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RESUMO 

 

FERRAZ DE CAMPOS, T. B. A suplementação crônica com Ácido Linoléico 
Conjugado promove redução da massa adiposa e compromete a 
sensibilidade à insulina no tecido adiposo branco periepididimal. 
Dissertação (Mestrado em Ciências) – Instituto de Ciência Biomédicas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2007.   
 

 A gordura dietética é um macronutriente importante na dieta de todos os 

animais. Além do seu papel como fonte de energia, a gordura dietética exerce 

também efeitos na expressão gênica, levando a modificações no metabolismo, 

crescimento e diferenciação celular. A obesidade é uma desordem crônica 

metabólica e nutricional, sendo que, cada vez mais há um grande interesse na 

descoberta de moléculas capazes de combater a obesidade. O ácido linoléico 

conjugado (CLA) é um ácido graxo poliinsaturado natural, nutriente encontrado 

nos produtos da alimentação (carne bovina, aves, ovos, leite). Estudos 

realizados em animais indicam que o CLA possui ações contra câncer, 

aterogênese e DM 2. Além disso, acredita-se que este ácido graxo esteja 

relacionado às alterações corporais promovendo redução de gordura e 

aumento de massa muscular. No entanto, o mecanismo de ação pelo qual isto 

ocorreria ainda não foi totalmente esclarecido. O presente trabalho avaliou os 

efeitos da suplementação crônica com CLA em ratos Wistar machos durante 4 

semanas, e teve como objetivo investigar o desenvolvimento corporal e o perfil 

metabólico dos animais e dos adipócitos isolados do tecido adiposos branco 

periepididimal. Os animais com 10 semanas de vida, foram divididos em 2 

grupos: 1) grupo PUFA: suplementado com óleo de girassol; 2) PUFA+CLA 

20%: suplementado com óleo de girassol + 20% CLA. Os animais foram 

acompanhados da décima a décima quarta semana de vida. Após as quatro 

semanas de suplementação os animais apresentaram redução no ritmo de 

ganho de peso corporal, acompanhado de redução da ingestão alimentar, 

redução da massa adiposa do TAB SC e PE e do volume celular dos adipócitos 

periepididimais. A menor incorporação dos substratos acetato e glicose em 

lipídeos, o aumento da resposta lipolítica frente ao estímulo com isoproterenol 

e a diminuição da expressão do fator adipogênico PPARγ, também 



contribuíram para menor adiposidade encontrada nesses animais. Entretanto, a 

suplementação com CLA provocou, aumento da atividade e expressão da 

enzima G6PDH e do fator de transcrição ADD-1/SREBP-1. A redução de 

massa adiposa foi acompanhada por resistência à insulina, elevados níveis de 

citocinas inflamatórias e desenvolvimento de esteatose hepática sendo que 

esses fatores estão relacionados com o desenvolvimento de síndrome 

lipodistrófica em animais. Dessa forma, a efetividade do CLA em reduzir massa 

adiposa foi comprovada no presente estudo. Entretanto, os efeitos adversos 

associados com a suplementação crônica de CLA devem ser considerados.  

 

 Palavras-chave: Tecido adiposo branco. Ácido linoléico conjugado. 

Lipogênese. Resistência à insulina. Lipólise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

FERRAZ DE CAMPOS, T. B. Chronic supplementation with Conjugated 
Linoleic Acid reduces adipose mass and impairs insulin sensitivity in 
periepidydimal white adipose tissue. Ph. D. Thesis (Ms in Science) – 
Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade São Paulo, São Paulo, 2007. 
 

Dietary fat is an important macronutrient in diet. Besides its role as a fuel, 

the dietary fat also exerts effects in gene expression, through modifications in 

metabolism, growth and cellular differentiation. Obesity is a chronic metabolic 

and nutritional disorder and there is a growing interest on the discovery of 

molecules capable to fight this problem. Conjugated linoleic acid (CLA) is a 

natural polyunsatured fatty acid found in many dietary sources, such as meat, 

eggs, milk. Animal studies demonstrated that CLA has properties against 

cancer, atherogenesis and type 2 diabetes mellitus. Besides, it is believed that 

this fatty acid is related to body composition alterations, promoting reduction in 

fat and increase in muscle mass, even though, the mechanism of action has yet 

to be completely elucidated. This work evaluated the effects with chronic CLA 

supplementation in young adults Wistar male rats for four weeks, aiming to 

investigate the possible changes in corporal development and metabolic profile 

as well as the effects in isolated adipocytes of periepidydimal white adipose 

tissue of these supplemented animals. Ten week-old animals were divided into 

two groups: 1-) PUFA group: supplemented with sunflower seed oil; 2-) 

PUFA+CLA 20%: supplemented with sunflower seed oil + 20% CLA. After a 4-

week follow-up, we observed a reduction of the rhythym of body weight gain, 

followed by diminished food intake, regression of adipose mass in 

subcutaneous and in periepidydimal regions, in which there was also a 

reduction of adipocyte volume. The findings of low incorporation of acetate and 

glucose substrates into lipids, elevation on the lipolytic response under 

isoproterenol stimulation and reduction of adipogenic factor PPAR-gamma gene 

expression, also contributed to the lower adiposity encountered in these 

animals. Interestingly, the CLA supplementation provoked a rise in the activity 

and expression of lipogenic enzyme G6PDH and the transcription factor ADD-

1/SREBP-1. This reduction in adipose mass was followed by decreased levels 



of leptin, insulin resistance, high levels of inflammatory citokines and the 

development of hepatic steatosis, features related to the development of 

lipodystrophic syndrome. Therefore, this study demonstrated the CLA effect on 

reduction of adipose mass, although adverse effects associated with CLA 

chronic supplementation must be considered.  

 

Key words: Adipocyte metabolism. Conjugated linoleic acid. Lipogenesis. 

Insulin resistance. Lipolysis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 INTRODUÇÃO 
 

A gordura dietética é um macronutriente importante na dieta de todos os 

animais. Em adição ao seu papel como fonte de energia e seu efeito na 

composição lipídica da membrana, a gordura dietética exerce também profundos 

efeitos na expressão gênica, levando a modificações no metabolismo, crescimento 

e diferenciação celular, que se refletem em uma resposta adaptativa a mudanças 

na quantidade e no tipo de gordura ingerida (JUMP; CLARKE, 1999). 

Em nossa alimentação, tais gorduras estão presentes e são ingeridas 

principalmente na forma de triacilgliceróis (TAG). Os TAG são compostos por três 

ácidos graxos (AG) ligados a um glicerol, mas podem existir também na forma de 

mono ou diacilgliceróis quando a molécula de glicerol se liga em um ou dois AG, 

respectivamente. Cerca de 90% dos lipídios contidos nos alimentos, assim como 

os lipídios dos nossos reservatórios de energia – os adipócitos - estão sob a forma 

de TAG (GOMES; TIRAPEGUI, 2002). 

Os AG são ácidos carboxílicos com cadeia hidrocarbônica que contém de 2 

a 36 átomos de carbono. Contém, em geral, sempre número par de carbonos e 

podem ser classificados como AG de cadeia curta (2 a 6 carbonos), média (6 a 10 

carbonos) e longa (acima de 12 carbonos) (LEHNINGER et al., 2002). São 

armazenados como reserva energética e metabólica, funcionando como cofatores 

enzimáticos, detergentes, transportadores, hormônios e mensageiros celulares 

(GOMES; TIRAPEGUI, 2002). 

Os ácidos graxos podem ser saturados ou insaturados, dependendo das 

duplas ligações entre os carbonos da molécula. Na ausência destas são ditos 

saturados. Quando possuem uma única dupla ligação, são denominados 

monoinsaturados (MUFAs) e se contém duas ou mais duplas ligações, 

poliinsaturados (PUFAs) (CURI et al., 2002). As duplas ligações têm grande 

importância, pois aumentam a flexibilidade da cadeia e consequentemente a 

fluidez das membranas biológicas. Os MUFAs estão presentes, em maior 

quantidade principalmente no óleo de oliva. Já os PUFAs são encontrados em 



óleos vegetais (girassol, milho, soja e algodão), óleos de peixe e em plantas 

oleaginosas (castanha e amêndoa). 

O TAG é depositado no tecido adiposo com grande eficiência energética 

quando comparado à energia provinda de carboidratos, e por esse motivo o 

consumo de gordura está positivamente relacionado com o desenvolvimento da 

obesidade (CLARKE, 2000). O consumo de dietas ricas em gorduras prejudica o 

metabolismo de glicose, estimula uma produção anormal de insulina e causa 

ainda hiperinsulinemia e resistência à insulina (ESTADELLA et al., 2004). 

A obesidade é uma desordem crônica metabólica e nutricional 

caracterizada por um excesso de tecido adiposo e apresenta sérias 

conseqüências para a saúde, estando relacionada com o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares, diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e alguns tipos de câncer, 

e por esse motivo, cada vez mais há um grande interesse na descoberta de 

moléculas capazes de combater a obesidade (KOPELMAN; ALBON, 1997; 

SALAS-SALVADÓ; MÁRQUES-SANDOVAL; BULLÓ, 2006; POIRIER et al., 2006). 

O tecido adiposo branco (TAB) possui intensa atividade metabólica e 

contribui notavelmente para o controle da homeostase energética do organismo 

podendo ser considerado um órgão central do controle metabólico. É o maior 

reservatório energético do organismo e é composto por adipócitos, pré-adipócitos, 

células do endotélio vascular, células da musculatura lisa vascular, nódulos 

linfáticos, células imunes e nervos. Os adipócitos são as únicas células 

especializadas no armazenamento de lipídeos na forma de TAG em seu 

citoplasma, sem que isso seja nocivo para sua integridade funcional. Essas 

células possuem todas as enzimas e proteínas reguladoras necessárias para 

sintetizar ácidos graxos (lipogênese) e estocar TAG nos períodos em que a oferta 

de energia é abundante e para mobilizá-los pela lipólise quando há déficit calórico. 

A regulação desses processos ocorre por meio de nutrientes e sinais hormonais e 

neurais dependendo das necessidades energéticas do indivíduo (FONSECA-

ALANIZ et al., 2006). 

Porém, o tecido adiposo não é somente um órgão de estoque de energia, 

mas possui também funções de órgão endócrino, produzindo uma variedade de 



moléculas biologicamente ativas que exercem tanto ações metabólicas como 

ações vasculares. Ultimamente, o tecido adiposo tem ganhado destaque por sua 

capacidade em produzir e secretar uma variedade de peptídeos bioativos, 

conhecidos como adipocinas que agem tanto em nível local (efeito 

autócrino/parácrino) como sistemicamente (efeito endócrino). Em adição a esses 

sinais eferentes (adipocinas), o tecido adiposo expressa numerosos receptores 

que permitem que ele seja alvo de sinais aferentes hormonais tradicionais e 

neurais (Sistema Nervoso Central - SNC).  Dessa forma, além do repertório 

biológico necessário para estocar e liberar energia adequando-a às demandas do 

organismo, o tecido adiposo contém um maquinário metabólico-molecular que 

propicia a comunicação com órgãos distantes, em especial, o SNC. Através dessa 

rede interativa, o tecido adiposo está integralmente envolvido em coordenar uma 

variedade de ações biológicas incluindo metabolismo energético, função 

neuroendócrina e função imune (NADERALI, 2003; KERSHAW; FLIER, 2004). 

Dentre as moléculas secretadas e que fazem o tecido adiposo ser 

classificado como órgão endócrino estão a leptina, a adiponectina, o fator α de 

necrose tumoral (TNF-α), a interleucina-6 (IL-6) e seus receptores solúveis, a 

interleucina-1β (IL-1β), a proteína quimiotática 1 de monócitos (MCP-1), o inibidor 

1 do ativador do plasminogênio (PAI-1), a lipase de lipoproteínas (LPL), a 

apolipoproteína E, a proteína de transferência de éster de colesterol (CETP), o 

angiotensinogênio, o fator β de transformação do crescimento (TGF-β), o fator 

tecidual, o fator de crescimento insulina-símile (IGF-1), os glicocorticóides, os 

esteróides sexuais, a proteína estimulante da acilação (ASP), a adipofilina, a 

adipsina, a monobutirina, a proteína agouti e prostaglandinas (FRUHBECK et al., 

2001). 
As adipocinas TNF-α, IL-6, IL-1β, MCP-1 entre outras, parecem participar na indução e manutenção do quadro inflamatório 

associado à obesidade. MCP-1 e outras citocinas possuem papel indispensável no recrutamento de macrófagos para o tecido adiposo, 

ativando processos intracelulares que promovem o desenvolvimento de resistência à insulina aumentando a propensão para o 

desencadeamento do DM2 (SHOELSON; LEE; GOLDFINE, 2006). 

A leptina desempenha um importante papel na homeostase energética, 

estimulando, em neurônios do núcleo arqueado hipotalâmico, a expressão de 

neuropeptídeos ligados a mecanismos de inibição da ingestão alimentar (pro-ópio-



melanocortina - POMC e transcrito relacionado à cocaína e anfetamina -CART) e 

aumentando o gasto energético total – via inervação simpática. Além disso, em outros 

neurônios dos mesmos núcleos, a leptina inibe a expressão de neuropeptídio Y (NPY) e 

peptídio agouti (AgRP) envolvidos nos mecanismos de aumento de ingestão alimentar e 

na redução de gasto energético (FONSECA-ALANIZ et al., 2006).  

 Fatores de transcrição adipogênicos incluindo o PPARγ, ADD-1/SREBP-1, 

CEBP-α, desempenham papel chave na complexa cascata transcricional que 

ocorre durante a adipogênese (FONSECA-ALANIZ et al., 2006). Esses fatores 

codificam proteínas envolvidas no desenvolvimento e na manutenção do adipócito 

maduro (GREGOIRE; SMAS; SUL, 1998). 
O ADD/SREBP representa uma família de fatores transcricionais, que estão 

envolvidos na ativação de mais de 30 genes associados com síntese de colesterol, TAG e 

AG. O ADD1/SREBP1 está associado especificamente com síntese de AG, por estimular 

a expressão de muitas enzimas necessárias para o processo de lipogênese como G6PDH 

(HORTON; GOLDSTEIN; BROWN, 2002; KIM; SPIEGELMAN, 1996, NTAMBI; 

MIYAZAKI; DOBRZYN, 2004). 

Diversos estudos nutricionais foram realizados a fim de determinar o efeito 

da gordura dietética sobre o acúmulo de gordura corporal, entretanto estes são 

contraditórios já que os tipos de gorduras existentes não desempenham os 

mesmos efeitos sobre esse parâmetro (CLARKE, 2000).  Alguns estudos 

demonstraram que a ingestão de alimentos ricos em ácidos graxos poliinsaturados 

suprime a lipogênese hepática, melhora a cetogênese, e induz maior oxidação de 

ácidos graxos tanto no fígado como no músculo esquelético. Em conjunto, essas 

mudanças podem vir acompanhadas pela diminuição de deposição da gordura 

corporal (JUMP; CLARKE, 1999; HILL et al., 1993; COUET et al., 1997). 

 

Ácido Linoléico Conjugado (CLA) 

O ácido linoléico conjugado (CLA) é um ácido graxo poliinsaturado natural, 

nutriente encontrado nos produtos da alimentação diária tais como: aves, ovos e 

principalmente no leite e seus derivados e nas carnes bovinas. Estudos realizados 

em animais indicam que o CLA possui ações contra câncer, aterogênese e DM 2. 



Além disso, acredita-se que este ácido graxo esteja relacionado às alterações 

corporais promovendo redução de gordura e aumento de massa muscular. No 

entanto, o mecanismo de ação pelo qual isto ocorreria ainda não foi totalmente 

esclarecido. Muitos autores acreditam que a suplementação com CLA promova 

modificações na membrana do tecido adiposo e altere a expressão de genes 

relacionados com adipogênese e metabolismo do adipócito. Outros colocam que 

os efeitos do CLA sobre a composição corporal estejam relacionados à redução 

da massa adiposa e ao aumento da lipólise (LEE et al.,1998; CHOI et al.,2000; 

POIRIER, 2006). 

Pariza e colaboradores, na década de 70, sugeriram que a carne bovina 

grelhada possuía um componente carcinogênico. Na busca por este componente, 

foi observado que, em extratos da carne bovina havia tanto componentes 

mutagênicos como também um componente com atividade antimutagênica e que 

este estava presente independente do cozimento. O extrato da carne bovina era 

capaz de inibir a progressão do tumor em células epiteliais de camundongos 

(PARIZA et al., 1985; KRITCHEVSKY, 2000). 

Em 1987 Ha e colaboradores, isolaram e caracterizaram este desconhecido 

componente com propriedades antimutagênicas da fração lipídica da carne e 

descobriram que essa fração isolada continha quatro isômeros derivados do ácido 

linoléico e cada um continha um sistema de dupla ligação conjugada, sendo então 

designados de ácidos linoléicos conjugados (CLAs).  

Os CLAs compreendem uma mistura de isômeros posicionais e 

geométricos do ácido linoléico (ácido cis-9, cis-12 octadecadienóico), com duplas 

ligações conjugadas, isto é, separadas apenas por uma ligação simples carbono-

carbono (Figura 1). Diferente do ácido linoléico, doze diferentes isômeros de CLA 

são possíveis, dependendo das duplas ligações e de sua isomeria geométrica. 

Essa diferença entre os isômeros é importante uma vez que os mesmos podem 

apresentar diferentes atividades in vivo. Os efeitos conhecidos do CLA são 

atribuídos principalmente a dois isômeros biologicamente ativos: cis-9, trans-11 e 

trans-10, cis-12 (Figura 1) (PARIZA; PARK; COOK, 2001; POIRIER et al., 2004). 



As duplas ligações do CLA podem estar localizadas nas posições C8 e C10, C9 e 

C11, C10 e C12 ou C11 e C13 (KELLY, 2001; LARSEN; TOUBRO; ASTRUP, 

2003).  

 
Figura 1: Estrutura dos isômeros de CLA trans-10, cis-12 (10t, 12c) e cis-9, trans-11 (9c, 11t) 

e do ácido linoléico. Adaptado PARIZA, PARK, COOK, 2001. 
 

 O CLA é produzido naturalmente pelas bactérias fermentativas (Butyrivibrio 

fibrisolvens) presentes no estômago (rúmen) de animais ruminantes e aparece em 

maiores concentrações em carnes, leites e seus derivados (FUNCK et al., 2006), 

sendo C18:2 (9c, 11t) o isômero predominante (Tabela 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Tabela 1: Teor de CLA em alimentos não cozidos.  
 

Alimento Total CLA 
(mg/g de gordura) 

Isômero 
9c, t11(%) 

Carne bovina 4,3 85 

Carne de cordeiro 5,6 92 

Frango 0,9 84 

Leite 5,5 92 

Manteiga 4,7 88 

Sorvete 3,6 86 

Queijo Mussarela 4,9 95 

Óleo de Girassol 0,4 38 
Fonte: Adaptado de FUNCK, et al., 2001. 

 

 O CLA pode ser formado no rúmen pela biohidrogenação incompleta dos 

ácidos graxos poliinsaturados da dieta, principalmente o ácido linoléico, mas 

também endogenamente, através da dessaturação do ácido graxo C18:1 trans-11 

(Ácido vacênico) por uma enzima presente no tecido adiposo e na glândula 

mamária chamada estearoil-coA dessaturase (SCD) ou delta-9 dessaturase 

(CORL et al., 2001). Como o ácido vacênico é produzido principalmente através 

da biohidrogenação ruminal, este processo é o grande responsável pelo fato de 

que as maiores fontes de CLA são produtos derivados dos ruminantes. Um grande 

número de espécies de bactérias do rumem produzem CLA a partir da 

biohidrogenação do ácido linoléico através de enzimas específicas (linoleato 

isomerases) (PARIZA; PARK; COOK, 2001). Normalmente a biohidrogenação 

acontece de forma completa, porém alguns produtos intermediários podem 

atravessar o rúmen e serem utilizados na síntese de lipídios no tecido mamário e 

adiposo (figura 2).  

 



 

 

 

 

 
Figura 2: Via metabólica proposta para biossíntese do CLA 18:2 cis-9, trans-11. SCD- 

Estearoil-CoA desaturase, CLA – Ácido Linoléico Conjugado. (BAUMGARD, et al., 2001). 
 
 Em humanos a produção de CLA parece ser insignificante. Herbel e 

colaboradores (1998) suplementaram humanos com 16 g de ácido linoléico, 

proveniente do óleo de girassol, por seis semanas e não houve diferença nos 

níveis plasmáticos de CLA.  

 Comercialmente, os isômeros de CLA podem ser produzidos por 

tratamentos térmicos a pH altos ou por hidrogenação parcial do ácido linoléico 

derivado principalmente do óleo de girassol (RAINER; HEISS, 2004; HAUGEN et 

al., 2003). A quantidade de ácido linoléico no óleo de girassol varia de extração 

para extração. Estes limites de variação influenciam na quantidade de ácidos 

linoléicos que podem ser convertidos em uma forma conjugada, e variam a 

potência do CLA entre 78% a 85%. Entretanto, o lote típico é o de 80% conferindo 

a esse suplemento, conteúdo total de 39% de cada um dos dois isômeros mais 

ativos (18:2 c9, t11 e 18:2 t10, c12). Além destes, o produto possui também 

menos de 4% de ácido palmítico, menos que 4% de ácido esteárico, menos que 



3% de ácido linoléico e 10 a 20% de ácido oléico, sendo estes são os outros 

ácidos naturais encontrados no óleo de girassol. 
O objetivo da síntese química de CLA é produzir uma composição de CLA com atividade biológica máxima. Os métodos 

laboratoriais convertem o ácido linoléico principalmente nos isômeros de CLA cis-9, trans-11 e trans-10, cis-12 (PARIZA; PARK; 

COOK, 2001). A maior parte dos estudos que utilizam o CLA analisa o efeito da mistura de isômeros de CLA (suplementos 

comerciais), que contém predominantemente os isômeros CLA cis-9, trans-11 e CLA trans-10, cis-12. Uma dose de 3-4 g/dia de 

CLA parece produzir efeitos na composição corporal (KELLY, 2001). 

 Os trabalhos in vivo e in vitro realizados com CLA mostraram uma série de 

efeitos tanto em modelos animais, como humanos. Entre os principais efeitos 

destacaram-se: efeito anticarcinogênico, imunomodulação, melhora da 

sensibilidade à insulina, redução da pressão arterial, alterações na composição e 

no metabolismo do tecido adiposo (KRITCHEVSKY, 2000; HAUGEN et al., 2003; 

POIRIER et al., 2006). 

 

CLA e Câncer 

 

 Existe evidência incontestável de que o CLA é um efetivo agente 

anticarcinogênico. O CLA pode influenciar o desenvolvimento e a progressão do 

câncer de três maneiras: afetando diretamente o processo da carcinogênese, 

reduzindo o acúmulo excessivo de gordura corporal que indiretamente aumenta o 

risco para câncer, e reduzindo a caquexia que está relacionada com estágios 

avançados do câncer (PARIZA; PARK; COOK, 1999). 

 O CLA foi reconhecido como agente anticarcinogênico pela primeira vez em 

1987, quando pesquisadores anunciaram que haviam isolado um agente contido 

na carne grelhada que era capaz de inibir o câncer de epiderme em camundongos 

(HA; GRIMM; PARIZA, 1987). A suplementação com CLA pode, inibir ou diminuir 

o início de tumores induzidos quimicamente em diversas regiões do organismo de 

ratos e camundongos, incluindo, pele, glândula mamária e estômago. 
 O isômero cis-9, trans-11 parece ser por si só efetivo na neoplasia mamária 

quimicamente induzida. Em estudo realizado por Durgam (1997), uma suplementação 

com o isômero cis-9, trans-11 reduziu em 60% o crescimento de células tumorais 

mamárias em cultura. Os mecanismos de ação propostos para essa ação do CLA ainda 

não são totalmente claros e alguns estudos atribuem esses efeitos a uma redução da 



proliferação celular, do metabolismo da vitamina A (PARIZA; PARK; COOK, 2001; 

RAINER et al., 2004) e das prostaglandinas. 

 Kavanaugh e colaboradores (1999) suplementaram a dieta de 

camundongos com diferentes concentrações de CLA por seis semanas e 

verificaram uma redução na síntese de prostaglandina E2 na epiderme dos animais 

o que pode levar a uma inibição do desenvolvimento tumoral. Pode-se então 

atribuir ao CLA um efeito anticarcinogênico a partir de uma redução na síntese de 

prostaglandinas. Muitos mecanismos podem justificar esse efeito do CLA. Belury 

(2002) demonstrou que o CLA compete com o ácido araquidônico como substrato 

para a ciclooxigenase, a enzima responsável pela produção de eicosanóides pro-

inflamatórios que estão diretamente relacionados com infecção e crescimento 

tumoral (PARIZA, 1999). 

  No sistema imunológico, o CLA parece estar envolvido na proteção contra o 

catabolismo induzido por algumas citocinas, especialmente o fator de necrose 

tumoral α (TNF- α) que está relacionado com o desenvolvimento da caquexia 

associada ao câncer. O CLA reduz os efeitos catabólicos adversos da estimulação 

do sistema imune, podendo ser utilizado em conjunto nos tratamentos de 

quimioterapia. Uma dieta suplementada com 0,5% de CLA demonstrou efeitos 

protetores contra o desenvolvimento de caquexia associada ao TNF- α (RAINER; 

HEISS, 2004). 

 Outro mecanismo que pode ser atribuído ao efeito do CLA é a redução da 

proliferação celular que tem sido observada em cultura de células e em modelos 

animais. Uma possível explicação para esse efeito pode ser o aumento do 

processo de apoptose mediado pelo CLA. Bergamo, e colaboradores (2004), 

atribuíram ao CLA um mecanismo de atividade anticancerígena, envolvendo 

produção de espécies reativas de oxigênio, que levam a ativação de uma enzima 

denominada de caspase-3, considerada enzima chave no processo de apoptose. 

Outros autores também relataram aumento no processo de apoptose no tecido 

mamário, fígado e tecido adiposo (HAUGEN et al., 2003; HARGRAVE, 2004). Por 

esses efeitos, o CLA foi reconhecido em 1996, pela Academia Nacional de 



Ciências dos Estados Unidos, como o único ácido graxo capaz de inibir 

carcinogênese em modelos de animais experimentais. 

Outra maneira indireta do CLA interferir no bloqueio ao desenvolvimento da 

carcinogênese é através dos seus efeitos na redução de gordura corporal, já que 

um excesso de tecido adiposo contribui como um fator de risco no 

desenvolvimento de câncer (PARIZA; PARK; COOK, 1999). 

CLA, Resistência à Insulina e Lipodistrofia 
 
 Sob condições onde o TAB é incapaz de estocar TAG, os ácidos graxos livres 

(AGLs) permanecem elevados no plasma e são depositados em outros tecidos periféricos 

como fígado e músculo. Essa condição é conhecida como lipodistrofia, e está fortemente 

correlacionada com resistência à insulina (BROWN; MCINTOSH, 2003). A resistência à 

insulina, definida como a condição de reduzida sensibilidade à ação da insulina, também 

pode elevar a secreção desse hormônio para valores acima do normal, ocasionando, 

dessa forma, a exaustão das células B pancreáticas (FUJIMOTO, 2000). 

 Alguns estudos em modelos animais demonstraram que o isômero de CLA trans 

10, cis 12, leva a um estado de resistência à insulina, e dificulta a captação de glicose e 

AG pelos adipócitos, resultando em hiperglicemia e hiperlipidemia (CLEMENT et al., 2002; 

TSUBOYAMA-KASAOKA et al., 2000). 

 A resistência à insulina encontrada na obesidade, é acompanhada por 

efeitos em outros sistemas. Dessa forma um aumento do acúmulo de gordura 

pode levar a mudanças no metabolismo de glicose e lipídeos como também em 

outros sistemas incluindo pressão arterial. Entretanto, a deficiência de tecido 

adiposo (lipodistrofia), total ou parcial, também é acompanhada de resistência à 

insulina e alta incidência de DM2 (GANDA, 2000). 

 A lipodistrofia altera a distribuição dos AG entre adipócitos, músculo e 

fígado, promovendo um acúmulo de TAG em outros tecidos, como por exemplo, o 

fígado (esteatose hepática), e esse acúmulo, a longo prazo, pode levar a uma 

sinalização e ação insulínicas deficientes nesses tecidos  (KIM et al., 2000). 

 Alguns estudos associaram a suplementação crônica com CLA ao 

desenvolvimento de esteatose hepática em modelos animais e relacionaram este 

efeito, com os altos níveis de insulina detectados nesses animais, já que quando 



os níveis de insulina foram normalizados o quadro de esteatose hepática foi 

revertido (TSUBOYAMA-KASAOKA et al., 2000; GAVRILOVA et al., 2000). 

 

CLA e Obesidade 
 

O CLA demonstrou na literatura, possíveis efeitos anti-obesidade 

principalmente em modelos animais. Em 1997, Pariza e colaboradores, 

demonstraram pela primeira vez que a suplementação com CLA 0.5% de CLA em 

camundongos de 6 semanas, suplementados por um mês, foi capaz de promover 

uma redução da massa adiposa. Este feito foi atribuido a um possível aumento da 

lipólise junto com uma melhora na oxidação de ácidos graxos tanto nas células 

adiposas como no tecido muscular. Ratos Sprague-Dawley, que receberam uma 

mistura de isômeros de CLA a 3% na dieta por 3 semanas, apresentaram, uma 

redução de 27% na gordura corporal e um aumento de 11% na massa magra 

corporal comparada com os valores correspondentes dos animais que foram 

alimentados com a dieta controle (PARIZA; PARK; COOK, 2001). 

Rahman e colaboradores (2001) suplementaram ratos Otsuka Long Evans 

Tokushima Fatty (OLETF-modelo animal para obesidade e diabetes mellitus não 

insulino dependente) com CLA (1%) durante 4 semanas e observaram redução 

nos depósitos adiposos das regiões peri-renal, epididimal e omental. Já em ratos 

obesos (ZDF) a suplementação com CLA causou um aumento de 15% tanto na 

gordura inguinal, como na gordura retroperitoneal, demonstrando que os efeitos 

do CLA variam de acordo com o genótipo do animal (KELLEY; ERICKSON, 2003). 

Os mecanismos propostos para esses processos de redução da gordura 

corporal são: aumento da lipólise, aumento da oxidação de ácidos graxos ou 

redução da captação de ácidos graxos pelos adipócitos (BHATTACHARYA et al., 

2006). Em cultura de células da linhagem 3T3-L1 de adipócitos, contendo o 

isômero trans-10, cis-12 (0,5%), houve uma inibição direta da enzima lipase de 

lipoproteína (LPL) e aumento significativo da concentração de glicerol no meio de 

cultura, fator esse que pode ser considerado como um indicativo do aumento da 

lipólise. O aumento na lipólise pode estar acoplado a um aumento da oxidação de 



ácidos graxos pelas células musculares e adiposas, e isso ocorre devido ao fato 

de que o CLA melhora a atividade da enzima carnitina-palmitoiltransferase (CPT) 

em ratos, que é o passo limitante para a oxidação de ácidos graxos. Entretanto, a 

maior parte dos estudos aponta que esses efeitos se devem principalmente da 

ação do isômero trans-10, cis-12 (PARIZA; PARK; COOK, 2001).   

O aumento no tamanho do adipócito é conseqüente a um ganho de massa 

de gordura corporal, enquanto a redução da massa gorda conduz a redução no 

tamanho das células adiposas (BELURY, 2002). Muitos estudos demonstraram 

um maior efeito do CLA na redução do tamanho dos adipócitos. Fêmeas de 

camundongos alimentados com 1% de CLA apresentaram uma quantidade maior 

de adipócitos menores quando comparados com o grupo controle. Em ratos 

Sprague-Dawley, a dieta enriquecida com CLA reduziu o peso do coxim adiposo 

visceral devido a uma diminuição do tamanho dos adipócitos e não pela redução 

do número de células. Os autores atribuem esses efeitos a mudanças metabólicas 

como diminuição da lipogênese e aumento da lipólise (TSUBOYAMA-KASAOKA 

et al., 2000; AZAIN et al., 2000). 

O efeito inibitório do CLA na lipogênese está correlacionado com a inibição 

da enzima LPL, como foi descrito em estudos in vitro (PARK et al., 1997). Além 

disso, foram descritos efeitos como redução na quantidade de RNAm de enzimas 

lipogênicas, como a ácido graxo sintase (FAS) e acetil-coA carboxilase (ACC), em 

camundongos fêmeas (C57BL/6J) alimentadas durante 5 meses com uma dieta 

contendo CLA a 1%. A expressão dessas enzimas é regulada por fatores de 

transcrição como proteína 1c ligadora do elemento regulado por esteróis (SREBP-

1) e o receptor gama ativado por proliferadores de peroxissomas (PPAR- γ) e 

estes se encontram menos expressos em animais suplementados com CLA 

(TSUBOYAMA-KASAOKA et al., 2000; TAKAHASHI et al., 2002). Esses dados 

sugerem que o CLA diminui o conteúdo de TAG no adipócito por reduzir a síntese, 

a captação e a esterificação dos ácidos graxos pelos adipócitos. 

Outra possibilidade em relação à diminuição na deposição de gordura 

corporal seria um aumento do gasto energético (WEST et al., 2001). Proteínas 

desacopladoras (Uncoupling proteins - UCP-2 e UCP-3) regulam o gasto 



energético, e induzem termogênese a partir da dieta. A UCP-2 é altamente 

expressa no músculo esquelético e no tecido adiposo e o CLA aumenta a 

expressão da UCP-2 no tecido adiposo, sendo esse um mecanismo para o 

aumento do gasto energético demonstrado em alguns estudos (EVANS et al., 

2001; CHOI et al., 2004; POIRIER et al., 2005).  

O CLA possui também efeitos nos pré-adipócitos, diminuindo sua 

proliferação e diferenciação, e pode possivelmente interferir nos processos de 

expansão dos depósitos de gordura. A diferenciação do pré-adipócito é mediada 

por uma série de mudanças programadas na expressão de proteínas específicas 

do adipócito, reguladas por fatores de transcrição como CCAATT/ enhancer 

binding protein- α (C/EBP-α) e o PPARγ. O CLA é tido como um possível ligante 

para PPARγ, afetando o desenvolvimento do tecido adiposo e a expressão gênica 

in vitro (DOMENEGHINI; DIGIANCAMILLO; CORINO, 2006). Os PPARs possuem 

um papel central na adipogênese, no metabolismo de glicose e de lipídeos. As 

principais isoformas do PPAR são a α e a γ, sendo que o PPARα é altamente 

expresso no fígado e o PPARγ é predominantemente expresso no tecido adiposo 

e, em menor quantidade no fígado, e seus principais ligantes incluem as 

tiazolidinedionas (TZDs, um grupo de drogas sensibilizadoras de insulina), as 

prostaglandinas e derivados do ácido linoléico. A ativação do PPARγ promove 

adipogênese, melhora a sensibilidade à insulina e diminui a concentração de AGL 

circulante. Com isso, derivados dos ácidos graxos livres parecem ser ativadores 

do sistema PPAR e, portanto, é claro que a gordura dietética pode diretamente 

influenciar no metabolismo glicídico. Dão suporte a este conceito, estudos 

demonstrando que a alteração na quantidade e no tipo de gordura dietética pode 

influenciar na homeostase metabólica da glicose (PRINS, 2002). 

Foi documentado que o CLA (principalmente, o isômero trans-10, cis-12) 

está envolvido nessa regulação, sendo que o CLA pode suprimir a expressão e 

atividade do PPAR-γ. Estudos in vivo e in vitro demonstram que o trans-10, cis-12 

possui um papel delipidativo e esse efeito acontece logo nos primeiros dias de 

suplementação (PARIZA; PARK; COOK, 2001).  



Outro processo importante que pode estar associado com reduções na 

deposição de gordura corporal induzida pela suplementação com CLA é a 

apoptose. Estudos demonstram que o CLA está associado com um aumento da 

morte celular programada (apoptose) nas células do tecido adiposo branco em 

camundongos e em cultura de pré-adipócitos. Um potente mecanismo que leva a 

apoptose e está relacionado com o CLA envolve o TNF-α. O aumento de CLA na 

dieta de fêmeas de camundongos elevou os níveis de TNF-α e de seu RNAm no 

tecido adiposo contribuindo para o aumento nas taxas de apoptose 

(TSUBOYAMA-KASAOKA et al., 2000; POIRIER et al., 2006; DOMENEGHINI; 

DIGIANCAMILLO; CORINO, 2006).   

Assim, na figura 3, está representado um esquema resumindo as diversas 

formas de como principalmente o isômero trans-10, cis 12 pode afetar mudanças 

na composição corporal. 

 

 
Figura 3: Esquema representando os efeitos do CLA nos adipócitos e pré-adipócitos. CLA – 

Ácido linoléico conjugado; LPL -Lipase de liporpoteína; SCD – Estearoil-CoA desaturase. 
Os sinais + (estimula) e – (inibe), representam os efeitos do CLA sobre os eventos 
mencionados. (PARIZA; PARK; COOK, 2001-Adaptado). 

 



 Os resultados dos estudos clínicos com humanos sobre os efeitos do CLA 

na composição e peso corporal ainda são inconsistentes. A redução do peso 

corporal foi observada em pacientes com DM2 que receberam suplementos de 6 

g/dia contendo 39% trans-10, cis-12 e 37% cis-9, trans-11.  No entanto, em outro 

estudo realizado em humanos não demonstrou efeito no peso corporal em 

homens e mulheres saudáveis obesos e não-obesos (WANG; JONES, 2004).  

O tratamento com CLA (3,4%-6,8%), durante 3 meses reduziu a massa de 

tecido adiposo em humanos adultos obesos e com sobrepeso (BLANKSON et al., 

2000). Brown e colaboradores (2001) conduziram experimentos utilizando culturas 

primárias de células do estroma vascular de humanos, e verificaram uma 

diminuição no conteúdo de TAG com doses de CLA variando de 1-10 μmol/L, e 

uma redução na incorporação de glicose [14C] nos lipídios totais, sendo que a 

maior dose de trans-10, cis-12 (30 μmol/L), levou a uma redução de 80%, porém 

nenhuma alteração foi observada nos processos de lipólise, correlacionando o 

efeito anti-obesidade do CLA em humanos a uma inibição da lipogênese, 

principalmente mediada pelo isômero trans-10, cis-12.   

O objetivo dos estudos com CLA em humanos é a diminuição dos estoques 

de gordura já existentes, porém, a maior parte dos estudos em animais é realizada 

na fase de crescimento, demonstrando um efeito dessa suplementação na 

formação do tecido adiposo. Dessa forma, as condutas experimentais variando 

itens como idade, tipo e estado metabólico do modelo animal, assim como 

quantidade, tipo de isômero de CLA, e duração do tratamento desempenham um 

papel importante no modo pelo qual o CLA afeta a composição corporal. Estudos 

em animais adultos não reproduzem os mesmos resultados demonstrados em 

animais em fase de crescimento e, portanto tornam-se necessários mais estudos 

que demonstrem como o CLA pode interferir tanto na composição corporal como 

no perfil metabólico de ratos na fase adulta, além de garantir se esses efeitos não 

estão sendo acompanhados de respostas prejudiciais para o organismo. 

 
 
 
 
 



6 CONCLUSÕES  
 

 A suplementação crônica com CLA em ratos Wistar na fase adulta 

promoveu redução do peso corporal acompanhado, de reduzida ingestão 

alimentar o que contribuiu para o menor ganho de massa adiposa desses animais 

nos territórios de TAB SC e PE. 

 A reduzida massa do coxim adiposo PE pode ser explicado: pelo menor 

volume celular apresentado pelos animais suplementados com CLA; pela menor 

incorporação de glicose e acetato em lipídeos; pelo aumento da resposta lipolítica 

estimulada por isoproterenol; e menor quantidade de RNAm do PPARγ.  

 Essa perda de massa gorda está relacionada com prejuízos na resposta 

metabólica sistêmica (desenvolvimento de resistência à insulina) e na dos 

adipócitos isolados do TAB da região PE que apresentam diminuição na captação 

e oxidação de glicose. 

 Muitos desses processos podem estar relacionados com o quadro 

lipodistrófico associado à suplementação com CLA, que nesses animais foi 

caracterizado por baixos níveis de leptina, altos níveis de insulina, esteatose 

hepática e desenvolvimento de um perfil inflamatório. 

 Em resposta a esse prejuízo metabólico a suplementação com CLA 

resultou em aumento da expressão do fator adipogênico ADD1/SREBP-1 e da 

expressão e atividade da enzima G6PDH, funcionando como um efeito protetor e 

compensatório no processo de delipidação do tecido adiposo causado pela 

suplementação com CLA. 

 Dessa forma, a efetividade do CLA em reduzir massa adiposa foi 

comprovada no presente estudo. Entretanto, os efeitos adversos associados com 

a suplementação crônica com CLA devem ser considerados.  
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