLIVEIRA et al., 2007; SOARES et al., 2009; TSAI, TSAI & MAU, 

2007). No presente estudo, observou-se um significativo efeito antioxidante por parte deste 

cogumelo. Por se tratar de um método prático, rápido e estável, a capacidade em neutralizar o 

radical DPPH tem sido o método preferencialmente utilizado, principalmente quando nos 

remetemos à análise da capacidade antioxidante em cogumelos (HELENO et al., 2010; REIS 

et al., 2012; SARIKURKCU, TEPE & YAMAC, 2008; TSAI, TSAI & MAU, 2007). 

O Agaricus brasiliensis utilizado neste estudo, quando comparado a espécies como as 

do gênero Pleurotus descritas na literatura, apresentou o maior percentual de inibição do 

radical DPPH, cerca de 93% contra 36,13% para Pleurotus ostreatus, 30,64% para P. 

ostreatus (negro), 40,75% para P. ostreatus (amarelo) e 47,39% para Pleurotus sajor-caju 

(AHMAD et al., 2014). Por outro lado, Sarikurkcu, Tepe e Yamac (2008) encontraram um 

percentual de 94% para extratos metanólicos do Boletus edulis, capacidade antioxidante esta 

melhor do que a observada para os controles positivos utilizados no estudo, BHT e α-

tocoferol.  

Contudo, sabe-se que a comparação dos resultados muitas vezes é complicada. Isto 

porque são inúmeros os métodos analíticos utilizados quando se trata da determinação da 

capacidade antioxidante. Além disso, inúmeros outros fatores podem interferir, como 

concentração do composto usado, tipo de solvente empregado na extração, assim como a 

espécie do fungo utilizada. Oke e Aslim (2011), por exemplo, mostraram que o maior 

potencial em inibir o radical DPPH ficou a cargo dos extratos aquosos de A. auricula-judae. 

Os resultados obtidos por estes autores mostraram que os extratos aquosos foram mais 

efetivos em inibir este radical do que os extratos metanólicos. Tsai, Tsai e Mau (2007) 

também observaram, ao trabalharem com extratos do Agaricus brasiliensis, que a atividade 

antioxidante observada para esta espécie, quando extraído em água quente, alcançava os 

melhores resultados, cerca de 66,3% de inibição do radical DPPH.  

Estudos têm sugerido que a atividade antioxidante observada nos cogumelos esteja 

diretamente relacionada ao seu conteúdo em compostos fenólicos. Embora se saiba que 

compostos fenólicos, individualmente, podem mostrar efeitos antioxidantes diferentes, seja 



MIRANDA, A. M.                                                                                                                                DISCUSSÃO 

 

84 

 

como resultado de sinergismo, antagonismo, co-autoxidação entre outros, nossos resultados 

sugerem que o efeito antioxidante observado para o Agaricus brasiliensis pode estar 

relacionado ao seu conteúdo em compostos fenólicos, mais especificamente ao seu conteúdo 

em tocoferol. Em estudo anterior, onde avaliamos o potencial hipocolesterolemiante e 

antioxidante do Agaricus brasiliensis in vivo, embora tenhamos encontrado uma significativa 

capacidade em reduzir os níveis séricos de colesterol, este cogumelo não exerceu efeito 

antioxidante (MIRANDA, 2011). Sabe-se, todavia, que da mesma forma que o consumo de 

compostos fenólicos pode levar a um aumento na atividade das defesas antioxidantes, os 

mesmos compostos podem não causar nenhum tipo de efeito. A natureza desses resultados 

contraditórios indica ainda que a resposta à atividade dessas defesas pode depender da origem 

do estresse oxidativo, do modelo animal utilizado, da defesa antioxidante estudada e do tipo e 

fonte do antioxidante dietético (ALIA et al., 2003; DRAGSTED et al., 2004). Nesse sentido, 

se considerarmos essa espécie como uma importante fonte de compostos fenólicos, 

principalmente em relação ao seu conteúdo em tocoferóis, como sugerido anteriormente por 

Tsai, Tsai e Mau (2007) e confirmado neste estudo, essa pode ser, pelo menos em parte, uma 

possível explicação para a ausência do efeito antioxidante observado para o A. brasiliensis 

quando de sua administração in vivo. Os resultados obtidos neste estudo mostram que o A. 

brasiliensis é uma fonte de antioxidantes, mas a observação de seus efeitos depende de 

variáveis como as descritas acima.  

 

Agaricus brasiliensis: FONTE DE INIBIDORES DA ENZIMA HMG-COA REDUTASE 

 

 Os inibidores da HMG-CoA redutase (estatinas) consistem na classe de 

medicamentos mais eficazes e práticos prescritos para reduzir as concentrações do colesterol 

LDL. Todavia, tem se observado um aumento na procura por novas terapias, focadas tanto na 

prevenção destes aumentos, como na redução dos efeitos colaterais provenientes do uso 

prolongado destes inibidores. Alguns compostos naturais, encontrados normalmente nos 

alimentos, têm sido considerados por possuírem propriedades farmacológicas e terapêuticas. 

Estes compostos, além de apresentarem um significativo potencial antioxidante, parecem 

atuar diretamente sobre o metabolismo do colesterol (CHEN et al., 2011; 

CHINAPONGTITIWAT et al., 2013). 

Estudos in vivo vêm demonstrando o potencial que algumas espécies de cogumelos 

possuem em reduzir os níveis séricos de colesterol. Espécies como Agaricus bisporus 
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(JEONG et al., 2010), Ganoderma lucidum (BERGER et al., 2004), espécies do gênero 

Pleurotus (BOBEK & GALBAVY, 1999; SCHNEIDER et al., 2011) entre outras já 

mencionadas anteriormente, têm sido relacionadas a um significativo efeito 

hipocolesterolemiante. Inúmeros mecanismos têm sido propostos para tentar explicar este 

efeito. Sabe-se ainda, que algumas espécies, como o Pleurotus ostreatus possuem em sua 

composição a lovastatina, substância capaz de atuar diretamente sobre a enzima HMG-CoA 

redutase (enzima chave no metabolismo do colesterol) (GUNDE-CIMERMAN, 

PLEMENITAŠ & CIMERMAN, 1995). Contudo, estes dados ainda são conflitantes. 

Schneider et al. (2011) e Gil-Ramirez et al. (2011) não encontraram níveis detectáveis de 

lovastatina ao trabalhar com esta espécie de cogumelo, embora tenham observado uma 

inibição significativa na atividade da HMG-Coa redutase. Ademais, não se tem documentado 

na literatura se o Agaricus brasiliensis teria em sua composição compostos capazes de atuar 

como inibidores da HMG-CoA redutase. 

Em nosso estudo, o maior percentual de inibição da enzima foi observado para o 

extrato hidroalcóolico do Agaricus brasiliensis (aproximadamente 77%). Estes dados 

contrariam a literatura, na medida em que a maior concentração de inibidores da HMG-CoA 

redutase tem sido observada quando de sua análise em extratos aquosos ou hidrometanólicos. 

Extratos metanólicos, por sua vez, parecem não conter estes inibidores, pelo menos não em 

quantidades significativas e/ou detectáveis (GIL-RAMÍREZ et al., 2011). Os resultados 

obtidos para o extrato metanólico do Agaricus brasiliensis corroboram a literatura. Em nosso 

estudo, este extrato apresentou o menor potencial em atuar como fonte de inibidores da HMG-

CoA redutase (cerca de 11%). Gil-Ramírez e colaboradores (2014), ao avaliarem a capacidade 

de algumas espécies de cogumelos em atuarem como fonte de inibidores da HMG-CoA 

redutase, mostrou que o extrato aquoso do Agaricus blazei apresentou uma baixa capacidade 

em inibir a atividade da enzima, percentual este inferior a 10%. Já os extratos aquosos 

preparados a partir das espécies Lentinus edodes e Pleurotus ostreatus parecem ter afetado 

significativamente a atividade desta enzima (cerca de 76 e 60%, respectivamente). Em nosso 

estudo, o extrato aquoso foi capaz de inibir cerca de 30% desta atividade.  

Parâmetros ambientais (condições de cultivo, solo, clima entre outros), normalmente 

relacionados à presença/ausência de muitos compostos presentes nos cogumelos, parecem não 

ter influência com relação à presença e atividade destes inibidores. Contudo, a atividade dos 

inibidores da HMG-CoA redutase parece ser eliminada a temperaturas onde a desnaturação 

típica da proteína acontece, sugerindo que os mesmos possam compartilhar uma natureza 
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química semelhante à enzima, incluindo desta forma, uma parte da proteína em sua estrutura. 

Alguns estudos têm sugerido, ainda, que estes inibidores possam ser proteoglucanos (GIL-

RAMÍREZ et al., 2014). 

Conhecer as características e o potencial que os alimentos apresentam frente a 

determinadas situações é importante antes de classificá-los como um potencial terapêutico. Os 

resultados obtidos para o extrato hidroalcoólico do Agaricus brasiliensis são sugestivos de 

que o mesmo possa ser utilizado como uma fonte de inibidores da HMG-CoA redutase.  

Estes resultados, tomados em conjunto com os demais, sobre suas características 

nutricionais ou sobre seu potencial antioxidante, colocam o A. brasiliensis em uma posição de 

destaque como um alimento funcional em potencial, fazendo-se necessários estudos que 

comprovem suas atividades biológicas.  

 

Agaricus brasiliensis: PERFIL NUTRICIONAL DOS ANIMAIS 

  

 Nas últimas décadas, o número de estudos sobre os efeitos do Agaricus brasiliensis 

sobre a saúde tem aumentado significativamente (JI et al., 2014; KIM et al., 2005; LIMA et 

al., 2012; LIN et al., 2012; SONG et al., 2012). O Agaricus brasiliensis vem sendo utilizado 

como paliativo em muitos tratamentos medicamentosos. Para alguns autores, sua 

suplementação à dieta tem promovido uma melhora significativa no estado nutricional dos 

pacientes, principalmente nos tratamentos relacionados ao câncer (AHN et al., 2004; EIRA, 

2003; WANG, FU & HAN, 2013). No entanto, em alguns casos, a suplementação do 

Agaricus brasiliensis à dieta ou a sua utilização como auxiliar no tratamento de algumas 

patologias parece não surtir qualquer efeito. Neste sentido, estudos têm enfatizado a 

necessidade de uma avaliação criteriosa sobre sua utilização, tanto no que se refere à forma 

como o mesmo será administrado, ao período da doença em que será inserido, quanto em 

relação ao tipo de doença propriamente dita (GONÇALVES et al., 2012; LIMA et al., 2012; 

MUKAI et al., 2006). Sendo assim, torna-se essencial verificar quais seriam os efeitos do 

consumo do Agaricus brasiliensis utilizado neste estudo sobre os parâmetros biométricos e 

bioquímicos dos animais. 

 Os dados referentes à ingestão alimentar em nosso estudo mostraram que os animais 

dos grupos alimentados com a dieta hipercolesterolemiante apresentaram a menor ingestão 

quando comparados aos animais do grupo controle. No entanto, o grupo que teve sua dieta 

suplementada com o Agaricus brasiliensis apresentou uma ingestão maior do que a observada 

para os demais grupos, H e HS. Este mesmo perfil foi observado anteriormente por nosso 
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grupo ao iniciar os estudos sobre o Agaricus brasiliensis. Esta maior ingestão, no entanto, não 

refletiu em maior ganho de peso por parte deste grupo. Tais resultados corroboram os 

encontrados por nosso grupo em estudo anterior (MIRANDA et al., 2014). Sabe-se que 

quando a dieta é diluída com fibra, por exemplo, ocorre um aumento no consumo alimentar 

por parte do rato, a fim de compensar esta diluição proporcionada pelo maior conteúdo deste 

nutriente (MENAKER & NAVIA, 1973). Outros estudos também têm demonstrado um 

aumento significativo no consumo alimentar decorrente de um maior aporte no conteúdo em 

fibras na dieta (MATOS et al., 2005; SOUZA et al., 2012). Em nosso estudo, um teor 

significativo de fibra foi encontrado para o Agaricus brasiliensis. Este maior conteúdo em 

fibra pode estar relacionado também à maior excreção fecal observada para o grupo que teve 

sua dieta suplementada com o Agaricus brasiliensis. Entretanto, o fato de o cogumelo ter sido 

utilizado como alimento e não somente como uma fonte de fibras deve ser levado em 

consideração. Além do mais, é preciso considerar a possível presença de fatores 

antinutricionais no Agaricus brasiliensis, fato ainda pouco esclarecido pela literatura, bem 

como o seu alto conteúdo em fibras. Isto é importante, na medida em que a avaliação das 

possíveis interferências no processo de digestão e absorção dos alimentos que contém teores 

significativos de fibras indica a possibilidade de interações entre si e com os fatores 

antinutricionais, reduzindo, assim, sua biodisponibilidade. A quitina, por exemplo, um 

componente estrutural presente em quantidades significativas na parede celular dos fungos, ao 

mesmo tempo em que desempenha um importante papel como constituinte das fibras, é 

conhecida por reduzir a digestibilidade desses alimentos (KALAČ, 2009).  

Se por um lado verifica-se um aumento no consumo de cogumelos – advindo do 

crescimento no mercado de alimentos funcionais – por outro, esse maior consumo tem 

refletido em um crescimento de novos tipos de intoxicações decorrentes da ingestão 

prolongada desses fungos. Como ressaltam Nieminen et al. (2009), as doses e o período de 

tempo normalmente requeridos para que os cogumelos exerçam seus efeitos benéficos podem 

também estar associados ao surgimento de resultados indesejáveis, como por exemplo, efeitos 

hepatotóxicos ou sobrecarga renal. Entretanto, efeito hepatoprotetor também tem sido 

atribuído a estes alimentos (AL-DBASS, AL-DAIHAN & BHAT, 2012; HSU et al., 2008; 

YAMANAKA et al., 2014).   

Em nosso estudo, tanto a administração da dieta hipercolesterolemiante, quanto sua 

suplementação com a Sinvastatina promoveram um aumento significativo em alguns dos 

parâmetros relacionados à função hepática e à função renal. A dieta hipercolesterolemiante 
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promoveu um aumento significativo na atividade da ALT e a adição da Sinvastatina a esta 

dieta parece ter potencializado a atividade desta enzima. Embora controvérsias a respeito 

ainda permaneçam em questão, alguns estudos têm sugerido que a utilização prolongada das 

estatinas possa estar diretamente relacionada ao aparecimento de efeitos indesejáveis, dentre 

eles a hepatoxicidade. Tais efeitos, no entanto, estariam, na maioria das vezes, diretamente 

relacionados à dose utilizada. Pek e colaboradores (2015), por exemplo, ao utilizarem 

microRNAs como biomarcadores em pacientes em uso de Sinvastatina e ubiquinol, 

encontraram que 20mg/kg/dia desta estatina não apresentou risco de hepatoxicidade 

significativa.  

Sabe-se que um aumento na atividade das aminotransferases, com consequente 

extravasamento destas enzimas para a corrente sanguínea, está intimamente relacionado a um 

significativo prejuízo celular. Sendo assim, uma redução na atividade destas enzimas poderia 

estar relacionada à prevenção no prejuízo oxidativo por detoxificar as espécies reativas de 

oxigênio reduzindo, desta forma, o estresse a que estas células são submetidas. Alam e 

colaboradores (2011), ao suplementarem a dieta hipercolesterolemiante de ratos Sprague-

Dawley com 5% do cogumelo Pleurotus eryngii, observaram uma redução significativa na 

atividade sérica da alanina aminotransferase, concomitante a uma melhora significativa no 

perfil lipídico dos animais. Da mesma forma, a adição de 5% do Lentinus edodes à dieta 

hipercolesterolemiante administrada a ratas Sprague-Dawley, além de exercer expressivo 

efeito hipocolesterolemiante, promoveu uma redução significativa na atividade das 

aminotransferases (YOON et al., 2011). 

Do mesmo modo, uma redução significativa na atividade da ALT foi observada nos 

grupos que tiveram suas dietas acrescidas de Agaricus brasiliensis. Este mesmo perfil foi 

observado para os níveis séricos de creatinina. Contrariando estes resultados, em trabalho 

anterior, a adição de 1% do Agaricus brasiliensis à dieta hipercolesterolemiante promoveu um 

aumento significativo nos níveis séricos de creatinina. Contudo, a análise histológica do 

tecido renal não mostrou qualquer dano provocado pela administração deste cogumelo, assim 

como não foram observadas alterações no tecido hepático quando da suplementação da dieta 

com o Agaricus brasiliensis, alterações estas que ficaram a cargo somente da dieta 

hipercolesterolemiante (MIRANDA et al., 2014). Perfil semelhante foi observado neste 

estudo, uma vez que tanto a dieta hipercolesterolemiante como a dieta acrescida do Agaricus 

brasiliensis apresentaram intensa presença de esteatose microvesicular. A adição do Agaricus 
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brasiliensis à dieta hipercolesterolemiante esteve relacionada a uma discreta melhora no 

quadro de esteatose macrovesicular. 

Embora a alteração nos níveis das aminotransferases seja considerada um efeito 

colateral comum durante o tratamento com as estatinas, outros estudos têm demonstrado que 

nem sempre estas alterações estão, de fato, associadas a prejuízos hepáticos. Dongiovanni et 

al. (2015) observaram que pacientes tratados com estatinas tiveram uma redução de 48-91% 

em seu quadro de esteatose. As proteínas de ligação aos elementos reguladores de esterol 

(SREBP1C), fator de transcrição envolvido na síntese dos triacilgliceróis e de outros genes 

relacionados à síntese de lipídios mostraram uma down-regulation pelo uso das estatinas. 

Além disso, para os autores, o uso de estatinas pode estar diretamente ligado à melhora no 

quadro de NASH por reduzir os níveis de colesterol livre ou mesmo por exercer uma 

atividade anti-inflamatória direta. 

A análise histológica do tecido hepático revelou que a suplementação de Sinvastatina à 

dieta promoveu uma melhora significativa no quadro da esteatose quando comparado à dieta 

hipercolesterolemiante. Animais do grupo HS apresentaram esteatose microvesicular de 

moderada a intensa, com discreta presença de hepatócitos em esteatose macrovesicular. Por 

outro lado, os animais do grupo H apresentaram esteatose microvesivular intensa e uma 

presença moderada de hepatócitos com esteatose macrovesicular. 

 

Agaricus brasiliensis e seu efeito sobre o METABOLISMO DO COLESTEROL 

 

A homeostase do colesterol é mantida por um complexo mecanismo onde biossíntese, 

captação e excreção são finamente regulados. O organismo é responsável por sintetizar, 

diariamente, cerca de 1500mg de colesterol, enquanto a dieta responde por apenas 300-600mg 

deste esterol (CHEN et al., 2011). Redução na síntese de colesterol tem sido preconizada 

como o caminho mais eficiente na diminuição dos níveis séricos deste metabólito. A 

biossíntese do colesterol inicia-se com duas moléculas de acetil-CoA e um caminho 

multienzimático, onde a enzima HMG-CoA redutase catalisa o passo limitante desta reação. 

Atualmente, as estatinas (Sinvastatina e Pravastatina) consistem na classe de medicamentos 

mais utilizados como inibidores desta enzima no fígado. Uma redução de cerca de 30% nos 

níveis de colesterol sérico tem sido obtida com a utilização deste medicamento. Contudo, 

efeitos colaterais, como erupções cutâneas e sintomas gastrointestinais, têm sido associados 

ao uso das estatinas (STONE et al., 2014).  
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Alguns alimentos estão intimamente relacionados a uma redução significativa nos 

níveis séricos do colesterol. Foi o que observamos em nosso estudo, em que a suplementação 

da dieta hipercolesterolemiante com o Agaricus brasiliensis promoveu alterações no 

metabolismo de lipídios. Verificou-se uma redução significativa nos níveis do colesterol 

sérico, assim como alterações na expressão dos níveis de RNAm de proteínas relacionadas ao 

metabolismo do colesterol. A Sinvastatina, utilizada neste estudo para efeito de comparação, 

também exibiu significativo efeito sobre o perfil lipídico dos animais. 

Um dos mecanismos pelos quais os cogumelos parecem atuar refere-se a uma inibição 

da atividade e/ou uma down-regulation na expressão da enzima HMG-CoA redutase, razão 

pela qual seus efeitos são, muitas vezes, comparados aos obtidos com o uso das estatinas. Em 

nosso trabalho, uma redução em relação à transcrição do gene da HMG-CoA redutase foi 

observada quando da adição da Sinvastatina à dieta. Já a expressão desta enzima no grupo que 

recebeu a dieta suplementada com o Agaricus brasiliensis foi semelhante ao nível de 

expressão obtido no grupo controle. Estudos sugerem que o efeito hipocolesterolemiante de 

algumas espécies de cogumelo pode estar associado à capacidade que algumas substâncias 

presentes nestes fungos têm em inibir a atividade da HMG-CoA redutase – enzima chave na 

biossíntese de colesterol. O Mevinolin (Lovastatina), extraído do cogumelo Pleurotus 

ostreatus, é conhecido como um potente inibidor da HMG-CoA redutase (BOBEK, 

HROMADOVÁ & OZDIN, 1995; GUNDE-CIMERMAN, PLEMENITAS & CIMERMAN, 

1993). Contudo, outros trabalhos têm sugerido que o efeito hipocolesterolemiante de alguns 

cogumelos pode não estar diretamente relacionado à colesterogênese e sim a uma depressão 

na secreção de lipoproteínas do fígado ou a um aumento na captação de colesterol pelos 

tecidos (SUGIYAMA, AKACHI & AKIHITO, 1995).  

Sabe-se que uma captação eficiente do colesterol sérico é essencial para a manutenção 

de um nível adequado deste metabólito nos tecidos ao mesmo tempo em que impede a 

hipercolesterolemia. A LDL consiste na lipoproteína responsável por carrear a maior parte do 

colesterol na corrente sanguínea, transportando-o para os tecidos que dele necessitam. A 

remoção das partículas de LDL da circulação é mediada por um processo dependente de 

receptor. Vários são os alimentos capazes de promover uma up-regulation sobre a atividade 

destes receptores, reduzindo assim, os níveis séricos de colesterol.  

Os cogumelos acumulam uma variedade de metabólitos secundários como compostos 

fenólicos, terpenos e esteroides (TURKOGLU et al., 2007). Estudos sugerem que compostos 

fenólicos podem inibir a absorção intestinal de lipídios da dieta na medida em que formam 
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complexos com essas biomoléculas, interferindo, assim, no processo de emulsificação, 

solubilização e hidrólise das micelas (BOSE et al., 2008; NAISSIDES et al., 2004). O 

consumo de compostos fenólicos pode ainda reduzir o risco de desenvolvimento de doenças 

cardiovasculares por meio de vários mecanismos. Um deles atua no metabolismo de lipídios e 

previne a hipercolesterolemia, um dos primeiros passos para o aparecimento da placa 

ateromatosa. Estes compostos promovem a redução da absorção do colesterol, ou por 

interagirem com moléculas transportadoras na borda em escova, ou por promoverem um 

aumento na excreção fecal de ácidos biliares. Tal redução na absorção conduz ao aumento nos 

níveis de mRNA do receptor de LDL no fígado, o que resulta em uma redução sérica desta 

lipoproteína (HARDIN-FANNING, 2008; LOEST et al., 2002; RAEDERSTORFF et al., 

2003). Fukushima et al. (2000), ao suplementarem a dieta de ratos com as fibras do Agaricus 

bisporus, observaram que esse cogumelo foi eficiente em reduzir os níveis séricos de 

colesterol total, colesterol não HDL e triacilgliceróis, produzindo um significativo efeito 

hipolipidêmico. Esta redução foi acompanhada por um aumento nos níveis de RNAm dos 

receptores hepáticos de LDL.  

Em nosso estudo, uma up regulation nos níveis do receptor de LDL foi observada 

quando da adição do Agaricus brasiliensis à dieta hipercolesterolemiante. Contudo, ao 

contrário do descrito na literatura, em nosso modelo experimental e na dose utilizada, a 

Sinvastatina não promoveu aumento nos níveis de expressão destes receptores. Estes dados, 

entretanto, corroboram os encontrados por Gil-Ramirez et al. (2015) e Caz et al. (2015), em 

que o efeito hipocolesterolemiante observado quando da  suplementação da dieta 

hipercolesterolemiante com Sinvastatina a camundongos C57BL/6J foi seguido por uma 

significativa down-regulation nos níveis de expressão do receptor de LDL. Por outro lado, Di 

Donna e colaboradores (2014), ao avaliarem o efeito hipocolesterolemiante de extratos de 

bergamota, encontraram uma up regulation tanto para os níveis do receptor de LDL quanto 

para a HMG-CoA redutase. No estudo, tanto a administração do extrato de bergamota quanto 

da Sinvastatina promoveram um aumento significativo na transcrição destes genes. Embora o 

extrato hidroalcoólico do Agaricus brasiliensis tenha apresentado significativo potencial em 

inibir a atividade da HMG-CoA redutase in vitro, a forma como adicionamos este cogumelo à 

dieta (em pó) parece não ter influenciado os níveis de RNAm desta enzima. Este resultado 

sugere que, de fato, a forma como o Agaricus brasiliensis é utilizado interfere diretamente em 

seus efeitos. Além disso, sabemos que os resultados obtidos in vitro, por inúmeros fatores, 

nem sempre são refletidos no modelo in vivo. Contudo, o aumento observado na transcrição 
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do gene dos receptores de LDL poderia estar, pelo menos em parte, relacionado ao efeito 

hipocolesterolemiante obtido neste estudo quando da adição do Agaricus brasiliensis à dieta.  

As proteínas de ligação aos elementos reguladores de esterol (SREBP-2) regulam a 

ativação da transcrição de LDLR e da HMG-CoA redutase (CHEN et al., 2008). Estas 

proteínas são reguladas tanto a nível transcricional pela depleção de esterol, quanto a nível 

pós-transcrional por uma cascata de clivagem proteolítica. Ratos alimentados com uma dieta 

hipercolesterolemiante geralmente apresentam redução nos níveis de SREBP-2, sugerindo um 

estado de saturação de colesterol no hepatócito. Tal situação resultaria então em uma down-

regulation da síntese de novo do colesterol com um declínio na expressão de SREBP-2. 

Curiosamente, em nosso estudo, a adição de colesterol à dieta não alterou os níveis de 

expressão de SREBP-2, ao contrário do que se observa para este fator de transcrição em 

animais tratados com dieta hipercolesterolemiante. Não houve diferença significativa entre o 

grupo C e H e este mesmo perfil foi observado para os grupos que receberam o Agaricus 

brasiliensis e a estatina. Chaves-Santoscoy e colaboradores (2014), ao estudarem os efeitos de 

extratos obtidos a partir do feijão preto sobre o perfil lipídico de camundongos C57BL/6, 

também não encontraram alteração nos níveis de RNAm deste fator de transcrição. Os autores 

atribuíram tal situação a um aumento no nível da forma madura das SREBP-2 indicando, 

assim, um aumento no processamento de sua forma precursora no Golgi. Neste sentido, 

poderíamos inferir que o mecanismo que estaria levando a alterações nos níveis tanto da 

HMG-CoA redutase quando do receptor de LDL promovidos pelo Agaricus brasiliensis seria 

independente dos níveis de SREBP-2. Alguns estudos realizados com compostos derivados de 

ervas chinesas, por exemplo, demonstraram que estes compostos não estimulariam a atividade 

da região promotora do LDLR. Em vez disso, aumentariam a expressão de LDLR, ampliando 

o tempo de meia-vida de seu RNAm (ABIDI et al., 2005).  

Outro fator de risco que tem sido relacionado às doenças cardiovasculares refere-se à 

apolipoproteína B100. Esta apolipoproteína participa ativamente da formação da lipoproteína 

VLDL. Estudos envolvendo algumas espécies de cogumelos têm se referido a um importante 

papel destes alimentos sobre um aumento no turnover da VLDL (GUILLMÓN et al., 2010; 

KHATUN et al., 2007; NEYRINCK et al., 2009). Dado o efeito positivo observado quando 

da suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis na redução dos níveis séricos das 

lipoproteínas VLDL/LDL e na promoção de um aumento expressivo nos níveis de RNAm do 

receptor de LDL, a expressão da Apo B100 também foi avaliada. A suplementação da dieta 

hipercolesterolemiante com o Agaricus brasiliensis diminuiu significativamente a expressão 
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desta apolipoproteína, sugerindo que a redução das frações aterogênicas também pode ter 

ocorrido devido a uma modificação na formação e liberação da VLDL pelo fígado. Este 

mesmo perfil foi observado quando a Sinvastatina foi adicionada à dieta. 

Para avaliar as proteínas envolvidas na eliminação do excesso de colesterol, 

investigamos a expressão da colesterol-7-- hidroxilase (CYP7A1). A oxidação do colesterol 

pela CYP7A1, a enzima limitante da síntese de ácidos biliares, é a principal via de eliminação 

do colesterol do corpo (PULLINGER et al., 2002). Alguns estudos têm sugerido que um 

aumento na excreção fecal de ácidos biliares suprimiria a reabsorção destes metabólitos no 

intestino, aumentando, assim, o catabolismo de colesterol sérico a ácidos biliares no fígado 

(CHEN, JIAO & MA, 2008; MATSUI et al., 2013). Já a eliminação de forma direta do 

colesterol na bile é controlada pelos transportadores ABCG5 e ABCG8 (CHAVEZ-

SANTOSCOY et al. 2014). A suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis promoveu 

um aumento significativo tanto na expressão dos genes da CYP7A1 quanto nos níveis dos 

transportadores ABCG5/G8. O aumento nos níveis destes transportadores foi acompanhado 

por um aumento significativo no conteúdo de colesterol excretado nas fezes e por um 

aumento nos níveis de RNAm do LXR. Estudos têm demonstrado que a expressão da 

CYP7A1 é controlada por fatores transcricionais da superfamília dos receptores nucleares. O 

LXR, cujos ligantes endógenos são os oxisterois, é conhecido por regular positivamente a 

transcrição da CYP7A1, da mesma forma que a ativação deste fator de transcrição também 

está envolvida na regulação da expressão dos transportadores ABCG5 e ABCG8.  

Entre os componentes presentes no A. brasiliensis, as β-glucanas têm recebido grande 

atenção, sendo consideradas as responsáveis pelo efeito hipocolesterolemiante deste 

cogumelo. Segundo Kim et al. (2005), por se tratar de uma fibra solúvel, as β-glucanas 

apresentam significativa importância na redução do colesterol sanguíneo e na absorção de 

glicose pelos diabéticos. As fibras solúveis realçam seu efeito hipocolesterolêmico por 

promoverem um aumento na concentração de colesterol livre liberado na bile via ativação dos 

transportadores ABCG5 e ABCG8 (RIDEOUT & FAN, 2008). Estudos realizados com o 

cogumelo comestível Grifola frondosa mostraram uma up-regulation hepática nos níveis de 

expressão dos transportadores ABCG5/G8. Tal efeito foi atribuído à presença de 

polissacarídeos como β-glucana e quitina (CHEUNG, 2013; SATO et al., 2013). Outros 

estudos, realizados in vitro têm demonstrado que o conteúdo de fibras presentes em algumas 

espécies de cogumelos possa estar diretamente ligado ao seu efeito hipocolesterolemiante. 

Isto aconteceria na medida em que componentes presentes nos cogumelos poderiam se ligar a 
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ácidos biliares favorecendo, assim, o catabolismo deste metabólito (CAZ et al., 2015; GIL-

RAMIREZ et al., 2015). A adição de 5% do Lentinus edodes à dieta hiperlipidêmica 

promoveu uma redução significativa no perfil lipídico sérico. Tal redução foi atribuída ao 

aumento expressivo nos níveis de mRNA da CYP7A1 favorecendo, desta forma, o 

catabolismo do colesterol. No entanto, este efeito tem sido atribuído à eritadenina, um 

análogo alcaloide derivado da adenosina (YANG et al., 2013). Estas alterações, no entanto, 

não foram observadas em nosso estudo quando da administração da Sinvastatina, fato que 

poderia incitar um mecanismo de regulação diferente por parte do Agaricus brasiliensis, mas 

complementar ao da estatina.  

Avaliamos ainda o PPAR-α, visto que apresenta importante função regulatória de 

genes envolvidos no metabolismo energético, sendo um alvo terapêutico para as 

dislipidemias. Embora o papel do PPAR-α sobre o metabolismo do colesterol não esteja 

totalmente esclarecido, e ainda sejam levantadas controvérsias sobre seu papel mediante o 

modelo experimental (JUNG & KIM, 2013; TAILLEUX et al., 2012), uma possível 

participação na regulação do metabolismo de HDL e, por sua vez, no transporte reverso de 

colesterol tem sido demonstrado por alguns estudos. Estes estudos mostraram que os 

tratamentos com fibrato (agonistas de PPAR) não só conduziam a uma acentuada redução nos 

níveis de triacilgliceróis séricos, como também levavam a um aumento de cerca de 5-15% nos 

níveis séricos de HDL-C, concomitante a uma modesta redução nos níveis de LDL-C. Cui e 

colaboradores (2014), ao administrarem extratos de Chrysanthemum morifolium nas doses de 

75, 150 e 300mg/kg de peso em camundongos, encontraram uma redução significativa no 

nível sérico e hepático do colesterol total. Tal efeito foi atribuído a um aumento na expressão 

do PPAR-α. Uma up-regulation sobre os níveis de mRNA da CYP7A1, favorecendo o 

catabolismo do colesterol, também foi demonstrada. Para os autores, este aumento foi 

mediado por uma via ligada ao PPAR- α. Em nosso estudo, um aumento de cerca de 2,5 vezes 

foi observado para os níveis de RNAm do PPAR-α  e cerca de 7 vezes para os níveis da 

CYP7A1 quando da suplementação do cogumelo à dieta hipercolesterolemiante. Contudo, a 

interpretação dos dados deve ser cautelosa, pois, embora estudos sobre o PPAR-α tenham 

mostrado uma redução significativa nos níveis séricos de colesterol e no acúmulo de gordura 

hepática, e recentemente uma associação com alterações no nível de expressão da CYP7A1 

tenham sido mencionados, resultados contraditórios têm sido observados em estudos 

envolvendo modelos murinos (JUNG & KIM, 2013; TAILLEUX et al., 2012).  
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Analisados em conjunto, nossos dados sugerem que os efeitos obtidos quando da 

suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis possam estar diretamente ligados ao 

clearance de colesterol. Neste sentido, os níveis de expressão do receptor SR-BI também 

foram avaliados. Este receptor, SR-BI, é um importante membro da família de receptores 

scavenger, que consistem em glicoproteínas integrais de membrana. O SR-BI é considerado 

um receptor multitarefas, na medida em que participa em vários processos do metabolismo do 

colesterol, entre eles, o transporte reverso do colesterol. SR-BI desempenha um papel 

essencial na homeostase do colesterol por sua interação com a HDL. No fígado, SR-BI 

medeia a captação seletiva de ésteres de colesterol da HDL potencializando, desta forma, o 

transporte reverso de colesterol por aumentar a excreção hepática deste esterol (HOEKSTRA, 

BERKEL & ECK, 2010; SONG et al., 2015). 

A Sinvastatina tem sido relacionada a uma significativa melhora no transporte reverso 

do colesterol em diabéticos tipo 2 com hipercolesterolemia (GUAN et al., 2008). Song e 

colaboradores (2011) encontraram uma significativa melhora no perfil aterogênico de 

camundongos ApoE
-/- 

quando da administração
 
desta estatina. Para estes autores, tal melhora 

foi atribuída ao aumento significativo observado nos níveis de expressão dos receptores SR-

BI e dos transportadores hepáticos ABCG4 e ABCG5/G8. Em nosso estudo, a adição da 

Sinvastatina à dieta não afetou os níveis dos transportadores ABCG5/G8, contudo, um 

aumento expressivo nos níveis do mRNA dos receptores SR-BI foram verificados. A 

suplementação da dieta com o Agaricus brasiliensis, por outro lado, aumentou 

significativamente os níveis destes receptores e, ao contrário do observado quando da 

administração da Sinvastatina, este aumento foi acompanhado por alterações nos níveis dos 

transportadores ABCG5/G8. 

Alguns ligantes de PPARs, como ácidos graxos poli-insaturados e fibratos, por 

exemplo, também têm sido relacionados à regulação nos níveis hepáticos do SR-BI. Em 

hamsters tratados com dietas enriquecidas com ácidos graxos poli-insaturados – um forte 

indutor de PPAR-α –, um aumento significativo nos níveis de mRNA e na expressão proteica 

do receptor SR-BI foram observados, os quais foram relacionados a uma alta transferência do 

colesterol presente na HDL para o fígado, com sua consequente redução na corrente 

sanguínea (LOPEZ & McLEAN, 2006; MALEROD et al., 2003; SPADY, KEARNEY & 

HOBBS, 1999). Por outro lado, estudos têm mostrado que a administração do fibrato pode 

estar relacionada a uma redução nos níveis hepáticos de SR-BI. Esta regulação, no entanto, 
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parece ocorrer por um mecanismo pós-transcricional (FU, KOZARSKY & BORENSZTAJN 

2003; LAN & SILVER, 2005).  

Os receptores X hepáticos também parecem estar envolvidos na regulação da 

expressão hepática do SR-BI. A ativação destes receptores por oxisterois tem sido relacionada 

a um aumento significativo na expressão do SR-BI. Esta regulação tem sido observada tanto 

em humanos como em modelos experimentais. Além disso, vale ressaltar o papel 

desempenhado pelos oxisterois na excreção de colesterol na bile e no aumento da 

disponibilidade de ácidos biliares por induzir a expressão da colesterol-7- α-hidroxilase 

(LEIVA et al., 2011). 

O receptor SR-BI parece exercer ainda um papel fisiológico importante sobre o 

metabolismo das VLDL remanescentes. Nesta perspectiva, o efeito antiaterogênico 

promovido por estes receptores, observado em algumas situações, poderia estar relacionado, 

em parte, ao clearance promovido em lipoproteínas aterogênicas contendo a ApoB (VAN 

ECK et al., 2008). Uma redução significativa nos níveis da ApoB100 foi observada em nosso 

estudo tanto para os animais que tiveram suas dietas acrescidas da Sinvastatina, como para os 

que tiveram sua suplementação com o Agaricus brasiliensis.  

Com relação aos níveis séricos de triacilgliceróis, podemos observar uma redução nos 

grupos H, HS e HAb quando comparados ao controle, seguido de um aumento na atividade 

sérica da Lipase. Perfil semelhante foi observado por Caz et al (2015) ao suplementarem a 

dieta hipercolesterolemiante de camundongos C57BL/6J, durante 4 semanas, com o extrato de 

fibras extraídas do Pleurotus ostreatus, sinvastatina e ezetemibe. Uma redução significativa 

nos níveis séricos de triacilgliceróis foi observada nos animais alimentados com a dieta 

hipercolesterolemiante quando comparada aos animais do grupo controle. No caso dos grupos 

alimentados com a dieta hipercolesterolemiante, os baixos níveis de triacilgliceróis 

plasmáticos podem ser explicados pela alta quantidade de óleo insaturado usado nessas dietas, 

aliado ao fato de que a maioria dos ácidos graxos presentes neste cogumelo, especificamente, 

são insaturados. Tal resultado vem sendo verificado por outros estudos feitos em nosso 

laboratório e corroboram os resultados encontrados em trabalho anterior (MIRANDA et al., 

2014).  Apesar dos cogumelos apresentarem quantidades reduzidas de gorduras totais e baixos 

teores de ácidos graxos saturados, estes fungos possuem um alto conteúdo em ácidos graxos 

poli-insaturados (CAI et al., 2013; ERGONUL et al., 2012). Hossain et al. (2003), ao 

avaliarem os efeitos da suplementação do Pleurotus ostreatus (5%) na dieta de ratos normo e 
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hipercolesterolêmicos, observaram um aumento significativo nos níveis séricos de ácidos 

graxos poli-insaturados, tanto nos animais controle quanto nos hipercolesterolêmicos.  

Segundo Fernandez e West (2005), a ingestão de ácidos graxos insaturados leva à 

redução do colesterol total e da fração LDL na circulação, por aumentar a expressão ou a 

atividade de receptores de LDL no fígado. No caso do A. brasiliensis, o ácido linoléico está 

entre os principais ácidos graxos insaturados encontrados nessa espécie (EIRA, 2003), cerca 

de 70 a 80% dos lipídios totais (MIZUNO, 1995). Embora o perfil de ácidos graxos presentes 

nos cogumelos comestíveis possa estar relacionado a uma redução nos níveis de colesterol e a 

análise realizada por HPLC neste estudo tenha demonstrado a presença de alguns ácidos 

graxos poli-insaturados, devemos ser cautelosos ao considerar que o efeito do A. brasiliensis, 

na concentração utilizada (1%) nesse estudo, tenha sido causado exclusivamente por esse 

nutriente.  

Dadas as características encontradas anteriormente para o Agaricus brasiliensis, que o 

apontam como uma importante fonte de antioxidantes, a atividade sérica da Paraoxonase 

também foi avaliada. Esta enzima, uma esterase intimamente associada à HDL, é responsável 

por conferir propriedades antioxidantes a esta lipoproteína. A PON em associação à HDL tem 

mostrado significativo potencial em retardar a oxidação tanto da LDL como da HDL, 

atenuando, desta forma, os efeitos pro-inflamatórios resultantes deste processo (KIM et al., 

2013; MACKNESS & MACKNESS, 2013). Todavia, tanto a suscetibilidade da LDL à 

oxidação quanto a atividade sérica da PON são influenciados pela dieta (KUDCHODKAR et 

al., 2000; THOMÀS-MOYÀ et al., 2007). Uma dieta hipercolesterolemiante ou dietas ricas 

em gordura, por exemplo, têm sido associadas a uma redução significativa na atividade da 

PON (GARCIA-HEREDIA et al., 2013). Em nosso estudo, a dieta hipercolesterolemiante 

promoveu uma redução significativa na atividade desta enzima. Contudo, os animais que 

tiveram a dieta suplementada com o A. brasiliensis apresentaram o mesmo perfil de atividade 

paraoxonásica da PON que os animais do grupo alimentado com a dieta controle. Perfil 

semelhante foi observado por Souza e colaboradores (2010) ao suplementarem a dieta de ratas 

hipercolesterolêmicas com 2% da Polpa de Açaí, efeito este atribuído à presença de 

compostos fenólicos, como alguns flavonoides, em especial as antocianinas. Por outro lado, 

contrariando a literatura (DEAKIN et al., 2003; GARCIA-HEREDIA et al., 2013), a adição 

de Sinvastatina à dieta não promoveu alterações na atividade desta enzima. Uma relação entre 

a PON e os receptores SR-BI também tem sido demonstrada, uma vez que camundongos SR-

BI 
-/-

 mostraram uma redução significativa na expressão da PON (FUHRMAN, GANTMAN 
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& AVIRAM, 2010). Como mencionado anteriormente, em nosso estudo, a suplementação da 

dieta com o Agaricus brasiliensis promoveu um aumento significativo na expressão de SR-BI 

bem como na atividade da PON.  

Como vimos, o Agaricus brasiliensis foi efetivo em reduzir os níveis séricos de 

colesterol, ao mesmo tempo em que promoveu um significativo aumento nos níveis do 

colesterol excretado nas fezes. Junto a este efeito, contudo, foi observada uma mudança no 

metabolismo hepático, favorecendo a deposição de lipídios no fígado. Este perfil também foi 

verificado quando da suplementação da dieta com a Sinvastatina. Da mesma forma, sob 

condições experimentais semelhantes às utilizadas em nosso estudo, um aumento significativo 

no conteúdo de colesterol hepático foi observado quando da administração da Sinvastatina a 

camundongos C57BL/¨6J submetidos à dieta hipercolesterolemiante. No que se refere aos 

cogumelos, pesquisas sugerem que somente após 8 a 10 semanas de experimentação, ratos 

alimentados com o corpo de frutificação destes fungos têm apresentado melhora no perfil 

lipídico sérico ou hepático (CAZ et al., 2015; GIL-RAMÍREZ et al., 2015). 

Sugiyama, Akachi e Yamakawa (1995) ao suplementarem a dieta 

hipercolesterolemiante de ratos com diversas concentrações de eritadenina (4µmol a 200 

µmol/Kg/dieta – 4 µmol de eritadenina equivalem a 1mg), observaram um significativo efeito 

hipocolesterolemiante dose-dependente por parte deste composto, efeito este seguido por 

significativo aumento nos níveis de colesterol hepático. Como já mencionado anteriormente, 

estudos têm sugerido que o efeito hipocolesterolemiante da eritadenina esteja associado a uma 

depressão na secreção de colesterol do fígado para a corrente sanguínea. Alterações no 

metabolismo de fosfolipídidos promoveriam uma redução na síntese de fosfatidilcolina, o que 

levaria a um desequilíbrio na secreção de VLDL, mas não de HDL das células hepáticas. 

Tomando em conjunto os resultados observados por Sugiyama, Akachi e Yamakawa (1995), é 

possível que a suplementação da eritadenina nas maiores concentrações tenha provocado uma 

diminuição na biossíntese da fosfatidilcolina, o que acarretou em uma significativa redução na 

secreção de VLDL a partir do fígado, o que poderia, pelo menos em parte, explicar os altos 

níveis de colesterol neste tecido. Situação esta que não foi observada quando este composto 

foi administrado em concentrações menores, sendo verificada significativa redução dos níveis 

séricos de colesterol, sem, no entanto, refletir em aumento do colesterol hepático.  

Yang et al. (2013), ao trabalherem com camundongos que tiveram suas dietas 

hipercolesteromiantes acrescidas de eritadenina (10mg/kg dieta) ou do cogumelo Lentinus 

edodes (50, 100 e 200mg/kg de dieta) encontraram significativo efeito hipocolesterolemiante 
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decorrente da suplementação, seja da eritadenina isolada, seja do cogumelo em questão. Este 

efeito foi seguido por importante redução nos níveis de colesterol hepático e por uma melhora 

significativa no perfil aterosclerótico observado no tecido hepático. Estes dados vão de 

encontro ao observado por Sugiyama, Akachi e Yamakawa (1995) e reforçam a premissa de 

que o acúmulo hepático de colesterol esteja diretamente relacionado à dose dos compostos 

utilizados, uma vez que o acúmulo deste metabólito no tecido hepático esteve presente em 

doses acima de 50mg do composto isolado. No caso da suplementação com Lentinus edodes, 

outros compostos que não a eritadenina estariam presentes e seriam, em conjunto, 

responsáveis por estes efeitos. Considerando que em nosso estudo o Agaricus brasiliensis foi 

utilizado em uma concentração menor, é possível inferir que esse efeito possa ser revertido se 

a dose for alterada. 

Nossos resultados, obtidos a partir do perfil de genes envolvidos na homeostase do 

colesterol, fornecem uma perspectiva sobre o mecanismo molecular envolvido no potencial 

hipocolesterolemiante do Agaricus brasiliensis. Tal mecanismo, proposto na figura abaixo, 

estaria relacionado a um aumento na taxa de excreção do colesterol biliar e no clearance das 

lipoproteínas, o que poderia favorecer as vias do catabolismo de colesterol. 
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Estes dados, tomados em conjunto, sugerem que um dos mecanismos envolvidos no 

efeito hipocolesterolemiante do Agaricus brasiliensis possa estar relacionado ao aumento da 

conversão do colesterol à ácidos biliares, dado o aumento nos níveis de expressão da 

CYP7A1. Além do catabolismo de colesterol à ácidos biliares, o aumento na expressão do  

receptor de LDL faria com que o colesterol fosse retirado da corrente sanguínea, entrando no 

fígado, sendo processado e eliminado nas fezes. Este maior efluxo do colesterol livre do 

fígado para a bile, com consequente redução de sua concentração na corrente sanguínea, 

poderia então, ser atribuído ao aumento observado na expressão dos níveis dos 

transportadores ABCG5 e ABCG8.  

 

C.S. 

VLDL 

> 

FIGURA 25: Possível mecanismo envolvido no efeito hipocolesterolemiante do Agaricus brasiliensis. As setas 

contínuas referem-se ao efeito observado quando da suplementação da dieta com o A. brasiliensis. As setas 

tracejadas referem-se aos efeitos observados quando da adição da Sinvastatina à dieta neste estudo. C.S.: 

Corrente sanguínea; LDL: Lipoproteína de baixa densidade; VLDL: Lipoproteína de muito baixa densidade; 

HDL: Lipoproteína de alta densidade; CE: Éster de Colesterol; LDLR: receptor de LDL; SR-BI: receptor 

scavenger classe B, tipo I. ABCG5: Transportadores ATP - binding cassette subfamily G5 ABCG8: 

Transportadores ATP - binding cassette subfamily G8; CYP7A1: colesterol 7-- hidroxilase; 
(*)

 LXR: receptor 

X hepático, responsável pela modulação dos genes em questão. ϴ: Indica inibição da enzima. 
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Paralelo a este efeito sobre o perfil lipídico sérico, observou-se um aumento no 

conteúdo do colesterol hepático. Esse aumento, no entanto, poderia estar relacionado a uma 

maior captação de colesterol via receptor de LDL e SR-BI, o que justificaria, em parte, o 

acúmulo de lipídios no fígado. Tais resultados sugerem que a dose, a forma de administração 

do cogumelo e a duração dos experimentos possam ser fatores cruciais para elucidar o 

acúmulo de gordura observado. 

Embora muitas espécies de cogumelos sejam relacionadas às estatinas, o Agaricus 

brasiliensis não parece se comportar exclusivamente como tal. Os efeitos observados para a 

Sinvastatina parecem estar relacionados à inibição da síntese do colesterol e ao transporte 

reverso deste metabólito. Todavia, ao contrário do descrito na literatura, em nosso modelo 

experimental e na dose utilizada, a Sinvastatina não promoveu aumento nos níveis dos 

receptores de LDL. Cabe ressaltar que nosso estudo teve como foco a análise do perfil de 

genes relacionados ao metabolismo do colesterol, sendo importante confirmar se tais 

alterações se verificam na expressão destes genes pós-transcricionalmente. 

Desta forma, torna-se relevante confirmar se as alterações observadas na expressão 

destes genes refletem os níveis de proteína. Algumas destas alterações, no entanto, não foram 

observadas quando a Sinvastatina, utilizada neste estudo como controle positivo, foi 

administrada, fato este que pode incitar um mecanismo de regulação diferente por parte do 

Agaricus brasiliensis, mas complementar ao da estatina.  
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Este estudo é o primeiro a avaliar os efeitos do Agaricus brasiliensis sobre o perfil 

de genes relacionados à homeostase do colesterol em modelo de hipercolesterolemia 

induzida pela dieta. Os resultados obtidos fornecem uma perspectiva sobre o mecanismo 

envolvido no efeito hipocolesterolemiante do Agaricus brasiliensis, sugerindo que o 

consumo do Agaricus brasiliensis melhora o perfil sérico de lípidios em ratas 

hipercolesterolêmicas através da modulação da expressão de proteínas-chave do 

metabolismo hepático de colesterol, favorecendo a excreção fecal deste metabólito. 

Algumas destas alterações, no entanto, não foram observadas quando a Sinvastatina foi 

administrada. Este fato pode incitar um mecanismo de regulação diferente por parte do 

Agaricus brasiliensis, mas complementar ao da estatina. Acredita-se que a redução da 

hipercolesterolemia observada nesses animais resulte da soma de ações positivas dos 

componentes presentes no Agaricus brasiliensis, uma vez que a caracterização química 

feita inicialmente o apontou como um alimento com considerável valor nutricional. 

 A suplementação da dieta hipercolesterolemiante com A. brasiliensis foi capaz de 

reduzir significativamente os níveis de colesterol sérico. Este efeito pode estar relacionado 

principalmente ao aumento da expressão dos genes dos transportadores ABCG5/G8. Estas 

alterações, aparentemente, influenciaram diretamente no aumento da taxa de excreção do 

colesterol biliar favorecendo, assim, a eliminação do colesterol. Cabe ressaltar que nosso 

estudo teve como foco a análise do perfil de genes relacionados ao metabolismo do 

colesterol, sendo importante confirmar se tais alterações refletem na expressão destes 

genes pós-transcricionalmente. 

Além disso, o consequente aumento observado nos níveis do colesterol hepático 

demanda maiores investigações. A elucidação desta questão é fundamental para a 

recomendação do Agaricus brasiliensis, enquanto alimento, no controle de doenças nas 

quais o colesterol e a formação de radicais livres são fatores importantes para o seu 

desenvolvimento. 
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ANEXOS 
 



 

 

 

ANEXO I - Certificado emitido pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA/UFOP). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENE Oligonucleotídeos Iniciadores (sequência 5’ 

para 3’) 
REFERÊNCIA 

SREBP-2 
F - TGGGCTTCTTGGCTAGCTACTT 

R - TTCGCTCCATGAAAAACTTCTG 
REENA et al. (2011) 

HMG - CoA redutase 
F - AGATACTGGAGAGTGCCGAGAAA 

R - TTTGTAGGCTGGGATGTGCTT 
LI et al. (2009) 

LDLR 
F - CCAACCTGAAGAATGTGGTG 

R - CAGGTCCTCACTGATGATGG 
LI et al. (2009) 

ApoB100 
F - AGTAGTGGTGCGTCTTGGATCCA 

R - ACTCTGCAGCAAGCTGTTGAATGT 
SOUZA et al. (2012) 

LXR 
F - GGCCCTGCATGCCTATGT  

R - CATTAGCATCCGTGGGAACA 
SHIBATA et al. (2007) 

ABCG5 
F - AGGCTCAGTTACAGGCTCAGAG 

R - GTCCCACTTCTGCTGGCATGAT 
SCOOGAN et al. (2009) 

ABCG8 
F - CGTCAGATTTCCAATGACTTCCG  

R - TCCGTCCTCCAGTTCATAGTACA 
SCOOGAN et al. (2009) 

CYP7A1 
F - TACTTCTGCGAAGGCATTTGG 

R- GAACACAGAGCATCTCCCTGG 

REENA et al. (2011) 

SR-BI 
F - GTTGGTCACCATGGGCCA  

R - CGTAGCCCCACAGGATCTCA 
SHIBATA et al. (2007) 

PPAR α 
F - TGTCGAATATGTGGGGACAA  

R - AAACGGATTGCATTGTGTGA  
PALOU et al. (2008) 

GAPDH 
F - ATGGAGAAGGCTGGGGCTCACCT 

R - AGCCCTTCCACGATGCCAAAGTTGT 
XIONG  et al. (2010) 

ANEXO II - Oligonucleotídeos iniciadores utilizados para a análise qRT - PCR. 

 



 

 

 

ANEXO III - Curva padrão e curva de dissociação dos oligonucleotídeos iniciadores. 
 

III. 1. SREBP-2 (Proteínas de ligação aos elementos reguladores de esterol-2) 

 

 

 

 



 

 

 

III. 2. HMG - CoA redutase (3-Hidroxi-3metilglutaril coenzima A redutase) 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.3. Receptor de LDL 

 

 

 

  

 



 

 

 

III.4. ApoB 100 (Apolipoproteína B100) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. 5. LXR (Receptor X hepático) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. 6. ABCG5 (Transportadores ATP - binding cassette subfamily G5) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. 7. ABCG8 (Transportadores ATP - binding cassette subfamily G8) 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. 8. CYP7A1 (Colesterol - 7- hidroxilase) 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

III.9. SR-BI (receptor scavenger de classe B, tipo I) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III.10. PPAR -  (Receptores ativados por proliferadores de peroxissomos) 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

III.11. GAPDH (Gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase) 

 

 

 

 

 

 

 

 




