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RESUMO

O consumo de dietas com pouco carboidrato e rica em proteínas e gorduras faz parte

do rol de dietas usadas para a perda de peso. A princípio, essas dietas levam à mobilização de

triglicerídeos para a produção de corpos cetônicos e manutenção das funções corporais. O

presente trabalho testou o efeito de uma dieta hiperlipídico-protéica (HLP) com baixo teor de

carboidrato sobre o peso corporal, peso dos órgãos, consumo de ração, parâmetros

bioquímicos séricos e alterações histopatológicas nos fígados de ratos. Foram utilizados 24

animais sendo 12 para o grupo C e 12 para o grupo Experimental, pesando em média 163

gramas no inicio do experimento. Parâmetros como: peso corporal, consumo de ração, volume

e pH urinário, foram realizados semanalmente. As dosagens bioquímicas e o peso dos órgãos

foram realizadas no final do experimento, Observamos que os animais experimentais

ganharam mais peso corporal, acumularam mais tecido adiposo que os animais alimentados

com dieta balanceada para ratos, além disso, eles também apresentaram redução no tamanho

dos testículos e do cérebro, sugerindo que a composição da dieta pode afetar o metabolismo.

Órgãos como fígado, rins e baço não sofreram alterações. Independentemente da dieta

utilizada, os animais não alteraram o padrão da ingestão calórica. A dieta experimental

induziu um aumento significativo do volume urinário e uma pequena redução do pH urinário.

O grupo experimental desenvolveu hiperglicemia e hipertrigliceridemia, aumento da fração

HDL do colesterol e também aumento da creatinina sérica quando comparado ao controle.

Entre as alterações histopatológicas, destaca-se a ocorrência de esteatose no grupo

experimental, comprovando o efeito da dieta HLP no metabolismo. Em conjunto, os

resultados mostram que dietas pobres em carboidratos e ricas em gordura e proteínas podem

acarretar diversas alterações metabólicas.

Palavras-chave: rato, dieta, lipídeo, proteína, metabolismo.



ABSTRACT

The consumption of diets with low carbohydrate and high protein and fat is part of the

list of diets used for weight loss. In principle, these diets lead to the mobilization of

triglycerides to realize production of ketone bodies and maintenance of body functions. The

present study tested the effect of a hyperlipidic and hyperproteic diet (HLP) with low

carbohydrate content on body weight, weight of organs, food intake, serum biochemical

parameters and pathological changes in liver of rats. We used 24 animals of which 12 for the

group C and 12 to Experimental group, weighing on average 163 grams at the beginning of

the experiment. Parameters such as: body weight, food intake, urine volume and pH, were

performed weekly. The biochemical tests and the weight of the organs were carried out at the

end of the experiment. We found that experimental animals gained more weight, accumulated

more fat, than animals fed with balanced diet for rats, moreover they also showed a reduction

in the size of the testicles and brain, suggesting that the composition of the diet may affect the

metabolism. Organs such as liver, kidneys, spleen and have not changed. Independent of diet

used, the animals did not alter the pattern of caloric intake. The experimental diet induced a

significant increase in urine volume and a small reduction in urine pH. The experimental

group developed hyperglycemia, hypertriglyceridemia, increasing of the HDL fraction of

cholesterol and increase of the creatinine when compared with control. Among the

hystopathological changes, there is the occurrence of steatosis in experimental group, showing

the effect of the diets (HLP) in metabolism. Together, the results show that diets low in

carbohydrates and high in fat and protein can cause various metabolic changes.

Keywords: rat, diet, fat, protein, metabolism
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1 INTRODUÇÃO:1

2

O ser humano, assim como outros animais, precisa dos nutrientes em quantidade e3

qualidade adequadas para atender todas as necessidades de energia, vitaminas e minerais4

necessários para o correto funcionamento do organismo (OLIVEIRA, 1998, 403 P.).5

Não é incomum relacionar um péssimo hábito alimentar com o desenvolvimento de6

doenças. Doenças como diabetes mellitus e hipertensão arterial exigem dietas específicas,7

pois essas enfermidades são alteradas com certos alimentos. O estado nutricional depende da8

alimentação. Se todos os nutrientes são proporcionados pela dieta em quantidades adequadas,9

disso resulta um bom estado nutricional, refletido por um perfil bioquímico normal que10

permite ao organismo desenvolver suas funções. A alimentação constitui um meio de proteger11

a infância e a maternidade, de lutar contra as enfermidades por carência e assegurar o12

desenvolvimento regular do ser humano (SOLA, 1981, 499 P.).13

A prevalência de obesidade está aumentando ao redor do mundo, indicando que14

aspectos ambientais e comportamentais exercem uma importante interferência. Entre15

influências ambientais, a porcentagem de gordura energética na dieta do dia-a-dia e a falta de16

atividade física são dois importantes fatores que levam ao ganho de peso (JEQUIER, 2002).17

O aumento da prevalência de obesidade tem sido encarado como problema de saúde18

pública. Tal fato deve-se à grande associação existente entre o excesso de gordura corporal e19

o aumento de morbimortalidade, pois essa condição aumenta o risco de se desenvolver doença20

arterial coronariana, hipertensão arterial, diabetes tipo II, doença pulmonar obstrutiva,21

osteoartrite e certos tipos de câncer. (FUJIMOTO, 1999)22

Cada grupo de nutrientes, isto é, proteínas, carboidratos e lipídios são representados23

normalmente por suas calorias e não podem variar muito da proporção já estabelecida como24

ideal: 15%, 55% e 30% do valor calórico total da dieta, respectivamente. O excesso de25
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qualquer um destes grupos de nutrientes no regime diário, além das inconveniências26

motivadas pelas inversões da distribuição percentual da fórmula calórica, pode originar27

diversas enfermidades e alterações metabólicas (EVANGELISTA, 2001).28

Dietas que alteram drasticamente o balanço entre carboidratos, lipídios e proteínas,29

apesar de representarem riscos à saúde, ciclicamente são lançadas pela mídia como promessas30

de emagrecimento rápido e adotadas sem questionamento pela população. Recentemente um31

grande número de pessoas tem se submetido a dietas ditas “milagrosas”, que permitem o32

consumo indiscriminado de gorduras e proteínas, restringindo o consumo de carboidratos.33

Segundo Samaha et al. (2003) os possíveis benefícios para a saúde ocasionados por uma dieta34

restrita em carboidratos ou por uma dieta restrita em calorias e gordura é considerada de35

interesse público.36

Em um estudo realizado com seres humanos, Foster et al. (2003) demonstram que37

uma dieta restrita em carboidratos resulta em perda de peso significativamente maior durante38

os seis primeiros meses de adesão, comparada à dieta restrita em calorias e gorduras. Porém,39

ao se completar doze meses de dieta, o grupo que ingeriu a dieta restrita em carboidratos não40

obteve sucesso na manutenção do peso quando comparado ao grupo que ingeriu a dieta com41

restrição de calorias e gordura.42

Os adultos mantêm um peso corporal constante, graças ao sistema complexo de43

mecanismos neurais, hormonais e químicos que mantêm o equilíbrio entre ingestão e perda44

energética, dentro de limites precisamente regulados, podendo os fatores genéticos contribuir45

para as diferenças individuais (BOUCHARD et al., 1993; PROSERPI et al., 1997;46

RAVUSSIN et al., 1988). Anormalidades destes mecanismos, muitas não completamente47

entendidas, resultam em flutuações exageradas no peso. Dessas, as mais comuns são o48

sobrepeso e a obesidade (LARSON et al., 1995; RAVUSSIN; SWINBURN, 1992).49
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Atualmente, as células adiposas não são vistas apenas como estruturas de reserva,50

proteção e sustentação, mas como um verdadeiro órgão dotado de intensa atividade endócrina51

e metabólica, participando dos mecanismos de controle do peso e envolvido no aparecimento52

das complicações cardiovasculares e hipertensão em indivíduos com excesso de adiposidade53

visceral (BARROSO et al., 2002). Ácidos graxos são considerados agora como importante54

modulador da expressão genética em vários tecidos, como fígado e tecido adiposo, em55

resposta à mudança nutricional (BONILLA et al 2000; REDONNET et al 2002).56

O tecido adiposo intervém no metabolismo dos esteróides sexuais em pelo menos57

duas vias bioquímicas: A da 17-β hidroxiesteróide oxiredutase, que catalisa a conversão de58

androstenediona em testosterona e a de esterona em estradiol; e o da aromatase P450-59

dependente que catalisa a conversão de androstenediona em esterona e de testosterona em60

estradiol. Pensa-se que o aumento da massa gorda aumenta a interconversão de esteróides61

sexuais, conduzindo à masculinização na mulher e feminização no homem (PRINS et al.,62

2002). Hilakivi e Charke et al., (1996) detectaram um aumento de estradiol em ratos em63

função de uma alimentação à base de dieta rica em lipídios.64

Há um consenso geral na literatura afirmando que a leptina limita a deposição de65

gordura, não apenas pela inibição da ingestão de alimentos, mas também interferindo em vias66

metabólicas especificas tanto no tecido adiposo, como em outros tecidos. A leptina estimula a67

liberação de glicerol dos adipócitos (SIEGRIST-KAISER et al., 1997), através da estimulação68

da oxidação do acido graxo e pela inibição da lipogênese (BAI et al., 1996; WANG, 1999).69

Soukas et al., (2000) relataram que esse segundo efeito é realizado pela inibição da expressão70

dos genes envolvidos na síntese do ácido graxo e dos triglicerídeos.71

Guo et al., (2004) mostraram em seus estudos que o volume dos adipócitos é o fator72

predominante no nível de mRNA codificante de leptina em distintos depósitos de gordura em73

camundongos sadios e jovens no estado pós-absortivo. Quando camundongos obesos são74
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analisados, o nível de mRNA para leptina em função do volume médio dos adipócitos foi75

menor nos depósitos perigonadais e/ou retroperitoniais do que nos depósitos inguinais e foram76

menores do que os níveis presentes nos depósitos perigonadais de camundongos jovens77

sadios.78

Sabe-se que a insulina estimula o tecido adiposo, aumentando a síntese, o79

deslocamento e a atividade da lipoproteína lípase que age nos triglicérides da VLDL e dos80

quilomicrons, liberando os ácidos graxos. Simultaneamente promove a captação da glicose,81

fornecendo substrato para a síntese do glicerol-3-P e o armazenamento dos ácidos graxos82

como triglicérides. Ainda a insulina promove o aumento na atividade da carboxilase do acetil-83

CoA, aumentando a síntese dos ácidos graxos no tecido adiposo (DIAMOND; EICHLER,84

2002). Bai et al. (1996) e Fukuda et al. (1996) relataram que nos adipócitos, esses processos85

lipogênicos são geralmente suprimidos pela leptina, portanto opondo-se à ação da insulina.86

O consumo excessivo de dietas hipercalóricas leva as alterações metabólicas87

semelhantes àquelas observadas na obesidade hipotalâmica ou de origem genética (BARBER88

et al., 1987). Essas alterações metabólicas muitas vezes estão associadas ao aumento da89

resistência à insulina e conseqüentemente à intolerância a glicose e hiperinsulinemia90

(BENNANI et al., 2000). Estas condições patológicas levam a alterações metabólicas como a91

hiperglicemia, primeira manifestação clínica do diabetes mellitus tipo 2 (VICKERS et al.,92

2001).93

As dietas ricas em carboidratos e lipídios são os principais fatores que contribuem94

para aumentar os níveis de lipídios no sangue, e assim, a etiologia dos acidentes95

cardiovasculares. A incidência de doenças cardiovasculares e outras doenças vasculares estão96

associadas aos distúrbios ocorridos no metabolismo lipídico, resultando nas dislipidemias,97

com altas concentrações séricas de colesterol e de triglicerídeos (REMESSAR et al., 2000).98
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Hábitos alimentares desbalanceados podem até emagrecer, mas podem também causar99

alterações metabólicas no organismo. Segundo Fernandes et al (2004), dieta hipercalórica,100

rica em carboidrato, promove alterações bioquímicas séricas, hepáticas e cardíacas em ratos.101

Ratos submetidos a uma dieta rica em glicose diminuíram o peso quando comparados102

com ratos alimentados com dieta padrão. A dieta rica em glicose, além de induzir redução no103

peso, diminuiu a secreção de insulina e aumentou a tolerância à glicose. Ao contrário, a dieta104

com alto teor protéico e gorduroso induziu um estado similar à obesidade, com intolerância à105

glicose e resistência à insulina in vivo (RAMIREZ et al., 1990). Ratos Wistar adultos que106

receberam dieta hipercalórica com alto teor de gordura (360 kcal/kg de peso/dia) via enteral107

tiveram ganho de peso significativamente maior que um grupo que recebeu dieta108

normocalórica, indicando que o suprimento de uma dieta hipercalórica com elevado teor109

lipídico pode levar ratos Wistar normais adultos ao desenvolvimento da obesidade associada à110

hiperlipidemia, hiperinsulinemia e intolerância à glicose (OTSUKI et al., 1996). Outro estudo111

demonstrou que a ingestão contínua de dieta hiperlipídica ou a alimentação alternada desta112

dieta com dieta normocalórica causa semelhantes aumentos em ganho de peso, taxa113

lipogênica de carcaça e adiposidade, conteúdo lipídico do fígado, do músculo gastrocnêmico,114

lipídeo sérico total, triglicerídeo, insulina e nível de leptina, causando obesidade e afetando o115

metabolismo lipídico (ESTADELLA et al., 2004)116

Investigando os efeitos de uma dieta hiperlipídica palatável em ratos Duart et al.117

(2006) constatou-se que mesmo sem alterar a quantidade diária de ração ingerida, a dieta118

hiperlipídica promoveu obesidade, representada pelo aumento significativo no ganho de peso119

corporal dos ratos e pela deposição abdominal de maior quantidade de gordura, quando120

comparado à dieta padrão. Observou ainda que a obesidade provocada pela dieta hiperlipídica121

não alterou os níveis de glicose e insulina de jejum desses animais. Apesar das alterações122

morfológicas do pâncreas, a manutenção da normoglicemia dos ratos tratados com dieta123
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hiperlipídica, provavelmente, deveu-se à capacidade preservada de suas ilhotas em secretar124

insulina. Resultados similares foram encontrados por Woods et al., (2003) comparando ratos125

que ingeriram uma dieta hiperlipídica e ratos que ingeriram uma dieta com restrição de126

calorias e gordura, constataram que, apesar do peso corporal ter sido similar, a quantidade de127

tecido adiposo foi maior naqueles ratos que ingeriram a dieta hiperlipídica; sugerindo que a128

composição desta dieta e/ou a densidade energética da dieta afetam a deposição de gordura.129

Um aumento nas proteínas da dieta de 15% a 30% da energia e uma ingestão constante130

de carboidratos produz uma diminuição consistente na ingestão calórica ad libitum que pode131

ser mediada por aumento da sensibilidade à leptina no sistema nervoso central e resulta numa132

significativa perda de peso. Esse efeito anoréxico da proteína pode contribuir para perda de133

peso induzida pelas dietas pobres em carboidratos (WEIGLE et al., 2005).134

De acordo com Klaus et al. (2005), o aumento da relação proteína-carboidrato de uma135

dieta com alto teor lipídico atrasa, mas não previne o desenvolvimento da adiposidade e uma136

dieta com pouco carboidrato melhora a homeostasia de glicose, indicando que a combinação137

de elevados teores de gordura e carboidrato é responsável pelo desenvolvimento de traços da138

relatada síndrome metabólica em ratos. Akiyama et al. (1996) afirmam que ratos submetidos à139

dieta hiperlipídica apresentam hiperlipidemia, hiperinsulinemia e intolerância à glicose. 140

Kanazawa (1998) observou que hepatócitos de ratos alimentados com uma dieta hiper-141

protéica foram mais sucessíveis a citotoxidade que as células de ratos alimentados com a dieta142

controle. A infiltração de lipídio hepática induzida por uma dieta de alto teor de gordura143

resulta em uma redução no total de receptores de glucagon celulares e da membrana144

plasmática, bem como um aumento do receptor de glucagon nos endossomos e lisossomos145

(CHARBONNEAU, et al., 2007).146

147



2 OBJETIVOS1

2

Objetivo geral:3

4

O objetivo geral do presente projeto foi estudar o efeito de uma dieta hiperlipídico-5

protéica com baixo teor de carboidrato no metabolismo (ganho de peso, consumo de dieta,6

parâmetros bioquímicos e anatômicos) de ratos Wistar adultos, comparando-se uma dieta7

hiperlipídica e hiperprotéica com baixo nível de carboidratos (E) com uma dieta balanceada8

(C).9

10

Objetivos específicos:11

12

Os objetivos específicos do projeto compreenderam a determinação do efeito da dieta13

sobre os seguintes parâmetros:14

a)  Peso corporal;15

b)  Peso dos órgãos (fígado, rins, testículos, cérebro, baço) e tecidos (adiposo e muscular)16

c)  Consumo alimentar;17

d)  Aterações bioquímicas séricas: (Glicose, colesterol total e frações, triglicerídeos, uréia,18

creatinina e cálcio);19

e)  Volume e pH urinário;20

f) Características histológicas do fígado.21



3 JUSTIFICATIVA1
2

Conforme se observa na literatura, existem poucos trabalhos que tratam dos efeitos3

de dietas simultaneamente hiperlipídicas e hiperprotéicas. No entanto, essas dietas são4

praticadas freqüentemente por muitas pessoas com o objetivo de rápido emagrecimento.5

Além dos efeitos potencialmente tóxicos da cetogênese induzida por essas dietas,6

pouco se sabe sobre seus efeitos, bem como sobre os efeitos da carência de carboidratos7

associados ao alto conteúdo lipídico e protéico por períodos prolongados.8

Diante dos dados da literatura e da importância em conhecer os efeitos de dietas9

simultaneamente hiperlipídicas e hiperprotéicas, nos propusemos a realizar esse trabalho,10

comparando uma dieta balanceada com dieta hiperlipídico-protéica contendo baixos teores de11

carboidratos.12



4 MATERIAIS E MÉTODOS1

2

4.1 Animais3

4

Foram utilizados ratos Wistar machos adultos, fornecidos pelo Biotério Central da5

Universidade de Uberaba, com peso inicial de 163 gramas em média. Os animais foram6

subdivididos em 2 (dois) grupos: cada grupo de 12 (doze) animais foi alimentado com dietas7

específicas (controle ou experimental). A distribuição assegurou que cada grupo de 128

animais tivesse a mesma média de peso no início do experimento.9

10

4.2 Manutenção dos animais11

12

Os ratos foram mantidos no Biotério Central da Universidade de Uberaba, em gaiolas13

metabólicas individuais, com fornecimento de água filtrada e ração (controle ou experimental)14

ad libitum. A temperatura foi mantida entre 22 e 26 °C. A luminosidade foi programada para15

ciclos de claro e escuro com duração de 12 horas cada.16

17

4.3 Sacrifício dos animais18

19

Ao final das 8 semanas de experimento os animais foram sacrificados pela20

administração de pentobarbital sódico (dose de 50mg/kg) intraperitoneal. A dose de21

anestésico administrada deprime intensamente o SNC, permitindo que o sacrifício seja feito22

sem sofrimento. Após a completa anestesia os animais eram pesados e submetidos a uma23

laparotomia. Procedia-se então a coleta de sangue pela veia cava inferior para dosagens24

bioquímicas. O diafragma era seccionado provocando pneumotórax, que levava o animal à25
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morte por hipóxia. Em seguida, era feita a conexão com um sistema para perfusão de salina e26

formalina para lavagem do sistema vascular e fixação dos órgãos.27

28

4.4 Dietas29

30

4.4.1 Dieta controle31

32
Ao grupo controle foi oferecido uma dieta balanceada à base de carbonato de cálcio,33

milho integral moído, farelo de arroz, farelo de soja, farelo de trigo, fosfato de bicálcico,34

melaço, cloreto de sódio (sal comum), óleo de soja degomado e premix mineral vitamínico,35

contendo a seguinte constituição:36

Ingredientes Quantidade (%)
Proteína bruta 22
Matéria mineral 10
Matéria fibrosa 8
Extrato etéreo 4
Cálcio 1,4
Fósforo 0,8
Quadro 1: Composição centesimal da dieta controle (C) (ração comercial para ratos, segundo informação37
do fabricante)38

39

4.4.2 Preparo da dieta experimental40

41

Para o preparo da ração experimental, os ingredientes secos foram pesados em42

balança de precisão. Após as pesagens, parte da banha foi colocada na batedeira industrial43

(capacidade de 3 kg) juntamente com os ingredientes secos, exceto a caseína. O restante da44

banha foi adicionado aos poucos para melhor homogeneização. A caseína, por possuir menor45

densidade e ser de difícil incorporação, foi acrescentada por último e gradativamente. Depois46

de misturados todos os ingredientes, a dieta permaneceu em movimento na batedeira por 547

(cinco) minutos e posteriormente foi armazenada em sacos plásticos contendo 2 (dois) kg de48

dieta, a temperatura de – 20°C.49
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50

4.4.3 Dieta Experimental (E):51

52

Ingredientes Quantidade (%)
Caseína 45,4
Banha de porco 44,3
Açúcar 4,9
Fibra 0,2
Mix vitamínico 1,0
Mix mineral 3,5
L cistina 0,3
Bitartarato de colina 0,2
Colesterol 0,1
Quadro 2: Composição centesimal da dieta Experimental (E).53

54

4.5 Determinação da evolução do peso e do ganho de peso55

56

O controle do peso dos animais foi realizado semanalmente, com pesagem em57

balança digital Filizolla com precisão de 0,5g. O ganho de peso foi expresso tanto em termos58

absolutos (gramas adquiridas/período) quanto em termos relativos (gramas adquiridas/100g de59

peso inicial/período).60

Para realização da pesagem dos animais, colocou-se uma caixa de polipropileno na61

balança, desconsiderando-se o peso da mesma através da função “tarar” em seguida,62

colocava-se em seu interior um rato por vez, obtendo assim, o peso do animal.63

O ganho de peso absoluto foi calculado subtraindo-se da semana em questão o peso64

inicial do rato, sendo assim, o ganho de peso absoluto da semana 5, por exemplo, reflete o65

ganho de peso do animal desde o início do experimento até a semana 5.66

O ganho de peso relativo foi encontrado multiplicando-se o ganho de peso absoluto67

por 100 e dividindo-se o valor achado pelo peso inicial do rato, obtendo assim, o ganho de68

peso da semana correlacionado com 100g de peso inicial do animal.69

70
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4.6 Determinação do peso dos órgãos e tecidos.71

72

Os órgãos dos animais foram retirados e pesados em balança digital com precisão de73

0,005 gramas. Os órgãos e tecidos retirados e pesados foram; fígado, cérebro, rins, baço,74

testículos, músculo tibial anterior, gordura peri-epididimal e gordura peri-renal. Todos os75

órgãos e tecidos foram colocados em frascos com formol tamponado para posterior76

processamento histológico.77

78

4.7 Determinação do Consumo das dietas79

80

A taxa de ingestão da dieta pelos animais foi monitorada semanalmente, pelo método81

de resto-ingesta. A dieta, oferecida ad libitum, foi acrescentada nos comedouros 1 vez por82

semana, anotando-se a quantidade adicionada, desconsiderando-se o peso do comedouro83

através da função “tarar” em seguida, preenchia com dieta (obtendo-se assim o valor84

“ofertado”). Ao final de cada semana de experimento, o comedouro era pesado novamente85

(obtendo-se assim o valor de “resto”). O peso de “resto” descontado do peso “ofertado”86

representa o consumo da semana de cada animal.87

88

4.8 Parâmetros Bioquímicos89

90

De acordo com Harkness e Wagner (1993) os parâmetros bioquímicos de referência91

para ratos compõem uma aproximação e não necessariamente representam os níveis normais92

encontrados e podem variar em diferentes populações de ratos.93

Para realizar as dosagens bioquímicas foi utilizado um equipamento semi-automático94

pertencente ao setor de Bioquímica do Laboratório de Análises Clínicas do Curso de95

Biomedicina identificado como: BIOPLUS 2000 que é utilizado para dosagem de metabólitos96
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e analitos presentes no soro humano e em sistema experimental. As dosagens foram realizadas97

com reagentes da marca (Gold Analisa). Foi verificado junto ao fabricante que não há98

restrição quanto à técnica nem ao procedimento analítico para amostras biológicas de ratos.99

100

4.8.1 Glicose, triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, uréia.101

102

A glicose, triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, uréia foram quantificados103

por um método enzimático-colorimétrico como descrito no bulário do fabricante Gold104

Analisa, calculados a partir da fórmula:105

Analito (mg/dL) = Fator de calibração X absorbância do teste106

O fator de calibração é calculado dividindo-se a concentração do padrão pela absorbância do107

padrão.108

4.8.2 Colesterol LDL109

110

Foi calculado segundo a fórmula de Friedewald:111

LDL = (CTO - HDL) - (TG/5)112

113

4.8.3 Creatinina114

A creatinina foi quantificada por método cinético-colorimétrico como descrito no115

bulário do fabricante Gold Analisa e calculada a partir da fórmula:116

Creatinina mg/dL = Fator de calibração X variação da absorbância.117

118
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4.8.4 Cálcio119

O cálcio foi quantificado por método colorimétrico-arsenazo como descrito no bulário120

do fabricante Gold Analisa e calculado a partir da fórmula:121

Cálcio mg/dL = Fator de calibração X absorbância do teste122

O fator de calibração é calculado dividindo-se a concentração do padrão pela absorbância do123

padrão.124

125

4.9 Determinação do volume e pH da urina126

127

Abaixo de cada gaiola metabólica havia um funil de aço inoxidável que conduzia a128

urina para um recipiente onde essa era armazenada. A urina era recolhida uma vez por semana129

e colocada em uma proveta para determinação do volume. Para medida do pH, utilizou-se130

pHmetro Corning portátil, previamente calibrado em pH 9 e 7.131

132

4.10 Análise histológica133

134

Após alguns dias que os fígados estavam em formalina foi feito o processamento135

histológico de rotina: processo de desidratação em uma série crescente de álcool etílico,136

diafanização em xilol e inclusão em parafina, em seguida, foram realizados os cortes com 6137

µm de espessura e posteriormente foi feita a coloração com Hematoxilina Eosina.138

As observações dos cortes histológicos foram realizadas por microscopia de luz139

comum utilizando microscópio da marca ZEISS modelo AXIOSKOP e as imagens foram140

capturadas utilizando uma câmera digital SANYO.141

A avaliação da esteatose foi realizada de forma semi-quantitativa e classificada em142

ausente, discreta, moderada e acentuada. Foi considerado como ausente quando não havia143

esteatose em nenhuma célula analisada; discreta quando comprometia entre 25 a 50% do144



27

corte; moderada quando acometia entre 51 a 75% do corte e acentuada com acometimento145

acima de 76% do corte.146

147



5 ANÁLISE ESTATÍSTICA1

2
A análise dos resultados foi feita utilizando software estatístico GraphPad Prism 43

for Windows, que serviu também para confecção dos gráficos. Nos gráficos, os valores foram4

expressos como média ± desvio padrão da média.5

Os valores individuais de todos os parâmetros de cada rato dos grupos experimental e6

controle foram inseridos em planilha para análise estatística. Foi aplicado teste T não pareado,7

o nível de significância utilizado para indicar diferença entre os grupos foi de p < 0,05.8



6 RESULTADOS1

2

6.1 Evolução do peso corporal3

A figura 1 mostra a média do peso corporal (em gramas) dos grupos durante todo o4

experimento. Através destes dados podemos observar que a partir da 2º semana, a média de5

peso dos ratos do grupo C foi menor em relação aos grupos E, no entanto, essa diferença só6

foi estatisticamente significativa, a partir da 5º semana (p < 0,05).7

0 1 2 3 4 5 6 7 8

50

150

250

350

450

Controle

Experimental

* **
*

Tempo (semanas)

M
é

d
ia

 d
o

 p
e

s
o

 c
o

rp
o

ra
l 

(g
ra

m
a

s
)

8

Figura 1: Peso médio dos ratos Wistar adultos (em gramas) de acordo com o tempo (em semanas) dos animais do9
grupo C e E. (*) p < 0,05.10

11

6.1.2. Ganho de peso absoluto e relativo12

As figuras 2 e 3 ilustram, respectivamente, os ganhos de peso absoluto (gramas13

de peso adquiridas no período) e relativo (gramas de peso adquiridas no período em relação a14

100 gramas de peso inicial) dos dois grupos analisados. Nelas, observa-se que a média do15

grupo C foi significativamente menor comparando-se com os grupos E, indicando que o16

grupo que ingeriu dieta hiperlipídico-protéica ganhou mais peso. Essa diferença apresentada17

entre o grupo C e E foi estatisticamente significativa, a partir da 5º semana (p < 0,05) para18

ganho de peso absoluto e relativo.19
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Figura 2: Ganho de peso absoluto dos ratos Wistar adultos (em gramas) de acordo com o tempo (em semanas)21
dos grupos C e E. (*) p < 0,05.22
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Figura 3: Ganho de peso relativo dos ratos Wistar adultos (em gramas) de acordo com o tempo (em semanas) dos25
grupos C e E. (*) p < 0,05.26

27

6.2 Pesos de Órgãos e Tecidos28

29

A figura 4 mostra a média do peso da gordura peri-renal dos animais dos grupos C, E30

ao fim do experimento. Podemos verificar que os animais pertencentes ao grupo E adquiriram31

uma quantidade significativamente maior desse tecido ao final do tempo do experimento32

quando comparado com o grupo C (p < 0,01). Resultados semelhantes foram encontrados33
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após a análise da gordura peri-epididimal figura 5. Os animais pertencentes ao grupo E34

adquiriram uma quantidade significativamente maior de gordura quando comparados com os35

animais do grupo C (p < 0,001).36
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Figura 4: Médias do peso (peso relativo) da Gordura peri-renal dos animais do grupo C e E. (*) p < 0,01.38
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Figura 5: Médias do peso (peso relativo) da gordura peri-epididimal dos animais do grupo C e E. (*) p < 0,001.40

41

As figuras 6 e 7 apresentam, respectivamente, as médias dos pesos dos testículos e42

cérebro dos animais ao fim do experimento. Observamos que o grupo E apresentou massa43

testicular e massa cerebral significativamente menor que o grupo C (p < 0,05). Para os demais44

órgãos e tecidos analisados: (fígado, rins, músculo tibial anterior e baço) não houve diferença45
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significativa entre os animais do grupo controle e experimentais, como mostram as figuras 8,46

9, 10 e 11 respectivamente.47
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Figura 6: Médias do peso (peso relativo) dos testículos dos animais do grupo C e E. (*) p < 0,05.49
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Figura 7: Médias do peso (peso relativo) do cérebro dos animais do grupo C e E. (*) p < 0,05.51

52
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Figura 8: Médias do peso (peso relativo) do fígado dos animais do grupo C e E. p > 0,05.54
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Figura 9: Médias do peso (peso relativo) dos rins dos animais do grupo C e E. p > 0,05.57
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Figura 10: Médias do peso (peso relativo) do músculo tibial anterior dos animais do grupo C e E. p > 0,05.59
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Figura 11: Médias do peso (peso relativo) do baço dos animais do grupo C e E. p > 0,05.61

62

6.3 Consumo de ração63

64

A figura 12 apresenta as médias de consumo semanal das dietas, em grama, dos65

grupos C e E. Nela observa-se que durante as 8 semanas de experimento a média de consumo66

do grupo controle foi maior quando comparada com o grupo E. Essa diferença foi67

estatisticamente significativa (p < 0,001).68

Entretanto, o consumo calórico do grupo experimental foi praticamente o mesmo do69

grupo controle, exceto nas semanas 1, 4 e 5, onde se observou um consumo maior (em70

calorias) do grupo E, como mostrado na figura 13. Resultados da análise estatística permitem71

dizer que, apesar da variação do padrão alimentar em algumas semanas, ao final do72

experimento não houve diferença significativa quanto à ingestão energética entre o grupo73

experimental e o grupo controle.74

75
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Figura 12: Médias do consumo de ração por semana dos ratos Wistar adultos (em gramas) dos animais do grupo77
C e E. (*) p < 0,001.78
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Figura 13: Média do consumo de ração semanal dos ratos Wistar adultos (Kcal) dos animais do grupo C e E. (*)80
p < 0,05.81

82
6.4 Parâmetros Bioquímicos83

84

Os parâmetros bioquímicos investigados nos grupos C e E foram Glicose,85

triglicerídeos, colesterol total e frações (HDL e LDL), uréia, creatinina e cálcio.86

87

88
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6.4.1 Dosagem de glicose89

90

É possível observar na figura 14 que os animais do grupo E1 apresentaram aumento91

significativo da glicose quando comparados ao grupo controle (p < 0,05).92
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Figura 14: Glicemia ao término do experimento, dos animais do grupo C e E. (*) p < 0,05.94
95

6.4.2 Dosagem de triglicerídeos96

Observa-se na figura 15 que a dieta HLP causou um aumento significativo nos níveis97

de triglicerídeos dos animais do grupo E, quando comparados ao grupo C (p < 0,05).98
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Figura 15: Trigliceridemia ao término do experimento, dos animais do grupo C e E. (*) p < 0,05.100
101
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6.4.3 Dosagens do colesterol total e frações102

103

Os resultados das dosagens mostrados na figura 16 revelaram que a dieta HLP com104

baixo nível de carboidrato elevou os níveis do colesterol total em relação à dieta controle,105

porém, esse aumento não foi estatisticamente significativo. A fração LDL do colesterol, figura106

17 assim como o colesterol total também não apresentou diferença estatisticamente107

significativa. Entretanto, é possível observar na figura 18 que os níveis da fração HDL do108

colesterol apresentaram diferença estatisticamente significativa (P<0,01) entre os grupos C e109

E.110
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Figura 16: Colesterolemia ao término do experimento dos animais do grupo C e E. p > 0,05.112
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Figura 17: Fração LDL do colesterol ao término do experimento, dos animais do grupo C e E. p > 0,05.115
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Figura 18: Fração HDL do colesterol ao término do experimento, dos animais dos grupos C e E. (*) p < 0,01.117

118

6.4.4 Dosagem da uréia119

120

A figura 19 mostra os resultados das dosagens da uréia, onde se observa que os níveis121

deste analito não apresentaram diferença significativa entre os grupos.122
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Figura 19: Uréia sérica avaliada ao término do experimento, nos animais dos grupos C e E. p > 0,05.124
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6.4.5 Dosagem da Creatinina128

129

Na figura 20 observamos que os animais do grupo E1 apresentaram aumento130

significativo da creatinina sérica quando comparados ao grupo C (p < 0,05).131
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Figura 20: Creatinina sérica ao término do experimento dos animais do grupo C e E. (*) p < 0,05.133

134

6.4.6 Dosagem do cálcio135

A figura 21 mostra que os níveis do cálcio nos animais do grupo E foram baixos em136

relação ao grupo C mas não hove diferença estatisticamente significativa entre os grupos.137

138
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Figura 21: Cálcio sérico ao término do experimento, dos animais do grupo C e E. p > 0,05.140
141

142
6.5 Volume e pH urinário143

144

A Figura 22 apresenta a evolução semanal do volume urinário e a comparação das145

médias do volume urinário semanal entre os grupos C e E ao longo das 8 semanas do146

experimento. Houve uma diferença significativa deste parâmetro quando comparamos os147

grupos C e E (p < 0,001).148
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Figura 22: Média do volume urinário mL/semana durante as oito semanas de experimento para os animais do150
grupo C e E. (*) p <0,001.151

152
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Na figura 23 podemos observar a evolução semanal do pH urinário e a comparação153

das médias do pH urinário semanal entre os grupos C e E, ao longo das 8 semanas do154

experimento. O pH urinário dos grupos apresentou uma tendência à diminuição ao longo das155

8 semanas, porém a diferença apresentada foi estatisticamente significativa apenas nas156

semanas 4 e 8.157
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Figura 23: Média do pH urinário dos ratos Wistar adultos durante as oito semanas de experimento dos animais C159
e E. (*) p < 0,05.160

161

6.6. Análise histológica do fígado162
163

As análises histológicas do fígado após coloração com HE, mostraram que 100% dos164

animais dos grupos E desenvolveram esteatose. Entre os animais do grupo E1 foi encontrado165

esteatose discreta em 16,7%, moderada em 44,5 % e acentuada em 38,8% dos animais. Entre166

os animais do grupo controle apenas 5,5% apresentaram esteatose de intensidade considerada167

discreta, como mostra a Figura 24 e prancha 1.168
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Figura 24: Porcentagem de animais de cada grupo que desenvolveram esteatose durante as 8 semanas de170
tratamento para os grupos C e E. Na horizontal, observa-se os diferentes graus da esteatose. Na vertical, a % de171
casos.172

173

174
Prancha 1: Cortes histológicos de fígados de ratos Wistar adultos após coloração com hematoxilina-eosina,175
mostrando o aspecto de um fígado normal (A) (x800), com esteatose (B) (x800).176
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7 DISCUSSÃO1

2

No presente trabalho foi estudado o efeito de uma dieta hiperlipídico-protéica com3

baixo teor de carboidrato no metabolismo de ratos Wistar adultos, sendo analisado: peso dos4

animais, peso dos órgãos, consumo alimentar, parâmetros bioquímicos, pH e volume urinários5

e histologia hepática.6

Segundo Otsuki et al. (1996) ratos alimentados com dieta hipercalórica com alto teor7

de gorduras podem desenvolver obesidade. Em nosso estudo, embora o consumo calórico8

tenha sido semelhante para os 2 grupos avaliados, observamos que os animais do grupo9

experimental tiveram maior ganho de peso quando comparados com os animais do grupo10

controle. Com base nesses dados podemos afirmar que o maior ganho de peso dos animais do11

grupo experimental foi causado pela dieta hiperlipídico-protéica e não devido uma maior12

ingestão dietética. Duart et al. (2006) constatou-se que mesmo sem alterar a quantidade diária13

de ração ingerida, a dieta hiperlipídica promoveu obesidade, fato que também observamos em14

nosso estudo. Estadella et al. (2004) descreveram que uma dieta hiperlipídico-protéica15

aumentou a taxa de leptina na circulação sistêmica dos animais. Um outro estudo de Fam et16

al. (2006) mostrou que uma dieta hiperlipídica causou diminuição na sensibilidade da leptina.17

Esses dados podem ajudar a explicar os nossos resultados, pois uma reduzida18

sensibilidade à Leptina, mesmo com níveis maiores desse hormônio poderiam justificar o19

ganho de peso dos animais, tendo em vista que as ações da leptina é a indução dos mediadores20

anorexígenos tais como pró-opiomelanocortina (POMC) e transcrito regulado pela afetamina21

e cocaina (CART), os quais inibem os mediadores orexígenos como Neuropeptídeo Y (NPY)22

e peptídeo relacionado ao agouti (AgRP), causando a indução do gasto energético com23

processos metabólicos “fúteis”, como a geração de calor via termogenia ou proteína24

desacopladora e a diminuição do consumo de alimento (LEHNINGER, 2006, p. 703-708).25
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Assim, com menor atividade de leptina, possivelmente devido a uma falha nessas vias26

reguladoras o comportamento da alimentação não seria reduzido proporcionalmente ao27

aumento do tecido adiposo, como usualmente acontece em condições normais.28

A dieta HLP induziu um maior depósito de gorduras nos adipócitos, tendo em vista29

que a análise do peso da gordura peri-renal e peri-epididimal mostrou um significativo30

aumento desses tecidos nos animais experimentais, sugerindo que o aumento na massa31

corporal é reflexo do ganho de massa gorda. Resultados similares foram relatados por Woods32

et al. (2003) onde mostraram que a quantidade de tecido adiposo foi maior em ratos que33

ingeriram dieta hiperlipídica. No entanto, esses autores relatam que o peso corporal foi similar34

entre os grupos controle e experimental, sugerindo que a presença de excesso de proteína35

compromete ainda mais o ganho de tecido adiposo, uma vez que observamos maior peso36

corporal nos animais experimentais e que proteínas e carboidratos são isocalóricos. Em outras37

palavras, não só a densidade calórica, mas também a origem dessas calorias (carboidratos ou38

proteínas) podem afetar o metabolismo e a deposição de gorduras, observação também39

relatada por (WOODS et al., 2003) Outro estudo realizado por Klaus et al. (2005), mostra que40

o aumento da relação proteína-carboidrato de uma dieta com alto teor lipídico atrasa, mas não41

previne o desenvolvimento da adiposidade.42

Apesar da dieta experimental ser pobre em carboidratos, os animais do grupo E43

apresentaram uma elevação significativa da glicemia e da trigliceridemia quando comparados44

ao grupo controle. Esse aumento da glicemia provavelmente está associado ao aumento da45

quantidade de gordura corporal e também com aumento de hormônios hiperglicemiantes:46

glucagon, adrenalina, cortisol e hormônio de crescimento (CARVALHEIRA et al.2002;47

NERY, 2008) Hábitos alimentares desbalanceados levaram às alterações bioquímicas séricas48

tais como hiperlipidemia, hiperinsulinemia e intolerância a glicose, como foi demonstrado por49

Fernandes et al. (2004) e Akiyama et al. (1996). Por estes motivos, é importante conhecer a50
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associação entre o consumo de determinados alimentos com os níveis de lipídios séricos51

(LUENGAS et al., 1997), uma vez que a dislipidemia pode desencadear o aparecimento de52

aterosclerose e outras doenças. Nossos dados contrapõem àqueles de Duart et al. (2006) que53

afirmaram que a obesidade provocada pela dieta hiperlipídica palatável não alterou os níveis54

de glicose e insulina de jejum dos animais.55

Os níveis de colesterol total se mostraram aumentados no grupo experimental, porém56

não houve diferença estatisticamente significativa quando comparados ao controle. A fração57

LDL também não apresentou alterações significativas. No entanto, a fração HDL dos animais58

experimentais elevou-se consideravelmente em relação ao controle. Esse aumento da fração59

HDL pode ser explicado pela grande quantidade de gorduras monoinsaturadas presentes nas60

dietas experimentais, pois estas eram constituídas de gordura de porco. O aumento na ingestão61

de gorduras monoinsaturadas juntamente com uma redução da oferta de carboidratos induz62

aumento da fração HDL do colesterol e ainda promove o aumento de peso. (DIRETRIZES63

DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2007).64

O hipotálamo e a hipófise possuem receptores para androgênios e estrogênios. Em65

estudos experimentais, os androgênios puros como a diidrotestosterona (DHT) reduzem a66

freqüência dos pulsos de LH, enquanto o estradiol diminui a amplitude desses pulsos67

(GREENSPAN, 2006, p. 392-415). O tecido adiposo é capaz de converter androgênios em68

estrogênios (COTRAN et al., 2005, 1504 p.). Nossos animais experimentais apresentaram69

redução do peso testicular, que pode estar relacionada a um aumento de estrogênio, visto que70

os animais experimentais apresentaram um ganho de tecido adiposo muito superior que os71

controles. Acredita-se que essa maior quantidade de tecido adiposo dos animais experimentais72

esteja convertendo muito androgênio em estrogênio. Em um estudo realizado por Hilakivi e73

Charke et al. (1996) detectou-se um aumento de estradiol em ratos em função de uma74

alimentação a base de lipídios. Assim sendo, o estrogênio em níveis elevados deve estar75
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suprimindo a produção do LH pela hipófise anterior, por uma ação direta na hipófise e um76

efeito inibitório no nível hipotalâmico, bloqueando assim o eixo hipotlâmico-hipofisário-77

células de Leydig78

O cérebro dos animais experimentais apresentou com tamanho reduzido em relação ao79

controle, possivelmente como resultado da falta de carboidratos, o principal nutriente80

energético para o tecido cerebral. Os outros órgãos como: rins, baço e tecido muscular não81

apresentaram diferença de peso significativa em relação ao controle. Tendo em vista o82

depósito de gordura hepática que levou a esteatose talvez fosse esperado um aumento do peso83

do fígado devido à esteatose, mas isso não aconteceu.84

De maneira geral, os dados referentes ao consumo de ração permitiram observar que85

os animais do grupo experimental consumiram menor quantidade de dieta (em gramas), em86

relação aos animais controle, porém não houve diferença significativa na quantidade de87

calorias ingerida pelos animais experimentais e controles. Esses dados sugerem uma88

regulação da ingestão, pela quantidade de calorias ingeridas, pois, embora as dietas89

estivessem “ad libitum”, não houve um maior consumo de calorias por parte dos grupos90

experimentais por estar ingerindo uma dieta hiper-calórica, confirmando a hipótese segundo a91

qual os animais controlam sua ingestão em função das necessidades calóricas (MAHAN;92

STUMP, 2003, 1178 p.).93

Dados da literatura sugerem que certas dietas promovem hiperfagia dietética em94

humanos e também em roedores (WARWICK, 1996; RAMIREZ et al., 1989). Em humanos já95

foi relatado que um aumento no conteúdo dietético de lipídeo, ou seja, o aumento da96

densidade energética leva ao chamado hiper-consumo passivo, pois a quantidade de alimento97

ingerido não muda (STUBBS; WHYBROW, 2004; PRENTICE, 1998). Os mecanismos98

responsáveis por uma hiperfagia inicial ligada ao consumo de dietas hiperlipídicas não são99

bem elucidados, mas podem ser atribuídos ao aumento da palatabilidade possivelmente100
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relacionado a propriedades sensoriais distinta das gorduras (STUBBS; WHYBROW, 2004).101

Klaus, (2005) Comparando os efeitos de dietas isoenergéticas hiperlipídicas com duas102

diferentes relações proteína/carboidrato sobre a obesidade e metabolismo energético em ratos103

notou que houve uma hiperfagia ativa inicial seguida de um hiperconsumo passivo contínuo.104

Esta hiperfagia foi transitória e desapareceu quase completamente após 3 semanas. Estudos105

em humanos também sugerem que a densidade energética afeta a ingestão alimentar somente106

a curto prazo, enquanto a longo prazo esses efeitos são modulados e ocorre compensação.107

(WESTERPEP, 2004).108

Nossos dados concordam com essas observações, pois somente na primeira semana109

foi observado maior consumo energético pelos animais experimentais e isso não durou até a110

3º semana do experimento, embora tenha ocorrido maior consumo calórico transitório pelos111

animais experimentais também nas semanas 4 e 5.112

Vários estudos demonstraram que dietas hiper-protéicas influenciam o metabolismo113

de cálcio no organismo. Segundo Dawson-Hughes (2003), o consumo diário de proteínas tem114

vários efeitos no cálcio do organismo que resultam no aumento da excreção urinária de cálcio.115

Acidose metabólica de baixa intensidade causa hipercalciúria, possivelmente pela diminuição116

da reabsorção tubular renal de cálcio (SUTTON et al., 1979), por reabsorção óssea mediada117

por célula (KRAUT et al., 1986) e/ou por dissolução fisioquímica do osso (BUSHINSKY et118

al., 2001). Em nosso estudo foi realizado dosagem de cálcio sérico, mas não houve diferença119

entre os grupos experimentais e controle.120

Uma dieta rica em proteínas irá provocar um excesso de aminoácidos nos tecidos.121

Esse excesso de aminoácido é utilizado com fonte de energia e neoglicogênese, liberando122

uréia contendo nitrogênio proveniente do metabolismo das proteínas formada no fígado a123

partir da amônia (LIMA, 2000, p.138-143). Considerando o alto teor de proteína das dietas124

experimentais, esperaria um aumento desse analito no soro dos animais experimentais, no125
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entanto, isso não foi observado, acredita-se que os níveis se mantiveram dentro dos126

parâmetros normais devido os animais estarem urinando mais, e assim, eliminando mais uréia127

via renal.128

A creatinina é um produto metabólico da degradação da creatina-fosfato no músculo.129

A sua produção é relativamente constante e depende da massa muscular. Valores aumentados130

de creatinina acontecem na insuficiência renal. Por outro lado, a ingestão de carne (proteínas)131

em quantidade suficientemente grande, pode aumentar potencialmente o nível sérico de132

creatinina e diminuir a sua depuração (RAVEL 1997 p. 157-156). Esses dados explicam o133

resultado elevado da creatinina sérica dos animais E que ingeriram HLP.134

A atividade metabólica do organismo produz ácidos não voláteis como alguns corpos135

cetônicos que são sintetizados a partir de lipídios e de aminoácidos originados da quebra de136

proteínas (STRYER, 1996). Embora os dados da literatura mostrem que a dieta HLP cause137

cetose e consequentemente acidose, não observamos queda significativa no pH urinário do138

grupo E, sugerindo que, caso tenha ocorrido acidose, não foi suficiente para causar139

diminuição do pH da urina. A hipótese da cetogênese se apoia, contudo, no aumento do140

volume urinário no grupo E.141

Segundo Charbonneau et al. (2006) dietas ricas em gordura levam a esteatose hepática,142

Em nosso estudo notamos que ingestão de uma dieta hiperlipídico-protéica causou esteatose143

em número maior e em grau mais acentuado nos grupos experimentais, quando comparados144

aos grupos controles. Observou-se que a esteatose foi de 100% nos grupos E havendo apenas145

um caso de esteatose discreta nos animais do grupo controle. Isso reforça a hipótese de que146

esse processo patológico foi influenciado pela dieta experimental. Tal alteração foi encontrada147

por Lieber et al. (2004) em estudo submetendo-se ratos a dieta rica em lipídios. Trabalho148

realizado por Festi et al. (2004) mostrou que a esteatose detectada em humanos obesos149
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progrediu para fibrose avançada, cirrose, inflamação, culminando em carcinoma150

hepatocelular.151

Tanto a esteatose quanto o aumento de tecido adiposo se correlacionam com a dieta152

experimental uma vez que o excesso de gorduras na alimentação levaria a uma produção153

excessiva de quilomícrons no intestino delgado, os quais depositariam essa gordura no tecido154

adiposo durante a sua circulação sanguínea e finalmente, depositariam a gordura restante (na155

forma de quilomícrons remanescentes), no fígado (CHAMPE 2000 p.169-196).156



8 CONCLUSÃO1

2
A dieta hiperlipídico-protéica induz significativo ganho de massa corporal, com3

acúmulo de tecido adiposo quando comparada com uma dieta balanceada. Esse aumento de4

massa corporal ocorre apesar da DHLP ser ingerida em igual número de calorias, quando5

comparada com uma dieta balanceada.6

A dieta hiperlipídico-protéica causa esteatose hepática e alterações em parâmetros7

anatômicos (redução no tamanho dos testículos e do cérebro,) e bioquímicos (hiperglicemia,8

hipertrigliceridemia, aumento de creatinina e da fração HDL do colesterol), além de aumento9

do volume urinário, apesar de não induzir significativa acidificação urinária.10

11
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APÊNDICE A – Peso corporal (gramas).

Dados referentes à evolução do peso corporal (em gramas) dos animais controles

Inicio 1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas

C1 146 191 197 252 277 295 314 332 321
C2 156 206 229 284 296 326 347 353 361
C3 157 218 251 279 302 332 344 334 349
C4 160 197 244 278 303 319 338 350 348
C5 160 236 274 297 323 341 319 298 352
C6 163 222 239 233 272 293 317 333 343
C7 163 237 252 276 294 295 313 324 342
C8 166 207 214 243 283 309 328 343 341
C9 166 196 231 256 279 303 324 346 335

C10 172 234 249 272 293 313 321 327 338
C11 174 222 225 266 330 382 400 389 385
C12 180 229 259 289 315 320 339 343 339

Média 163,5833 216,25 238,6667 268,75 297,25 319 333,6667 339,3333 346,1667
Desvio
padrão 9,029833 16,44896 20,91252 19,27375 18,39034 25,03089 23,97853 21,44054 15,67762

Dados referentes à evolução do peso corporal (em gramas) dos animais experimentais.

Inicio 1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas

E1/1 150 170 225 265 284 309 323 331 329
E1/2 155 236 284 307 343 388 422 436 429
E1/3 158 211 240 268 302 335 354 374 380
E1/4 159 222 267 283 324 362 385 396 404
E1/5 160 220 230 265 312 337 353 363 362
E1/6 163 213 220 257 296 322 342 360 375
E1/7 164 203 225 273 304 336 356 373 364
E1/8 165 236 297 326 328 380 405 421 422
E1/9 167 213 240 231 282 315 335 348 356

E1/10 171 223 250 300 335 373 386 382 376
E1/11 174 260 323 363 401 431 465 475 498
E1/12 * * * * * * * * *

Médias 162,3636 218,8182 254,6364 285,2727 319,1818 353,4545 375,0909 387,1818 390,4545
Desvio
padrão 6,96093 22,53361 33,90656 36,61992 33,68625 37,0496 42,55456 42,11132 46,10936

(*) Morte.



APÊNDICE B – Ganho de peso absoluto (gramas).

Dados referentes ao ganho de peso (peso absoluto em gramas) dos animais controles.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
Gramas Gramas Gramas Gramas Gramas Gramas Gramas Gramas

C 1 45 51 106 131 149 168 186 175
C 2 50 73 128 140 170 191 197 205
C 3 61 94 122 145 175 187 177 192
C 4 37 84 118 143 159 178 190 188
C 5 76 114 137 163 181 159 138 192
C 6 59 76 70 109 130 154 170 180
C 7 74 89 113 131 132 150 161 179
C 8 41 48 77 117 143 162 177 175
C 9 30 65 90 113 137 158 180 169

C 10 62 77 100 121 141 149 155 166
C 11 48 51 92 156 208 226 215 211
C 12 49 79 109 135 140 159 163 159

Média 52,66667 75,08333 105,1667 133,6667 155,4167 170,0833 175,75 182,5833
Desvio
padrão 14,11855 19,45839 20,27015 16,80007 23,74661 22,32185 20,42781 15,57071

Dados referentes ao ganho de peso (peso absoluto em grama) dos animais experimentais.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
Gramas Gramas Gramas Gramas Gramas Gramas Gramas Gramas

E 1 20 75 115 134 159 173 181 179
E 2 81 129 152 188 233 267 281 274
E 3 53 82 110 144 177 196 216 222
E 4 63 108 124 165 203 226 237 245
E 5 60 70 105 152 177 193 203 202
E 6 50 57 94 133 159 179 197 212
E 7 39 61 109 140 172 192 209 200
E 8 71 132 161 163 215 240 256 257
E 9 46 73 64 115 148 168 181 189

E 10 52 79 129 164 202 215 211 205
E 11 86 149 189 227 257 291 301 324
E 12 * * * * * * * *

Média 56,45455 92,27273 122,9091 156,8182 191,0909 212,7273 224,8182 228,0909
Desvio
padrão 18,86459 31,72094 34,28252 30,59679 34,07478 39,76453 39,61015 43,2029

(*) Morte.



APÊNDICE C – Ganho de peso relativo (g/100g).

Dados referentes ao ganho de peso (peso relativo g/100g) dos animais controles.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g

C 1 30,82 34,93151 72,6 89,73 102,05 115,07 127,4 119,863
C 2 32,05 46,79487 82,05 89,74 108,97 122,44 126,28 131,41
C 3 38,85 59,87261 77,71 92,36 111,46 119,11 112,74 122,29
C 4 23,13 52,5 73,75 89,38 99,38 111,25 118,75 117,5
C 5 47,5 71,25 85,63 101,88 113,13 99,38 86,25 120
C 6 36,2 46,62577 42,94 66,87 79,75 94,48 104,29 110,43
C 7 45,4 54,60123 69,33 80,37 80,98 92,02 98,77 109,82
C 8 24,7 28,91566 46,39 70,48 86,14 97,59 106,63 105,42
C 9 18,07 39,15663 54,22 68,07 82,53 95,18 108,43 101,81

C 10 36,05 44,76744 58,14 70,35 81,98 86,63 90,12 96,51
C 11 27,59 29,31034 52,87 89,66 119,54 129,89 123,56 121,26
C 12 27,22 43,88889 60,56 75 77,78 88,33 90,56 88,33

Média 32,29833 46,05125 64,6825 81,99083 95,3075 104,2808 107,815 112,0536
Desvio
padrão 8,890292 12,40591 14,11897 11,59308 15,35615 14,56784 14,42277 12,35454

Dados referentes ao ganho de peso (peso relativo g/100g) dos animais experimentais.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g g/100g

E 1 13,33 50 76,67 89,33 106 115,33 120,67 119,33
E 2 52,26 83,22581 98,06 121,29 150,32 172,26 181,29 176,77
E 3 33,54 51,89874 69,62 91,14 112,03 124,05 136,71 140,51
E 4 39,62 67,92453 77,99 103,77 127,67 142,14 149,06 154,09
E 5 37,5 43,75 65,63 95 110,63 120,63 126,88 126,25
E 6 30,67 34,96933 57,67 81,6 97,55 109,82 120,86 130,06
E 7 23,78 37,19512 66,46 85,37 104,88 117,07 127,44 121,95
E 8 43,03 80 97,58 98,79 130,3 145,45 155,15 155,76
E 9 27,54 43,71257 38,32 68,86 88,62 100,6 108,38 113,17

E 10 30,41 46,19883 75,44 95,91 118,13 125,73 123,39 119,88
E 11 49,43 85,63219 108,62 130,46 147,7 167,24 172,99 186,21
E 12 * * * * * * * *

Média 34,64636 56,77337 75,64182 96,50182 117,6209 130,9382 138,4382 140,3618
Desvio
padrão 11,35742 18,91234 20,03682 17,37388 19,64023 23,11827 23,31179 24,69555

(*) Morte.



APÊNDICE D – Peso relativo de órgãos e tecidos

Dados referentes ao peso relativo (g/100g) dos órgãos e tecidos dos animais controles

Fígado
g/100g

Rins
g/100g

Cérebro
g/100g

Testículos
g/100g

Músculo
g/100g

G. P -
Renal
g/100g

G. P -
Epididimal

g/100g
Baço

g/100g

C 1 2,95 0,79 0,62 0,79 0,24 1,06 1,40 0,21
C 2 3,27 0,81 0,60 0,84 0,21 0,55 0,70 0,27
C 3 3,46 0,89 0,52 0,99 0,25 0,39 1,01 0,26
C 4 3,14 0,71 0,51 0,92 0,26 0,22 0,91 0,28
C 5 4,51 1,05 0,57 0,88 0,18 0,54 0,95 0,29
C 6 3,25 0,79 0,55 0,91 0,17 0,67 0,83 0,24
C 7 3,07 0,81 0,56 0,93 0,23 1,05 1,18 0,36
C 8 3,08 0,84 0,51 1,01 0,30 0,47 0,91 0,30
C 9 3,56 0,75 0,56 0,93 0,27 1,28 1,19 0,24

C 10 3,70 1,04 0,61 0,99 0,24 1,77 1,58 0,27
C 11 3,24 0,83 0,53 0,85 0,20 1,54 1,45 0,25
C 12 3,04 0,95 0,60 1,04 0,23 0,77 1,20 0,32

Média 3,36 0,86 0,56 0,92 0,23 0,86 1,11 0,27
Desvio
Padrão 0,426333 0,107928 0,038083 0,074911 0,036202 0,483352 0,270721 0,039988

Dados referentes ao peso relativo (g/100g) dos órgãos e tecido dos animais experimentais

Fígado
g/100g

Rins
g/100g

Cérebro
g/100g

Testículos
g/100g

Músculo
g/100g

G. Peri -
Renal
g/100g

G. Peri -
Epididimal

g/100g
Baço

g/100g

E 1 3,40 0,77 0,60 1,01 0,29 2,94 2,70 0,17

E 2 3,81 0,90 0,52 0,74 0,25 1,37 2,10 0,17

E 3 3,71 0,88 0,52 0,68 0,28 1,14 1,36 0,31

E 4 3,32 0,98 0,52 0,85 0,18 1,65 1,69 0,20

E 5 3,14 0,82 0,55 0,81 0,24 1,32 1,51 0,33

E 6 4,50 0,87 0,52 0,86 0,25 2,00 1,95 0,25

E 7 3,40 0,90 0,55 0,84 0,26 1,20 2,10 0,31

E 8 3,26 0,91 0,43 0,81 0,19 2,84 2,56 0,27

E 9 3,46 0,95 0,53 0,91 0,30 1,67 1,94 0,31

E 10 3,32 0,80 0,53 0,84 0,23 1,48 2,12 0,33

E 11 3,57 0,88 0,39 0,68 0,18 3,16 3,07 0,24

E 12 * * * * * * * *
Média 3,53 0,88 0,51 0,82 0,24 1,89 2,10 0,29
Desvio
Padrão 0,374092 0,06218 0,058188 0,096595 0,043776 0,744693 0,514007 0,06157

(*) Morte.



APÊNDICE E – Consumo (gramas).

Dados referentes ao consumo semanal (gramas) dos animais controle

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas

C 1 124 134 152 149 146 151 161 143
C 2 114 154 141 155 143 161 148 174
C 3 167 161 158 157 170 159 145 185
C 4 128 157 161 152 160 164 152 152
C 5 180 178 138 166 172 131 97 169
C 6 181 135 111 171 159 171 169 170
C 7 174 130 154 149 136 157 149 175
C 8 120 131 132 161 158 142 142 147
C 9 111 145 134 127 137 146 163 136

C 10 164 109 125 161 153 204 129 130
C 11 135 150 167 156 203 154 166 165
C 12 161 157 161 161 154 151 151

Médias 146,5833 145,0833 144,5 155,4167 157,5833 158,1818 147,6667 158,0833
Desvio
padrão 26,97628 18,28292 17,06405 11,09019 18,34745 18,77668 19,51845 17,28614

Dados referentes ao consumo semanal (gramas) dos animais experimentais.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas gramas

E 1 83 73 76 73 71 59 63 60
E 2 98 83 83 90 101 86 91 67
E 3 94 63 65 84 81 74 80 76
E 4 100 85 63 84 87 75 78 77
E 5 99 54 75 91 77 73 74 69
E 6 94 52 77 75 75 73 81 70
E 7 91 60 91 84 78 76 81 69
E 8 103 95 76 76 95 111 88 77
E 9 86 38 66 101 86 79 81 77

E 10 90 80 70 86 87 75 55 56
E 11 120 116 102 112 109 114 104 97
E 12 * * * * * * * *

Média 96,18182 72,63636 76,72727 86,90909 86,09091 81,36364 79,63636 72,27273
Desvio
padrão 9,958094 22,1823 11,71402 11,55383 11,63146 16,65697 13,1017 10,78045

(*) Morte.



APÊNDICE F – Consumo (Kcal).

Dados referentes ao consumo semanal (Kcal) dos animais controle.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
Kcal kcal kcal kcal kcal kcal kcal kcal

C 1 359,6 388,6 440,8 432,1 423,4 437,9 466,9 414,7
C 2 330,6 446,6 408,9 449,5 414,7 466,9 429,2 504,6
C 3 484,3 466,9 458,2 455,3 493 461,1 420,5 536,5
C 4 371,2 455,3 466,9 440,8 464 475,6 440,8 440,8
C 5 522 516,2 400,2 481,4 498,8 379,9 281,3 490,1
C 6 524,9 391,5 321,9 495,9 461,1 495,9 490,1 493
C 7 504,6 377 446,6 432,1 394,4 455,3 432,1 507,5
C 8 348 379,9 382,8 466,9 458,2 411,8 411,8 426,3
C 9 321,9 420,5 388,6 368,3 397,3 423,4 472,7 394,4

C 10 475,6 316,1 362,5 466,9 443,7 591,6 374,1 377
C 11 391,5 435 484,3 452,4 588,7 446,6 481,4 478,5
C 12 466,9 455,3 466,9 466,9 446,6 437,9 437,9

Médias 425,0917 420,7417 419,05 450,7083 456,9917 458,7273 428,2333 458,4417
Desvio
padrão 78,23121 53,02047 49,48575 32,16157 53,20759 54,45237 56,60349 50,1298

Dados referentes ao consumo semanal (Kcal) dos animais experimentais.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
kcal kcal kcal kcal kcal kcal kcla kcal

E 1 504,6 443,8 462,1 443,84 431,7 358,7 383,0 365
E 2 595,8 504,6 504,6 547,2 614,1 522,9 553,3 407
E 3 571,5 383,0 395,2 510,72 492,5 449,9 486,4 462
E 4 608,0 516,8 383,0 510,72 529,0 456,0 474,2 468
E 5 601,9 328,3 456,0 553,28 468,2 443,8 449,9 420
E 6 571,5 316,2 468,2 456 456,0 443,8 492,5 426
E 7 553,3 364,8 553,3 510,72 474,2 462,1 492,5 420
E 8 626,2 577,6 462,1 462,08 577,6 674,9 535,0 468
E 9 522,9 231,0 401,3 614,08 522,9 480,3 492,5 468

E 10 547,2 486,4 425,6 522,88 529,0 456,0 334,4 340
E 11 729,6 705,3 620,2 680,96 662,7 693,1 632,3 590
E 12 * * * * * * * *

Médias 584,7855 441,6291 466,5018 528,4073 523,4327 494,6909 484,1891 439,4182
Desvio
padrão 60,54521 134,8684 71,22122 70,24727 70,71929 101,2744 79,65834 65,54516

(*) Morte.



APÊNDICE G – Dosagens bioquímicas.

Dados referentes às dosagens bioquímicas dos animais do grupo controle.

COL HDL TRI LDL GLI URE CRE CAL

C 1 26 2 36 16,8 130 76 0,4 9,4
C 2 50 7 41 34,8 91 82 0,7 9,8
C 3 58 5 38 45,4 159 54 0,5 10,8
C 4 29 4 38 17,4 143 55 0,5 15,8
C 5 60 42 51,6 116 49 0,5 11,4
C 6 24 2 31 15,8 141 48 0,6 11,5
C 7 36 2 31 27,8 150 53 0,4 13,8
C 8 42 3 32 32,6 133 69 0,4 10,1
C 9 18 3 32 8,6 117 75 0,5 9,2

C 10 39 30 141 38 0,4 13,1
C 11 38 2 29 30,2 91 39 0,5 11,6
C 12 32 2 35 23 146 44 0,5 11,7

Média 37,66667 3,2 34,58333 27,63636 129,8333 56,83333 0,491667 11,51667
Desvio
Padrão 13,1587 1,686548 4,399552 13,10933 21,99931 15,02019 0,090034 1,940868

Dados referentes às dosagens bioquímicas dos animais experimentais

COL HDL TRI LDL GLI URE CRE CAL

E 1 66 7 72 44,6 172 51 0,6 9,8
E 2 44 8 51 25,8 126 53 0,6 12,3
E 3 39 5 34 27,2 142 59 0,6 11,9
E 4 53 6 36 39,8 123 66 0,7 12,2
E 5 50 8 53 31,4 147 40 0,6 9,9
E 6 41 6 31 28,8 145 38 0,4 11
E 7 42 7 65 22 283 44 0,7 10
E 8 43 5 33 31,4 145 39 0,7 11
E 9 45 16 38 21,4 289 60 0,5 10,6

E 10 38 6 54 21,2 161 70 0,7 11,5
E 11 45 12 51 22,8 164 50 0,6 9
E 12 * * * * * * * *

Média 46 7,818182 47,09091 28,76364 172,4545 51,81818 0,609091 10,83636
Desv. Pad. 7,962412 3,341203 13,74376 7,684175 58,04544 11,00744 0,094388 1,081917

(*) Morte.



APÊNDICE H - volume urinário

Dados referentes ao volume urinário semanal dos animais controles.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
volume volume volume volume volume volume volume volume

C 1 10 5,6 # # 1 1,9 0,9 1

C 2 74 # 38 17 46 32 5,2 8,5

C 3 # 57 35 50 41 1,9 # 0,5

C 4 54 # 20 15 16 9 3,2 4

C 5 37 33 30 14 # # # #

C 6 25 # 15 # # 5 # 32

C 7 20 40 7,8 12 6 7,6 16 10

C 8 11 28,5 31 28 26 6 3,1 21

C 9 3 42 10,3 # 3,2 15 14 11

C 10 # 22 3,6 40 3,2 11 9 10,5

C 11 30 # 43 50 20 64 52 55

C 12 21 2,6 3,4 2 0,5 # # #

Média 28,5 28,8375 21,55455 25,33333 16,29 15,34 12,925 15,35
Desvio
padrão 21,69101 18,45287 14,43907 17,55705 16,7766 19,20597 16,68299 16,84744

(#) Baixo volume urinário que provavelmente evaporou.

Dados referentes ao volume urinário semanal dos animais experimentais

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
volume volume volume volume volume volume volume volume

E 1 86 76 68 90 83 42 34 65

E 2 57,5 72 64 94 79 77 83 60

E 3 62 77 69 90 75 34 36 15

E 4 49 81 38 30 83 40 22 55

E 5 40 63 38 75 9 39 65 68

E 6 18 68 24 45 51 26 24 57

E 7 79 20 61 50 10 18 73 45

E 8 72 12 30 62 10 58 19 22

E 9 109 80 33 28 35 29 37

E 10 25 130 65 12 32 64 85 55

E 11 47,5 81 86 64 74 63 88 103

E 12 * * * * * * * *

Média 58,63636 68 56,63636 58,63636 48,54545 45,09091 50,72727 52,90909
Desvio
padrão 26,90362 33,01178 20,74258 27,2737 31,44317 18,05245 27,96459 23,80527

(*) Morte.



APÊNDICE I – pH urinário.

Dados referentes ao pH urinário dos animais controles

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
pH pH pH pH pH pH pH pH

C 1 8,33 8,91 ** ** 8,39 8,73 8,54 8,23

C 2 8,74 ** 9,02 8,14 8,62 8,49 8,63 8,57

C 3 ** 8,72 8,98 8,78 8,88 ** ** **

C 4 8,6 ** 9,07 9,14 8,77 8,36 8,8 8,7

C 5 8,55 8,68 8,22 9,2 ** ** ** **

C 6 8,57 ** 8,46 ** ** 8,4 ** 8,97

C 7 8,5 8,98 7,82 8,84 7,9 8,32 8,9 8,57

C 8 8,48 8,49 9,12 9,1 8,71 8,07 8,23 8,99

C 9 7,71 8,93 8,39 ** 8,11 8,38 8,69 8,45

C 10 ** 8,85 7,68 8,85 7,64 8,77 8,46 8,54

C 11 8,63 ** 9,06 8,87 9 8,71 8,58 8,88

C 12 8,3 8,89 8,01 9,1 ** ** ** **

Médias 8,441 8,80625 8,53 8,891111 8,446667 8,47 8,60375 8,655556
Desvio
padrão 0,288769 0,164137 0,545967 0,321304 0,469574 0,23 0,206808 0,25358

(**) Volume urinário insuficiente para medir o pH.

Dados referentes ao pH urinário dos animais experimentais.

1º semana 2º semana 3º semana 4º semana 5º semana 6º semana 7º semana 8º semana
pH pH pH pH pH pH pH pH

E 1 8,5 8,88 8,81 8,77 8,67 8,6 8,62 8,43

E 2 8,52 8,8 8,76 8,8 8,7 8,7 8,55 8,32

E 3 8,71 8,88 8,75 8,71 8,7 8,4 8,73 7,13

E 4 8,62 8,91 8,51 8,57 8,73 8,62 8,42 7,98

E 5 8,67 8,72 8,45 8,64 8,1 8,3 8,66 8,28

E 6 8,29 8,6 8,34 8,36 8,58 8,46 8,47 8,29

E 7 8,92 8,52 8,79 8,49 7,1 8,13 8,69 8

E 8 8,75 7,7 8,49 8,7 8,15 8,62 8,39 7,3

E 9 8,82 8,55 8,53 8,18 8,56 8,64 8,51

E 10 8,47 8,89 8,7 8,08 8,31 8,64 8,46 7,91

E 11 8,77 8,89 8,86 8,69 8,55 8,53 8,89 8,66

E 12 * * * * * * * *

Médias 8,64 8,679 8,637273 8,576364 8,342727 8,505455 8,592727 8,073636
Desvio
padrão 0,182044 0,369608 0,174189 0,20987 0,477453 0,170609 0,151532 0,483865

(*) Morte.


