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RESUMO 
 
 

INFLUÊNCIA DO CONSUMO DE GORDURA INTERESTERIFICADA SOBRE 
PARÂMETROS COMPORTAMENTAIS BIOQUÍMICOS E MOLECULARES EM 

RATOS 
 
 
 

AUTORA: Lívia Ferraz D’avila 
ORIENTADORA: Drª.Fabíola Trevizol 

 
 

Os ácidos graxos são constituintes importantes das membranas fosfolipídicas neurais, 
onde desempenham funções essenciais no sistema nervoso central (SNC), 
modificando a plasticidade e a fluidez destas membranas, particularmente durante os 
períodos iniciais do desenvolvimento, estando também envolvidos em diferentes 
patologias neuropsiquiátricas. Nas últimas décadas, mudanças dos hábitos 
alimentares têm sido associadas a um aumento do consumo de alimentos 
industrializados, cujo processamento inclui a utilização de gordura interesterificada 
(GI), a qual confere textura, crocância e estabilidade, agregando sabor e maior vida de 
prateleira ao produto. Estudos demonstram que o consumo crônico de GI está 
relacionado com problemas cardiovasculares e risco aumentado de desenvolver 
diabetes, entretanto a literatura carece de dados sobre a influência do consumo desta 
gordura sobre as funções neurais e seus reflexos sobre transtornos neuropsiquiátricos. 
Deste modo, o objetivo deste estudo foi avaliar a influência da GI durante a gestação, 
a lactação e ao longo da vida, em ratos adultos de primeira geração. Para o 
desenvolvimento do protocolo experimental, ratas prenhes receberam a 
suplementação oral (gavagem) de óleo de soja (3g/Kg peso - grupo controle) ou GI 
(3g/Kg peso - grupo experimental) durante a gestação e lactação, sendo os filhotes 
mantidos sob a mesma suplementação materna até a idade adulta, quando foram 
submetidos a um protocolo de avaliação comportamental envolvendo parâmetros de 
memória. Sequencialmente, a geração de espécies reativas (ER), níveis de 
carbonilação de proteínas (CP) e atividade da catalase (CAT), como também níveis de 
BDNF e TrkB, foram determinados no hipocampo. O desenvolvimento deste protocolo 
experimental permitiu observar que a suplementação de GI prejudicou a aquisição de 
memória de curto (1h) e longo (24h) prazo, a qual foi observada em teste de 
reconhecimento de objeto novo (TRON), cujos achados podem estar relacionados à 
aumentada geração de ER e níveis de CP, juntamente com a reduzida atividade da 
CAT, também observados neste grupo experimental. Além disso, os animais do grupo 
GI também apresentaram maior incorporação de ácidos graxos saturados e ácido 
linoléico, junto com menor incorporação de ácido docosahexaenóico, quando 
comparados ao grupo controle. À nível molecular, animais do grupo GI apresentaram 
menores níveis de BDNF, como também de seu receptor TrkB. De particular 
importância para os nossos resultados, diferentes correlações foram observadas 
envolvendo o percentual de ácidos graxos presentes no hipocampo, os níveis de 
BDNF e TrkB e os e os marcadores de danos oxidativos (CP e ER), indicando uma 
interatividade causal destes marcadores sobre o prejuízo de memória dos animais 
suplementados com GI. Tomados em conjunto, estes achados sugerem que uma dieta 
rica em alimentos processados, fonte de GI, particularmente durante fases iniciais de 
desenvolvimento, é capaz de desencadear prejuízos de memória ao longo da vida, 
possivelmente devido a alterações na composição dos ácidos graxos das membranas 
fosfolipídicas neurais, afetando seu status oxidativo e a funcionalidade de 
neurotrofinas em áreas cerebrais relacionadas à memória, como o hipocampo. 
 



Palavras-chave: Estresse oxidativo. Teste de reconhecimento do objeto novo. Primeira 
geração. Sistema nervoso central. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

INFLUENCE OF INTERESTERIFIED FAT CONSUMPTION ON BEHAVIORAL 
BIOCHEMICAL AND MOLECULAR PARAMETERS IN RATS 

 
 

AUTHOR: Lívia Ferraz D’avila 
ADVISOR: Drª.Fabíola Trevizol 

 
 
Fatty acids are important constituents of neural phospholipid membranes where play 
an essential role in the central nervous system (CNS), modifying the plasticity and 
fluidity of these membranes, particularly during early stages of development and are 
also involved in different neuropsychiatric pathologies. In the last decades, changes in 
eating habits have been associated with increased consumption of processed foods, 
which include the use of interesterified fat (IF), who provides texture, crispness and 
stability, enhance flavor and longer shelf life to the product. Studies have shown that 
chronic consumption of IF is related to cardiovascular problems and an increased risk 
of developing diabetes. However, the literature lacks data on the influence of this fat 
consumption on neural functions and their reflexes on neuropsychiatric disorders. 
Therefore, the objective of this study was to evaluate the influence of IF during 
gestation, lactation and throughout life, in first generation adult rats. For development 
of the experimental protocol, pregnant rats received oral (gavage) supplementation of 
soybean oil (3g/kg body weight - control group) or IF (3g/kg body weight – experimental 
group) and the pups were maintained under the same maternal supplementation until 
adulthood, when they undergo a behavioral evaluation protocol involving memory 
parameters. Sequentially,the generation of reactive species (RS), protein carbonylation 
(PC) levels and catalase activity (CAT), as well as BDNF and TrkB levels, were 
determined in the hippocampus. The development of this protocol allowed to observe 
that IF supplementation impaired the acquisition of short (1h) and long (24h) term 
memory, which was observed in new object recognition test (NORT), whose findings 
may be related to increased RS generation and PC levels, along with reduced CAT 
activity, also observed in this experimental group.In addition, animals of the IF group 
also showed a higher incorporation of saturated fatty acids and linoleic acid, along with 
a lower incorporation of docosahexaenoic acid when compared to control group. At 
molecular level, animals of the IF group showed lower levels of BDNF, as well as their 
TrkB receptor.Of particular importance to our results, different correlations were 
observed involving the percentage of fatty acids present in hippocampus, the levels of 
BDNF and TrkB and markers of oxidative damages (PC and RS), indicating a causal 
interactivity of these markers on memory impairment of animals supplementaed with 
IF. Taken together, these findings suggest that a diet rich in processed foods, source of 
IF, particularly during early stages of development was able to cause memory 
impairments throughout life, possibly due to changes in fatty acids composition of 
neural phospholipid membranes, affecting their oxidative status and the functionality of 
neurotrophins in memory-related areas, such as hippocampus. 

Keywords: Oxidative stress. Novel object recognition task. First generation. Central 
nervous system.  
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APRESENTAÇÃO 

 

Esta dissertação está estruturada em seções dispostas da seguinte 

forma: Introdução, Desenvolvimento, Objetivos, Produção Científica (Artigo), 

Conclusão, Perspectivas e Referências. No item INTRODUÇÃO e 

DESENVOLVIMENTO encontram-se considerações iniciais sobre o tema 

desenvolvido nesta dissertação.  

Os itens Materiais e Métodos, Resultados, Discussão e Referências 

encontram-se inseridos no próprio artigo na seção PRODUÇÃO CIENTÍFICA e 

representam a íntegra deste estudo. No item CONCLUSÃO encontram-se 

descritos comentários gerais sobre os resultados contidos neste estudo. E o 

item REFERÊNCIAS faz menção somente às citações que se encontram nos 

itens INTRODUÇÃO e DESENVOLVIMENTO. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O tipo de ácido graxo fornecido pela dieta está envolvido em diversas 

alterações celulares e desempenha um papel importante na manutenção do 

funcionamento normal do sistema nervoso central (SNC) (MARTINEZ, 1992; 

CLANDININ et al., 1980; MITCHELL et al., 2003; MURPHY, 1990). Nas últimas 

décadas, os hábitos alimentares da população mudaram drasticamente 

(CRAIG-SCHIMIDT, 2006) havendo um aumento do consumo de alimentos 

processados especialmente fast foods, ricos em ácidos graxos trans (AGT) 

(POPKIN, 1998; ALLISON et al., 1999), o que pode ser considerado um fator 

de risco para o desenvolvimento de diversos prejuízos a saúde como 

depressão (FERRAZ et al., 2008) distúrbio bipolar (TREVIZOL et al., 2013), 

ansiedade (PASE et al., 2013) e hiperatividade (PASE et al., 2015). 

Devido à preocupação com os efeitos dos AGT na saúde, a gordura 

interesterificada (GI) surgiu como alternativa para a preparação de gorduras 

com baixos teores de isômeros trans ou até mesmo ausência destes 

(NORIZZAH et al., 2004). A interesterificação é um processo utilizado para 

modificar as características físico-químicas de óleos e gorduras e consiste na 

redistribuição dos ácidos graxos na molécula do glicerol (IDRIS; DIAN, 2005; 

KARABULUT; TURAN; ERGIN, 2004). No entanto, apesar de alguns alimentos 

industrializados já apresentarem este tipo de gordura em sua composição, 

muito pouco se sabe sobre as implicações do seu consumo sobre a saúde. 

Além disso, a maioria dos estudos sobre a GI relaciona o seu consumo com 

alterações metabólicas (SUNDRAM; KARUPAIAH; HAYES et al, 2007; MAGRI 

et al, 2014; ROBINSON et al., 2009; AFONSO et al., 2016). Portanto, avaliar as 

consequências do consumo desta gordura se torna especialmente importante 

visto que até o momento, nenhum estudo avaliou as implicações do seu 

consumo sobre o sistema nervoso central, particularmente sobre o período pré 

e neonatal, que são períodos críticos para o desenvolvimento. Além disso, os 

resultados deste estudo poderão ser utilizados para o desenvolvimento de 

estratégias relacionadas à prevenção de problemas de saúde, alertando a 

indústria alimentícia e órgãos afins sobre os potenciais prejuízos do consumo 

de GI. 
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A seguir, será apresentado um breve referencial teórico a cerca da 

constituição dos principais ácidos graxos fornecidos pela dieta e sua relação 

com o desenvolvimento cerebral. Será abordada também, a produção e 

composição da GI e a relação dos diferentes ácidos graxos da dieta sobre 

memória e parâmetros oxidativos. 

 

2 DESENVOLVIMENTO 
 

2.1 Ácidos graxos: Estrutura química e classificação 

 

Os ácidos graxos (AG) são constituintes estruturais das membranas 

celulares sendo suas fontes encontradas tanto em animais quanto em vegetais 

e possuem funções energéticas, metabólicas e também protetoras 

(VALENZUELA; NIETO, 2003). Estruturalmente a maioria dos lipídios da dieta 

contém três ácidos graxos ligados a uma molécula de glicerol, conhecida como 

triacilglicerol (BELL et al., 1997) e são formados por uma cadeia 

hidrocarbonada (2 a 20 ou mais átomos), contendo uma carboxila (COOH) em 

uma extremidade da cadeia e uma metila (CH3) na outra extremidade 

(MARSZALEK; LODISH, 2005). A nomenclatura química convencional 

classifica os AG de acordo com o número dos átomos de carbono e quantidade 

das insaturações presentes na molécula (LEHNINGER; NELSON; COX, 2014). 

Quanto à extensão da cadeia, os AG podem ser classificados em cadeia curta, 

média ou longa. Os de cadeia curta possuem cauda alifática de 6 a 12 

carbonos, os de cadeia longa mais de 12 carbonos e os de cadeia muito longa 

com mais de 22 átomos de carbono. De acordo com as insaturações podem 

ser classificados em AG saturados (AGS, sem duplas ligações) ou insaturados, 

esse último ainda subdividi-se em AG monoinsaturados (AGMI, com uma dupla 

ligação) ou poliinsaturados (AGPI, com mais de uma dupla ligação) 

(LEHNINGER; NELSON; COX, 2014; KIM et al., 2005). As inúmeras duplas 

ligações de carbono presentes nos AGPI dificultam a interação molecular, 

conferindo característica líquida a estes AG quando em temperatura ambiente, 

uma importante propriedade física requerida para a manutenção do alto grau 
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de flexibilidade da bicamada lipídica das membranas celulares (CHALON, 

2006; HULBERT et al., 2005; INNIS, 2007; MARZZOCO; TORRES, 1999).  

Em mamíferos, os AGS, os AGMI e alguns AGPI podem ser obtidos 

através da dieta ou pela síntese “de novo” de AG através da enzima acetil 

coenzima A, sendo considerados AG não essenciais. Os AGMI da série n-9 

podem ser sintetizados a partir da dessaturação dos AGS e esta conversão é 

realizada pela Δ9 desaturase, uma enzima ativa em tecidos de mamíferos que 

introduz uma dupla ligação entre a posição n-9 – n-10 da cadeia dos AG 

(RATNAYAKE; GALLI, 2009). Alimentos de origem animal como leite, carne, 

queijo e manteiga e de origem vegetal como coco, palma e dendê, são fontes 

de AGS (CARVALHO et al, 2003). Já os AGMI e AGPI podem ser encontrados 

em alimentos como o azeite de oliva, óleo de canola e de soja e também em 

nozes, sendo o ácido oléico (C18:1) o seu principal representante (DUNCAN; 

SCHMIDT; GIUGLIANI, 2004). 

Por sua vez, os AGPI da série ômega-6 (n-6) e ômega-3 (n-3), se 

diferenciam pela posição da primeira dupla ligação a partir do grupo metílico 

terminal da cadeia e não podem ser sintetizados endogenamente pelos 

mamíferos, devendo ser fornecidos pela dieta sendo considerados por esse 

motivo ácidos graxos essenciais (AGE) (HARDMAN, 2004; SIMOPOULOS, 

2006; YAQOOB; CALDER, 2007) Dentre os principais representantes da série 

n-6 destaca-se o ácido linoléico (LA; C18:2 n-6), tendo como fontes alguns 

óleos vegetais como girassol, milho e soja (McCUSKER; GRANT-KELS, 2010; 

SANGIOVANNI; CHEW, 2005) e na série n-3 destaca-se o ácido α-linolênico 

(ALA; C18:3 n-3) abundante nos peixes marinhos de águas profundas, nozes e 

alguns óleos vegetais como chia, canola e linhaça (LARSSON et al., 2014; 

SOCCOL; HEIDMANN; OETTERER, 2003). Após a absorção, tanto o LA como 

o ALA podem ser desaturados e alongados em AGPI de cadeia longa, de 20 a 

22 carbonos (Figura 1) dando origem ao ácido araquidônico (ARA; C:20:4 n-6), 

ao ácido eicosapentaenóico (EPA; C20:5 n-3) e ao ácido docosahexaenóico 

(DHA; C22:6 n-3), entre outros (MANTZIORIS; CLELAND; GIBSON, 2000). O 

EPA e DHA podem ser encontrados tanto nos vegetais (algas e fitoplâncton) 

como nos animais de origem marinha (peixes e crustáceos) (GIBSON, 2004; 

HULBERT et al., 2005). O processo de dessaturação e alongamento do LA e 



19 

 

ALA é mediado pelas enzimas alongases que realizam a adição de duas 

unidades de carbono e pelas dessaturases que adicionam a dupla ligação 

(SALEM, 1999) Sabe-se que, quando o consumo de LA é duplicado ocorre 

uma redução de aproximadamente 50% de AGPI de cadeia longa formados a 

partir do LA, portanto um excesso de LA pode dificultar a transformação de 

ALA nos derivados EPA e DHA e vice-versa (EMKEN; ADLOT; GULLET, 1994; 

SALEM, 1999) 

 

 

Figura 1 – Via metabólica dos ácidos graxos essenciais de cadeia longa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de LAURITZEN et al., 2001. 
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2.2 Ácidos graxos em períodos de desenvolvimento 

 

As membranas do cérebro apresentam uma composição rica em lipídios, 

cerca de 50% do seu peso total, dos quais 25% são AGPI de cadeia longa e 

destes, 15% são de DHA (LEVANT; RADEL; CARLSON, 2006). Os AGPI são 

fundamentais para as membranas neuronais sendo responsáveis por aumentar 

a fluidez da membrana e a plasticidade sináptica (MITCHELL et al., 2003; 

MURPHY, 1990). Quando incorporados em grandes quantidades pelas 

membranas celulares, esses AG são capazes de facilitar a formação de 

espinhos dendríticos e crescimento neuronal (WAINWRIGHT et al., 1998). 

Portanto, uma dieta materna rica em AGPI é conhecida por causar alterações 

positivas no desenvolvimento cerebral dos filhotes, tanto em humanos quanto 

em animais (CARLSON, 2013; GIBSON; MUHLHAUSLER; MAKRIDES; 2011). 

Durante os períodos iniciais da vida, o sistema nervoso sofre um intenso 

processo de maturação e adaptação, e a influência constante de fatores 

ambientais ajudam a moldar os aspectos cognitivos e emocionais do indivíduo 

(BURGGREN; MUELLER, 2015; KNUDSEN, 2004; TAKESIAN; HENSCH, 

2013; VICKERS, 2014). No período fetal e pós-natal, ocorre a organização 

morfofuncional do SNC através da síntese de componentes celulares, 

neurogênese, gliogênese, nutrição e diferenciação celular (LARSON; THATRA, 

2014). Nesse período o cérebro é particularmente sensível a muitos fatores 

externos como ambiente social, nutrição e estresse, podendo esses fatores 

exercer efeitos duradouros sobre o crescimento e função cerebral aumentando 

o risco para transtornos psiquiátricos e deficiências cognitivas na vida adulta 

(LARSON; THATRA, 2014; LUCASSEN et al., 2013). Dentre os fatores 

mencionados a cima, a nutrição desempenha um papel importante devido às 

altas exigências de nutrientes para o desenvolvimento normal do cérebro e a 

interrupção do suprimento destes nutrientes normalmente resulta em disfunção 

cerebral aguda e crônica (LARSON; THATRA, 2014; LUCASSEN et al., 2013; 

BOERSMA et al., 2014). 

O crescimento intra-uterino e pós-natal são caracterizados por uma 

deposição muito rápida de AG nos tecidos fetais (DOBBING; SANDS, 1973) e 

tanto o feto quanto o recém-nascido requerem grandes quantidades de AGE 
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devendo, portanto serem fornecidos pela dieta materna através da placenta ou 

do leite (MARTINEZ, 1992; CLANDININ et al., 1980). Dentre eles, os AGPI de 

cadeia longa da série n-3 e n-6, DHA e ARA respectivamente, são 

incorporados rapidamente na retina e tecido nervoso cerebral durante o 

crescimento do cérebro, principalmente a partir do último trimestre da gravidez 

até os dois anos de idade em seres humanos (DOBBING; SANDS, 1973; 

MARTINEZ, 1992; CLANDININ et al., 1980).  

A barreira placentária apresenta locais de ligação de alta seletividade 

para a transferência de AGPI, como o DHA (HERRERA et al., 2006; 

HANEBUTT et al., 2008; DUTTAROY, 2009) fazendo com que o consumo 

materno desse AG durante a gestação e também lactação se torne de grande 

importância, visto que determina o status de DHA do recém-nascido e 

consequentemente afeta o desenvolvimento pós-natal do cérebro (GUESNET; 

ALESSANDRI, 2011). Mais especificamente, durante a lactação a deficiência 

de DHA foi relacionado com danos irreversíveis a funções específicas do 

cérebro (KODAS et al., 2002; WAINWRIGHT, 2002), além disso, esse tipo de 

AG pode influenciar a função cerebral ao longo da vida, modificando a fluidez 

da membrana neuronal, enzimas ligadas à atividade da membrana, número e 

afinidade de receptores, função dos canais iônicos da membrana neuronal e 

produção de neurotransmissores e peptídeos cerebrais (YEHUDA, 2003). 

Dados experimentais indicam que a deficiência materna de DHA nos 

períodos de desenvolvimento afeta a acuidade visual (MULDER, KING, INNIS, 

2014; de VELASCO et al., 2015) e funções cognitivas, levando a prejuízos no 

aprendizado e memória (BOURRE, 2004), maior suscetibilidade ao 

desenvolvimento de distúrbios neuronais, incluindo esquizofrenia, depressão e 

ansiedade (AMMINGER et al., 2010; FERRAZ et al., 2008; GREEN et al., 2006; 

HIBBELN, 1998; YOUNG, CONQUER, 2005), aumento da agressividade 

associado ao uso de drogas de abuso (BUYDENS-BRANCHEY.; BRANCHEY; 

HIBBELN, 2009) e também alterações na neurotransmissão dopaminérgica 

(KUPERSTEIN et al., 2005; ZIMMER et al., 2000).  

Em contrapartida, um estudo do nosso grupo de pesquisa mostrou que o 

consumo de AG trans (AGT), presente em grande quantidade nos alimentos 

industrializados (TEEGALA; WILLET; MOZAFFARIAN, 2009), particularmente 
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durante os períodos de gestação e lactação foi relacionado com um aumento 

do dano oxidativo em áreas cerebrais mesocorticolímbicas da prole (TREVIZOL 

et al., 2013). Adicionalmente, o consumo de gordura vegetal hidrogenada, rica 

em AGT, durante uma ou duas gerações de ratos, foi associado a fatores 

relacionados com a adição (KUHN et al., 2013; 2015), sintomas de ansiedade 

(PASE et al., 2013), comportamentos de hiperatividade (PASE et al., 2015) e 

desenvolvimento de distúrbio bipolar, seguido por uma maior incorporação de 

AGT em diferentes áreas cerebrais (TREVIZOL et al., 2014; 2015). Deste 

modo, estes estudos indicam que a composição dos AG da dieta materna 

durante a gestação e/ou lactação é um fator crítico fortemente associado com 

um desenvolvimento normal fetal e pós-natal podendo predispor alterações 

comportamentais na prole durante a vida. 

Portando, devido ao grande número de doenças e problemas de saúde 

relacionados com o consumo de AGT (TREVIZOL et al., 2015; 2014; PASE et 

al., 2015; TEIXEIRA et al., 2011; BLOCK et al., 2008; WILLETT, 2006), seu uso 

vem sendo restringido por órgãos de saúde como a Organização Mundial da 

Saúde (WHO, 2003) e em alguns países como a Estados Unidos em três anos 

a partir de 2015 deve ser banido dos produtos pela indústria de alimentos 

(VADIVELOO et al., 2014). 

No Brasil ainda não há uma legislação nesse sentido. A Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), impôs em 2003 (RDC n0 360 de 23 de 

dezembro de 2003) que apenas os produtos que contenham AGT em 

quantidade menor ou igual a 0,2 g por porção sejam designados como zero 

trans. E recentemente em 2015, a Lei n0 2.068 com o objetivo de limitar a 

quantidade de gordura trans nos alimentos industrializados prevê o limite de 2g 

desta gordura nos alimentos, sendo obrigatória a exibição da quantidade de 

gordura trans nos rótulos, tendo a indústria alimentícia dois anos para diminuir 

a quantidade desta gordura em seus produtos  

Devido aos impactos negativos resultantes das implicações 

desfavoráveis originadas pelo consumo de AGT, a solução encontrada pela 

indústria de alimentos para obtenção de uma gordura com propriedades iguais 

a dos AGT é um processo altamente industrializado, chamado 

interesterificação. 
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2.3 Interesterificação de óleos e gorduras 

 

A interesterificação consiste em uma alternativa tecnológica ao processo 

de hidrogenação parcial, uma vez que viabiliza a produção de óleos e gorduras 

com funcionalidades específicas. Diferentemente da hidrogenação, que origina 

AG na configuração trans, a gordura interesterificada (GI) não afeta o grau de 

saturação, nem causa a isomerização das duplas ligações, pois os ácidos 

graxos não são modificados, mas sim redistribuídos nas reações éster do 

glicerol, originando novas estruturas (Figura 2) (RODRIGUES; GIOIELLI, 

2003). Pode ser intra ou inter-moléculas de triacilgliceróis (ROZENAAL, 1992; 

HAUMANN, 1994) e os produtos obtidos a partir deste processo poderão 

conter uma maior quantidade de AGS, porém sem a presença ou com teor 

reduzido de AGT (GUSTONE, 1998). 

 

 

Figura 2- Representação esquemática da reação de interesterificação 

 

Fonte: (CASTRO et al., 2004). 

 

 

A interesterificação pode ser realizada de duas maneiras: uma química e 

outra enzimática. No processo enzimático utilizam-se enzimas, tais como 

lipases comerciais de origens animal, vegetal ou microbiana. É conduzida sob 

condições de temperaturas mais amenas (CRIADO et al., 2007; RODRIGUES; 

GIOIELLU, 2003), sofre menos reações adversas deletérias e produz menos 

subprodutos (CHU et al., 2001; WANG et al., 2006). No entanto, a 

característica mais importante da interesterificação enzimática é a sua 
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regiospecificidade visto que, por exemplo, as lipases podem hidrolizar posições 

específicas incorporando AG nesses locais sem alterar o AG em outra posição. 

Por isso, é mais adequada para a interesterificação de óleos e gorduras que 

são mais sensíveis a temperaturas elevadas e para produção de gorduras 

tecnológicas e nutricionalmente superiores (CHU et al., 2001; ZHANG; SMITH; 

ADLER-NISSEN, 2004). No processo químico óleos e gorduras isentos de 

umidade são aquecidos e um catalisador, como o metóxido ou etóxido de 

sódio, é adicionado em proporções adequadas de forma que ocorra sua rápida 

e completa dispersão na matéria-prima. A reação é conduzida por intervalo de 

tempo pré-determinado e finalizada mediante a adição de água que promove a 

inativação do catalisador. A interesterificação química é a mais aplicada por ser 

mais simples e de menor custo e possuir um tempo de reação menor 

(SREENIVASAN, 1976; GUSTONE, 1998).  

Interesterificação aleatória ou a mistura de óleos é usada para produzir 

as características sólidas desejáveis e altos níveis de AGPI (IDRIS; DIAN, 

2005; KARABULUTK; TURAN; ERGIN, 2004). Na maioria dos casos a 

interesterificação acarreta o aumento do ponto de fusão do produto, mediante a 

introdução de AGS em uma posição específica do glicerol e do aumento nos 

níveis de triacilgliceróis. Devido a este processo alterar as características de 

fusão e cristalização é mais utilizado na produção de margarinas e substitutos 

da manteiga de cacau, onde essas propriedades são importantes (GUSTONE, 

1998). Os produtos resultantes deste processo mantêm o perfil de AG e o grau 

de saturação das misturas iniciais (KARABULUTK; TURAN; ERGIN, 2004; 

RODRIGUES; GIOIELLU, 2003) porém, apresentam uma estereoquímica 

diferente dos triacilgliceróis, resultando em novas características físico-

químicas e propriedades nutricionais, muitas delas ainda desconhecidas 

(KLINKESORN et al., 2004).  

Estudos sobre as implicações do consumo de GI à saúde ainda são 

escassos e a maioria relaciona a sua ingesta com distúrbios metabólicos 

enquanto que, até o momento, não se tem conhecimento de nenhum estudo 

relacionando o consumo de GI com o SNC. Neste contexto, alguns estudos 

evidenciaram que dietas ricas em GI quando comparadas com gordura 

saturada natural, causam depleção no metabolismo dos lipídios e elevação dos 
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níveis de glicose em humanos (SUNDRAM; KARUPAIAH; HAYES, 2007; REIS, 

2009; ENIG, 2010). O consumo da GI também foi relacionado com o aumento 

dos riscos metabólicos envolvidos no diabetes tipo 2, doença cardiovascular 

(ROBINSON et al., 2009) e aterosclerose (AFONSO et al, 2016) e 

particularmente durante a gestação e lactação foi relacionada com o 

desenvolvimento de obesidade na prole (MAGRI et al., 2014). Além disso, 

Bispo e colaboradores (2014) evidenciaram que o consumo de GI pode inibir a 

ação central anorexígena da insulina, sugerindo que esta gordura promove 

adaptações no controle hipotalâmico da ingesta alimentar e pode não ser 

segura para o consumo.  

 

 

2.4 Ácidos graxos, memória e estresse oxidativo 

 

A memória é caracterizada pela capacidade de adquirir, conservar e 

evocar informações através de dispositivos neurobiológicos e da interação 

social (CUNHA; BRAMBILA; THOMAS; 2010). Estudos envolvendo a memória 

e a aprendizagem em modelos animais identificaram inúmeros fatores que são 

necessários para este processo (MORGADO-BERNAL, 2011; BEKINSCHTEIN; 

CAMMAROTA; MEDINA, 2014), dentre eles está o fator neurotrófico derivado 

do cérebro, do inglês brain-derived neurotrofic factor (BDNF). 

O BDNF é membro da família das neurotrofinas (SHEIKHZADEH et al., 

2015) e juntamente com seu receptor TrkB são altamente expressos em áreas 

cerebrais como hipocampo, hipotálamo e córtex (TAPIA-ARANCIBIA et al., 

2008). O hipocampo é responsável pela memória espacial e desempenha um 

importante papel na cognição, sendo estas características dependentes de sua 

plasticidade (HAJJAR et al., 2013). O BDNF é secretado pré ou pós-sináptico e 

sua atividade depende tanto do seu precursor proBDNF quando do BDNF 

maduro. A maioria das funções que o BDNF desempenha no SNC depende da 

sua interação com diferentes receptores transmembranas localizados nos 

dendritos, axônios e neurônios excitatórios e inibitórios como o receptor TrkB, 

responsável pela maioria de suas funções. (KUCZEWSKI; PORCHER; 

GAIARSA, 2010; PANG; LU, 2004). Recentemente foi demonstrado que após a 
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ligação do BDNF, o TrkB sobre fosforilação de serina, e esta fosforilação 

parece ser importante para que ocorra uma aprendizagem normal (LAI et al., 

2012).  

O BDNF desempenha um papel importante na neurogênese, 

potenciação a longo prazo (uma forma de plasticidade sináptica considerada 

um modelo celular de formação de memória de longo prazo), memória e 

aprendizagem, (ASL et al., 2008) modulando também a plasticidade sináptica 

(NEUMANN et al., 2015). É um mediador chave no processamento da memória 

por meio dos seus efeitos em diferentes níveis moleculares, regulando canais 

de cátions e modulando canais ligados a receptores NMDA e AMPA afetando a 

síntese protéica (CUNHA; BRAMBILA; THOMAS; 2010) Assim, a diminuição 

dos níveis tanto de BDNF quanto de seu receptor vem sendo relacionada com 

prejuízos na memória e na aprendizagem (ARCEGO et al 2016; KEMPPAINEN 

et al., 2016).  

A memória e a aprendizagem podem ser prejudicadas pelo tipo de 

alimentação consumida (PASE et al 2017; ARCEGO et al., 2016) e alguns 

estudos demonstram que o consumo de AGPI da série n-3 pode modificar os 

níveis de neurotrofinas como o BDNF, podendo promover a neuroplasticidade, 

aumentar a sobrevivência celular e a neurogênese hipocampal (RATHOD et al., 

2015). Além disso, uma dieta materna deficiente em AGPI da série n-3 durante 

os períodos de gestação e lactação vem sendo relacionada com uma 

diminuição da expressão de BDNF promovendo mudanças no desenvolvimento 

cerebral a longo prazo em ratos adultos (CHAONAN et al., 2016). Em 

contrapartida, um estudo recente mostrou que a suplementação materna de 

DHA parece exercer um efeito neuroprotetor contra prejuízos de memória e 

aprendizagem em ratos adolescentes (GAO et al., 2016) e em humanos baixos 

níveis deste AGE foram associados a doenças neurodegenerativas, como a 

doença de Alzheimer (SCHAEFER et al., 2006; SODERBERG et al., 1991) 

O estresse oxidativo é outro fator que pode levar a um prejuízo de 

memória. Estudo prévio do nosso grupo de pesquisa evidenciou a influência 

dos AG da dieta no status oxidativo cerebral, afetando a expressão do BDNF 

mRNA no hipocampo (Trevizol et al., 2015). O estresse oxidativo ocorre 

quando a geração de espécies reativas (ER) excede a capacidade de defesa 
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do sistema antioxidante (SIES, 1993), resultando em danos aos lipídios, 

proteínas e ao DNA, inibindo a função celular normal (REES et al., 2007) sendo 

relacionado à vários distúrbios que afetam o SNC (ANDREAZZA et al., 2010; 

PATKI; CHE; LAU, 2009; PASE et al., 2013; TREVIZOL et al., 2013). Os 

antioxidantes podem agir enzimaticamente detoxificando o agente oxidante 

antes que ele cause lesão, como a glutationa peroxidase, a catalase e a 

superóxido dismutase ou não enzimaticamente, reparando a lesão ocorrida, 

através da glutationa (HALLIWEL, 2000; FERREIRA; MATSUBARA et al., 

1997). As ER podem interagir com as membranas celulares resultando na 

peroxidação lipídica, caracterizada pela reação entre os radicais livres com os 

lipídios insaturados das membranas (OHKAWA; OHISHI; YAGI, 1979). 

As proteínas também são alvos das ER, suas modificações oxidativas 

alteram sua estrutura provocando perda de função e fragmentação das 

estruturas protéicas com formação de proteína carbonil. A quantificação da 

proteína carbonil pode ser usada para medir a extensão do dano oxidativo 

observado em várias doenças como diabetes, processos inflamatórios e 

doença de Alzheimer (BERLET; STADMAN, 1997; BEAL et al., 2003; DALLE-

DONNE et al., 2003). Recentemente, Rai e colaboradores. (2014) mostraram 

que a administração de substâncias que produzem neuroinflamação e estresse 

oxidativo no córtex e hipocampo levando a apoptose e dano pós-sináptico 

resultando a prejuízos de memória. Nesse sentido, o estresse oxidativo vem 

sendo relacionado com diferentes doenças relacionadas com prejuízos de 

memória, incluindo a doença de Alzheimer (BEZPROZVANNY; MATTSON, 

2008). 
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3 OBJETIVOS 
 

3.1 Objetivo geral 

 

Verificar a influência da suplementação de gordura interesterificada em 

ratos de primeira geração sobre parâmetros de memória, bioquímicos e 

moleculares. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

- Avaliar a influência da suplementação de gordura interesterificada (GI) desde 

os períodos de gestação e lactação, até a idade adulta dos filhotes machos 

sobre a performance de memória através do teste de reconhecimento do objeto 

novo (TRON);  

 

- Avaliar a influência da suplementação crônica da GI sobre o perfil lipídico 

hipocampal dos ratos machos adultos de primeira geração, os quais se 

desenvolveram e cresceram sob a suplementação indireta e direta desta 

gordura. 

 

- Avaliar a influência da suplementação crônica da GI sobre o status oxidativo 

em hipocampo de ratos de 1ª geração; 

 

- Investigar a influência da suplementação crônica de GI sobre os níveis de 

BDNF e seu receptor TrkB no hipocampo de ratos de 1ª geração. 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

4 PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
 

Os resultados inseridos nesta dissertação apresentam-se sobre a forma 

de artigo científico, que se encontra a seguir estruturado. Os itens Materiais e 

Métodos, Resultados, Discussão e Referências encontram-se inclusos no 

próprio artigo, os quais estão dispostos na mesma forma como foram 

publicados. 
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5 CONCLUSÃO 
 

O consumo crônico de GI não somente alterou a composição dos ácidos 

graxos (AG) neurais do hipocampo, mas também modificou os percentuais de 

DHA, o qual é um AG essencial para a manutenção da funcionalidade normal 

do SNC. Os achados apresentados no presente estudo permitem-nos concluir 

que a recomendação atual de substituição da gordura vegetal hidrogenada, a 

qual é rica em gordura trans, pela GI deve ser intensivamente monitorada por 

órgãos de vigilância em saúde, visto que experimentalmente, esta última foi 

capaz de modificar a composição dos AG neurais, reduzir marcadores 

moleculares e prejudicar o status oxidativo hipocampal, afetando parâmetros 

de memória curta e longa dos animais, especialmente quando seu consumo 

ocorreu durante períodos inicias do desenvolvimento até idade adulta. A 

continuidade dos estudos é necessária, a fim de possibilitar o conhecimento de 

outras ações que o consumo prolongado de GI possa causar sobre as funções 

do SNC, cujas modificações podem estar implicadas no desenvolvimento de 

doenças neuropsiquiátricas. 
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6 PERSPECTIVAS 
 

Avaliar a possível relação entre o consumo crônico de GI durante de 
períodos iniciais da vida, e o desenvolvimento de transtornos 
neuropsiquiátricas como ansiedade e depressão. 

 

Analisar neurotransmissores, neurotrofinas e receptores em diferentes 
regiões cerebrais envolvidos com a ansiedade e depressão. 

 

Investigar se o consumo de GI paterno e/ou materno ao longo da vida é 
capaz de desencadear alterações epigenéticas na prole. 
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