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RESUMO 

 

GREGHI, G.F. Avaliação do perfil de expressão gênica de bovinos suplementados com 

selênio, vitamina E e óleo de canola: A interação dieta-gene-qualidade da carne. 2014. 

165f. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, 

Universidade de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

A produção mundial de carne bovina corresponde a 58,856 milhões de toneladas, das quais 

9,92 milhões de toneladas de carne são produzidas pelo Brasil. Com o maior rebanho bovino 

comercial (aproximadamente 209 milhões de bovinos), nosso país ocupa posição de destaque 

no mercado da carne bovina: 1º em exportação (2,03 milhões de toneladas) e 2º em produção 

e consumo (40 kg/habitante/ano). Ao longo dos anos a produção de carne bovina aumentou, 

assim como as críticas no campo da saúde humana devido ao seu alto teor de ácidos graxos 

saturados e a possível, mas ainda questionável relação com doenças cardiovasculares, diabetes 

e câncer. Por estas razões uma série de pesquisas tem sido realizada na tentativa de alterar a 

composição do perfil de ácidos graxos da carne, o que consequentemente afeta sua 

estabilidade oxidativa . Para avaliar a influência de componentes específicos da dieta sobre as 

respostas do organismo e seus efeitos sobre a produção e a qualidade de carne, tem se 

avaliado a expressão individual de genes, ou seja, tem se utilizado a transcriptômica. A partir 

do uso desta ferramenta, o presente estudo avaliou a interação entre a suplementação com 

selênio, vitamina E e/ou óleo de canola e a expressão de genes-chave na regulação das vias 

antioxidante, lipogênica e colesterolêmica na espécie bovina. Bovinos Nelore (n=48) não 

castrados, peso inicial ±350 kg, alocados em calan gate nas dependências do Departamento 

de Zootecnia da FZEA-USP Pirassununga, SP foram divididos em 4 grupos : Controle (C): 

dieta base; (Se + Vit E): 2,5 mg de Se e 500 UI de vitamina E /kg de MS; (Canola): adição 

de 3% de óleo de canola/kg de MS; (Se + Vit E + Canola): adição de 2,5mg de Se, 500 UI de 

vitamina E e 3% de óleo de canola /kg de MS. Ao final de 12 semanas, foram abatidos (peso 

final ±456 kg) e amostras de fígado, músculo L. dorsi e tecido adiposo subcutâneo coletadas 

para análise da expressão gênica de NFE2L2, GPX1, GPX4, GSR, GCLG, GSS, SREBF1, 

PPARA, SCD, HMGCR, ACAT1, ACAT2 e LCAT. Os dados foram analisados pelo PROC 

MIXED SAS (2005), as médias foram comparadas por meio de contrastes avaliados pelo teste 

t de Student e a correlação entre as expressões gênicas hepáticas foram estimadas por meio do 

coeficiente de correlação de Pearson. O tecido hepático foi mais sensível às mudanças na taxa 



 
 

de transcrição de mRNA. Os animais que receberam a suplementação com Se junto a 

Vitamina E apresentaram maior expressão de genes citoprotetores (NFE2L2, P≤0,05; GPX1, 

P≤0,08; GPX4, P≤0,03; GSS, P≤0,06), lipogênico (SCD, P≤0,06) e colesterolêmico (HMGCR, 

P≤0,06) em relação aos que receberam o óleo de canola. Estes, por sua vez, apresentaram 

maior quantidade de mRNA para LCAT (P≤0,05) em relação aos que receberam 

suplementação com antioxidantes. As expressões gênicas de SREBF1 (lipogênico; P≤0,03) e 

ACAT1 (colesterolêmico; P≤0,08) foram maiores para os animais que receberam estes 

antioxidantes associados ao óleo de canola em comparação aos que receberam tais nutrientes 

de forma segregada. Os resultados estimulam estudos com estes antioxidantes e fontes de 

ácidos graxos poli-insaturados como o óleo de canola diante do potencial destes, seja para a 

qualidade da carne, seja para uso terapêutico na saúde animal ou do homem. Contudo, é 

necessário cautela, pois estes antioxidantes podem tanto induzir genes citoprotetores, quanto 

genes lipogênicos e colesterolêmicos e, a maneira pela qual tal ativação ocorre sugere a 

participação do NFE2L2.  

Palavras-chave: ácidos graxos, antioxidantes, colesterol, lipídios, NFE2L2, nutrição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

GREGHI, G.F. Evaluation of gene expression profile in cattle supplemented with 

selenium, vitamin E and canola oil: The interaction diet-gene-meat quality. 2014. 165f. 

Dissertação (Mestrado) – Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos, Universidade 

de São Paulo, Pirassununga, 2014. 

 

World beef production corresponds to 58.856 million tons, of which 9.92 million tons of meat 

are produced by Brazil. With the largest commercial cattle herd (approximately 209 million 

animals), our country occupies a prominent position in the beef market: 1st  in exports (2.03 

million tons) and 2nd  in production and consumption (40 kg / capita /year). Over the years, 

beef production increased, as critical in the field of human health due to its high content of 

saturated fatty acids and a possible but still questionable relationship with cardiovascular 

disease, diabetes and cancer. For these reasons a lot of research has been conducted in an 

attempt to change the composition of the meat fatty acids, which consequently affects the 

oxidative stability of the meat. To evaluate the influence of specific dietary components on 

the responses of the body and its effects on the production and quality of meat, has evaluated 

the expression of individual genes, or has used transcriptomics. From the use of this tool, the 

present study evaluated the interaction between supplementation with selenium, vitamin E 

and/or canola oil and the expression of key genes in the regulation of antioxidant, lipogenic 

and cholesterolemic pathways in cattle. Nelore (n= 48) uncastrated, initial weight ± 350kg, 

allocated in calan gate in the Department of Animal Science, FZEA Pirassununga-USP, SP 

were divided into 4 groups: Control (C): basic diet; (Se + Vit E): 2.5 mg Se and 500 IU 

vitamin E/kg DM; (Canola): addition of 3% canola/kg of DM oil; (Se +  Vit E + Canola): 

adding 2.5 mg Se, 500 IU vitamin E and 3% canola/kg of DM oil. After 12 weeks, they were 

slaughtered (final weight ± 456 kg) and samples of liver, L. dorsi muscle and subcutaneous 

adipose tissue collected for analysis of gene expression of NFE2L2, GPX1, GPX4, GSR, 

GCLG, GSS , SREBF1, PPARA, SCD, HMGCR, ACAT1, ACAT2 and LCAT. Data were 

analyzed using PROC MIXED (SAS 2005), the means were compared by contrasts evaluated 

by Student's t test and the correlation between hepatic gene expression were estimated using 

the Pearson correlation coefficient. The liver tissue was more sensitive to changes in the rate 

of transcription of mRNA. Animals that received supplementation with Vitamin E and Se had 

higher expression of cytoprotective genes (NFE2L2, P≤0.05; GPX1, P≤0.08; GPX4, P≤0.03; 



 
 

GSS, P≤0.06), lipogenic (SCD, P≤0.06) and cholesterolemic (HMGCR, P≤0.06) compared to 

those receiving canola oil. These, in turn, showed a higher amount of mRNA for LCAT 

(P≤0.05) than those who received supplementation with antioxidants. The gene expressions of 

SREBF1 (lipogenic, P≤0.03) and ACAT1 (cholesterolemic, P≤0.08) were higher for animals 

receiving these antioxidants associated with canola oil compared to those which received 

these nutrients isolated. These results stimulate more studies about antioxidants and 

polyunsaturated fatty acids such as canola oil because of their potential either for the quality 

of the meat, either for therapeutic use in animal or human health. However, caution is needed 

because these antioxidants can both induce cytoprotective genes, as well as lipogenic and 

cholesterolemic genes, and the way this activation occurs suggests the involvement of 

NFE2L2. 

 Keywords: antioxidants, cholesterol, fatty acids, lipids, NFE2L2, nutrition. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O consumidor está cada vez mais consciente da relação existente entre dieta e saúde, o 

que o faz no momento da compra optar por alimentos mais nutritivos, mais seguros, isentos 

de conservantes e/ou aditivos não naturais, com baixo teor de gordura e com um perfil 

lipídico que valorize ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs). Em resumo, o consumidor 

deseja alimentos com componentes funcionais que desempenhem papéis importantes na 

manutenção da saúde e na prevenção de doenças. 

Para a carne bovina, grande atenção é dada aos lipídios, busca-se por: aumento no teor 

de ácidos graxos poli-insaturados de cadeia longa da série n-3 e do ácido linoleico conjugado 

(CLA); redução no teor de ácidos graxos saturados. 

Contudo, maior participação de ácidos graxos insaturados na composição da carne 

pode prejudicar a vida de prateleira e, consequentemente, os atributos sensoriais da carne, 

assim como gerar compostos prejudiciais à saúde decorrentes da lipoperoxidação, entre eles, 

os malonaldeídos. Com a finalidade de evitá-los, é feito o uso de antioxidantes para estabilizar 

os efeitos da incorporação de ácidos graxos de cadeia longa insaturados e, portanto, mais 

suscetíveis à oxidação e geração de radicais livres. Entre os antioxidantes mais usados em 

alimentos estão o selênio e a vitamina E. 

Entre as estratégias estudadas para melhorar o valor nutricional e, ao mesmo tempo a 

estabilidade oxidativa da carne, está a suplementação dos animais com diferentes minerais e 

suplementos alimentares naturais.  

A suplementação dos animais como forma de enriquecer o produto final- o alimento- 

seja ele a carne, o leite ou os ovos, têm duas grandes vantagens. Primeira vantagem, os 

animais recebem os nutrientes e beneficiam-se destes durante a metabolização e distribuição 

destes por seus tecidos; segunda, a suplementação torna-se mais segura para o homem, pois 

garante um alimento enriquecido de forma natural e com quantidade tolerável para humanos 

(BOU et al., 2009). 

A conversão metabólica dos componentes da dieta é  mecanismo de controle para a 

expressão gênica (GONÇALVES et al., 2009), a partir da suplementação dos animais 

podemos influenciar sua produtividade, saúde e até mesmo a composição dos alimentos de 

origem animal. 

Para entender a maneira como a alimentação pode alterar a expressão de genes, 

estudos têm sido realizados no campo da nutrigenômica, a qual tem como objetivo primordial 

estudar as influências da nutrição sobre o genoma.  
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No organismo animal, um dos mais importantes sistemas de defesa contra o aumento 

de radicais livres é o sistema enzimático regido pelas glutationas peroxidase (GPX) 

(HALLIWELL; GUTTERIDGE, 2007).  

A produção de glutationas, assim como a detoxificação de espécies reativas de 

oxigênio (EROs) e xenobióticos está relacionada ao fator nuclear eritróide derivado 2 tipo 2 

(NFE2L2), o regulador mestre da resposta antioxidante (HYBERTSON et al., 2011) e um dos 

motivos pelos quais tem sido um dos fatores de transcrição mais estudados. 

 Muitos destes estudos demonstraram os antioxidantes, por exemplo, selênio e 

vitamina E, como potentes ativadores do NFE2L2 (NUMAKAWA et al., 2006; FENG et al., 

2009; DWORSKI et al., 2011; BRIGELOUS-FLOHÉ et al., 2012; NITURE et al., 2014). 

Huang et al. (2010) propuseram um modelo molecular no qual o NFE2L2 é também 

um ativador transcricional de genes críticos do metabolismo lipídico como o SREBF1 (sterol 

regulatory element binding transcription fator 1), o qual codifica a proteína responsiva ao 

elemento esterol (SREBP).  

Formas maduras de SREBPs migram do reticulo endoplasmático para o núcleo e 

ativam a transcrição do gene HMGCR, gene relacionado à síntese de colesterol.  

As SREBPs são também fatores de transcrição para o gene da enzima delta-9-

desaturase (SCD) (KEATING et al., 2005), gene este responsável pela síntese endógena de 

ácido linoleico conjugado (CLA) (NTAMBI, 1999). 

Renaville et al., Sampath e Ntambi (2006) relataram que a expressão do gene SCD é 

também regulada por outro fator, o receptor ativado por proliferador de peroxissomo 

(PPARA). 

O PPARA, presente primariamente no fígado, possui de 3.000 a 4.000 genes-alvo 

envolvidos em numerosos processos metabólicos hepáticos, incluindo oxidação de ácidos 

graxos, cetogênese, gluconeogênese, metabolismo de aminoácidos, proliferação celular e 

resposta de fase aguda (MANDARD et al., 2004). 

O estudo da interação nutriente-gene é complexo. Cada nutriente pode ter numerosos 

genes-alvo com afinidade e especificidade diferentes, até mesmo a partir da regulação de 

apenas um único fator de transcrição nuclear que afetará centenas a milhares de genes. Ainda, 

as vias de sinalização ativadas por estes nutrientes podem estar sobrepostas, sendo seus 

efeitos de ativação ou inibição. 

Entretanto, a identificação de nutrientes capazes de interferir em genes de vias 

antioxidante, lipogênica e colesterolêmica contribuirá para a qualidade da carne, pois estes 
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genes influenciam no valor nutritivo, na estabilidade oxidativa e no perfil lipídico do 

alimento. 

Com novos estudos e o entendimento da interação entre os genes e a dieta, estes 

nutrientes poderão representar componentes bioativos na proteção do organismo, no 

melhoramento do desempenho zootécnico, padrão sanitário, qualidade da carne e saúde do 

consumidor. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

Em 2050 a população mundial atingirá a marca dos 9 bilhões de pessoas. Caso este 

aumento se confirme, até a metade do século a produção de alimentos precisará crescer 70% 

(FAO, 2014). Portanto, maximizar a produção de alimentos é imprescindível para evitar a 

escassez de comida para a população.  Entre os sistemas de produção pecuários, o da carne 

necessitará responder com 470 milhões de toneladas ao ano, o que corresponde a mais que o 

dobro da produção atual (MAPA, 2012). Tal aumento na demanda poderá ser um ótimo 

mercado para o nosso país, que ocupa o primeiro lugar na exportação e segundo lugar na 

produção e consumo (USDA, 2014), além de possuir o maior rebanho comercial bovino do 

mundo, o qual é formado por principalmente por animais zebuínos (80%), dos quais 90% são 

Nelore (ABIEC, 2014). 

Entretanto, a carne bovina assim como outros alimento de origem animal ricos em 

ácidos graxos saturados, ácidos graxos da série n-6 e colesterol, tem seu consumo relacionado 

a doenças cardiovasculares, diabetes e câncer. Segundo a Organização Mundial de Saúde 

(2011) tais doenças são responsáveis por 31%, 13% e 2% das causas de morte no mundo, 

respectivamente. Ainda, a previsão desta organização é de que, em 2030, 23,6 milhões de 

pessoas morram em decorrência de doenças cardiovasculares. Embora a associação entre o 

consumo de carne e a ocorrência de tais doenças seja inconclusivo (BERTOLAMI, 2012), 

muitos médicos, nutricionistas e a própria mídia referem-se à ingestão de carne vermelha 

como uma grande vilã para a saúde humana. 

Com o auxílio da nutrigenômica poderemos determinar com precisão a suplementação 

necessária de nutrientes ideais como antioxidantes e ácidos graxos essenciais na produção de 

bovinos confinados contribuindo para o valor nutricional da carne, de forma a torná-la mais 

saudável e benéfica a saúde do consumidor humano, pois a carne bovina trata-se de um 

importante alimento rico em diversos nutrientes como o ferro, vitaminas do complexo B, 

zinco e proteínas que são de 95% até 100% digeríveis pelo corpo humano. 

Alguns nutrientes já foram identificados como agentes protetores do organismo contra 

enfermidades que ameaçam a população. Entre eles estão o selênio, vitamina E e ácido 

linoleico conjugado (CLA), o qual é encontrado em maior teor em alimentos proveniente dos 

ruminantes, tais quais como a carne e o leite.  

 Com novos estudos e o entendimento da interação entre os genes e a nutrição, 

poderemos encontrar maneiras de aumentar a participação destes nutrientes na composição da 
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carne bovina, enriquecendo-a com componentes bioativos na proteção do organismo e 

contribuindo para a qualidade do alimento e a qualidade de vida do homem. 
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3 HIPÓTESES E OBJETIVO 

 
 

3.1 Hipóteses 

 

A dieta suplementada com selênio associado a vitamina E e/ou óleo de canola altera a 

expressão de genes das vias antioxidante, lipogênica e colesterolêmica de bovinos Nelores 

confinados. 

A suplementação com selênio e vitamina E induz a expressão de genes antioxidantes. 

A suplementação com óleo de canola ativa a expressão do gene responsável pela 

síntese de CLA (SCD) e inibe a expressão do gene que codifica a enzima limitante para a 

síntese do colesterol (HMGCR). 

A suplementação com selênio, vitamina E e óleo de canola é sinérgico aos efeitos da 

suplementação com antioxidantes (selênio e vitamina E) aos efeitos da suplementação com 

óleo de canola. 

 
 
 

3.2 Objetivo 
 
 
Avaliar os efeitos da dieta suplementada com selênio associado a vitamina E e/ou óleo 

de canola sobre a expressão de genes das vias antioxidante, lipogênica e colesterolêmica de 

bovinos Nelore confinados. 
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4 REVISÃO DA LITERATURA 

 

4.1 Produção mundial de carne bovina 

 

A produção mundial de carne bovina, segundo o relatório divulgado pelo 

Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) em abril de 2014, corresponde a 

58,856 milhões de toneladas. 

Neste cenário, o lugar de maior produtor mundial de carne bovina é ocupado pelos 

Estados Unidos com produção de 11,23 milhões de toneladas de carne, ou seja, quase 20% da 

produção mundial. Em segundo lugar está o Brasil com 9,92 milhões de toneladas de carne, 

seguido pela União Europeia (7,58 milhões de toneladas), China (5,76 milhões de toneladas) e 

Índia (4 milhões de toneladas) (Figura 1). 

 
Figura 1- Produção mundial de carne bovina. Fonte: USDA, 2014 

 

O consumo de carne bovina também é maior entre os norte-americanos (11,172 

milhões de toneladas), seguido pelos brasileiros (7,925 milhões de toneladas), europeus 

(7,720 milhões de toneladas) e chineses (6,263 milhões de toneladas) (USDA, 2014). 

Já a exportação deste setor é liderada pelo Brasil (2,03 milhões de toneladas), seguido 

pela Índia (1,875 milhões de toneladas), Austrália (1,56 milhões de toneladas) e Estados 

Unidos (1,14 milhões de toneladas) (USDA, 2014). 

A perspectiva para o mercado da carne bovina é de crescimento: entre 2009 e 2014 

houve alta de 2,2%, entre novembro de 2013 e abril de 2014 foi registrado um novo aumento 

na produção correspondente a 0,4%. Segundo o USDA (2014) o mercado mundial de carne 

bovina crescerá ainda mais nos próximos anos. 
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Segundo a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 

2014), a demanda global por produtos pecuários aumentará, sendo necessário que a produção 

seja elevada em 70% até 2050, ano para o qual a população é estimada em 9,6 bilhões de 

habitantes. 

 

4.2 Produção brasileira de carne bovina 

 
Segundo a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne (ABIEC, 

2014), o Brasil detém o maior rebanho bovino comercial, o qual é formado por 

aproximadamente 209 milhões de bovinos. Cerca de 80% destes animais são de raças 

zebuínas (Bos indicus), que são animais de comprovada rusticidade e adaptação ao ambiente 

predominante no Brasil. Dentre estas raças, a Nelore corresponde a 90% desta parcela. 

O Brasil ocupa posição de destaque no mercado da carne bovina: 2º em produção e 

consumo (40 kg/habitante/ano), 1º em exportação (USDA, 2014). 

De acordo com os dados publicados pelo Departamento de Agricultura dos Estados 

Unidos (USDA, 2014), a produção de carne bovina brasileira corresponde a 9,92 milhões de 

toneladas. Em 1994, a produção brasileira era de 5,481 milhões de toneladas, ou seja, nos 

últimos 20 anos a produção brasileira cresceu cerca de 80%. 

 De acordo com o último relatório publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), no 3º trimestre de 2013, o abate de bovinos no Brasil atingiu pela segunda 

vez consecutiva novo recorde histórico na série trimestral, com a marca de 8,913 milhões de 

cabeças abatidas.  O 3º trimestre de 2013 também foi o oitavo trimestre consecutivo em que 

se observou aumento da quantidade de bovinos abatidos, confirmando o bom desempenho da 

bovinocultura brasileira (Figura 2). 

 
Figura 2- Evolução do abate de bovinos no terceiro trimestre - Brasil - Trimestres 

2008-2013. Fonte: IBGE, 2014 
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Segundo o indicador ESALQ/BM&F Bovespa, o preço médio da arroba bovina de 

julho a setembro de 2013 foi de R$ 104,95, variando de R$ 100,44 a R$ 110,80. No mesmo 

período do ano anterior, o preço médio foi de R$ 93,24, variando de R$ 88,71 a R$ 97,21 a 

arroba, representando aumento médio anual de 12,57% (IBGE, 2014). 

Quanto à participação brasileira nas exportações de carne bovina, o USDA (2014) 

revelou que esta é responsável por cerca de 20% do total de exportação (Brasil: 2,03 milhões 

de toneladas exportadas).  

Segundo dados da Secretaria de Comércio Exterior, o desempenho das exportações 

brasileiras de carne bovina no 3º trimestre de 2013 foi superior aos obtidos no trimestre 

anterior e no mesmo período de 2012, tanto em volume quanto em faturamento (US$ 

1.483,609 milhões). Observou-se que o aumento do faturamento ocorreu em função do 

aumento da quantidade de carne bovina in natura exportada, haja vista que o preço médio da 

tonelada no 3º trimestre de 2013 recuou 4,4% e 1,7% frente ao mesmo período do ano 

anterior e o 2º trimestre de 2013, respectivamente (IBGE, 2014).  

Os dez principais países importadores da carne bovina in natura do Brasil no 3º 

trimestre de 2013, respondendo juntos por 87,3% das importações, foram: Rússia (26,4%), 

Hong Kong (18,1%), Egito (13,6%), Venezuela (11,0%), Chile (6,2%), Irã (4,0%), Argélia 

(2,3%), Itália (2,2%), Holanda (1,9%) e Filipinas (1,6%).  

 

 

4.3 Características da qualidade da carne  

 

Ao longo dos anos a carne tem recebido críticas no campo da saúde humana devido ao 

seu alto teor de ácidos graxos saturados, pois o consumo destes pode aumentar o risco de 

doenças cardiovasculares. Contrariamente, os PUFAs, geralmente encontrados em baixas 

concentrações na carne, especialmente os da série n-3, podem ser benéficos à saúde (MAC-

RAE et al., 2004).  

Por estas razões uma série de pesquisas tem sido realizadas na tentativa de alterar a 

composição do perfil de ácidos graxos da carne, sobretudo por meio da suplementação dos 

animais com alimentos ricos em PUFAs, particularmente com óleos vegetais. Tal dieta pode 

alterar a composição da carne e prover ingredientes que afetam a estabilidade oxidativa (vida 

de prateleira) e o flavour da carne (WOOD et al., 1999). 
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4.3.1 Ácidos graxos na carne bovina 

 

Os lipídios da carne bovina são na grande maioria triacilgliceróis (80 a 90%), até 20% 

fosfolipídios e menos de 3% ésteres de colesterol e ácidos graxos não esterificados. No tecido 

adiposo, é maior a presença de ácidos graxos saturados e monoinsaturados, e menor de 

fosfolipídios, os quais, por sua vez, são os que apresentam maiores teores de ácidos graxos 

insaturados (MEDEIROS, 2002). 

À medida que a carcaça apresenta maior teor de gordura, maior também é a 

participação de tecido adiposo intramuscular e de ácidos graxos saturados e monoinsaturados, 

havendo uma correlação positiva entre o grau de marmoreio da carne e o teor de C14:0, 

C16:0, C18:1 em amostras de músculo Longissimus lumborum (KAZALA et al., 2006). 

A composição dos ácidos graxos depositados nos tecidos bovinos tem duas origens: a 

síntese de novo no tecido adiposo e a incorporação dos ácidos graxos presentes na circulação 

sanguínea, provenientes da dieta. 

Os ácidos graxos provenientes da dieta sofrem influência do processo de 

biohidrogenação ruminal, a qual diminui a quantidade de ácidos graxos insaturados 

absorvidos no intestino (CHURCH,1988). 
A composição da gordura na carcaça bovina depende da dieta do animal, sendo 

possível a modificação do perfil de ácidos graxos por estratégias de alimentação com 

suplementação de PUFAs. Porém, a composição lipídica da carne pode ser afetada por 

diferentes fatores: músculo amostrado, tempo de consumo de ácidos graxos n-3, quantidade 

consumida diariamente, fonte de lipídio da dieta, proteção contra a biohidrogenação. 

Por intermédio da nutrição animal tem se buscado diminuir os teores de ácidos graxos 

saturados e colesterol e priorizar de ácidos graxos insaturados, em especial, o ácido linoleico 

conjugado (CLA) (BAUMAN; GRIINARI, 2001), contribuindo assim, para a possibilidade de 

planejamento da composição da carne de acordo com a necessidade e demanda pelo 

consumidor (GAMA, 2004). 

Segundo Araújo (2008), o termo “ácido linoleico conjugado” refere-se a um grupo de 

isômeros do ácido octadecadienóico (C18:2). As duplas ligações no CLA são conjugadas e 

não separadas por grupos metileno (-CH2-), formando um sistema conjugado 9-11, 10-12 e 

11-13.  Em razão da biohidrogenação ruminal, o leite e a carne são os alimentos que 

apresentam os maiores teores de CLA, sendo que na carne este teor pode variar de 1,2 a 5,6 

mg/g de gordura.  

 



42 

4.3.1.1 A síntese de CLA e importância para a saúde 

 

Os alimentos compostos por lipídios são hidrolisados pela ação de microrganismos ao 

chegarem no rúmen. Tais microrganismos transformam os lipídios em ácidos graxos, glicerol 

ou outros compostos (CHURCH,1988). Após serem hidrolisados, os ácidos graxos são 

submetidos ao processo de isomerização e biohidrogenação ainda no rúmen, aumentando o 

grau de saturação destes e consequentemente sua absorção pelas células do intestino delgado 

(BARROS, 2001). 

Um grande número de espécies de bactérias do rúmen produz CLA a partir da 

biohidrogenação do ácido linoleico e linolênico por meio de enzimas específicas. Estas 

bactérias podem ser divididas em dois grupos: bactérias do grupo (A) hidrogenam, 

principalmente, ácidos linoleico e linolênico formando ácido trans-11 octadecenóico ou ácido 

vacênico (C18:1 trans-11), além de menores quantidades de outros isômeros de posição e 

estereoisômeros do mesmo ácido e bactérias do grupo (B) que são capazes de hidrogenar uma 

ampla variedade de ácidos octadecenóicos formando ácido esteárico (C18:0) (PARIZA et al., 

1990).  

 Ou seja, os CLAs são intermediários do processo de biohidrogenação ruminal. 

Inicialmente foi proposto que a principal origem dos CLAs seria como intermediário da 

biohidrogenação do ácido linoleico (C18:2) por meio da ação de bactérias gram-negativas e 

anaeróbicas Butyvibrio fibrisolvens. O isômero cis 9-trans11 pode ser absorvido ou 

biohidrogenado para ácido vacênico (C 18:1, ácido octadecenóico trans 11). Após a absorção, 

este ácido pode ser convertido a CLA cis 9-trans 11 pela enzima estearoil-CoA desaturase ou 

delta-9-desaturase (SCD) (BAUMGARD, 2000). 

O ácido linoleico pode ser convertido em CLA trans 10- cis 12 através da ação da 

bactéria Propionibacter. A carne bovina pode conter CLA trans 10- cis 12, tanto quanto ácido 

trans 10 octadecenóico. Por analogia à formação do ácido trans-11 octadecenóico na via de 

biohidrogenação de CLA cis 9- trans11; o ácido trans10 octadecenóico também pode formar 

CLA trans 10- cis 12 por biohidrogenação do ácido linoleico no rúmen (VERHULST et al., 

1987).  

Outros estudos mostraram que o aumento de ácido linolênico também aumentava o 

teor de CLA, mesmo a biohidrogenação deste não produzindo CLA. Descobriu-se que a 

explicação para esta discrepância estava na síntese de uma enzima, particularmente, pelo 

fígado, tecido adiposo e glândula mámaria, a delta-9-desaturase (SCD). Esta enzima mostrou 
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ser capaz de converter o ácido vacênico (C18:1, trans 11), produzido em ambas as 

biohidrogenações, em CLA (BAUMGARD, 2000).  

Já a biohidrogenação do ácido oleico leva a formação de vários isômeros C18:1 trans 

(MOSLEY et al., 2002). 

Em resumo, o CLA encontrado na carne apresenta duas origens: a biohidrogenação 

parcial do ácido linoleico no rúmen e a síntese endógena pelo tecido adiposo e hepático a 

partir do ácido vacênico (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3- Visão geral do metabolismo de proteínas, lipídios e CHO e a origem de 

CLA. Fonte: Tanaka, 2005 e Kozloski, 2009- adaptadas pela autora 

 

Hoje se sabe que a via endógena é a mais importante, sendo responsável pela produção 

de 80% do CLA (MOSLEY et al., 2006). 

Ainda, o aumento do teor de ácido vacênico é importante tanto para bovinos quanto 

para humanos, pois ambos são capazes de sintetizar CLA a partir dele (GRIINARI; 

BAUMAN, 1999; ADLOF et al., 2000). 
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O atual enfoque do mercado aos produtos de origem animal tem sido direcionado à 

busca de alimentos ricos em CLAs caracterizados como alimentos funcionais (SILVA et al., 

2006).  Além de sua contribuição energética, dependendo de sua composição em ácidos 

graxos, a gordura de origem animal potencialmente está envolvida na saúde humana por ser 

mais digestível e por atuar na prevenção de distúrbios cardiovasculares, apresentar efeitos 

antiteratogênicos e anti-inflamatórios (CHILLIARD et al., 2003). 

Estima-se que uma pessoa de 70 kg deve consumir 3 g de CLA/dia, pois estes têm 

demonstrado propriedades anticarcinogênicas e antioxidantes em experimentação animal. Dos 

vários isômeros de CLAs, o cis 9-trans 11 tem sido considerado o mais ativo biologicamente, 

em razão de ser o isômero preferencialmente incorporado aos fosfolipídios da membrana, ou 

seja, diferentemente dos outros tipos, são incorporados diretamente aos fosfolipídios e 

oferecem um mecanismo adicional de defesa contra os radicais livres. Adicionalmente, os 

CLAs contribuem para a redução do colesterol e alteram a relação LDL/HDL em modelos 

animais experimentais, contudo por mecanismos ainda não muito bem esclarecidos 

(ARAÚJO, 2008). 

Pariza e Há (1990) identificaram o CLA cis 9-trans 11 como um potente 

anticarcinogênico natural, enquanto o trans 10-cis 12 foi identificado como um eficaz agente 

“repartidor de nutriente” capaz de redirecionar o destino dos nutrientes consumidos entre a 

síntese de gordura e a síntese de proteína. Essa ação faz com que uma maior proporção dos 

nutrientes seja redirecionada para a síntese de proteína, o que permite reduzir o teor de 

gordura no leite e na carne (McGUIRE et al., 1997; PARK et al., 1997). 

Estudos mostraram que a suplementação com CLA modula uma gama de 

biomarcadores que sugerem tanto um decréscimo na proliferação celular, como um aumento 

da apoptose (IP et al., 2001). Resultados semelhantes foram observados por Whale et al. 

(2004) usando linhagens celulares de glândula mamária e próstata. Neste estudo foram 

utilizadas misturas de CLA e o uso dos isômeros cis 9-trans 11 e trans 10-cis 12 

separadamente, evidenciaram efeitos em mecanismos de sinalização celular associados com 

inibição de gênese de tumores e proliferação celular que incluem: indução do redox de 

enzimas, atenuação da ativação do fator de transcrição induzida pela citoquinona, ativação de 

isoformas de proteínas C quinase específicas envolvidas em eventos proliferativos ou 

apoptóticos, modulação da produção de eicosanóides (da expressão gênica à formação do 

produto). Portanto, é evidente a existência da interação nutriente-gene para os efeitos 

anticancerígenos deste ácido graxo, mas o mecanismo exato da ação anticarcinogênica do 

CLA ainda não é bem compreendido.  
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Em 2001, Ip et al. afirmaram que a ação anticarcinogênica do CLA era atribuída a sua 

ação antioxidante. No mesmo ano, Igarashi e Miyazawa trabalhando com linhagens celulares 

humanas de hepatoma (HepG2) verificaram que a proliferação celular foi inibida na presença 

de CLA quando comparados a células controle após 72 horas. Para medir se o efeito inibitório 

do CLA no crescimento celular era originado da peroxidação lipídica, as células foram 

incubadas em um meio que continham antioxidantes como α-tocoferol e BHT. Entretanto, a 

adição destes antioxidantes, no meio com CLA, não reverteu a inibição do crescimento 

induzido pelo CLA sugerindo que o efeito inibitório do crescimento nestas células é causado 

por mudanças não conhecidas no metabolismo dos ácidos graxos, pois o conteúdo de lipídios 

e ácidos graxos claramente aumentou nas células suplementadas com CLA comparadas às 

células controle.   

Os CLAs também são capazes de influenciar na composição corporal de animais e do 

homem, sendo o isômero trans 10-cis 12 o principal contribuinte para a redução no conteúdo 

de gordura corporal. Existem vários mecanismos propostos para tal efeito, entre eles: 

diminuição da esterificação de ácidos graxos em triacilgliceróis (EVANS et al., 2002), 

interferência do isômero no programa de diferenciação dos adipócitos e diminuição da 

lipogênese (OSTROWSKA et al., 1999), e aumento da lipólise (PARK et al., 1997). 

O aumento do consumo CLA e PUFA n-3 pelo homem é fortemente recomendado por 

nutricionistas (MAC-RAE et al., 2004), sendo a carne naturalmente enriquecida por estes uma 

boa fonte regular desses ácidos graxos importantes e alternativa aos caros suplementos 

nutricionais (WATERS et al., 2008). 

 

4.3.2 Estabilidade oxidativa da carne 

 

A carne bovina além de proteínas é fonte de vitaminas e minerais como, por exemplo, 

o selênio (CHAN et al., 1995). Estes elementos são importantes para a saúde, pois são 

necessários para o normal funcionamento do organismo uma vez que enzimas antioxidantes 

como a glutationa peroxidase (GPX) necessitam destes como cofatores ou integrantes de suas 

moléculas para a proteção da célula contra espécies reativas de oxigênio (EROs) 

(GUTTERIDGE, 1995). 

Da mesma forma, estes elementos influenciam na qualidade da carne, não só em seu 

valor nutritivo, mas também em sua vida de prateleira (DECKER; XU, 1998). 

A oxidação lipídica é a principal causa da deterioração da qualidade da carne e afeta 

diretamente muitas das suas características: valor nutritivo, cor, sabor, textura e segurança 
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(BOU et al., 2009). Além disso, a oxidação de lipídios gera produtos tóxicos ao organismo 

com perigosos efeitos biológicos relacionados a doenças neurodegenerativas, cardiovasculares 

e câncer (COHN, 2002; ESTERBAUER et al., 2001; SCHROEPFER, 2002). 

A susceptibilidade da carne à oxidação lipídica depende de inúmeros fatores, dentre 

eles o nível de ácidos graxos poli-insaturados presentes no músculo (ALLEN; FOEGEDING, 

1981). 

 

4.4 Os nutrientes 

 

Do ponto de vista molecular, os nutrientes são "moléculas de sinalização” capazes de 

resultar na mudança da expressão de genes, proteínas e metabolismo (MULLER; KERSTEN, 

2003).  

 

4.4.1 Selênio (Se) 

 

O selênio foi descoberto em 1817 pelo químico sueco Jons Jacob Berzelius, mas só 

quase um século e meio depois, em 1957, foi reconhecida sua essencialidade na saúde animal 

(McDOWELL, 1992).   

O estudo pioneiro de Schwarz e Foltz, no final da década de 50, identificou o papel 

protetor do selênio ao evitar a necrose hepática em ratos (SCHWARZ; FOLTZ, 1957 apud 

McDOWELL, 1992).  

Em 1973, descobriu-se que ele fazia parte do sítio ativo da enzima glutationa peroxidase 

(FLOHE et al., 1973). 

Em 1974, Omaye & Tappel encontraram relação semilogarítmica entre a atividade da 

enzima glutationa peroxidase (GPX) em diversos tecidos de frangos e a quantidade de selênio 

da dieta. Desde então, esta é a função mais importante do selênio nos vertebrados e a 

atividade da glutationa peroxidase (GPX) é considerada um dos melhores indícios do “status” 

de selênio e de sua utilização. 

A deficiência de Se induz a baixa atividade da GPX, deixando a célula exposta à ação 

nociva das espécies reativas de oxigênio (EROs), o que produz alterações na estrutura de 

lipídios, proteínas, polissacarídeos, DNA e outras macromoléculas celulares (INSTITUTE OF 

MEDICINE, 2000). 

No metabolismo do selênio em mamíferos, os metabólitos de selênio provenientes da 

alimentação entram na célula e se juntam ao pool já existente. O metabolismo ocorre por 



47 

diferentes vias gerando selenito, o qual é utilizado como fonte de selênio para a síntese de 

selenocisteína, precursora das selenoproteínas (Figura 4). 

 

 
Figura 4- Esquema do metabolismo do selênio em mamíferos. Fonte: Cominetti et al. 

(2011), adaptada pela autora 

 

O selênio exerce suas funções por meio das selenoproteínas, sendo que 

aproximadamente metade das selenoproteínas já caracterizadas apresenta função antioxidante 

e, dentre os diferentes grupos, o mais numeroso é o da GPX (COMINETTI et al. 2011). 

Os processos celulares que necessitam da presença de selenoproteínas incluem a 

biossíntese de dNTPs (desoxirribonucleotídeos fosfatados) para o DNA, a remoção de 

peróxidos que promovem danos às células, a redução de proteínas ou lipídios oxidados, a 

regulação da sinalização redox, o metabolismo dos hormônios tireoidianos, o transporte e o 

armazenamento do selênio e possivelmente o dobramento de algumas proteínas (PAPP et al., 

2007).  

Portanto, a deficiência de selênio acarreta na oxidação dos tecidos e ocorrência de 

doenças.  

Além disso, sabe-se da sua importância na modulação da resposta imune e a 

suplementação com Se já demonstrou efeito protetor/ quimiopreventivo contra o câncer 

(SURAI, 2006). 

A identificação do papel do selênio em enzimas antioxidantes (FLOHE et al.,1973) e 

seu possível efeito sobre alguns tipos de câncer (RAYMAN, 2008; MICKE et al., 2009; 
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BROZMANOVÁ et al., 2010) tem estimulado o seu consumo na forma de suplementos 

provenientes de diferentes fontes em todo o mundo (RAYMAN 2008; SONI et al., 2010). 

 O potencial terapêutico do uso de selênio ainda não foi suficientemente explorado, mas 

acredita-se que essa classe de nutriente seja promissora como agente farmacológico 

(NOGUEIRA; ROCHA, 2011). 

A suplementação de animais de produção com Se contribui para a melhoria da saúde 

animal e da qualidade dos alimentos, devido ao seu papel antioxidante, sobretudo diante do 

metabolismo dos lipídios, prevenindo a formação de compostos de oxidação, os quais podem 

comprometer a vida de prateleira e as propriedades organolépticas e, uma vez ingeridos, 

serem prejudiciais à saúde humana (ARAÚJO, 2008). 

Para bovinos de corte a exigência de selênio é de aproximadamente 0,1% da MS da 

dieta, segundo o NRC (1996). 

O fornecimento de Se para bovinos de corte além de melhorar a atividade de GPX, 

contribui para aumentar o consumo de Se pelo homem em áreas deficientes deste mineral 

(JUNIPER et al., 2008). 

Segundo Combs Jr. (2001), entre 500 milhões e 1 bilhão de pessoas no mundo têm 

deficiência deste oligoelemento essencial.  

No Brasil, Maihara et al. (2004) verificaram que a ingestão diária de selênio entre 

universitários e idosos do Estado de São Paulo está abaixo das exigências (55µg de Se/ 

dia/adulto segundo o Institute of Medicine, 2000). 

 

4.4.2 Vitamina E 

 

A vitamina E foi descoberta em 1922 por Evans e Bishop na Universidade da 

Califórnia. Primeiramente, ela foi chamada de fator “X” até que em 1925 Sure e Evans 

propuseram o nome atual, respeitando a ordem alfabética. Devido às descobertas dos 

primeiros experimentos ao longo da década de 20, a vitamina E ficou conhecida pela sua 

importância na reprodução, pois sua deficiência havia causado degeneração testicular em 

cobaias (McDOWELL, 1989). 

Ao longo dos anos, tornou-se reconhecida como nutriente essencial para o crescimento 

e saúde dos animais, que a estocam no fígado e no tecido adiposo, além de ser encontrada em 

quantidades variáveis nos demais tecidos (LIU et al., 1995).  
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O termo "vitamina E" refere-se a uma família de 8 homólogos que são sintetizados 

pelas plantas a partir do ácido homogentísico. Todos derivados do 6-cromanol com diferença 

no número e posição de grupos metil na estrutura do anel.  

Os quatro homólogos tocoferol (alfa, beta, gama e sigma) têm uma cadeia lateral de 16 

carbonos saturados, ao passo que os homólogos de tocotrienóis (alfa, beta, gama e sigma) têm 

três ligações duplas na cadeia lateral (ARAÚJO, 2008) (Figura 5). 

.  

 
Figura 5- Estrutura química da vitamina E. Fonte: Araújo, 2008 

 

A vitamina E é exemplo de antioxidante fenólico. Tais moléculas prontamente doam o 

hidrogênio do grupo hidroxila (-OH) da estrutura em anel aos radicais livres. Ao doar o 

hidrogênio, o composto fenólico em si torna-se um radical livre relativamente não reativo, 

porque o elétron não emparelhado no átomo de oxigênio é geralmente rearranjado sobre a 

estrutura de anel aromático, aumentando assim a sua estabilidade (SCOTT, 1997). 

Localizada principalmente dentro da bicamada fosfolipídica das membranas celulares, 

a concentração da vitamina E pode ser de apenas uma molécula a cada 2000 moléculas 

fosfolipídicas, uma vez que, após a sua reação com radicais livres, ela é rapidamente 

regenerada por outros antioxidantes (KAGAN, 1998).  

Entre os antioxidantes que participam da reciclagem da vitamina E está a glutationa, 

sob a forma reduzida (GSH): 

푅 ̇̇	 ̇ + 	푣푖푡.퐸	
																						
⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 푅퐻	 + 	푣푖푡	퐸	̇ 

푣푖푡.퐸	̇	+ 	퐺푆퐻			
																									
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 	푣푖푡	퐸	 + 	퐺푆		̇ 

2	퐺푆	̇
																									
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 	퐺푆푆퐺 

퐺푆푆퐺	+ 	푁퐴퐷푃퐻	
																									
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 2퐺푆퐻	 + 	푁퐴퐷푃+ 

 

Do ponto de vista nutricional, a forma mais importante de vitamina E é α-tocoferol, 

pois a atividade antioxidante é da seguinte ordem: alfa>beta>gama>sigma (ARAÚJO, 2008). 

Os radicais livres são neutralizados pelo α-tocoferol antes que a oxidação se propague 

entre os ácidos graxos altamente insaturados nas membranas celulares e subcelulares. O anel 
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cromanol do α-tocoferol é colocado entre os grupos dos fosfolipídios e a cadeia lateral fitol 

interage com as cadeias de ácidos graxos insaturados dos fosfolipídios por meio de interações 

de Van der Walls no interior da membrana (BUCKLEY et al., 1995). O produto de oxidação 

primária de α-tocoferol é uma α-tocoferilquinona e em seguida a hidroquinona é excretada na 

bile ou degradada nos rins. 

A localização específica do α-tocoferol na membrana e a mobilidade lateral desta 

molécula permitem maior proteção de ácidos graxos poli-insaturados altamente susceptíveis à 

peroxidação por espécies reativas de oxigênio, produzidas pelas enzimas ligadas às 

membranas adjacentes (McDOWELL et al., 1996). 

Estudos com bovinos há anos vem constatando importantes benefícios do uso da 

suplementação dietética de vitamina E. Sua propriedade antioxidante tem demonstrado:  

- auxiliar a atividade fagocitária de macrófagos e neutrófilos (BADWEY; 

KARNOVSKY, 1980);  

- proteger contra a toxicidade de metais pesados (WHANGER, 1981);  

- controlar a mastite (SMITH; CONRAD, 1987);  

- fortalecer a resistência às infecções virais (BECK et al., 1994);  

- manter a estabilidade oxidativa e preservar a cor e o sabor da carne (LIU et al., 

1995);  

- aumentar a maciez da carne (ROWE et al., 2004); 

- contribuir para o acúmulo de ácidos graxos n-3 no tecido muscular (JUÁREZ et al., 

2011); 

- prevenir o aparecimento de doenças infecciosas em bezerros (KRUEGER et al.,  

2014). 

Assim como para bovinos, os estudos com suplementação de vitamina E em humanos 

têm mostrado resultados favoráveis.  Em 1983, Steinbeg e colaboradores, demonstraram que o 

consumo crescente de vitamina E inibiu a progressão da doença vascular por meio da 

prevenção da oxidação de LDL. Dez anos depois, estudos epidemiológicos evidenciaram que 

a vitamina E da dieta influenciava o risco de aparecimento de doença cardiovascular.  Nos 

Estados Unidos, tanto o Nurses Health Study envolvendo 87.000 mulheres (STAMPLER et 

al., 1993) quanto o Health Professionals Follow-up Study com 40.000 homens (RIMM et al., 

1993) concluíram que pessoas que tomavam suplementos  com  ≥100 mg/dia de vitamina E, 

por pelo menos 2 anos, tiveram incidência ≈40% menor de infarto do miocárdio e mortalidade 

cardiovascular do que aqueles que não usaram suplementos. 
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A suplementação de vitamina E para humanos pode ser apropriada terapeuticamente 

para moderar alguns aspectos de doenças degenerativas tais como a doença de Parkinson, 

reduzir a gravidade das doenças neurológicas, reduzir a lesão no tecido resultante de isquemia 

e reperfusão durante cirurgias, atrasar o desenvolvimento de cataratas e melhorar a 

mobilidade de doentes com artrite (KIM et al., 2010; RODRIGO et al., 2013). 

 De acordo com Bellizzi et al. (1994), cerca de metade do α-tocoferol em uma dieta 

típica do norte europeu, como no Reino Unido, é derivado de óleos vegetais. Gorduras 

animais, vegetais e carnes contribuem com cerca de 10%; frutas, cereais e produtos lácteos 

contribuem com cerca de 4% e menos de 2% são obtidos de ovos, peixes e legumes. 

A variação do consumo de vitamina E pode ser atribuída principalmente ao tipo e 

quantidade de óleos alimentares usados em diferentes países e da proporção dos homólogos 

diferentes nos óleos. Por exemplo, o óleo de semente de soja contém 121,4 mg de α-

tocoferol/kg de óleo, o óleo de oliva 140,5 e o de canola 183,9. O consumo destes óleos varia 

muito entre os países. No Brasil, prevalece na população o consumo do óleo de soja (89% 

segundo PHILLIP, 2008), o qual é rico em σ-tocoferol (225,7 mg/kg de óleo) que é a forma 

menos ativa biologicamente (GUINAZ et al., 2009). 

O Grupo de Trabalho do Nutrition International Life Sciences Institute da Europa 

(1990) sugeriu a ingestão diária de 12 mg de α-tocoferol para o consumo diário de 14 g de 

PUFAs a fim de compensar o consumo elevado de óleo de soja, em certos países, onde mais 

de 50% de vitamina E no consumo é contabilizado pela forma sigma.  

Outra forma de incrementar o consumo humano de vitamina E, seria a partir de 

alimentos enriquecidos com tal vitamina. A carne pode ser um destes alimentos. 

De fato, Lynch et al. (1999) observaram que bovinos suplementados com vitamina E 

apresentaram maior teor de α-tocoferol na carne e no leite. 

Para bovinos de corte nas fases de crescimento e engorda a exigência de vitamina E é 

de 15-60 UI/kg de MS (NRC, 1996). 

Quanto a sua toxicidade, parece ser muito baixa. Em humanos, há evidências de danos 

pela sua ação pró-oxidante se consumida em doses muito altas, acima de 1000 mg/dia 

(BROWN et al., 1997).  

Os sinais de deficiência de vitamina E estão relacionados com a presença de danos em 

membranas celulares e extravasamento do conteúdo da célula. Distúrbios provocados, por 

exemplo, por vestígios de PUFAs peroxidados nas dietas dos animais com baixas 

concentrações de vitamina E são miopatias cardíacas ou do esqueleto, neuropatias e necrose 

do fígado (McLAREN et al., 1993). Segundo os mesmos autores, os primeiros sinais para o 



diagnóstico desta deficiência incluem o extravasamento de enzimas musculares tais como a 

creatina quinase e piruvato quinase no plasma, o aumento dos níveis dos produtos de 

peroxidação de lipídios no plasma e aumento da hemólise de eritrócitos. 

A deficiência de vitamina E em bovinos caracteriza-se por lesão distrófica nos 

músculos e é denominada “doença do músculo branco” (VALBERG; HODGSON, 2006). 

 

4.4.3 Óleo de canola  

 

O termo canola, derivado de “CANadian Oil Low Acid”, foi registrado por uma 

empresa canadense, a Western Canadian Crushers Associations, nos anos 80 para designar o 

produto advindo do melhoramento genético da colza desenvolvido a fim de diminuir sua 

toxicidade, reduzindo para menos de 2% o ácido erúcico e o de máximo 30 micromoles de 

glucosinolatos por grama de matéria seca. Com o passar dos anos a palavra canola tornou-se 

um termo genérico e não mais um termo canadense, nem somente uma marca com registro 

industrial (NOLLI, 2012). 

Segundo a tabela TACO (2011), em 100 gramas de óleo de canola há 7,9 g de ácidos 

graxos saturados; 28,4 g de poli-insaturados e 62,6 g de monoinsaturados (Figura 6). 

 

 
Figura 6- Óleo de Canola- ácidos graxos (%). Fonte: Tabela TACO, 2011 

 

Segundo Furuya et al. (1997), o óleo de canola apresenta aproximadamente 10% de 

ácido linolênico (C18:3 n-3), 22% de ácido linoleico (C18:2 n-6) e 58% de ácido oleico 

(C18:1 n-9). 

O óleo de canola é considerado um alimento saudável, pois apresenta elevada 

quantidade de ácidos graxos da família ômega-3, vitamina E (17,1 mg/100 g) e o menor teor 
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de gordura saturada de todos os óleos vegetais. Ainda, ele contém n-6 e n-3 na proporção 2:1 

e é considerado o óleo mais rico em n-3 depois do óleo de linhaça (FOODS INGREDIENTS 

BRASIL, 2010).  

Segundo Fallon e Enig (2002), o óleo de canola é um dos mais saudáveis para o 

coração e há registro na literatura de que reduz os teores de colesterol, triacilglicerol e 

mantém as plaquetas saudáveis.  

O enriquecimento de alimentos de origem animal com ácidos graxos monoinsaturados 

(MUFAs) e ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) tem despertado grande interesse da 

indústria alimentícia, contribuindo para o aparecimento no mercado brasileiro de alimentos 

que visam conquistar a parcela da população preocupada em ingerir dietas mais saudáveis, 

pois estes estão associados à redução de doenças cardiovasculares, neoplasias, colite 

ulcerativa, podendo também proteger pacientes com lesões pré-neoplásicas de cólon (HUI, 

1996). 

De acordo com estudos de Simopoulos et al. (1999) e Fagundes (2002), as doenças 

degenerativas como diabetes, artrite e câncer, estão relacionadas em parte à desproporção 

atual da concentração dos ácidos ômega-6 e ômega-3 que constituem nossa alimentação, ou 

seja, grande concentração de ômega-6 e escassez de ômega-3. Assim, é consenso científico de 

que é necessário reduzir a quantidade de ácidos graxos poli-insaturados ômega-6 das dietas e 

aumentar a concentração de ácidos ômega-3. 

Os humanos e os animais carnívoros podem converter o ácido α-linoleico (ALA, n-3) 

em: ácidos eicosapentaenóico (EPA, C20:5, n-3), docosapentaenóico (DPA, C22:5, n-3) e 

docosaenóico (DHA, C22:6, n-3); o ácido linoleico em ácido araquidônico (AA, C20:4, n-6). 

Ainda que seja reconhecida a competição entre as famílias n-3 e n-6, pelas mesmas enzimas 

de desaturação (delta-6-desaturase), estas preferem os ácidos ômega-3 em relação aos 

ômegas-6 (FAGUNDES, 2002). 

Os ácidos graxos ômega-3 são antitrombóticos, antiarrítmicos, pouco pró-

inflamatórios, reduzem os lipídios do sangue e têm propriedades vasodilatadoras. Esses 

efeitos benéficos foram demonstrados na prevenção de doenças cardíacas, hipertensão, 

diabetes tipo 2 e artrite reumatoide, entre outras (FAGUNDES, 2002). 

 A família ômega-6 produz eicosanóides inflamatórios e cancerígenos, aumentando o 

risco de situações como: neoplasias malignas, morte súbita, cardiopatias, vasoconstrição, 

hipertensão arterial sanguínea, elevação da taxa de triglicerídeos e artrite, entre outras doenças 

inflamatórias (FAGUNDES, 2002). 
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 Por intermédio da nutrição animal é possível alterar a composição da carne no que diz 

respeito à concentração de ácidos graxos (GAMA, 2004). O aumento da concentração de 

CLAs nos produtos de origem animal pode ser obtido por dietas que visem o aumento do 

próprio CLA no rúmen como também de seu precursor para síntese endógena, o ácido 

vacênico (BAUMAN; LOCK, 2006). Altos teores de ácido linoleico inibem irreversivelmente 

a hidrogenação de ácido vacênico (octadecenóico trans-11), aumentando a quantidade de 

substrato para a síntese endógena do CLA cis 9-trans 11 (HARFOOT, 1973). 

Estudos relataram a possibilidade de modificações no perfil de ácidos graxos da carne 

pela suplementação da dieta com fontes lipídicas a base de óleos, sebos e gorduras (KITESSA 

et al., 2001; PALMQUIST, 2001, SANTOS et al., 2007).  

Segundo Grummer (1992) e Jenkins (1993), o processo de biohidrogenização foi 

menos intenso quando foram usados suplementos de gordura altamente insaturada no rúmen, 

como óleo vegetal, o que acarretou em maior participação de PUFAs no leite e na carne. 

No entanto, há limitação nas informações sobre os efeitos da suplementação com 

lipídios na dieta animal, em particular, quanto aos efeitos de óleos de plantas em dietas de 

gado de corte sobre a delta-9-desaturase, o ácido vacênico e CLA (PAVAN; DUCKETT, 

2007). 

 

4.5 Nutrigenômica 

 

A Nutrigenômica é o estudo da interação dos componentes da dieta com o genoma e das 

alterações resultantes na expressão gênica, na estrutura e função das proteínas e em outros 

metabólitos (SUBBIAN, 2008). 

Na produção animal, pesquisas na área da nutrigenômica têm investigado a interação 

nutriente-gene e os efeitos desta relação sobre a produção, a qualidade de carne-leite-ovos, a 

reprodução, a manifestação de doenças e as respostas imunológicas, entre outras respostas do 

organismo (GHORMADE et al., 2011) (Figura 7). 
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Figura 7- Integração da nutrigenômica à pesquisa em nutrição animal. Fonte: Ghormade 

et al. (2011), adaptada pela autora 

 

Sob este aspecto,  a nutrigenômica promete ser importante aliada para a produção 

animal, principalmente para sistemas intensivistas, nos quais a alimentação contribui com 

parcela significativa para a melhoria do desempenho zootécnico, bem como para a 

rentabilidade econômica.  

Para estudar o efeito dos componentes dietéticos sobre o genoma, a nutrigenômica faz 

uso de modernas ferramentas de pesquisas conhecidas como tecnologias "ômicas": a 

transcriptômica (estudo da expressão gênica global ao nível de mRNA); a proteômica (estudo 

de todos as proteínas de uma célula em particular, tecido ou compartimento) e a 

metabolômica (a etapa final na compreensão da função dos genes e suas proteínas) (Figura 8).  

 
Figura 8- Sequência das “ômicas”. Fonte: Katz-Jaffe et al. (2009), adaptada pela autora 

 

A aplicação de tais "ômicas" permite novos conhecimentos sobre o curso dos 

processos moleculares no organismo animal e avaliação mais precisa das propriedades 

biológicas dos alimentos. Entre elas, a transcriptômica tem demonstrado que elementos 
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orgânicos, minerais e vitaminas são capazes de modificar a transcrição de genes com 

potencial de alterar as respostas biológicas e metabólicas envolvidas com o crescimento e a 

diferenciação celular (AFAMN; MULLER, 2006).  

 

4.5.1 Transcriptômica 

 

Para compreender a relação entre genoma e funcionamento das células, os cientistas 

têm procurado estudar os produtos do genoma, ou seja, RNA e proteínas.  

O produto inicial da expressão do genoma é o transcriptoma, um conjunto de moléculas 

de RNA mensageiro (mRNA) derivadas dos genes que codificarão proteínas cuja função 

biológica será exigida pela célula em um determinado momento (GHORMADE et al., 2011).   

Assim, a transcriptômica é o estudo deste conjunto de mRNA presentes nas células de 

um determinado tecido. 

O objetivo do uso desta ferramenta é determinar o nível de expressão de todos os genes 

ou de um subconjunto de genes selecionados presentes em amostras de tecidos 

(GHORMADE et al., 2011).  

A quantidade de mRNA presente nos tecidos pode ser avaliada indiretamente após ele 

ter sido extraído e usado para criar uma fita de DNA complementar (cDNA).  Já na forma de 

cDNA, o material pode ser submetido à Reação em Cadeia de Polimerase em Tempo Real 

(PCR-RT), uma técnica quantitativa que por meio do monitoramento da fluorescência 

liberada durante a amplificação do DNA permite avaliar o número de moléculas produzidas a 

cada ciclo (JOZEFCZUK; ADJAYE, 2011). 

Dessa maneira, a transcriptômica pode ser utilizada, por exemplo, para avaliar a 

influência de componentes específicos da dieta sobre a expressão individual de genes de 

interesse a um dado estudo.  

 

4.6 Os genes e seus produtos 

 

4.6.1 Fator nuclear eritróide derivado 2 tipo 2 (NFE2L2)  

 

A regulação de fatores de transcrição nucleares é a principal maneira pela qual a 

nutrição pode alterar a expressão gênica (AFMAN; MULLER, 2006).  
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O gene fator nuclear eritróide derivado 2 tipo 2 (NFE2L2) em bovinos Bos taurus 

localiza-se no cromossomo 2, contém 10 éxons e 32.515 bp (início:19.659.540 bp, término: 

19.692.054 bp) (NCBI, 2014). 

O gene NFE2L2 codifica o fator nuclear eritróide derivado 2 tipo 2 (NCBI, 2014). Este 

fator de transcrição nuclear controla a expressão e indução coordenada de uma bateria de 

genes citoprotetores que codificam enzimas de desintoxicação e proteínas antioxidantes. 

Portanto, desempenha um papel crítico para a proteção e a sobrevivência da célula (KASPAR 

et al., 2009). 

  A regulação gênica do NFE2L2 parece fornecer uma explicação para as conexões 

entre o estresse oxidativo e cerca de 200 doenças humanas que envolvem vários processos 

fisiológicos, cada um refletindo em uma rede de produtos de muitos genes (HYBERTSON et 

al., 2011).  

 Os estudos com o NFE2L2 iniciaram-se em 1988 quando Paul Talalay e colaboradores 

descreverem uma proteína com resíduos cisteína altamente reativa contra a carcinogênese 

química. Tal fato levou à descoberta de uma elaborada rede proteínas citoprotetoras altamente 

induzidas e controladas pela via Keap1-NFE2L2 (MARCHAN; BOLT, 2013).  

No entanto, ao nível molecular, os mecanismos fisiológicos reguladores envolvidos na 

ativação de NFE2L2 não são completamente conhecidos.   

De forma simplificada, o modelo proposto para a ação do NFE2L2 descreve que este 

se encontra retido no citoplasma por um inibidor, o Keap1. A proteína Keap1 ligada ao 

filamento de actina age como um sensor de estresse oxidativo e eletrofílico por meio de 

resíduos de cisteína. Sob condições normais, o Keap1 inibe a transcrição do fator NFE2L2 e 

trabalha como um adaptador para a ubiquitinação e degradação proteossomal do NFE2L2. Por 

outro lado, quando eletrófilos ou espécies reativas de oxigênio reagem com os grupos 

sulfidril-cisteína presentes no Keap1, ocorre a ubiquitinação e a degradação deste, enquanto a 

proteína NFE2L2 é estabilizada e ativada. A fosforilação dos resíduos de serina e treonina 

presentes em NFE2L2 pelas quinases (MAPKS, P13K e PKC) facilita a dissociação entre 

NFE2L2 e Keap1 e a subsequente translocação para o núcleo. Uma vez no núcleo, NFE2L2 

liga-se a pequena proteína Maf (sMaf) e a outros fatores e promove a transcrição de genes que 

possuem a região promotora ARE - “Antioxiodant Response Element” ou elemento 

responsivo a antioxidante (KIM et al., 2010) (Figura 9). 
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Figura 9- Via de sinalização NFE2L2-ARE. Fonte: Nguyen et al. (2009), adaptada 

pela autora 

 

O ligar e desligar de NFE2L2 protege as células contra danos provocados pelos 

radicais livres, impede a apoptose e garante a sobrevivência celular (NGUYEN et al., 2009). 

Ao ligar-se às regiões promotoras ARE, o fator de transcrição NFE2L2 regula a 

expressão de genes da via antioxidante, portanto regula a homeostase do redox celular e de 

respostas citoprotetoras permitindo a adaptação e sobrevivência em condições de estresse 

(LEE; JOHNSON, 2004).  

O significado do NFE2L2 está começando a ser reconhecido também no metabolismo 

lipídico. Em uma revisão realizada por Vomhof-Dekrey e Picklo (2012), foram compilados os 

dados de estudos sobre os efeitos do NFE2L2 sobre o metabolismo lipídico. 

Os primeiros a apresentarem o NFE2L2 como um regulador do metabolismo lipídico 

foram Tanaka et al. (2008), pois observaram que ratos NFE2L2-/- knockout apresentavam 

expressão gênica hepática elevada para proteínas associadas à síntese lipídica.   

Wu et al. (2011) examinaram como a ativação hepática de NFE2L2 poderia afetar a 

expressão de genes responsáveis pela síntese de ácidos graxos/lipídios e também encontraram 

o NFE2L2 como um inibidor para síntese de ácidos graxos e lipídios.  

Huang et al. (2010) propuseram 2 mecanismos moleculares pelos quais o NFE2L2 pode 

regular o metabolismo lipídico hepático (Figura 10): 
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- via ativação direta do receptor nuclear órfão (ou pequeno parceiro heterodímero, o 

SHP)- regulador essencial da acumulação de lipídios no fígado;  

- via ativação de SCD, SREBF1, PPAR-γ e FAS. 

 
Figura 10- Modelo regulatório proposto para o papel do NFE2L2 na homeostase lipídica 

hepática. Fonte: Huang et al. (2010), adaptada pela autora  

 

4.6.2 Genes antioxidantes 

 

4.6.2.1 Glutationa Peroxidase (GPX) e Glutationa redutase (GSR) 

 
O gene GPX1 em bovinos Bos taurus localiza-se no cromossomo 22, contém 2 éxons e 

1.169 bp (início: 51.325.106, término: 51.326.274 bp). O gene GPX4, na mesma espécie, 

localiza-se no cromossomo 7, contém 7 éxons e 2.422 bp (início: 45.205.077bp, término: 

45.207.498 bp). O gene GSR, também em Bos taurus, localiza-se no cromossomo 27, contém 

12 éxons e 30.189 bp (início: 25.943.355 bp, término: 25.973.543 bp) (NCBI, 2014). 

O gene GPX codifica membros da família da glutationa peroxidase e o gene GSR 

codifica a enzima glutationa redutase (NCBI, 2014).  

A glutationa peroxidase (GPX) foi descrita por Mills em 1957. Trata-se de uma enzima 

antioxidante formada por um resíduo de cisteína ligado covalentemente ao selênio, cuja 

atividade é exercida ao consumir o substrato GSH (glutationa reduzida) e convertê-lo a 

glutationa oxidada (GSSG). A regeneração do GSH no meio celular é efetuada pela glutationa 

redutase (GSR) tendo como agente redutor o NADPH. A GPX catalisa a redução do peróxido 
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de hidrogênio (H2O2) e peróxidos orgânicos para seus correspondentes álcoois à custa da 

conversão da GSH a GSSG (SURAI, 2006). Tal mecanismo está ilustrado na Figura 11. 

 
       Figura 11- Ciclo oxidação-redução da glutationa. Fonte: Cominetti et al. (2011), 

adaptada pela autora 

 

A família de GPX integra o grupo de selenoproteínas e têm em seu sítio ativo quatro 

átomos de selênio, sendo sua biossíntese induzida por selênio (HOLBEN, 1999).  

A presença de selênio na estrutura da GPX permite que exista uma alta relação entre a 

concentração sanguínea e tissular de Se com a atividade dessa enzima. A deficiência de Se 

induz a baixa atividade da GPX, deixando a célula exposta à ação nociva das EROs, o que 

produz alterações na estrutura de lipídios, proteínas, polissacarídeos, DNA e outras 

macromoléculas celulares. 

 Daun e Akesson (2004) encontraram correlação significativa entre a atividade da 

GPX e o conteúdo de selênio em diferentes órgãos bovino. A exemplo, a atividade da GPX 

está relacionada com níveis de selênio no fígado de bovinos e, portanto, há maior atividade 

dessa enzima nos tratamentos com maior consumo e maior acúmulo de selênio no fígado. 

Atualmente, quatro membros da família da GPX têm função conhecida.  

A GPX clássica (GPX1), a selenoproteína mais abundante em mamíferos, foi a 

primeira a ser identificada e está presente no citosol das células, no qual age como 

antioxidante reduzindo peróxidos de hidrogênio e hidroperóxidos orgânicos livres e 

transformando-os respectivamente em água e álcool (COMINETTI et al., 2011).  

A GPX gastrointestinal (GPX2) é a selenoproteína mais importante no cólon e protege 

o organismo de mamíferos da toxicidade causada por hidroperóxidos lipídicos (COMINETTI 

et al., 2011).   
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A GPX extracelular (GPX3) tem expressão elevada nos rins e pode ter função 

antioxidante nos túbulos renais ou espaços extracelulares (COMINETTI et al., 2011).  

A GPX fosfolipídio (GPX4) é diretamente responsável pela redução de hidroperóxidos 

lipídicos. Ela reage com hidroperóxidos fosfolipídicos e com hidroperóxidos pouco solúveis, 

além de metabolizar colesterol e hidroperóxidos de éster de colesterol em lipoproteínas de 

baixa densidade oxidadas (COMINETTI et al., 2011). A GPX4 também reduz com eficiência 

hidroperóxidos de timina, de lipoproteínas e de ésteres de colesterol e é a única GPX capaz de 

reduzir hidroperóxidos incorporados a membranas (BRIGELIUS-FLOHÉ, 1999). 

A síntese de selenoproteínas é totalmente dependente da disponibilidade de selênio. 

Quando há baixa ingestão, ocorre maior direcionamento do mineral para síntese de 

determinadas selenoproteínas, enquanto outras recebem quantidades menores. Acredita-se que 

a ordem de direcionamento de selênio para as GPX seja: GPX2 > GPX4 > GPX3 = GPX1. 

Em razão disto, algumas enzimas perdem sua atividade mais rapidamente na deficiência de 

selênio. Outras podem não apresentar alterações em casos de deficiência moderada de selênio, 

perdendo atividade somente após deficiência grave e prolongada do mineral. A perda de 

atividade implica também na redução da estabilidade da enzima, o que, por sua vez, reduz os 

níveis dos respectivos mRNA. Esta característica é menos importante do que a perda de 

atividade da enzima, mas as diferenças na estabilidade dos mRNA específicos de cada 

selenoproteína influenciarão no direcionamento do selênio para cada uma delas. Em casos de 

depleção do mineral, selenoproteínas que apresentam maior estabilidade são sintetizadas mais 

rapidamente em relação àquelas menos estáveis, sendo que a GPX1 e a GPX3 são aquelas que 

apresentam resposta mais rápida à depleção de selênio e após a repleção demoram mais tempo 

para se tornar detectáveis e atingir novamente os níveis máximos de expressão (BRIGELIUS-

FLOHÉ, 1999). 

Por muito tempo nossa visão esteve restrita a proteção fornecida pelos antioxidantes, 

especialmente, a enzimas como as glutationas peroxidase. 

Contudo, nas últimas décadas tal visão foi ampliada e o estresse oxidativo passou a ser 

abordado considerando-se também o desequilíbrio na origem dos genes, na forma como eles 

se expressam e na maneira como eles são regulados. Sob esta ótica, pesquisas tem analisado a 

expressão de genes antioxidantes como forma de avaliar o estresse oxidativo e, mais que isso, 

como um meio para compreender as vias pelas quais estes genes são ativados, como são 

ativados e quais as consequências da ativação destes para o organismo. 
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4.6.2.2 Glutationa, Glutamato cisteína ligase catalítica (GCLC) e Glutationa 

sintetase (GSS) 

 

O gene GCLC em bovinos Bos taurus localiza-se no cromossomo 23, contém 17 éxons 

e 44.646 bp (início: 6,921.942 bp, término: 6,966.587 bp). O gene GSS, na mesma espécie, 

localiza-se no cromossomo 13, contém 14 éxons e 25.227 bp (início: 64.842.129 bp, término: 

64.867.355 bp) (NCBI, 2014). 

Os genes GCLC e GSS codificam enzimas necessárias para a síntese de glutationa- 

glutamato cisteína ligase catalítica e glutationa sintetase, repectivamente (NCBI, 2014). 

A glutationa é um tripeptídeo formado pelos aminoácidos cisteína, ácido glutâmico e 

glicina. Ela é encontrada nos tecidos de todos os mamíferos, sendo presente em altas 

concentrações no fígado. 

A glutationa pode estar na forma tiol-reduzida (GSH) ou dissulfido-oxidada (GSSG), 

sendo a forma predominante a GSH (LU, 2009). 

A principal função da glutationa é a detoxificação de xenobióticos e seus metabólicos. 

Todos os organismos aeróbios estão sujeitos a certo nível de estresse oxidativo fisiológico da 

respiração mitocondrial. Os intermediários que são formados, superóxido e peróxido de 

hidrogênio, podem levar à produção de radicais de oxigênio tóxicos que podem causar a 

peroxidação lipídica e lesão celular. Para evitar esta situação, o peróxido de hidrogênio 

produzido endogenamente é reduzido pela GSH na presença da glutationa peroxidase.  

A GSH é sintetizada no citoplasma de praticamente todas as células (MEISTER; 

ANDERSON, 1983). 

A primeira etapa da biossíntese de GSH é limitante, sendo catalisada pela enzima 

glutamato cisteína ligase (GCL). A GCL é composta de uma subunidade catalítica (GCLC) ou 

modificadora (GCLM).  A GCLC exibe toda a atividade catalítica da enzima, bem como a 

inibição da síntese de GSH por feedback (SEELIG et al., 1984). A GCLM é enzimaticamente 

inativa, mas desempenha importante função reguladora (HUANG et al., 1993). 

A segunda etapa da síntese de GSH é catalisada pela glutationa sintetase (GSS). Esta 

enzima não foi estudada de forma tão extensiva quanto a GCL. Geralmente, a GSS não é 

considerada importante na regulação da síntese de GSH, mas evidências acumuladas sugerem 

GSS pode desempenhar papel fundamental em determinados tecidos e/ou sob condições de 

estresse (LU, 2009).  Por exemplo, Luo et al. (1998) observaram que os níveis de GSH e a 

atividade de GSS foram menores no músculo esquelético após trauma cirúrgico enquanto a 

atividade GCL não foi alterada. Huang et al. (2000), concluíram que a maior expressão dos 
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genes GSS e GCLC aumentou a síntese de GSH acima do observado quando apenas a 

expressão de GCLC estava aumentada.   

Portanto, é importante avaliar tanto a GCLC quanto a GSS quando se estuda regulação 

da síntese de GSH, sobretudo sob condições de estresse. 

Em ratos, os genes GCL e GSS são regulados pelo NFE2L2 (WILD et al., 1999). Em 

seres humanos, o estresse oxidativo também regula a expressão de GCL via NFE2L2-ARE 

(CHAN; KWONG, 2000), assim como a expressão de GSS (LEE et al., 2005).  

 

4.6.3 Genes lipogênicos 

 

4.6.3.1 Proteína de ligação responsiva ao elemento esterol (SREBF1: sterol 

regulatory element binding transcription fator 1)  

 

O gene SREBF1 codifica a proteína de ligação responsiva aos elementos esteróis 

SREBP-1c. Em bovinos Bos taurus, localiza-se no cromossomo 19, contém 21 éxons e 

16.162 bp (início: 35.234.544 bp, término: 35.250.705 bp) (NCBI, 2014). 

As proteínas de ligação responsiva aos elementos esteróis (SREBPs) codificadas por 

este gene são reguladoras mestras da homeostase lipídica (WANG et al., 2014).  Tais 

proteínas ativam a transcrição de genes que contêm o elemento responsivo aos esteróis 

(SREs), sendo por isso também chamadas de fatores de transcrição (WANG et al., 1994).  

SREBPs ativam diretamente a expressão de mais de 30 genes responsáveis pela síntese 

e captação de ácidos graxos, colesterol, triacilgliceróis, fosfolipídios e NADPH, um co-fator 

requerido em várias etapas da síntese destas moléculas. No fígado, SREBPs regulam a 

produção de lipídios para a exportação para o plasma sob a forma de lipoproteínas e para a 

bile sob a forma de micelas (HORTON et al., 2002).  

Existem 3 isoformas de SREBPs: SREBP-1a, SREBP-1c e SREBP-2. A SREBP-1c, a 

forma predominante no fígado e na maioria dos outros tecidos, dedica-se primordialmente a 

síntese de ácidos graxos (SHIMOMURA et al., 1997). 

A isoforma SREBP-1c regula genes responsáveis pela síntese das enzimas acetil-CoA 

sintetase, acetil-CoA carboxilase, ácido graxo sintase (FAS), estearoil-CoA-dessaturase 

(SCD), aciltransferase-glicerol-3-fosfato e, ainda, ativa três genes necessários para gerar 

NADPH (SHIMOMURA et al., 1998) (Figura 12). 
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Figura 12- Genes regulados pela isoforma SREBP-1c. Fonte: Horton et al. (2002), 

adaptada pela autora 

 

As SREBPs estão inseridas na membrana do retículo endoplasmático de uma grande 

variedade de tecidos. Para entrar no núcleo e agir como um fator de transcrição, o domínio do 

terminal NH2 de cada SREBP deve ser proteoliticamente libertado da membrana. Três 

proteínas são necessárias para o processamento de SREBP: a proteína de escolta (SCAP) e as 

proteases sítio-1 (S1P) e sítio-2 (S2P). Quando o SREBP está inserido nas membranas do 

retículo endoplasmático, seu domínio de regulação COOH-terminal liga-se ao domínio do 

terminal COOH de SCAP. A SCAP é tanto uma escolta para SREBPs como um sensor de 

esteróis. Quando as células possuem pouco colesterol, a SCAP acompanha a SREBP do RE 

para o aparelho de Golgi (AP), onde as duas proteases residem. No aparelho de Golgi, a S1P, 

uma serina- protease ligada à membrana cliva a SREBP no circuito luminal entre os seus dois 

segmentos que atravessam a membrana, dividindo a molécula SREBP ao meio. O domínio 

terminal NH2 é, em seguida, libertado da membrana através de uma segunda clivagem 

mediada por S2P, uma metaloproteinase de zinco ligada à membrana. O SREBP nuclear 

(nSREBP), a forma madura, transloca-se para o núcleo e ativa a transcrição ligando-se a 

elementos responsivos ao esterol (SREs) nas regiões promotoras /potenciadoras de múltiplos 

genes-alvo (HORTON et al., 1999). 

Ao contrário, na presença de esteróis o processo de clivagem proteolítica é inibido 

(NTAMBI, 1999) (Figura 13). 
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Figura 13- Ativação de SREBP e sua migração para o núcleo. Fonte: Horton et al. 

(2002) e Ntambi (1999), adaptadas pela autora 

 

Dez diferentes modelos de ratos geneticamente manipulados que não possuem ou 

sobre-expressam um único componente da via de SREBP foram produzidos nos últimos 6 

anos, entre eles o estudo de Liang et al. (2002) realizado com ratos SREBF1 -/- knockout  

observou alterações moleculares e metabólicas nestes animais (Tabela1). 

 

Tabela 1- Principais alterações moleculares e metabólicas observadas em ratos knockout para 

SREBF1 por Liang et al. (2002) 

Variáveis 
Resultado observado em ratos knockout para 

SREBF1  
Quantidade de nSREBPS <1a; <1c; >2 

Expressão gênica 

HMGCR 1,3 x > 
FAS 0,3 x < 
LDLR NA 

Síntese 
Ácidos Graxos 0,5 x < 
Colesterol 3 x > 

Conteúdo hepático 
Ácidos Graxos NA 
Colesterol 1,2 x > 

Níveis plasmáticos 
TAG 0,4 x < 
Colestrol 0,8 x < 

FAS: ácido graxo sintase; LDLR: receptor de LDL; TAG: triacilgliceróis 

NA: não alterou; x >: número de vezes maior; x <: número de vezes menor  

Tabela adaptada de Liang et al., (2002) 
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Os papéis desempenhados pelo gene SREBF1 e pelas proteínas SREBPs são 

complexos, por isso tornaram-se objeto de estudos para muitos pesquisadores interessados no 

estudo do metabolismo lipídico e seus produtos. 

 

4.6.3.2 Receptor ativado pelo proliferador de peroxissomo-alfa (PPARA) 

 

O gene PPARA em bovinos Bos Taurus localiza-se no cromossomo 5, contém 11 

éxons e 83.869 bp (ínicio: 117.150.468 bp, término: 117.234.336 bp) (NCBI, 2014).  

O gene PPARA codifica a proteína PPARA- o receptor ativado pelo proliferador de 

peroxissomo-alfa (NCBI, 2014). O PPARA é frequentemente expresso nos tecidos onde o 

catabolismo de ácidos graxos tem um papel importante, ou seja, principalmente no fígado, nos 

rins, no coração e nos músculos (BARBIER et al., 2003). 

Os receptores ativados pelo proliferador de peroxissomo (PPARs) são receptores 

promíscuos presentes nas células de vários órgãos, que quando ativados atuam como fator de 

transcrição. São subdivididos em PPAR-alfa, PPAR-gama e PPAR-delta (ou beta).  

PPAR-alfa (PPARA) são ativados por ácidos graxos, eicosanóides e fibratos. PPAR-

gama, por metabólitos do ácido araquidônico, lipoproteína de baixa densidade oxidada e 

tiazolidinedionas. Enquanto que os PPAR-delta ainda não têm suas funções e regulação 

compreendidas, apenas demonstram uma distribuição generalizada nos tecidos (ELANGBAN 

et al., 2001).  

Os PPAR alfa e gama são as duas principais categorias destes receptores. Ambos são 

caracterizados pela sua capacidade de influenciar o metabolismo de lipídios, a homeostase da 

glicose, a proliferação celular, diferenciação e apoptose, bem como a resposta inflamatória, 

por ativação da transcrição de genes-alvo (PUDDU et al., 2002).  

Após a ativação do PPAR por agonistas, ele é translocado para o núcleo e 

heterodimeriza com outro receptor nuclear, o receptor nuclear X ácido retinóico (RXR) e, 

subsequentemente, interage com um elemento sensível ao proliferador de peroxissomo 

(PPRA) no gene-alvo. A região específica do DNA no gene alvo em que o PPAR se liga é 

denominada de elemento localizado de resposta hormonal ao proliferador de peroxissomo 

(PPRE). O resultado desta ligação é o recrutamento da maquinaria transcricional básica 

contendo RNA-Polimerase II, a qual transcreve o DNA para mRNA. A interação de 

receptores nucleares com a sequência de síntese de RNA é indireta e requer outras proteínas 

adaptadoras, denominadas co-ativadores, que podem modular a atividade biológica de PPAR. 
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A ativação transcricional de genes alvo pelo PPAR resulta na síntese de proteínas e diferentes 

efeitos biológicos (DESVERGNE et al., 1999) (Figura 14).  

 
Figura 14- Mecanismo de ativação por PPARs. Fonte: Grygiel-Górniak (2014), 

adaptada pela autora 

 

Os ligantes agonistas naturais do PPARA são ácidos graxos (especialmente os PUFAs) 

e eicosanóides, como leucotrieno B4 e outros derivados do ácido araquidônico (NEVE et al., 

2000). 

Os ácidos graxos n-3 possuem três características essenciais para ligação perfeita com 

o PPARA: cabeça polar (grupo carboxílico), região de ligação (longa cadeia) e cauda 

hidrofóbica. Além disto, por serem altamente insaturados, prontamente estimulam o PPAR 

(SHEU et al., 2005). 

Quando a concentração de ácidos graxos aumenta, o PPARA é sensibilizado e 

estimula a transcrição de genes dos sistemas responsáveis pela oxidação dos ácidos graxos, a 

qual ocorre principalmente no fígado e evita o acúmulo de gordura, a esteatose. Portanto, a 

ativação do PPARA resulta em maior queima de energia e redução de ácidos graxos estocados 

(RAO; REDDY, 2004). 

Kota et al. (2005) publicaram uma revisão sobre as ações biológicas do PPARA 

reunindo as descobertas de vários pesquisadores, entre elas: 

- o papel fundamental de agonistas de PPARA na regulação da β-oxidação de ácidos 

graxos; 

- o estímulo à absorção celular dos ácidos graxos através do aumento da expressão da 

proteína de transporte de ácidos graxos e ácido graxo translocase; 

- a promoção da expressão de enzimas do citocromo P450 levando a hidroxilação de 

ácidos graxos; 
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- a diminuição dos níveis de triacilgliceróis; 

- a ativação de Apo A-1, a principal apolipoproteína da lipoproteína de alta densidade 

(HDL);  

- os efeitos anti-inflamatórios em células vasculares: inibição da expressão induzida 

por citocinas VCAM-1 e o aumento da expressão da síntese endotelial de óxido nítrico 

(eNOS).  

Todos estes resultados demonstram a importância da expressão do gene PPARA para a 

fisiologia e fisiopatologia do organismo animal e os motivos pelos quais ele instiga muita 

pesquisa na área médica e mais recentemente também na área de produção de alimentos.  

Alimentos em que a composição lipídica seja alvo de interesse, como a carne e o leite, 

justificam a investigação do PPARA, pois além de influenciar a oxidação e a síntese lipídica, 

ele pode estar relacionado a uma enzima-chave para a síntese de ácido linoleico conjugado, a 

enzima delta-9-desaturase (RENAVILLE et al.,2006; WATERS et al., 2009). 

 

4.6.3.3 Delta-9-desaturase ou estearoil - CoA dessaturase (SCD) 

 

O gene SCD em bovinos Bos taurus localiza-se no cromossomo 26, contém 4 éxons e 

10.373 bp (início: 21.137.945, término: 21.148.317 bp). Este gene codifica a enzima estearoil 

- CoA dessaturase  ou delta-9-desaturase (NCBI, 2014). 

 A estearoil - CoA dessaturase (SCD) é uma enzima do retículo endoplasmático (RE) 

que catalisa a biossíntese de ácidos graxos monoinsaturados (MUFAs) a partir de ácidos 

graxos saturados. Os substratos preferidos são palmitoil e estearoil-CoA-redutase, que são 

convertidos em palmitoleoil e oleoil-CoA-redutase, respectivamente. Estes produtos são os 

MUFAs mais abundantes no organismo animal e são substratos para a síntese de vários tipos 

de lipídios, incluindo fosfolipídios, triacilgliceróis (TAG) e ésteres de colesterol (EC). 

  MUFAs são mediadores na transdução de sinal e na diferenciação celular (BRADLEY 

et al., 2008). Além disto, já foi demonstrado influenciarem a apoptose e a mutagênese em 

alguns tumores (HARDY et al., 2003). Assim, levando-se em conta as múltiplas funções de 

MUFAs, a variação na atividade de SCD em mamíferos pode afetar uma grande variedade de 

respostas fisiológicas importantes, incluindo a diferenciação celular, a sensibilidade à 

insulina, a taxa metabólica, a adiposidade, a aterosclerose, a obesidade e o câncer. 

A expressão de SCD e a subsequente síntese de ácido oleico (C18:1) é necessária para 

a função fisiológica normal do organismo, apesar das dietas de mamíferos fornecerem níveis 

abundantes de ácido oleico (PATON; NTAMBI, et al., 2009).  
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Os MUFAs sintetizados endogenamente por SCD provavelmente servem como os 

principais substratos para a síntese de triacilgliceróis e ésteres de colesterol hepático. As 

enzimas envolvidas na síntese de novo dos triacilgliceróis e ésteres de colesterol incluem a 

delta-9-desaturase (SCD), a acil-CoA-colesterol aciltransferase (ACAT), a diacilglicerol 

aciltransferase (DGAT) e a microssomal glicerol fosfato aciltransferase (GPAT), todas 

localizadas na membrana do RE (Figura 15).  

 

 
Figura 15- A síntese de MUFAs por SCD e a síntese hepática de éster de colesterol e 

triacilgliceróis. Fonte: Paton e Ntambi (2009), adaptada pela autora 

 

Sob condições de elevada concentração de colesterol celular, a expressão de SCD 

protege a célula dos efeitos nocivos do colesterol livre, fornecendo MUFAs para a conversão 

em éster de colesterol através da ação da ACAT para serem armazenados na forma de 

lipoproteínas, pois o excesso de colesterol livre é reconhecido como desencadeador da morte 

celular (PUTON; NATMBI et al., 2009). 

A maior parte da nossa compreensão sobre o gene SCD é derivada de modelos de 

roedores. No entanto, vários estudos recentes têm observado a proporção MUFA/ácidos 

graxos saturados e a atividade e expressão do SCD em seres humanos, assim como em outras 

espécies. 

Em bovinos, os estudos chamam a atenção para o papel desta enzima na modulação da 

síntese de ácido linoleico conjugado (CLA), um ácido graxo de grande interesse para a 

composição lipídica do leite e da carne (WATERS et al., 2009). 
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4.6.4 Genes colesterolêmicos 

 

4.6.4.1 3-Hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase (HMGCR) 

 

O gene HMGCR em bovinos Bos taurus localiza-se no cromossomo 10, contém 20 

éxons e 20.631 bp (início: 6.692.478 bp, término: 6.713.108 bp). Este gene codifica a enzima 

limitante para a síntese do colesterol (NCBI, 2014). 

O colesterol é um álcool de origem exclusivamente animal, fundamental para a 

viabilidade da vida. Ele é precursor de sais biliares, hormônios esteroides e vitamina D, 

desempenhando importante função no metabolismo de cálcio e fósforo. Em teoria, todos os 

tecidos que possuem células nucleadas são capazes de sintetizar colesterol, entretanto, a 

síntese na maior parte dos mamíferos ocorre primariamente no fígado (ARAÚJO, 2008).  

O colesterol é sintetizado a partir do acetil-CoA, em uma via composta por cinco 

etapas. Primeiramente, três moléculas de acetil-CoA são convertidas em mevalonato, através 

da reação que é limitante da velocidade, sendo essa etapa catalisada pela enzima 3-hidroxi-3-

metil-glutaril-CoA redutase (HMGCR). Na segunda etapa, o mevalonato é fosforilado pelo 

ATP e, por meio de uma descarboxilação, formam-se duas unidades de isopentenil-

pirofosfato. Em seguida, seis dessas unidades de isoprenoides ativas formam o esqualeno, o 

qual é convertido a lanosterol. A última etapa ocorre na membrana do retículo 

endoplasmático, sendo caracterizada pela transformação do lanosterol em colesterol.  

A regulação da biossíntese de colesterol foi reconhecida pela primeira vez há mais de 

60 anos (GOULD et al., 1953 apud CHAMBERS; NESS, 1998). Tal regulação ocorre na 

etapa catalisada pela enzima 3-hidroxi-3-metil-glutaril-CoA redutase. Dessa forma, a síntese 

de colesterol é inibida pelo produto final (mevalonato), jejum, glucagon, glicocorticoides e 

lipoproteínas de baixa densidade- LDL-colesterol captada via receptores de LDL (receptores 

da apo B-100 e apo E), a fim de evitar o acumulo destas, pois nas artérias do homem, 

especialmente nas artérias coronarianas, uma vez oxidadas, tornam-se fator primordial para o 

desenvolvimento da aterosclerose (VALK; HORNSTRA, 2000). 

Sendo assim, o feedback regulado pela expressão do gene de HMGCR hepático é uma 

etapa importante para a homeostase do colesterol. 

O mecanismo molecular pelo qual esta regulação ocorre tem sido objeto de extensa 

investigação. Vários modelos têm sido propostos para explicar este feedback: regulação por 

mudanças na fluidez da membrana (SABINE; JAMES, 1976), alterações no estado de 

fosforilação (AREBALO et al., 1982) e alterações na taxa de transcrição (LISCUM et al., 
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1983; GOLDSTEIN et al., 1990). Dentre estes, a regulação ao nível da transcrição recebeu a 

maior atenção (BROWN; GOLDSTEIN, 1997). 

A regulação ao nível transcricional propõem a participação do elemento de resposta ao 

esterol (SER), mais especificamente, a ligação entre proteínas nSREBPs- SREs localizados na 

região flanqueadora 5’ do gene HMGCR. Foi proposto que quando os níveis de colesterol 

celular caem, uma proteinase é ativada e produz formas maduras de SREBPs. Estas migram a 

partir do retículo endoplasmático para o núcleo e ativam a transcrição do gene da HMGCR 

(BROWN; GOLDSTEIN, 1997; VALLET et al., 1996). 

A maioria dos estudos sobre a regulação da síntese do colesterol utilizou como 

modelos roedores e, é sabido que há diferenças na regulação da síntese de colesterol entre as 

espécies atribuíveis a transcrição de HMGCR hepático.  Em hamsters, o colesterol da dieta 

diminuiu os níveis de SREBP maduro (SHIMOMURA et al., 19997); em ratos, os níveis de 

SREBPs maduros e a taxa de transcrição de HMGCR não foram afetados pelo colesterol 

dietético (LOPEZ et al., 1997). 

Portanto, analisar outras espécies quanto ao comportamento deste gene frente às dietas 

e à síntese de colesterol é imprescindível para a compreensão da via de regulação deste gene 

para cada uma delas, assim como de seus efeitos para o metabolismo em cada espécie.  

 

4.6.4.2 Acil-CoA-colesterol aciltransferase (ACAT)  

 

O gene ACAT codifica isoformas da enzima acil-CoA-colesterol aciltransferase. 

Existem 2 isoformas de ACAT: ACAT1 e ACAT2. A isoforma ACAT1 é codificada pelo 

gene ACAT1, o qual, em bovinos Bos taurus, localiza-se no cromossomo 15, contém 12 éxons 

e 29.056 bp (início: 17.999.932 bp, término: 18.028.987 bp). Enquanto a isoforma ACAT 2 é 

codificada pelo gene ACAT2, o qual, em bovinos Bos taurus, localiza-se no cromossomo 9, 

contém 9 éxons e 15.463 bp (início: 97.466.440 bp, término: 97.481.902 bp) (NCBI, 2014).   

A Acil-CoA-colesterol aciltransferase (ACAT) é uma enzima localizada no retículo 

endoplasmático, presente em uma grande variedade de tecidos humanos e de outros animais. 

 A ACAT catalisa a formação de ésteres de colesterol (EC) a partir de colesterol e de 

ácidos graxos de cadeia longa sob a forma de LDL (CHANG et al., 1997). Além de armazenar 

o colesterol intracelular, a ACAT desempenha papéis fisiológicos importantes, incluindo a 

montagem hepática de lipoproteínas e a absorção do colesterol dietético (WILSON; RUDEL, 

1994). Em condições patológicas, a acumulação de ésteres de colesterol produzidos por 

ACAT é característica para a formação de células espumosas nas lesões ateroscleróticas 



72 

(MIYASAKI et al., 1998). Por estas razões, a ACAT tem sido um alvo farmacêutico para o 

desenvolvimento de agentes capazes de baixar o colesterol e/ou anti-aterosclerose (KRAUSE; 

BOCAN et al., 1995). 

O entendimento sobre o papel fisiológico das isoformas ACAT1 e ACAT2 ainda é 

incompleto. Alguns pesquisadores afirmam que a proteína ACAT1 tem importante papel 

catalisador no fígado, mas não no intestino (LEE et al., 1998) e que a ACAT2 é importante no 

fígado e intestino delgado apenas do feto (CHANG et al., 2000). Outros propõem que a 

ACAT1 é fisiologicamente menos importante no fígado, pois é predominantemente expressa 

em células de Kupffer; ao passo que a ACAT2 é mais importante, pois é expressa 

exclusivamente em hepatócitos e na porção apical de células da mucosa intestinal de primatas 

não humanos (LEE et al., 2000). Meiner et al. (1996) descobriram que em camundongos 

ACAT1-/- knockout a atividade da enzima ACAT total e os níveis de éster de colesterol 

hepático são normais. Outros têm como hipótese que a ACAT1 é expressa para manter o 

equilíbrio intracelular de colesterol livre e esterificado, ao passo que a ACAT2 está associada 

com a absorção intestinal de colesterol e as funções específicas de hepatócitos, tais como a 

montagem de partículas de lipoproteína e a produção de bile (LEE et al., 2001). 

Smith et al. (2004) realizaram um estudo para quantificar a expressão de ACAT em 

diferentes tecidos humanos a fim de determinar a abundância relativa de transcritos de mRNA 

de ACAT1 e ACAT2. Eles observaram que os transcritos de ACAT1 predominam no fígado e 

de ACAT2 no duodeno, tendo a ACAT2 um papel regulador importante no fígado e no 

intestino. 

Contudo, os níveis de expressão relativa de ACAT1 e ACAT2 são diferentes entre os 

animais já estudados. 

Enquanto a ACAT1 foi encontrada como a principal isoenzima do fígado humano 

adulto, ratos e macacos têm a ACAT2 como a principal isoenzima no fígado (MEINER et al., 

1997; LEE et al., 2001).  

Kushwaha et al. (2005) observaram em babuínos que a expressão de ACAT1 foi maior 

no fígado, ao passo que a expressão de ACAT2 foi maior no duodeno e jejuno. Neste estudo 

eles também notaram que a expressão de ACAT1 foi maior em animais com altas respostas 

lipêmicas para lipídios na dieta, sugerindo que as diferenças na expressão de ACAT1 possa 

afetar a concentração de colesterol no plasma e, parcialmente, contribuir para a hiperlipidemia 

induzida pela dieta. 

As incertezas sobre a atividade das isoformas e os níveis de mRNA de ACAT1 e 

ACAT2 impede que a importância fisiológica destas e de seus produtos possam ser definidos 
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com clareza. Esta falta de dados torna difícil conceber moduladores ACAT-específicos 

capazes de influenciar a secreção hepática de colesterol, a secreção biliar, a absorção do 

colesterol a partir da dieta e a formação de ésteres de colesterol. Portanto, para o 

preenchimento destas lacunas, faz-se necessário destinar maior atenção para a pesquisa do 

gene ACAT.  

 

4.6.4.3 Lecitina-colesterol aciltransferase (LCAT) 

 

O gene LCAT em bovinos Bos taurus localiza-se no cromossomo 18, contém 6 éxons e 

3.246 bp (início: 35.544.366 bp, término: 35.547.611 bp). Este gene fornece instruções para a 

síntese da enzima lecitina-colesterol aciltransferase (NCBI, 2014). Esta enzima desempenha 

importante papel na remoção de colesterol do sangue e tecidos.  

Em 1966, Glomset identificou a LCAT como importante força motriz para o 

transporte reverso do colesterol, processo este que se refere à remoção do excesso de 

colesterol dos tecidos periféricos mediada por HDL. Mediante a esterificação do colesterol em 

HDL, a LCAT mantém o gradiente de colesterol livre entre a membrana celular e a superfície 

da partícula de HDL, gerando um fluxo contínuo de colesterol da célula para lipoproteínas e 

impedindo a transferência de colesterol de volta para a célula. Na forma de HDL, o colesterol 

esterificado é entregue para o fígado e, finalmente, para a excreção biliar. 

Além do papel essencial no transporte reverso de colesterol, a captação de colesterol 

mediada pela LCAT sob a forma de HDL é essencial para aquisição de colesterol para 

produção de glicocorticóides pela adrenal (HOESTRA et al., 2009; VERGEER et al., 2011).  

Os estudos realizados ao longo dos últimos 50 anos evidenciaram a importância da 

LCAT, mas ainda não está claro seu papel exato. Considerando a complexa interação de 

LCAT com lipoproteínas na circulação, serão necessários mais estudos para determinar seu 

papel e se a utilização de um ativador de LCAT poderá se tornar uma estratégia terapêutica 

promissora para reduzir o risco de doenças, tais quais as cardiovasculares (KUNNEN; VAN 

ECK, 2012). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

5.1 Local da realização do experimento 

 

 A pesquisa foi conduzida no Departamento de Zootecnia da Faculdade de Zootecnia e 

Engenharia de Alimentos da Universidade de São Paulo em Pirassununga, SP. 

 

5.2 Animais e Instalações  

 

Quarenta e oito bovinos Nelore machos, não castrados, com aproximadamente 2 anos, 

peso inicial médio de 350kg, em fase de terminação foram alocados em confinamento com 

portões eletrônicos do tipo calan gate, permanecendo em lotes ( 12 animais/lote), alimentados 

individualmente (Figura 16).  

 

 
Figura 16- a) Animais alocados em lotes, b) alimentação individual (GREGHI, 2012) 

 

O período de adaptação à dieta foi de 14 dias. O período experimental foi de 12 

semanas. O consumo foi monitorado diariamente por meio de pesagens dos alimentos antes 

do fornecimento e das sobras no dia seguinte. 

 Durante este período foram realizadas pesagens dos animais a cada 28 dias, sendo a 

pesagem inicial (1) após a fase de adaptação e a pesagem final (4) antes do abate (Tabela 2). 
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Tabela 2- Peso e ganho de peso médio (kg) dos animais segundo os grupos no período 

do experimento 

 Peso médio (kg)/ Grupo Controle Se + Vit E Canola Se + Vit E + Canola 
Pesagem 1  336,0 356,5 354,3 353,2 
Pesagem 2  368,8 388,5 388,0 394,7 
Pesagem 3 404,8 424,3 436,7 434,5 
Pesagem 4  433,0 453,0 467,8 472,2 
Ganho de peso no período  97,0 96,5 113,5 119,0 

 

Os animais pertenceram ao Projeto FAPESP “Influência da inclusão de óleo de canola, 

selênio e vitamina E na qualidade da carne de bovinos em confinamento e seus efeitos na 

nutrição e saúde de humanos”, referente ao auxílio 2011/20987-9 e a bolsa de pós-doutorado 

2010/20689-5. 

 

5.3 Dietas Experimentais 

 

 A dieta total conteve 30% de volumoso (silagem de milho) e 70% de concentrado na 

matéria seca segundo as exigências nutricionais recomendadas pelo NRC, (1996) (Tabela 3). 

 

Tabela 3- Composição percentual da dieta utilizada (na matéria seca) 

Ingredientes                 % da matéria seca 

Milho Grão Seco 48,12 

Farelo de Soja 46% 13,6 

Polpa de Citrus Peletizada 18,2 

Silagem de Milho 30,0 

Uréia 0,8 

Núcleo Mineral 1,0 

Sulfato de Amônia 0,05 

Cloreto de Potássio 0,2 

Rumensin 0,03 

NUTRIENTES  

Proteína Bruta, % 14,6 

Proteína Degradável no Rúmen, % 9,9 

NDT, % 1 74,5 

1 - Estimado pela fórmula de Weiss et al. (1992) 
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Os tratamentos foram:  

-Controle (C): Dieta base;  

-Selênio + vitamina E (Se+Vit E): adição de 2,5 mg de Se e  500 UI de vitamina E por 

quilograma de matéria seca da dieta;  

-Óleo de canola (Canola): adição de 3% de óleo de canola por quilograma de matéria 

seca da dieta;  

-Selênio + vitamina E + óleo canola (Se+Vit E+ Canola): adição de 2,5 mg de Se, 500 

UI de vitamina E e 3% de óleo de canola por quilograma de matéria seca da dieta. 

 

A fonte de selênio utilizada para a suplementação dos animais foi o selênio orgânico 

Sel-Plex®, Alltech. 

A fonte de a vitamina E foi a Lutavit E50®, BASF. Segundo o certificado de análise 

desta empresa, composta por 51% de alfa-tocoferil acetato (Anexo 1). 

O óleo de canola fornecido para os animais foi avaliado quanto ao perfil de ácidos 

graxos pelo Laboratório de Nutrição e Crescimento Animal  da Escola Superior de 

Agricultura “Luiz de Queiroz” da Universidade de São Paulo (Anexo 2). 

 

5.4 Abate 

 

Ao final do experimento, os bovinos (peso final ±456 kg) foram abatidos no 

Abatedouro Escola da Prefeitura do Campus Administrativo de Pirassununga (PCAPS), o 

qual utiliza o Sistema de Inspeção Estadual (SISP).  

Após o período de jejum de 12 horas, os animais foram insensibilizados por concussão 

cerebral e abatidos por sangria na veia jugular em posição vertical, seguida de esfola, 

evisceração, inspeção, serragem das carcaças ao meio, toalete e pesagem das carcaças quente.  

No momento do abate foram obtidas frações de: 
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- fígado: lobo hepático esquerdo (Figura 17); 

 

 
Figura 17- a) Vista diafragmática do fígado. Fonte: Netter, 2008; b) local da coleta da 

amostra do fígado em uma das carcaças do experimento (GREGHI, 2012) 

 

- músculo: 9º espaço intercostal (EIC) do L. dorsi (Figura 18); 

 

 
Figura 18- a) Localização anatômica do músculo L. dorsi- Fonte: Gray, 1918- 

adaptada pela autora; b) local da coleta da amostra (9º EIC) em uma das carcaças do 

experimento (GREGHI, 2012) 



79 
 

 

- tecido adiposo subcutâneo: junto ao músculo L. dorsi.   

 

Cada fração coletada foi imediatamente dividida em 3 amostras de cerca de 1 cm3, que 

juntas foram embaladas em papel alumínio previamente identificado e armazenadas em 

nitrogênio líquido para posteriores análises de expressão gênica (Figura 19).  

 

 
Figura 19- a) Corte das amostras de músculo e gordura; b) Acondicionamento das 

amostras de tecido adiposo para posterior imersão em nitrogênio líquido (GREGHI, 2012)  

 

5.5 Procedimento analítico 

 

  5.5.1 Extração de RNA 

 

O RNA total foi extraído das amostras congeladas com o uso de kits seguindo-se o 

protocolo do fabricante. Cada protocolo foi realizado de 5 em 5 amostras para evitar 

contaminação ou tempo prolongado de extração, o que poderia comprometer a qualidade do 

RNA extraído. 

 

5.5.1.1 Extração de RNA do tecido hepático 

 

Para o tecido hepático foi utilizado o RNeasy Tissue Mini Kit QIAGEN®. 

Para cada amostra de fígado, foram utilizados 30 mg de tecido. A amostra foi 

macerada por pistilo em eppendorf de 1,5 mL junto de tampão RLT, o lisado foi centrifugado 

por 3 min em velocidade máxima (10.000 x g). Cuidadosamente, foi removido o 

sobrenadante, pipetado e transferido para um novo tubo de microcentrifugação. Foram 
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adicionados 700 µL de álcool 70% para lavar o lisado e estes foram misturados 

imediatamente com a ponteira. O resultante foi transferido para uma coluna de spin RNeasy 

colocada num tubo de recolha de 2 mL e este foi centrifugado durante 15 s a 10.000 x g e o 

evacuado foi descartado. Na mesma coluna foram adicionados 700 uL do tampão RW1, 

centrifugados durante 15 s a 10.000 x g para lavar a membrana da coluna de spin. Ainda na 

mesma coluna, após o descarte do escoado, 500 uL do tampão RPE foram adicionados à 

coluna de spin RNeasy e centrifugados durante 15 s a 10.000 x g para novamente lavar a 

membrana da coluna de spin. Mais uma vez o evacuado foi descartado e mais 500 uL do 

tampão RPE foram adicionados à coluna de spin RNeasy e centrifugados durante 2 min a 

10.000 x g para mais uma lavagem da membrana da coluna de spin. A coluna de spin RNeasy 

foi colocada em um novo tubo de coleta de 2 mL e descartado o tubo de recolha antigo com o 

evacuado e, então o novo tubo foi centrifugado a toda a velocidade (10.000 x g) durante 1 

minuto. Mais uma vez, a coluna de spin RNeasy foi colocada em um novo tubo de recolha de 

1,5 mL, foram adicionados 30 uL de água livre de RNase diretamente na membrana da coluna 

de spin e esta foi centrifugada durante 1 min a 10.000 x g para que o RNA fosse eluído. 

Então, o eppendorf com a amostra de RNA foi colocado em meio ao gelo moído em um 

isopor e levado até freezer a -80º C, no qual foi conservado para as posteriores análises 

(Figura 20). 
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Figura 20- Esquema das etapas de extração de RNA de amostras de tecido hepático. 

Fonte:  RNeasy Tissue Mini Kit QIAGEN®, 2010- adaptada pela autora 

 

5.5.1.2 Extração de RNA do tecido muscular e adiposo 

 

Para os tecidos muscular e adiposo foram utilizados os RNeasy Lipid Tissue Mini Kits 

da QIAGEN®. 

Para a extração de cada amostra de RNA do tecido muscular e adiposo foram 

utilizados eppendorfs de 1,5 mL preparados com 1 mL de Quiazol, nos quais foram inseridas 

as amostras excisadas dos tecidos (até 100 mg). As amostras foram rompidas e maceradas 

com uso de pistilos e tesoura e, o lisado foi cuidadosamente pipetado em um novo eppendorf. 

Este foi deixado na bancada a temperatura ambiente (15-25 ºC) por 5 min, então foram 

adicionados 200 uL de clorofórmio e agitado vigorosamente por 15 s. Novamente foi deixado 

na bancada a temperatura ambiente (15-25 ºC) por 3 min e centrifugado 10.000 x g por 15 

min a 4ºC. Depois da centrifugação, a amostra separou-se em 3 fases: incolor e aquosa com o 

RNA; branca; vermelha. Em algumas amostras houve ainda uma quarta fase abaixo da 

vermelha, a qual ocorreu quando havia muita gordura. O sobrenadante aquoso foi pipetado e 
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transferido para um novo tubo. Foram adicionados 600 uL de etanol 70%, agitados no vórtex 

e transferidos para uma coluna de spin em tubo coletor de 2 mL. Este novo tubo foi 

centrifugado por 15 s a 10.000 x g em temperatura ambiente (15-25 ºC). O evacuado foi 

descartado e foram adicionados 700 uL de Tampão RW1 a coluna de spin e esta centrifugada 

por 15 s a 10.000 x g em T ambiente (15-25 ºC). Após novo descarte, foram adicionados 500 

uL do tampão RPE a coluna e esta centrifugada por 15 s a 10.000 x g em T ambiente (15-25 

ºC). Mais 500 uL do tampão RPE foram adicionados a coluna e esta foi centrifugada por 2 

min, 10.000 x g, T ambiente (15-25 ºC). Então a coluna foi colocada em um novo tubo coletor 

de 2 mL e centrifugada a velocidade máxima por 1 min. A coluna foi novamente colocada em 

um novo tubo de coleta de 1,5 mL, foram adicionados 30 uL de água livre de RNA 

diretamente na coluna e esta foi centrifugada por 1 min, 10.000 x g. Então, o eppendorf com a 

amostra de RNA foi colocado em meio ao gelo moído em um isopor e levado até freezer a -

80º C, no qual foi conservado para as posteriores análises (Figura 21). 

 

 
Figura 21- Esquema das etapas de extração de RNA de amostras de tecido muscular e 

adiposo. Fonte: RNeasy Lipid Tissue Mini Kit QIAGEN®, 2009- adaptada pela autora 
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5.5.2 Quantificação e avaliação da qualidade do RNA total extraído dos tecidos 

hepático, adiposo e muscular 

 

 Após extração do RNA total, as amostras foram quantificadas em espectrofotômetro 

Nanodrop® 2000 (Spectrophometer- Thermo Scientific) a 260 e 280 nm. A pureza de cada 

amostra foi determinada pela razão de A260/A280, sendo consideradas amostras 

adequadamente puras aquelas com valores entre 1,90 a 2,10.  

A integridade do RNA total foi verificada por eletroforese em gel de agarose 0,8% em 

tampão de corrida Tris-Acetato- EDTA (TAE). 

Para o preparo da solução estoque (10X) de tampão de corrida, foram usados 500 mL 

de água destilada para dissolver 48,4 g de Tris (Tris base PM:121,2 g/mL). Junto, foram 

adicionados 11,5 mL de ácido acético glacial, 20 mL de EDTA 0,5 M, pH=8,0 e o volume foi 

completado para 1000 mL. Para cada corrida, 100 mL da solução estoque foram medidos em 

provetas de 1000 mL e este volume foi completado com água destilada (Figura 22a). Para o 

preparo de cada gel de agarose foi utilizada 0,8 g de agarose diluída em 100 mL de tampão, 

aquecida até completa diluição. Após resfriado, foram pipetados em cada poço: 2 µg de RNA 

total, 2 µL de GelRed Nucleic Acid Gel Stain Biotium® diluição 1:500, 2 µL Orange Loading 

Dye Promega® e o volume foi ajustado para 10 µL com água anteriormente tratada com 

dietílico dicarbonato (DEPC), previamente autoclavada e resfriada (Figura 22b). 

 

 
Figura 22- a) Preparo do tampão de corrida para eletroforese- TAE; b) Gel de agarose 

0,8% em corrida (GREGHI, 2012) 

 

Após cerca de 3 h de corrida para cada gel, foi realizada a leitura em câmera de luz 

ultra-violeta (UV) para análise da integridade pela visualização das bandas ribossomais 28S e 

18S, duas subunidades do RNA ribossomal. Então, o gel foi fotodocumentado (Figura 23).  
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Figura 23- Amostras de RNA total extraído do músculo L. dorsi após eletroforese em 

gel de agarose a 0,8% com visualização das bandas 28S e 18S (GREGHI, 2012) 

 

5.5.3 Protocolos adotados para as etapas de DNAse e conversão do RNA para 

cDNA 

 

Para a purificação do RNA total foram utilizados kits DNAse I (RNase Free) Applied 

Biosystems®. Para cada amostra foram purificados 1000 ng de RNA, os quais foram 

pipetados em eppendorfs junto a 1 µL do tampão 10X DNase I Buffer e 1 µL da enzima 

DNase I (2U), o volume foi completado para 10 µL com água DEPC. O eppendorf foi 

incubado em termociclador Multigene Gradiente da Labnet® a 37 ºC durante 30 minutos.  Ao 

ser retirado do termociclador, foi pipetado 1 µL da solução de parada 50 mM EDTA e 

colocado novamente no termociclador por mais 10 minutos a 75 ºC. 

Realizada a purificação, procedeu-se a conversão do RNA mensageiro em cDNA. Para 

tal etapa foram utilizados kits High Capacity RNA-to-cDNA Applied Biosystems®. Para cada 

amostra de RNA, foram utilizados 9 µL acrescidos de 10 µL do tampão 2XRT Buffer, 1 µL 

da enzima 20X Enzyme Mix. O eppendorf foi centrifugado e então incubado a 37 ºC durante 

60 minutos em termociclador. Para interromper a reação, foi realizada inativação por calor a 

95 ºC durante 5 minutos e, posteriormente, resfriamento a 4 ºC. Após esta etapa, as amostras 

de cDNA encontravam-se prontas para serem utilizadas no protocolo de Reação em Cadeia de 

Polimerase em Tempo Real (PCR-RT) ou para serem estocadas em freezer (-15 ºC a -25 ºC). 

 

5.5.4 Análise da expressão gênica relativa pelo método de Reação em Cadeia de 

Polimerase em Tempo Real (PCR-RT) 

 

A partir das amostras de cDNA, foram realizadas as análises de expressão gênica 

relativa pelo método de Reação em Cadeia de Polimerase em Tempo Real (PCR-RT) em 

termociclador para PCR-RT (Applied Biosystems, 7500 Real Time PCR System). 
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Para a análise da expressão gênica relativa (PCR-RT) foram utilizados primers 

Taqman® Gene Expression Assays (Applied Life Technologies, EUA) para o estudo dos 

genes-alvo (NFE2L2, GPX1 e GPX4, GSR, GCLC, GSS, SREBF1, PPARA, SCD, HMGCR, 

ACAT1, ACAT2, LCAT) e o controle endógeno utilizado foi o RNA ribossomal 18S (Applied 

Biosystems® Eukaryotic 18S rRNA Endogenous Control VIC®⁄MGB Probe, Primer Limited) 

(Tabela 4). 

 

Tabela 4- Primers Taqman® Gene Expression Assays usados para a realização da técnica de 

PCR em tempo real 
Gene 

Número de acesso Referência TaqMan®  
  

NFE2L2; nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 NM_001011678.2 NCBI Bt03251880_m1 

GPX1; glutathione peroxidase 1 NM_174076.3 NCBI Bt03259217_g1 

GPX4; glutathione peroxidase 4 NM_174770.3 NCBI Bt03259616_g1 

GSR; glutathione reductase NM_001114190.2 NCBI Bt03269182_g1 

GCLC; glutamate-cysteine ligase, catalytic subunitase NM_001083674.1 NCBI Bt03230880_m1 

GSS; glutathione synthetase NM_001015630.1 NCBI Bt03210688_m1 

SREBF1; sterol regulatory element binding transcription factor 1 NM_001113302.1 NCBI Bt03276369_m1 

PPARA; peroxisome proliferator-activated receptor alpha NM_001034036.1 NCBI Bt03220822_m1 

SCD; stearoyl-CoA desaturase  NM_173959.4 NCBI Bt04307476_m1 

HMGCR; 3-hydroxy-3-methylglutaryl-CoA reductase NM_001105613.1 NCBI Bt03258811_g1 

ACAT1; acetyl-CoA acetyltransferase 1 NM_001046075.1 NCBI Bt03238646_m1 

ACAT2; acetyl-CoA acetyltransferase 2 NM_001075549.1 NCBI Bt03241474_m1 

LCAT; lecithin-cholesterol acyltransferase NM_001046069.2 NCBI Bt03238606_m1 

 

Para a reação de PCR-RT junto às amostras de cDNA e às sondas, foi utilizado o 

TaqMan® Fast Advanced Master Mix.  

Primeiramente, foram realizadas diluições seriadas de 1:4 com cinco pontos para 

determinar a melhor diluição para cada gene e tecido estudado, assim como, para avaliar a 

eficiência dos primers. A curva padrão gerada para cada um dos genes foi representada pelo o 

valor Ct correspondente versus o log da quantidade de cDNA utilizada na reação. A partir do 

slope desta curva foi possível calcular a eficiência de amplificação (E) dos primers, por meio 

da fórmula: E = [10(-1/Slope)-1] x 100]. Para quantificação confiável em PCR em tempo real, 

o valor do slope deve estar num intervalo entre -3,3 a -3,8, o que corresponde a eficiência de 

amplificação de 83 a 100% (Tabela 5).  
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Tabela 5- Equação de regressão (y) e R2 das reações de amplificação para cada gene-tecido e 

suas respectivas eficiências (%) 
          Gene referência (18S) 

Gene Tecido  Y R2 E (%)  Y R2 E (%) 

NFE2L2 

hepático -3,3935x + 23,78 0,9999 97,10 -3,435x + 8,6549 0,999 95,47 

muscular -3,5241x + 22,863 0,9998 92,20 -3,2095x + 6,7332 0,999 104,92 

GPX1 

hepático -3,4327x + 19,802 0,999 95,58 -3,6501x + 9,2644 0,9997 87,92 

muscular -3,535x + 17,575 0,9997 91,85 -3,2317x + 6,809 0,9902 103,90 

GPX4 hepático -3,2056x + 22,843 0,9988 105,09 -3,3324x +9,5861 0,9994 99,56 

  muscular -3,1807x + 20,651 0,9987 106,25 -3,2224x +7,0666 0,9991 103,43 

GSR hepático -3,5213x + 24,845 0,9999 92,31 -3,5324x +8,2469 0,9997 91,90 

GCLC hepático -3,4658x + 25,36 0,9977 94,38 -3,5489x + 11,024 0,9997 91,33 

GSS hepático -3,4428x + 26,444 0,9948 95,19 -3,5865x +9,0738 0,9993 90,03 

SREBF1 hepático -3,1175x + 23,673 0,9984 104,10 -3,2677x + 7,7286 0,9996 102,30 

 

muscular -3,1665x + 22,117 0,9996 106,92 -3,2792x + 8,5064 0,9977 101,81 

adiposo -3,3222x + 26,758 0,9999 99,57 -3,4938x +9,3467 0,9993 93,30 

PPARA hepático -3,4118x + 25,534 0,9998 96,14 -3,4949x + 10,502 0,999 93,25 

SCD hepático -3,3137x + 23,175 0,9968 100,34 -3,4519x + 8,2689 0,9992 94,85 

 adiposo -3,5217x + 16,089 0,9999 92,29 -3,2967x +6,4621 0,9931 101,05 

HMGCR hepático -3,1462x + 24,228 0,9985 107,89 -3,1748x +7,061 0,9986 106,52 

  adiposo -3,1931x + 26,243 0,9984 105,67 -3,5808x +8,165 0,9992 90,23 

ACAT1 hepático -3,2305x +23,54 0,9975 103,93 -3,3324x + 9,5861 0,9994 99,56 

ACAT2 hepático -3,2451x + 22,822 0,9985 103,31 -3,277x + 9,8405 0,9985 101,91 

LCAT adiposo -3,535x + 17,575 0,9997 99,29 -3,4568x + 9,4805 0,9997 94,33 

 

Ainda, para a validação do experimento, foi verificado o valor absoluto do slope de 

delta Ct em comparação ao log de entrada, o qual foi < 0,1 (APPLIED BIOSYSTENS, 2013). 

A exemplo, o gráfico de validação do gene NFE2L2 hepático (Figura 24). 
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Figura 24- a e b) Cálculo da eficiência dos genes 18S e NFE2L2 baseado no slope. c) 

Diferença de Ct dos dois genes em estudo para a validação da comparação relativa entre 

ambos 
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Avaliada a eficiência de cada primer e validado o experimento, foi escolhido o melhor 

ponto de diluição a partir dos valores de ciclo treshold (Ct) e, então, iniciou-se uma série de 

PCR-RT. Em strips Microampoptical B-Tube Strip, o ensaio foi realizado em multiplex e 

duplicata para cada amostra.  O volume total da reação foi de 20 µL: 10 µL de TaqMan® Fast 

Advanced Master Mix, 1 µL de TaqMan® Gene Expression Assays, 1 µL do controle 

endógeno 18S, 1 µL da amostra de cDNA e 7 µL de água DEPC. 

As placas foram cuidadosamente fechadas com tampas óticas Microampoptical B-Cap 

Strip, centrifugadas por 1 minuto a 1200 x g a 4ºC e colocadas no sistema Step One 7500 

Sequence Detection System (Applied Biosystem, EUA), seguindo-se as indicações do 

fabricante (Tabela 6).  

 

Tabela 6- Condições da termociclagem utilizada para a técnica de PCR-RT 

  Incubação Ativação da Polimerase PCR (45 ciclos) 
  Desnaturação Anelamento/extensão 

Temperatura (ºC) 50 95 95 60 
Tempo (min:s) 2:00 0:20 0:01 0:20 

 

Após a execução dos 45 ciclos de PCR-RT, as curvas geradas foram avaliadas e os 

valores de ciclo threshold (Ct) e baseline definidos. Os valores foram exportados para o 

programa Excel para o cálculo da expressão gênica relativa. 

 

5.5.5 Quantificação relativa da expressão gênica 

 

A razão da expressão gênica relativa foi calculada de acordo com a equação proposta 

por Pfaffl (2001). Ou seja, os resultados foram expressos em unidades arbitrárias em relação 

ao gene referência escolhido e um grupo calibrador. Como grupo calibrador foi adotado os 

animais não suplementados (grupo C), sendo considerados como uma unidade arbitrária. A 

equação (1) demonstra o método de quantificação escolhido: 

Razão= E (gene alvo)ΔCT(Ct médio do grupo controle-C- médio do grupo tratamento) 

E (gene referência) ΔCT(Ct médio do grupo controle-C- médio do grupo tratamento) 

Em que: 

E= eficiência de amplificação; 

Ct= threshold cycle. 
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5.6 Análise Estatística 

   

Para a realização das analises estatísticas das diferentes expressões gênicas avaliadas 

considerou-se apenas taxas de expressão compreendidas entre média ± 2 desvios-padrão. 

O delineamento estatístico utilizado foi do tipo inteiramente casualizado com doze 

repetições por tratamento e foi adotado o seguinte modelo estatístico: 

Yij = +ti + eij 

Em que,  

- Yij é o valor observado para a taxa de expressão do gene em estudo na j-ésima 

repetição do i-ésimo tratamento; 

-  é a média de todas as taxas de expressão do gene em estudo; 

- ti é o efeito particular do tratamento i, sendo i=1 (dieta controle), 2 (dieta controle+ 

antioxidantes), 3 (dieta controle+antioxidantes+óleo de canola), 4 (dieta controle+óleo de 

canola); 

  - eij é o erro aleatório associado à taxa de expressão do gene em estudo na j-ésima 

repetição do i-ésimo tratamento, suposto NIID (0, 2
e). 

Em caso de resultados significativos, o teste t de Student foi utilizado para testar os 

seguintes contrastes:  

C1= dieta controle vs. demais;  

C2= dieta controle+Se+Vit E e dieta controle+óleo de Canola vs. dieta controle+Se+Vit 

E+ óleo de Canola;  

C3= dieta controle+Se +Vit E vs. Dieta controle+óleo de Canola. 

Em seguida foi estimada a correlação entre as expressões gênicas hepáticas por meio 

do coeficiente de correlação de Pearson.   
Os critérios adotados para a interpretação dos valores dos coeficientes de correlação de 

Pearson foram: 

 - valores entre 0 e 0,5 (positivos ou negativos) = correlação baixa; 

 - valores entre 0,5 e 0,7 (positivos ou negativos) = correlação média; 

 - valores maiores que 0,7 (positivos ou negativos) = correlação alta. 

Os dados foram analisados pelo pacote estatístico Statistical Analysis System-SAS® 

(SAS Institute Inc., 2005) por meio do procedimento para modelos lineares mistos, o PROC 

MIXED (procedure for mixed linear models). 
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6 RESULTADOS  

 

 6.1 Amplificações do gene referência e genes-alvo 

 

A análise dos resultados das amplificações (Ct) do gene referência e genes-alvo são 

apresentados na Tabela 7 e 8, respectivamente. 

 

Tabela 7- Análise dos resultados das amplificações (Ct) do gene referência 18S pelo programa 

Bestkeeper 

Gene 18S Tecido N Média G Média A Min Máx DP CV [%] 

NFE2L2 

hepático 39 13,7 13,7 12,0 15,4 0,8 6,2 

muscular 45 11,9 11,9 10,8 14,7 0,6 5,2 

GPX1 

hepático 45 13,1 13,1 10,8 15,8 1,0 7,4 

muscular 46 14,4 14,5 13,1 17,8 0,8 5,6 

GPX4 hepático 45 12,6 12,7 10,4 15,3 1,0 7,8 

  muscular 36 14,9 15,0 12,3 18,8 1,8 11,7 

GSR hepático 44 13,6 13,7 11,1 17,2 1,0 7,3 

GCLC hepático 43 13,7 13,8 11,5 16,6 1,1 7,8 

GSS hepático 43 14,7 14,7 12,4 17,3 1,0 7,0 

SREBF1 hepático 43 16,5 16,6 12,9 20,6 1,7 10,1 

muscular 43 15,6 15,6 14,1 18,3 0,8 4,9 

adiposo 30 15,4 15,5 13,4 20,0 0,9 5,8 

PPARA hepático 40 13,7 13,8 11,4 16,2 1,1 8,0 

SCD hepático 38 12,5 12,6 10,5 15,5 1,0 7,6 

 adiposo 37 14,5 14,6 12,2 18,2 1,2 8,4 

HMG-CoA hepático 41 13,6 13,6 11,2 16,0 1,0 7,1 

  adiposo 32 13,8 13,9 11,6 17,7 1,1 7,9 

ACAT1 hepático 37 16,8 16,9 14,0 19,5 1,0 5,7 

ACAT2 hepático 40 19,5 19,6 16,5 22,6 1,2 6,1 

LCAT adiposo 34 15,5 15,5 13,3 19,0 1,0 6,4 

Ct médio: ciclo threshold; Média G: média geométrica; Média A: média aritmética; DP: 

desvio padrão; CV: coeficiente de variação 
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Tabela 8- Análise dos resultados das amplificações (Ct) dos genes-alvo pelo programa 

Bestkeeper 

Alvo Tecido N Média G Média A Min  Máx DP CV [%] 

NFE2L2 

hepático 39 29,57 29,57 28,69 31,56 0,44 1,49 

muscular 45 29,16 29,17 27,87 30,86 0,57 1,96 

GPX1 

hepático 45 25,12 25,13 24,31 26,44 0,41 1,64 

muscular 46 26,82 26,83 25,21 30,76 0,73 2,71 

GPX4 hepático 45 27,67 27,68 26,29 29,49 0,64 2,32 

  muscular 36 30,27 30,32 27,59 34,20 1,61 5,32 

GSR hepático 44 29,24 29,25 27,81 31,26 0,63 2,15 

GCLC hepático 43 29,67 29,69 27,88 31,85 0,85 2,87 

GSS hepático 43 30,31 30,32 28,89 32,01 0,59 1,95 

SREBF1 hepático 43 31,76 31,80 28,27 35,56 1,41 4,43 

muscular 43 31,39 31,41 29,38 33,73 0,75 2,39 

adiposo 30 30,15 30,18 27,81 33,94 1,21 3,99 

PPARA hepático 40 27,88 27,90 26,52 29,89 0,74 2,65 

SCD hepático 38 28,89 28,95 25,10 34,32 1,45 5,01 

 adiposo 37 22,26 22,30 20,50 25,68 0,91 4,08 

HMGCR hepático 41 30,05 30,06 28,30 32,58 0,82 2,74 

  adiposo 32 32,87 32,89 31,46 36,54 0,90 2,74 

ACAT1 hepático 37 29,25 29,26 28,02 31,38 0,55 1,88 

ACAT2 hepático 40 33,96 33,98 32,13 36,17 0,75 2,20 

LCAT adiposo 34 31,62 31,63 29,80 33.53 0,73 2,30 

Ct médio: ciclo threshold; Média G: média geométrica; Média A: média aritmética; DP: 

desvio padrão; CV: coeficiente de variação 

 

6.2 Quantificação relativa da expressão gênica 

 

Os resultados da expressão gênica relativa mostraram que não houve diferença na 

expressão dos genes avaliados entre o grupo Controle e os grupos tratados (contraste C1), 

exceto para um único gene em apenas um único tecido: o GPX4 em tecido muscular, para o 

qual foi encontrado maior valor para o grupo controle (P≤0,06) (Tabela 9). 



93 
 

Porém, quando analisados os contrastes C2 (Se + Vit E e Canola vs. Se + Vit E + 

Canola) e C3 (Se + Vit E vs. Canola), foram encontradas diferenças na expressão de alguns 

genes evidenciando: 

- primeiro, a suplementação isolada com antioxidantes ou óleo de canola produz efeito 

distinto da suplementação destes em conjunto (antioxidantes e óleo de canola); 

- segundo, a suplementação com Se e vitamina E possui efeito oposto ao da 

suplementação com óleo de canola.  

Os valores para expressão gênica relativa dos genes são apresentados na Tabela 9. 

Para a representação gráfica dos valores de expressão gênica foi adotada a escala 

logarítmica, para tal foram calculados os logaritmos na base 2 destas  grandezas em vez das 

grandezas propriamente ditas ( Figuras 25 a 28).   

 

 Tabela 9- Quantificação relativa da expressão gênica 

  EXPRESSÃO GÊNICA       CONTRASTES 

GENE  TECIDO C 
Se+Vit 

E Canola 
Se+Vit 

E+Canola 
Pr > 

F C1 C2 C3 
NFE2L2  hepático 1,17 1,83 0,80 1,12 0,05 0,79 0,58 0,01 
  muscular 1,13 0,93 1,04 0,93 0,62 0,27 0,72 0,54 
GPX1  hepático 1,12 1,61 0,81 1,16 0,08 0,78 0,85 0,01 

muscular 1,07 0,92 0,90 0,87 0,69 0,25 0,78 0,89 
GPX4  hepático 1,32 2,66 1,17 1,01 0,03 0,55 0,10 0,01 
  muscular 1,01 0,74 0,85 0,64 0,06 0,02 0,19 0,42 
GSR  hepático 1,23 1,12 0,92 1,81 0,11 0,87 0,02 0,63 
GCLC hepático 1,49 2,33 1,04 2,05 0,19 0,54 0,51 0,05 
GSS  hepático 1,20 2,15 0,87 1,87 0,06 0,32 0,41 0,01 
SREBF1  hepático 1,27 2,14 1,19 3,64 0,03 0,15 0,01 0,31 
  muscular 1,18 0,71 1,24 0,91 0,10 0,21 0,75 0,03 
  adiposo 1,15 1,69 1,51 1,78 0,76 0,34 0,74 0,78 
PPARA  hepático 1,60 1,52 0,63 1,67 0,12 0,41 0,14 0,07 
SCD  hepático 1,47 2,32 1,08 2,67 0,06 0,29 0,08 0,06 
  adiposo 1,89 1,55 0,98 1,18 0,34 0,13 0,86 0,30 
HMGCR  hepático 1,19 1,49 0,55 0,95 0,06 0,49 0,81 0,01 

adiposo 1,70 0,61 1,96 0,71 0,12 0,30 0,34 0,05 
ACAT 1  hepático 1,32 1,53 1,11 2,57 0,08 0,39 0,02 0,50 
ACAT 2  hepático 1,51 1,77 0,68 1,72 0,15 0,79 0,27 0,04 
LCAT  adiposo 0,66 0,63 2,01 0,72 0,05 0,38 0,23 0,02 
C1: controle vs. demais;  
C2: Se+ Vit E e Canola vs. Se+Vit E+ Canola;  
C3: Se+Vit E vs. Canola. 
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Figura 25- Quantificação relativa da expressão gênica para o NFE2L2 em a) Tecido 

hepático (#P≤0,05) e b) Tecido muscular; barras representam o EPM 
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Figura 26- Quantificação relativa da expressão dos genes antioxidantes. a) GPX1 em 

tecido hepático (##P≤0,08); b) GPX1 em tecido muscular; c) GPX4 em tecido hepático 

(*P≤0,03); d) GPX4 em tecido muscular (**P≤0,06); e) GSR em tecido hepático; f) GCLC em 

tecido hepático e g) GSS em tecido hepático (**P≤0,06); barras representam o EPM 



96 
 

 
 

Figura 27- Quantificação relativa da expressão dos genes lipogênicos. a) SREBF1 em 

tecido hepático (*P≤0,03); b) SREBF1 em tecido muscular; c) SREBF1 em tecido adiposo; d) 

PPARA em tecido hepático; e) SCD em tecido hepático (**P≤0,06) e f) SCD em tecido 

adiposo; barras representam o EPM 
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Figura 28- Quantificação relativa da expressão dos genes colesterolêmicos. a) HMGCR 

em tecido hepático (**P≤0,06); b) HMGCR em tecido adiposo; c) ACAT1 em tecido hepático 

(##P≤0,08); d) ACAT2 em tecido hepático e e) LCAT em tecido adiposo (#P≤0,05); barras 

representam o EPM 
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6.3 Coeficientes de correlação entre expressões gênicas 

 

Os valores dos coeficientes de correlação entre NFE2L2 e demais genes estudados são 

apresentados na Tabela 10 e Figura 29; entre SREBF1 e genes lipogênicos e colesterolêmicos 

na Tabela 11e Figura 30; entre PPARA e genes lipogênicos e colesterolêmicos na Tabela 12 e 

Figura 31. Tais valores referem-se às expressões hepáticas, com exceção do gene LCAT, pois 

este foi avaliado no tecido adiposo. 

 

Tabela 10- Valores dos coeficientes de correlação entre NFE2L2 e demais genes 

EG NFE2L2 vs. EG 
Coeficiente de 

correlação P n. de Observações 
GPX1 0,9258 <,0001 38 
GPX4 0,9347 <,0001 36 
GSR 0,8405 <,0001 35 
GCLC 0,8168 <,0001 38 
GSS 0,9205 <,0001 38 
SREBF1 0,2067 0,2263 36 
PPARA 0,8643 <,0001 38 
SCD 0,4777 0,0037 35 
HMGCR 0,9020 <,0001 38 
ACAT1 0,9111 <,0001 31 
ACAT2 0,8645 <,0001 38 
LCAT -0,1891 0,3477 38 

Expressão gênica (EG) hepática, exceto para LCAT (EG em tecido adiposo) 
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Figura 29- Correlação entre EG NFE2L2 vs.: a) GPX1, b) GPX4, c) GSR, d) GCLC, e) 

GSS, f) SREBF1, g) PPARA, h) SCD, i) HMGCR, j) ACAT1, l) ACAT2, m) LCAT 
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Tabela 11- Valores dos coeficientes de correlação entre SREBF1 e genes lipogênicos e 

colesterolêmicos 

EG SREBF1 vs. EG Coeficiente de correlação P n. de Observações 
SCD 0,6813 <,0001 39 
HMGCR 0,2234 0,1716 39 
ACAT1 0,6280 <,0001 31 
ACAT2 0,5626 0,0002 38 
LCAT -0,1980 0,2856 38 

Expressão gênica (EG) hepática, exceto para LCAT (EG em tecido adiposo) 

 

 
Figura 30- Correlação entre EG SREBF1 vs.: a) SCD, b) HMGCR, c) ACAT1, d) 

ACAT2, e) LCAT 
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Tabela 12- Valores dos coeficientes de correlação entre PPARA e genes lipogênicos e 

colesterolêmicos 

EG PPARA vs. EG Coeficiente de correlação P n. de Observações 
SCD 0,4415 0,0062 37 
HMGCR 0,6214 <,0001 37 
ACAT1 0,8007 <,0001 31 
ACAT2 0,9130 <,0001 38 
LCAT -0,1832 0,3240 38 

Expressão gênica (EG) hepática, exceto para LCAT (EG em tecido adiposo) 

 

 

 
Figura 31- Correlação entre EG PPARA vs.: a) SCD, b) HMGCR, c) ACAT1, d) 

ACAT2, e) LCAT. 
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7 DISCUSSÃO 

 

7.1 Amplificações do gene referência e genes-alvo 

 

Os genes referência ou controles endógenos atuam como controles internos em 

reações de PCR-RT com a finalidade de remover ou reduzir as diferenças da amostragem que 

muitas vezes estão relacionadas à quantidade e qualidade do RNA extraído. O gene endógeno 

ideal demonstra expressão constante e abundante em diferentes tecidos e tipos de células 

(OLSVIK et al., 2005). 

Os genes de referência mais utilizados incluem a beta-actina, gliceraldeído-3-fosfato- 

desidrogenase (GAPDH), hipoxantina-guanina-fosforribosil-transferase (HPRT) e o 18S 

RNA ribossomal, pois estes RNAs são expressos em níveis relativamente elevados em todas 

as células. 

Com base nos dados gerados a partir de uma vasta variedade de tecidos e linhagens 

celulares, a Applied Application Note TaqMan (2011) recomenda o controle endógeno 

TaqMan Assay 18S rRNAs. Nesta nota técnica, ela apresenta o 18S como um gene de 

referência de confiança para quantificar a massa de RNA total, pois ele representa mais 80 % 

do total de RNA celular e por ser um RNA ribossomal, ele é transcrito por RNA polimerase 

diferente e sua síntese é independente de mRNA. 

Dunn et al. (2003), Winterholler et al. (2006),  Pavan e Duckett (2007), Fenwick et al. 

(2008), Rathmannet al. (2010) e Key et al. (2013) utilizaram o housekeeping 18S rRNA ao 

avaliar a expressão gênica em tecidos hepático, muscular esquelético e adiposo de bovinos. 

Para analisar o comportamento de um gene como gene de referência para um determinado 

estudo, há uma série de programas baseados na plataforma Excel, entre eles, o Bestkeeper. 

Este software calcula a média geométrica usando os dados brutos (disponível para download 

no http://www.gene-quantification de/BestKeeper-1.zip). Segundo este método de avaliação, 

quanto menor o desvio-padrão das médias de Ct, maior será a estabilidade do gene referência, 

sendo desejável que este não ultrapasse o valor de 1, como ocorreu para a maioria das 

situações analisadas (Tabela 7).  

Vandesompele et al. (2002) defendem o uso de múltiplos genes de referência. No entanto, 

nem sempre é possível medir múltiplos genes de referência devido à limitada disponibilidade 

e custo da amostra. Além disso, ainda que vários genes sejam avaliados, a resolução do ensaio 

permanece particularmente dependente da variabilidade dos genes de referência escolhidos 

para teste. 
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7.2 Quantificação relativa da expressão gênica 

 

7.2.1 Quantificação relativa da expressão gênica de NFE2L2 

 

O gene NFE2L2 codifica o fator nuclear eritróide derivado 2 tipo 2 (NCBI, 2014), o 

qual é fator de transcrição-chave na defesa celular contra o estresse oxidativo (KIM et al., 

2010) e começa a ter sua importância reconhecida também no metabolismo lipídico 

(VOMHOF-DeKREY; PICKLO, 2012). 

No presente estudo, a expressão de NFE2L2 hepático foi 2,28 vezes maior para o 

grupo Se + Vit E em relação ao grupo Canola (respectivamente 1,83 vs. 0,80; C3; P≤0,05- 

Tabela 9, Figura 25a). Os resultados sugerem um efeito antagônico entre as suplementações 

com estes antioxidantes e a suplementação óleo de canola. Porém, a expressão deste mesmo 

gene não foi alterada no tecido muscular (P= 0,62; Tabela 9, Figura 25b). 

O fator de transcrição NFE2L2 é expresso em muitos tecidos (MOI et al., 1994), 

particularmente no fígado (MOTOHASHI et al., 2002), um órgão detoxificador, o que 

justifica a diferença de expressão neste tecido.  

Há um consenso sobre o papel regulador do Keap1 sobre NFE2L2, porém os eventos 

de sinalização que estão na base da capacidade de alguns estresses químicos e ambientais 

interromperem a interação entre essas duas proteínas e ativar NFE2L2 não estão totalmente 

elucidados. 

Para Niture et al. (2013), antioxidantes são potentes ativadores de NFE2L2, pois eles 

produzem um pequeno estresse oxidativo ao serem metabolizados, o qual sinaliza a ativação 

deste.  Eles descreveram quatro fases deste complexo mecanismo de transdução de sinal deste 

o antioxidante até o NFE2L2. A exposição celular aos antioxidantes leva a uma resposta de 

pré-indução (primeira fase) em que os inibidores de NFE2L2 são exportados do núcleo e 

tirosinas quinases fosforilam estes inibidores. Dentro de 30 min- 1h de exposição aos 

antioxidantes ocorre exportação nuclear, ubiquitinação e, por fim, degradação destes 

inibidores. A exportação e degradação dos inibidores de NFE2L2 permitem a importação 

nuclear de NFE2L2 e a indução eficiente da expressão de genes citoprotetores. 

Brigelius-Flohé e Banning (2006), após uma revisão sobre os efeitos do selênio e o 

papel do NFE2L2, concluíram que o selênio pode ativar a via Keap1/NFE2L2 e afirmaram a 

existência de sinergismo entre ambos. Seis anos depois, Brigelius-Flohé e colaboradores 

apresentaram que o selênio exerce seus efeitos antioxidantes principalmente como parte de 

selenoproteínas com função redox e regula genes/enzimas de resposta adaptativa 
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(BRIGELIUS-FLOHÉ et al., 2012). Segundo Marchan e Bolt (2013), o potencial do uso 

terapêutico do selênio ainda não foi suficientemente explorado.  

Muller et al. (2010) descreveram que o selênio em altas concentrações ativou o 

NFE2L2 por meio da modificação de tióis críticos em Keap1.  

Para Copple et al. (2008), a regulação de NFE2L2 depende tanto da modificação de 

resíduos de cisteína dentro de Keap1 quanto da fosforilação de NFE2L2 sendo que ambos 

podem ser ativados pela vitamina E. No primeiro, o α-tocoferol atua como antioxidante sendo 

oxidado a α-tocoferol quinona e então oxida o grupo tiol da proteína Keap1. No segundo, o α-

tocoferol induz a ativação das vias PI3-quinase (PI3K) e MAP-quinase (MAPK). Tal 

mecanismo foi comprovado por Numakawa et al. (2006), eles observaram que a 

suplementação com α-tocoferol impediu a morte celular de neurônios corticais em cultura sob 

estresse oxidativo estimulado por H2O2, mas quando usaram U0126 (inibidor da via de 

MAPK) e LY294002 (inibidor de PI3K), ocorreu morte celular, pois bloquearam as vias 

ativadas por este análogo da vitamina E.  

Feng et al. (2010) demonstraram que o tratamento de cultura de células humanas do 

epitélio pigmentar da retina com α-tocoferol ativou a via Keap1/NFE2L2 e aumentou a 

expressão de NFE2L2 (≈40%; P<0,01).  

Dworski et al. (2011) investigaram o efeito da inflamação alérgica na expressão de 

NFE2L2 em macrófagos alveolares e a modulação do efeito do tratamento prolongado com 

doses elevadas de vitamina E em humanos asmáticos atópicos. O estudo mostrou que a 

suplementação de 1500 UI de vitamina E durante 16 semanas contribuiu para regulação da via 

NFE2L2. Este foi o primeiro estudo a demonstrar que a expressão comprometida de NFE2L2 

em humanos asmáticos foi restaurada pela vitamina E.  

Porém, a vitamina E tem papel controverso na ativação de NFE2L2, pois outros 

estudos como o realizado por Li et al. (2012) em ratos, demonstraram que as ações 

antioxidantes e anti-inflamatórias da vitamina E foram independentes de NFE2L2. 

Em 2008, Burk e colaboradores defenderam que os mecanismos de defesa 

antioxidante do selênio e da vitamina E eram independentes, pois em seu estudo com ratos 

observaram que a deficiência de selênio induziu estresse oxidativo e modificou o 

metabolismo xenobiótico, mas a deficiência de vitamina E não acarretou em tais prejuízos. 

Para eles a explicação para a independência entre os mecanismos destes antioxidantes pode 

estar no fato da vitamina E estar restrita a membranas e domínios lipídicos, enquanto o 

selênio está presente no citosol. 
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No presente estudo, a suplementação com antioxidantes foi realizada de forma 

conjunta, assim como em outros estudos, o que impossibilita separar o efeito de cada um 

deles sobre a indução da expressão de NFE2L2. Baseados nisso, Mark et al., (2000); Wei et 

al., (2004) e Steevens et al., (2010) realizaram estudos de coorte e destacaram a eficiência do 

selênio em detrimento a outros antioxidantes utilizados em associação, inclusive a vitamina E. 

A literatura disponível quanto aos efeitos da suplementação com gorduras sobre a 

expressão de NFE2L2 também apresenta discrepâncias. 

Toye et al. (2007) notaram que camundongos recebendo dietas ricas em gorduras 

(32% em peso de banha; 8% em peso de óleo de milho), reduziram os níveis de mRNA de 

NFE2L2.  

Tanaka et al. (2008) obtiveram resultados similares trabalhando com camundongos e 

dietas ricas em gorduras (35% banha). Yu et al. (2011) demonstraram redução da quantidade 

de NFE2L2 nuclear e aumento da expressão de Keap1 (dietas com 45% em peso de gordura 

de fonte não descrita). No mesmo ano, Kay e sua equipe demonstram redução na expressão de 

NFE2L2 em camundongos alimentados com dietas enriquecidas com óleo de soja (2,5% em 

peso) e gordura suína (25% em peso).  

Segundo Vomhof-Dekrey e Matthew (2012) é concebível que uma dieta de elevado 

teor de gordura e resistência à insulina possa reduzir a atividade da via NFE2L2/ARE. 

Contudo, Kim et al. (2004) trabalhando com dietas ricas em gordura provenientes do 

óleo de soja (36% das calorias) e Huang et al. (2010) provenientes do leite (42% das calorias) 

observaram aumento de mRNA de NFE2L2.  

Diferente da gordura de suínos, o óleo de soja contém apreciáveis quantidades de 

ácidos graxos n-3, o qual pode atenuar a resistência à insulina e cujos produtos de oxidação 

podem ativar a via NFE2L2 (TANAKA et al., 2008).  

A oxidação não enzimática de ácidos graxos poli-insaturados resulta na formação de 

intermediários bioativos como o 4-hidroxinonenal. A partir de peroxidação e degradação de n-

6, tais como o ácido linoleico, é formado o 4-hidroxinonenal (HNE), um aldeído de nove 

carbonos. O HNE exerce bidirecionalidade no seu efeito sobre as células e tecidos; em níveis 

baixos, sub-tóxicos, o HNE é cardioprotetor e induz supra-regulação de muitas enzimas 

responsáveis pela sobrevivência das células, mas é citotóxico em níveis elevados. Já a 

peroxidação não enzimática de n-3, tais como o ácido alfa-linolênico, DHA, EPA acarreta na 

formação de 4-hidroxihexenal (HHE), um aldeído de seis carbonos com muitas similaridades 

com o HNE, mas ligeiramente menos eletrofílico. Tanto o HNE quanto o HHE demonstraram 
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ativar NFE2L2 (Gao et al., Levonen et al., Mann et al., 2007; Zhang et al., 2010 e Ishikado et 

al., 2010 apud Anderson et al., 2012). 

Segundo Anderson et al. (2012), os produtos de oxidação lipídica podem ativar o 

NFE2L2 por meio do esgotamento de GSH e/ou modificação direta de Keap1. Ou seja, a fonte 

de energia dos macronutrientes pode regular as respostas de defesa antioxidantes celulares e 

influenciar na capacidade do organismo para resistir a estados de doença associados ao 

estresse oxidativo elevado. 

No presente estudo, a suplementação com óleo de canola não induziu a expressão de 

NFE2L2, sendo inferior quando comparada ao grupo suplementado com antioxidantes e 

numericamente inferior aos grupos controle e suplementado com antioxidantes associados ao 

óleo de canola. Como apresentado anteriormente por outros pesquisadores, podem ser 

propostas duas alternativas para esta resposta: ou o aumento no teor de gordura inibiu a 

expressão de NFE2L2; ou não ocorreu a formação de produtos de oxidação de n-3 e n-6 em 

quantidade suficiente para alterar o equilíbrio da glutationa e/ou modificar Keap1 e ativar a 

expressão de NFE2L2. 

Até o momento, não existem registros na literatura a respeito dos efeitos da 

suplementação de selênio e vitamina E e/ou óleo de canola sobre a expressão de NFE2L2 em 

bovinos. Considerando os resultados de expressão deste gene frente às suplementações, 

sugere-se que os antioxidantes Se e vitamina E ativaram sua expressão enquanto o óleo de 

canola a inibiu, o que, por sua vez, pode ter sido consequência do teor de gordura ou de 

quantidade insuficiente de n-3/n-6 e seus respectivos produtos de oxidação. Ainda, quando 

associados, o valor da expressão gênica aproximou-se do valor do grupo controle, como se 

juntos seus efeitos se anulassem por serem opostos; ou porque o óleo de canola favoreceu o 

efeito da vitamina E em induzir a expressão de NFE2L2, uma vez que se trata de uma 

vitamina lipossolúvel. 

 

7.2.2 Quantificação relativa dos genes antioxidantes 

 

 7.2.2.1 Quantificação relativa da expressão gênica de GPX1 e GPX4 

 

Os genes GPXs codificam as enzimas glutationas peroxidases (NCBI, 2014), as quais 

são responsáveis por catalisar a redução do peróxido de hidrogênio e peróxidos orgânicos para 

seus correspondentes álcoois à custa da conversão de GSH a GSSG (SURAI, 2006). 
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 No presente estudo a expressão gênica hepática de GPX1 foi aproximadamente 2 

vezes  maior para o grupo suplementado com selênio e vitamina E em relação ao grupo que 

recebeu óleo de canola (P≤0,08; respectivamente 1,61 vs. 0,81- Tabela 9, Figura 26a). Neste 

mesmo tecido, a expressão do gene GPX4 aumentou cerca de 2,3 vezes no grupo 

suplementado com Se e vitamina E em relação ao grupo suplementado com canola (P≤0,03; 

2,66 vs. 1,17- Tabela 9, Figura 26 c).  

Correa et al. (2014) avaliaram a atividade de glutationa peroxidase a partir de amostras 

coletadas do fígado dos mesmos animais utilizados pelo presente experimento. Tal análise 

encontrou maior atividade hepática para esta enzima nos animais que receberam 

suplementações com Se + Vit E e Se + Vit E + Canola (CORREA et al., 2014). Ou seja, os 

animais que receberam em sua dieta suplementação de Se e vitamina E responderam com 

maior número de transcritos de mRNA para GPX1 e GPX4 e, consequentemente, 

apresentaram maior atividade da enzima GPX total. 

A expressão de GPX1 no tecido muscular foi semelhante entre todos os grupos 

(P=0,69- Tabela 9, Figura 26b). Já o gene GPX4 apresentou maior expressão no grupo 

controle (P=0,06, Tabela 9, Figura 26 d). 

Correa e colaboradores (2013) analisaram a extensão da estabilidade lipídica da carne 

obtida a partir no abate dos mesmos animais utilizados por este experimento para a avaliação 

da expressão gênica. Tal análise foi realizada por meio do teste de TBARs (substâncias 

reativas ao ácido 2-tiobarbitúrico) e revelou que a suplementação com selênio e vitamina E 

reduziu a oxidação lipídica no músculo L. dorsi, uma vez que a oxidação lipídica muscular foi 

menor, não houve esgotamento de GSH e, consequentemente não houve esgotamento de 

GPX4, o que corrobora com menores valores de expressão de GPX4 no tecido muscular para 

os grupos suplementados frente ao grupo controle. 

A revisão realizada por Brigelius-Flohé e Banning (2006) mostrou o consumo de 

selênio como otimizador da expressão de selenoproteínas, entre elas, as GPXs. Segundo estes 

autores, a ingestão de selênio é requerida para a expressão de GPX no plasma. 

Corroborando com estes autores, Muller et al. (2010) descreveram a expressão de 

selenoproteínas como dependente do status celular de Se após realizarem um trabalho, no 

qual compararam ratos machos que receberam dietas deficientes em selênio (0,086 mg de 

Se/Kg) e dietas adequadas de Se (0,15 mg de Se/ kg) e observaram 48 genes relacionados a 

expressão de enzimas de fase II. Neste mesmo estudo, reportaram que tais enzimas foram 

altamente expressas no fígado. 
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Berno et al. (2010), também observaram o efeito das variações da concentração de 

selênio sobre a atividade de GPX e o aumento da biodisponibilidade deste mineral quando 

associado à vitamina E. Tal benefício também foi citado por Coutinho (2003) ao avaliar os 

efeitos da suplementação com castanha-do-Brasil (Bertholletia excelsa) como fonte de selênio 

para o homem. 

Porém, Li et al. (1996) relataram que não houve alteração da expressão de GPX1 em 

cardiomiócitos ventriculares humanos incubados com 200 M de α-tocoferol. 

Segundo Burk et al. (2008), a GPX1 tem papel antioxidante reservado para casos de 

estresse oxidativo severo. 

O presente estudo revelou que o aumento de expressão gênica hepática foi mais 

proeminente para GPX4 do que para GPX1. 

Outra explicação para a diferença entre as expressões destes genes está no 

direcionamento de Se para a síntese das proteínas por eles traduzidas. Acredita-se que a 

ordem de direcionamento de selênio para as GPXs seja: GPX2 > GPX4 > GPX3 = GPX1. A 

GPX1 apresenta resposta mais rápida à depleção de selênio e após a repleção, demora mais 

tempo para se tornar detectável e atingir novamente os níveis máximos de expressão 

(BRIGELIUS-FLOHÉ, 1999). 

Romanowska et al. (2007), em trabalho com diferentes linhagens de células 

cancerosas humanas, encontraram que a expressão de GPX1 e GPX4 nestas células dependia 

de uma dose mínima de selênio (100 nM). Mas, em uma das linhagens, eles observaram que 

GPX1 apresentou expressão mínima independente da concentração de selênio, enquanto 

GPX4 foi altamente responsiva à suplementação. 

Ou seja, a síntese de selenoproteínas é totalmente dependente da disponibilidade de 

selênio, mas o direcionamento do mineral para as selenoproteínas não é o mesmo 

(COMINETTI et al., 2011).  

Outra característica interessante da expressão gênica de GPX1 e GPX4 no tecido 

hepático foi a semelhança entre seus perfis de expressão e o perfil de expressão do fator 

NFE2L2 comprovada pela alta correlação positiva entre estes genes, respectivamente 0,9258 e 

0,9347 (P<0,0001-Tabela 10, Figura 29a e 29b).  

Tal resposta pode ser explicada, pois o NFE2L2 é fator de transcrição para GPXs 

(KIM et al., 2010). 

Segundo Lee e Johnson (2004), o gene NFE2L2 controla a expressão de enzimas de 

detoxificação e proteínas antioxidantes, entre elas a GPX. 
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Cho et al. (2005) mostraram que a expressão de GPX1 foi 7,24 vezes maior em ratos 

NFE2L2+/+ em relação a ratos NFE2L2-/-. 

Purdom-Dickison et al. (2007), verificaram que a sobre-expressão de NFE2L2 causou 

aumento da atividade transcricional de ARE (elementos responsivos a antioxidantes) e, 

consequentemente, aumentou a expressão de GPX. 

Kaspar et al. (2009) estudaram a via de sinalização NFE2L2:INFE2L2 no estresse 

oxidativo e apontaram o GPX entre os genes regulados por NFE2L2. 

Wu et al. (2011) ativaram a expressão de NFE2L2 em células tronco embrionárias de 

ratos com o uso de arsênico inorgânico e, como consequência, também observaram a maior 

expressão de GPX4. 

Quanto ao efeito da suplementação de óleos como o de canola, Wang et al. (2009) 

relataram a ativação de genes citoprotetores regulados por AREs a partir do produto de 

oxidação do ácido linoleico, assim como foi descrito anteriormente para o gene NFE2L2. É 

possível que a ativação de GPX, assim como de outros genes regulados por AREs, seja 

decorrente da ativação primária de NFE2L2. Porém, se o efeito dos lipídios sobre o NFE2L2 

for de inibição, a expressão de GPX também será inibida, como sugere os resultados deste 

experimento. 

 

7.2.2.2 Quantificação relativa da expressão gênica de GSR 

 

 O gene GSR codifica a enzima glutationa redutase (NCBI, 2014), a qual é responsável 

pela regeneração da glutationa no meio celular (SURAI, 2006). 

No presente estudo não houve diferença entre os grupos para os valores de expressão 

do gene GSR (P=0,11- Tabela 9; Figura 26e).    

Muller et al. (2010) analisaram a resposta do gene GSR a dietas selênio-adequadas e 

selênio-deficientes e encontraram maior expressão na deficiência deste mineral.  Todas as 

dietas fornecidas aos animais do presente experimento foram selênio-adequadas, o que 

justifica a expressão estável de GSR entre os grupos. 

Anderson et al. (2012) observaram maior atividade da glutationa redutase (GSR) em 

camundongos alimentados com n-3 e com níveis elevados de HHE. Ou seja, assim como foi 

anteriormente descrito para o gene NFE2L2.  

O presente trabalho encontrou correlação positiva e alta entre estes genes NFE2L2 e 

GSR (0,8461; P<0,0001- Tabela 10, Figura 29 c).  
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Thimmulappa et al. (2006) realizaram uma análise comparativa da expressão de genes 

entre  grupos  de camundongos  tipo selvagem (NFE2L2+/+)  e knockout  (NFE2L2 -/-)   

tratados com sulforafano (9 µmol / dia durante 1 semana, PO)  para a identificação de genes 

regulados por NFE2L2, entre eles, encontraram o GSR.   

 Kumar et al. (2014) em revisão sobre moduladores de NFE2L2 derivados de produtos 

naturais também afirmou a regulação da expressão de GSR por NFE2L2. 

 

7.2.2.3 Quantificação relativa da expressão gênica de GCLC e GSS  

 

Os genes GCLC e GSS codificam enzimas necessárias para a síntese de glutationa- 

glutamato cisteína ligase catalítica e glutationa sintetase, repectivamente (NCBI, 2014). Tais 

enzimas participam da síntese da glutationa, a qual é responsável pela detoxificação de 

xenobióticos e seus metabólicos (LU, 2009). 

 No presente trabalho a expressão gênica de GCLC não apresentou diferença entre os 

grupos (P=0,19; Tabela 9, Figura 26f), mas a de GSS, sim. O número de transcritos de mRNA 

GSS foi 2,5 vezes maior para o grupo suplementado com antioxidantes em relação ao 

suplementado com óleo de canola (P≤0,06- Tabela 9, Figura 26g).  

Também foi encontrada correlação alta e positiva entre os genes NFE2L2 e 

GCLC/GSS (0,81676/0,92055, respectivamente; P<0,0001- Tabela 10; Figura 29 e/d, 

respectivamente). 

Segundo Lu (2009), o NFE2L2 é um importante regulador transcricional para GCLC e 

GSS. 

Yang et al. (2002) descreveram a via NFE2L2 para a modulação da expressão para 

GSS. Três anos depois, estes mesmos autores descreveram esta mesma via para GCLC (Yang 

et al., 2005). No entanto, Benassi et al. (2006) propuseram outra via para GCLC, a c-Myc. A 

ativação de vias distintas poderia explicar a ausência de efeito sobre a expressão de GCLC e, 

ao mesmo tempo, o aumento de expressão para GSS para o grupo Se + Vit E em relação ao 

grupo Canola.  

Luo et al. (1998) observaram em estudos a partir de traumas cirúrgicos a diminuição 

dos níveis de GSH e GSS no músculo esquelético humano, enquanto GCLC manteve-se 

inalterada. Ou seja, a expressão destes genes pode sim apresentar comportamento distinto 

como o encontrado neste trabalho. 

 Kim et al. (2004) trabalhando com dietas ricas em gordura provenientes do óleo de 

soja (36% das calorias) e Huang et al. (2010) provenientes do leite (42% das calorias) 
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observaram aumento de mRNA de NFE2L2 e da enzima glutamato cisteína ligase subunidade 

catalítica (GCLC).  

Purdom-Dickison et al. (2007) verificaram que a sobre-expressão de NFE2L2 

aumentou a atividade transcricional de ARE (elementos responsivos a antioxidantes) e a 

expressão de várias enzimas antioxidantes ARE-dependentes e citoprotetoras, entre elas, a 

GCLC. 

Portanto, o presente estudo sugere que a expressão do gene GSS pode ser ativada a 

partir da indução de NFE2L2 pela suplementação com Se e vitamina E (via NFE2L2/ARE) 

enquanto a de GCLC se mantém constante, a qual, por sua vez, pode depender da ativação de 

outra via. De forma oposta, o óleo de canola parece impedir a expressão de GSS, tal efeito 

pode ser consequência da ação deste óleo em inibir NFE2L2. 

 

7.2.3 Quantificação relativa da expressão dos genes lipogênicos 

 

 7.2.3.1 Quantificação relativa da expressão gênica de SREBF1 

 

O gene SREBF1 regula a expressão de genes responsáveis pela síntese de lipídios, 

entre eles, o SCD (SIMOMUTRA et al., 1998). 

O presente estudo mostrou que houve diferença para a expressão gênica de SREBF1 

no tecido hepático. Os grupos Se + Vit E e Canola vs. Se + Vit E + Canola (C2) diferiram 

entre si (P≤0,03; Tabela 9, Figura 27a). A expressão do mesmo gene nos tecidos muscular e 

adiposo foi similar entre os grupos (respectivamente P= 0,10 e 0,76; Tabela 9, Figura 27b e 

Figura 27c). Ou seja, as suplementações destes antioxidantes associado ao óleo de canola 

induziu a maior expressão hepática de SREBF1 em relação ao fornecimento de forma isolada. 

Ntambi (1999) descreveu um modelo em que os PUFAs inibem a maturação 

proteolítica de SREBP. Ele baseou-se nos trabalhos de Worgall et al. e Thewke et al. (1998), 

nos quais PUFAs e ácido oleico reduziram a expressão de promotores com elemento 

responsivo ao esterol (SER) por inibir a maturação proteolítica de SREBP.  

Xu et al. (1999) observaram diminuição de precursores de SREBP (65%) e de 

nSREBP (85%) em células HepG2 decorrente da suplementação com óleo de cártamo e óleo 

de peixe, ambos ricos em PUFAs da série n-3 e n-6. Para estes autores o SREBF1 é o 

principal fator de transcrição responsável pela supressão de genes lipogênicos na presença de 

PUFAs. Outro estudo publicado naquele mesmo ano relatou a redução na quantidade de 
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nSREBP em consequência da sub regulação de mRNA SREBF1 em fígado de ratos (KIM et 

al., 1999). 

Em 2002, Xu e colaboradores suplementaram ratos com estes mesmo óleos- cártamo e 

peixe (10 g de óleo/100 g da dieta) e observaram redução de 46% de SREBP-1 e 37% de 

SREBF1 para o óleo de cártamo e 20% tanto da proteína quanto de mRNA deste gene para o 

óleo de peixe. Eles observaram que o efeito de PUFAs sobre a redução de nSREBP-1 ocorreu 

porque os ácidos graxos inibiram o processo proteolítico de maturação e a segregação dos 

precursores ancorados na membrana do retículo endoplasmático, porém a forma como PUFAs 

regularam o processo de maturação de SREBP-1 permaneceu desconhecido.    

Waters et al. (2008) foram os primeiros a avaliarem a expressão de SREBF1 em 

bovinos. Após suplementarem os animais com 2% de óleo de peixe + 6% de óleo de soja 

durante 100 dias, eles observaram redução da expressão muscular de SREBF1, a qual foi 2 

vezes menor para os animais que receberam óleo de peixe associado ao óleo de soja em 

relação aos animais que receberam apenas óleo de soja (8%) (P<0,05). 

O presente experimento não registrou tal supressão sob SREBF1, mas observou efeito 

oposto a este na associação do óleo de canola com Se e vitamina E. Tal efeito ainda não tinha 

sido descrito até o momento, mas pode ser uma evidência de que a ativação/inibição por 

PUFAs dependa da estrutura destes ácidos graxos, por possuírem insaturações eles são mais 

suscetíveis a espécies que reagem com suas moléculas e acarretam em mudanças na sua 

estrutura e formação de intermediários bioativos (ANDERSON et al., 2012). Quando PUFAs 

são fornecidos juntos a antioxidantes tais reações podem ser impedidas, assim como 

alterações conformacionais e, por fim, a inibição da transcrição de SREBF1 não ocorrer. A 

maior transcrição do gene SREBF1 também pode ter sido favorecida pela associação entre 

vitamina E e óleo de canola.  

Outro aspecto relevante sobre a expressão do gene SREBF1 é sua relação com o fator 

NFE2L2.  Este estudo encontrou baixa correlação da expressão do gene SREBF1 com a do 

gene NFE2L2, mas positiva (0,20675; P=0,2263- Tabela 10, Figura 29 f). 

Segundo Vomhof-Dekrey et al. (2012) as informações sobre o efeito de NFE2L2 sobre 

o metabolismo lipídico são conflitantes. Seo e Lee (2013), em revisão sobre o papel de 

NFE2L2, também ressaltaram o papel controverso deste gene em relação ao SREBF1 e ao 

metabolismo lipídico.   

Huang et al. (2010) propuseram o mecanismo molecular pelo qual o fator de 

transcrição NFE2L2 funciona como regulador de genes lipídicos hepáticos. Eles 

identificaram, entre uma série de genes lipídicos, o gene SREBF1 como alvo direto da 
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ativação de NFE2L2 e encontraram a expressão deste gene crítico para o metabolismo lipídico 

aumentada em camundongos NFE2L2+/+ em que o fator NFE2L2 estava sobre expresso, mas 

diminuído em camundongos NFE2L2-/-.  

Em estudo recente, Wang et al. (2013) relataram os efeitos da exposição crônica ao 

álcool no fígado de ratos com atenção especial ao aumento da expressão de NFE2L2 e 

SREBF1. 

De forma oposta, Tanaka et al. (2008) reportaram a redução da expressão de SREBF1 

por ação de NFE2L2 ao comparar ratos NFE2L2+/+ e NFE2L2 knockout.  

Wu et al. (2011) apresentaram o NFE2L2 como inibidor da expressão de SREBPs. 

Para eles a relação entre estes genes envolve o cofator NADPH, primordial tanto para as vias 

lipídicas quanto antioxidantes; pois tanto fornece equivalentes redutores para reações 

biossintéticas (síntese de lipídios e desaturação de ácidos graxos) quanto participa das reações 

de redução do estresse oxidativo. No modelo proposto por estes pesquisadores, o NFE2L2 

regula o fornecimento de NADPH: ele favorece o uso deste cofator pelas vias antioxidantes 

ao invés de permitir seu uso para a síntese de lipídios. 

Vomhof-Dekrey et al. (2012) apontaram o NFE2L2 como supressor da expressão de 

vários genes e proteínas necessárias para síntese de lipídios. 

Ludtman et al. (2013) também consideraram o NFE2L2 como repressor da síntese de 

lipídios e apresentaram o envolvimento deste na geração de NADPH a partir da regulação que 

este exerce sobre os genes da enzima málica-1 (ME-1), isocitrato desidrogenase (IDH-1), 

glucose-6-fosfato (G6PD), translodase e transcetolase.    

Para Seo e Lee (2013), a diferença encontrada entre todos estes estudos ao avaliar o 

papel de NFE2L2 sobre SREBF1 pode estar em ora usarem modelos knockout, ora usarem 

drogas-chave ora para indução, ora para inibição destes genes.  

 

7.2.3.2 Quantificação relativa da expressão gênica de PPARA 

 

A ativação do gene PPARA resulta em maior queima de energia e redução de ácidos 

graxos estocados, a qual ocorre principalmente no fígado e evita acúmulo de gordura e 

esteatose (RAO; REDDEY, 2004). 

No presente trabalho o gene PPARA respondeu de maneira semelhante para todos os 

grupos avaliados (P= 0,12; Tabela 9, Figura 27d). Este resultado corroborara com o estudo 

conduzido por Water et al. (2008), pois os bovinos suplementados com óleo neste estudo 

também não alteraram a expressão de PPARA.  
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Para Bing et al. e Clark et al. (1997), os PUFAs participam da modulação de genes do 

metabolismo lipídico sem envolver a participação de PPARs (BING et al., 1997; CLARK et 

al., 1997).   

Ao contrário, Whali et al. (1995) observaram a ativação de PPARA a partir de ácidos 

graxos n-3 e n-6.  

Segundo a hipótese redigida por Clarke e Jump (1996), PPARs são ativados por 

PUFAs e, uma vez ativados, estes fatores de transcrição nucleares induzem a expressão de 

outros genes que codificam enzimas de oxidação lipídica, portanto, agem como ativadores 

endógenos.  

Volker et al. (2000) suspeitam que a ativação de PPARA seja responsiva aos produtos 

de oxidação de ácidos graxos da série n-3. Para eles, a oxidação lipídica pode ser o primeiro 

passo para a geração de agonistas de PPAR. 

Para Harbor (2010), os próprios ácidos graxos são capazes de se ligarem ao PPARA e 

ativarem a expressão deste. Segundo esta pesquisadora, o ácido linoleico e o leucotrieno B4 

são ligantes naturais e agonistas de PPARA.  

Grygiel-Górniak (2014) identificou uma cavidade de ligação 3-4 vezes maior no 

receptor nuclear de PPARA do que em aos outros receptores nucleares. Segundo este autor, 

tal cavidade tem capacidade para acomodar ampla variedade de ácidos graxos naturais ou 

sintéticos, entre eles, ácidos graxos essenciais, os quais agem como agonistas de PPARs, 

assim como, os leucotrienos B4.  

 O presente trabalho também observou correlação alta e positiva entre a expressão de 

PPARA e a de NFE2L2 (0,8643; P<0,0001- Tabela 10, Figura 29 g).  

Brigelius e Banning (2006) relataram vários alvos de NFE2L2 e, entre eles, a enzima 

leucotrieno B4 desidrogenase responsável pela síntese de leucotrieno B4. Sendo assim, maior 

expressão de NFE2L2 poderia gerar maior quantidade de leucotrieno B4 e, consequentemente, 

a indução de PPARA. 

Hybertson et al. (2011) usaram o ativador sintético de NFE2L2- o Protandim- em 

cultura de células extraídas da veia umbilical humana e observaram aumento de 2,21 vezes na 

expressão de PPARA. Ao contrário, Huang et al. (2010) observaram sobre regulação de 

PPARA em ratos NFE2L2-/- em relação a NFE2L2+/+ e sugeriram o NFE2L2 como um 

inibidor de PPARA. 

Sendo assim, o presente trabalho sugere que o gene PPARA seja ativado pela maior 

expressão de NFE2L2 e, uma vez que a quantidade de transcritos de mRNA PPARA foi 

numericamente inferior para o grupo Canola, a suplementação com óleo de canola parece 



116 

inibir a expressão deste gene, talvez até mesmo como consequência da menor expressão de 

NFE2L2 neste grupo.  

 

7.2.3.3 Quantificação relativa da expressão gênica de SCD 

 

O gene SCD codifica a enzima estearoil - CoA dessaturase ou delta-9-desaturase 

(NCBI, 2014). A estearoil - CoA dessaturase (SCD) catalisa a biossíntese de ácidos graxos 

monoinsaturados (MUFAs) a partir de ácidos graxos saturados e é responsável pela produção 

endógena de CLAs (BAUMGARD, 2000). 

No presente trabalho a expressão gênica de SCD foi aproximadamente 2 vezes  maior 

para o grupo Se + Vit E em relação ao grupo Canola no tecido hepático (respectivamente 2,32 

vs. 1,08; P≤ 0,06- Tabela 9, Figura 27a).  

Waters et al. (2008) relataram inibição da transcrição de SCD no músculo bovino 

relacionada a ingestão de n-3 com período mínimo de suplementação de 50 dias e máximo de 

100 dias.  

No tecido adiposo não houve diferença entre os grupos (P= 0,34; Tabela 10, Figura 

27b). 

Sessler et al. (1996) relataram que PUFAs regulam a expressão gênica de SCD nos 

hepatócitos e adipócitos por diferentes mecanismos. Segundo o estudo destes autores, ao 

contrário do que ocorre nos hepatócitos, nos tecidos adiposos o maior determinante para a 

abundância de mRNA SCD em resposta a PUFAs são as mudanças encontradas na 

estabilidade do mRNA. 

Assim como no presente estudo, Pavan e Duckett (2007) também não encontraram 

diferença na expressão de SCD no tecido adiposo de novilhos suplementados com óleo de 

milho (0,75 g/ Kg de PV e 1,5 g/ kg de PV).  

O óleo de canola é composto basicamente por 10% de ácido linolênico (C 18:3 n-3), 

22% de ácido linoleico (C 18:2 n-6) e 58% ácido oleico (C 18:1 n-9) (FURUYA et al., 1997). 

Ao longo das últimas quatro décadas, uma série de estudos demonstraram os efeitos 

destes ácidos graxos sobre a atividade de SCD e expressão de SCD. 

Em 1978, Jeffcoat e James reportaram queda de 60% na atividade de SCD hepática em 

camundongos alimentados com dieta contendo 60% de ácido linoleico.  

Landau et al. (1978), Garg et al. (1986) e Grag et al. (1988) registraram que dietas 

ricas em ácidos graxos saturados e colesterol induziram a atividade hepática de SCD em 

camundongos, enquanto dietas ricas em ácidos graxos poli-insaturados e CLA diminuíram a 
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atividade de SCD. Sendo a mudança na atividade enzimática consequência da expressão 

gênica alterada, acredita-se que PUFAs desempenhem papel transcricional (NTAMBI, 1999).  

Clarke e Jump (1993) relatam uma série de estudos com ácidos graxos de cadeia longa 

(por exemplo, 18:2 n-6; 18:3 n-6; 20:4 n-3, 20:5 n-3, 22:6 n-3) evidenciando que tais 

reprimem a expressão de genes que codificam enzimas lipogênicas, entre eles, o SCD. Estes 

mesmos autores em 1996, propuseram como requisito básico para um ácido graxo inibir a 

expressão de genes lipogênicos, conter 18 carbonos e pelo menos duas ligações duplas 

conjugadas nas posições 9 e 12. 

Sessler et al. (1996) mostraram que a expressão de SCD foi reduzida de maneira dose-

dependente pela adição de PUFA n-6, ácido linoleico e ácido araquidônico em linhagem  de 

células murinas. 

Lee et al. (1998) verificam que o isômero trans 10-cis 12 também reprimiu a expressão 

de mRNA de SCD hepático em camundongos. 

Keating et al. (2006) relataram a sub regulação de SCD pelo ácido oleico (n-9). 

Ntambi (1999) descreveu em sua revisão de literatura: “Os efeitos inibitórios que o 

ácido linoleico e outros ácidos graxos poli-insaturados possuem sobre a expressão de mRNA 

de SCD pode ser relacionado com a posição e a orientação de apenas uma das duplas ligações 

presentes em todos estes ácidos graxos.” Estas informações tornam fundamental a 

determinação da estrutura dos ácidos graxos poli-insaturados que inibem a expressão do gene. 

Os mecanismos pelos quais os PUFAs regulam a expressão do gene SCD em 

diferentes tecidos ainda são pouco compreendidos.  Estudos tem predicado a hipótese da 

existência da ação de um elemento de resposta PUFA (PUFA-RE, elemento responsivo a 

PUFA) existir nos promotores do gene SCD. 

Em 1997, Waters e colaboradores localizaram a região responsiva a PUFAs no gene 

SCD.  

Dois anos depois, Ntambi (1999) propôs o modelo de regulação de SCD por PUFAs. 

Segundo este modelo, PUFAs se ligam a uma proteína de ligação-putativa (PUFA-BP) e 

reprimem a transcrição do gene SCD ao mesmo tempo em que bloqueiam a maturação 

proteolítica de SREBPs (descrita anteriormente). 

 O estudo de Waters et al. (2008) utilizou este modelo para explicar a interação 

negativa entre PUFAs da série n-3 e o gene SCD em seu experimento com bovinos. 

Neste mesmo ano, outro trabalho interessante foi publicado por Valastyan et al. 

(2008). Eles suplementaram cultura de células hepáticas (HepG2C3A) com α-tocoferol 

durante 48h. Ao final deste período, observaram redução na expressão de genes da 
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homeostase lipídica e a redução de 1,28 vezes da expressão de SCD (P<0,05). Como o 

presente estudo avaliou a suplementação de α-tocoferol apenas em associação com Se, tal 

efeito não pode ser avaliado. 

Ainda, o gene SCD hepático apresentou correlações positivas com os genes NFE2L2 

(mas baixa: 0,47777; P=0,0037- Tabela 10, Figura 29 h), SREBF1 (e média: 0,68141; 

P<0,0001-Tabela 11, Figura 30 a) e PPARA (também baixa: 0,44150; P= 0,0062- Tabela 12, 

Figura 31a). Anterior a este estudo, outros trabalhos já apresentaram o gene SCD como alvo 

dos genes NFE2L2, SREBF1 e PPARA. 

Huang et al. (2010) propuseram que o fator de transcrição NFE2L2 funciona como um 

regulador de genes lipídicos hepáticos, entre eles, o SCD. Eles observaram que em ratos 

NFE2L2+/+ com NFE2L2 sobre expresso a expressão de SCD também estava aumentada; 

enquanto que em ratos NFE2L2-/- o gene SCD foi sub expresso. 

Porém, em outros trabalhos, ao contrário do encontrado por este e por Huang et al. 

(2010), o gene NFE2L2 é apresentado como um repressor da expressão de SCD. 

Flowers e Ntambi (2008) observaram a redução de MUFAs e da expressão de SCD 

pela ativação de NFE2L2. Yates et al. (2009) registraram a sub regulação de SCD a partir do 

uso de indutores genético (Keap1 knockout) e farmacológico de NFE2L2. Hybertson et al. 

(2011) relataram a redução da expressão de SCD em 1,96 vezes após o uso de Protandim, 

ativador sintético de NFE2L2. Wu et al. (2001) observaram supressão dose-dependente de 

SCD por NFE2L2. 

Shimano et al. (1997) observaram maior síntese de TAGs quando o SREBF1 foi super 

expresso no fígado de roedores. Um ano depois, Tabor et al. (1998) identificaram a proteína 

SREBP como ligante da região PUFA-RE do gene SCD. 

 Keating et al. (2005) isolaram e caracterizaram a região promotora do gene bovino 

SCD e encontraram um local de ligação para o fator SREBP.  

Waters et al. (2008) também observaram a regulação transcricional de SCD por 

SREBF1. Segundo estes mesmos autores, ácidos graxos poli-insaturados (PUFAs) têm sido 

associados com redução da formação da proteína SREBP-1. Eles demonstraram, pela primeira 

vez, em um estudo com bovinos suplementados com óleos de peixe e soja, que a ingestão de 

PUFA n-3 reduziu a expressão do gene SREBF1 e SCD sem alterar o gene PPARA.   

A expressão de SCD também foi independente da expressão de PPARA nos estudos de 

Sampath e Ntambi (2006) com roedores. Mas, segundo Nakamura e Nara (2002), o PPARA 

pode ter um papel indireto na regulação de SCD, pois em outros estudos com roedores, suínos 

e cultura de células ele também agiu como indutor de SCD. 
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O presente estudo sugere que a suplementação com óleo de canola possa inibir a 

expressão de SCD e que os genes NFE2L2, SREBF1 e o PPARA sejam indutores de SCD. 

Uma vez que o gene NFE2L2 possa ativar a expressão de SREBF1, a suplementação com 

antioxidantes como Se e vitamina E pode acarretar em maior expressão deste gene lipogênico.  

 

7.2.4 Quantificação relativa da expressão dos genes colesterolêmicos 

 

7.2.4.1 Quantificação relativa da expressão gênica de HMGCR 

 

O gene HMGCR codifica a enzima limitante para a síntese do colesterol, a 3-hidroxi-

3-metil-glutaril-CoA (NCBI, 2014). 

O presente estudo mostrou que houve diferença no nível de transcrição do gene 

HMGCR no fígado entre o grupo Se+Vit E vs. Canola. A quantidade de transcritos de mRNA 

HMGCR foi 2,7 vezes  maior para o grupo suplementado com antioxidantes em relação ao 

suplementado com óleo de canola (respectivamente 1,49 vs. 0,55 sendo P≤0,06; Tabela 9, 

Figura 28a). No tecido adiposo, as expressões de HMGCR foram semelhantes entre os grupos 

(P= 0,12-Tabela 9, Figura 28b). 

Jossa et al. (1991), Suadicani et al. (1992), Gamez et al. (1997) e Hercberg et al. 

(2005) trabalhando com humanos, encontraram associações positivas entre a concentração de 

selênio e colesterol total no soro.  Bleys et al. (2008) realizaram um estudo com 5.452 homens 

e mulheres com idade ≥ 20 anos e associaram elevadas concentrações de selênio sérico ao 

aumento de colesterol total, da fração LDL, de TAGs e de APO B. Outros relataram não haver 

relação entre concentração sérica de Se e colesterol total (KOSKINEN et al., 1987; 

BUKKENS et al., 1990; VIEGAS-CRESPO et al., 1994). Ou, relataram relação negativa entre 

Se e colesterol sérico como Dhingra e Bansal (2006) que observaram ratos machos (100 g de 

PV) com dietas com 2% de colesterol e 1 ppm de Se ou 0,2 ppm de Se e encontraram menor 

expressão do gene HMGCR para o grupo com maior adição deste micromineral. Porém, estes 

autores alertaram que a colesterolemia destes animais poderia não ser um resultado direto do 

Se, mas sim devido ao comportamento Se-dependente de outra enzima, a 5’-iodo-

dedidrogenase (5’DI), a qual regula o nível de hormônio tireoidiano pela conversão de T4 em 

T3 que, por sua vez, modula a via SREBP-2, a qual é reconhecida como moduladora da 

captação de colesterol. 

 Portanto, o efeito da suplementação com Se sobre o metabolismo de lipídios e de 

colesterol é ainda inconsistente, limitado a poucas espécies, ao uso de selênio combinado a 
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vitaminas, a grupos com concentrações séricas de selênio baixas, restrito a amostragens 

pequenas ou a apenas um sexo. 

Quanto ao efeito da vitamina E, um dos primeiros estudos avaliar o papel desta sobre a 

produção de colesterol foi o de Chen et al. (1973). Em 10 grupos com ratos recém-

desmamados e dietas com 0, 25, 30, 40 ou 50 UI de α-tocoferol/Kg da dieta eles observaram 

que quanto maior a quantidade de vitamina E adicionada, menores foram os níveis de 

colesterol séricos.  

Valastyan et al. (2008) identificaram que dos 28 genes down-regulados pelo α-

tocoferol em células HepG2, 10 estavam envolvidos na homeostase de colesterol e todos 

apresentavam características regulatórias comuns em suas regiões promotoras, a sequência 

elemento responsiva a esterol (SRE), mais especificamente SREBF2. O tratamento com 

vitamina E teve efeito dose-resposta e reduziu a quantidade de SREBP-2 nuclear ativado. 

Entre os 10 genes down-regulados, o gene HMGCR apresentou fold change de -1,41 (P<0,05).  

 Em 1996, Vallet e colaboradores já haviam proposto que a regulação da transcrição 

de HMGCR era mediada por proteínas- elementos de ligação responsivos a esterol (SREs) 

localizadas na região flanqueadora 5’ do gene HMGCR. 

Segundo Das (2008) e Notarnicola et al. (2011), os PUFAs  são potentes inibidores da 

enzima HMG-CoA, eles sugerem que PUFAs agem de maneira semelhante aos esteróis, que 

se ligam a domínios PUFA-RE e SREs. 

Quanto à relação da expressão do gene HMGCR e a expressão dos fatores NFE2L2, 

SREBF1 e PPARA, todas foram positivas e respectivamente alta, baixa e média (nesta ordem: 

0,9020; 0,2234; 0,6215- Tabela 10, 11, 12 e Figura 29i, 30b, 31b). 

A alta correlação no tecido hepático entre NFE2L2 e HMGCR corrobora para a 

semelhança do perfil de expressão entre estes dois genes (Figuras 25a e 28a, 

respectivamente).   

Um estudo realizado em 2011 revelou que ao mesmo tempo em que a proteína 

NFE2L2 impulsionou propriedades antioxidantes em um modelo animal, ela também 

promoveu o desenvolvimento de aterosclerose através do aumento dos níveis de colesterol no 

plasma e teor de colesterol no fígado. Os investigadores deste estudo descobriram que ratos 

machos NFE2L2 knockout diminuíram seus níveis de antioxidantes como seria de esperar, 

mas também exibiram redução de 53% de placas ateroscleróticas na aorta em comparação 

com animais normais. Ratos com apenas metade da expressão do gene NFE2L2 exibiram o 

mesmo grau de formação de placas que os animais normais (BARAJAS et al., 2011). Tal 
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experimento, assim como a correlação encontrada no presente estudo, exige atenção para a 

indução da expressão do gene HMGCR a partir da ativação de NFE2L2. 

Quanto a correlação entre as expressões de HMGCR e SREBF1, ainda que baixa foi 

positiva (Tabela 11, Figura 30b), portanto o presente estudo reafirma os resultados 

apresentados por Vallet et al. (1996), Brown e Golstein (1997), Chambers e Ness (1998), nos 

quais o SREBPs foram descritos como fatores de transcrição para HMGCR a partir da ligação 

destes aos SREs localizados na região flanqueadora 5’de HMGCR. 

A correlação positiva e média entre HMGCR e PPARA representa a relação de indução 

de um gene-alvo por um fator de transcrição, relação esta descrita desde a sua descoberta por 

Issemann e Green em 1990. 

O presente trabalho sugere a indução da expressão de HMGCR pelo uso de 

antioxidantes, a qual pode ser consequência da ativação deste gene pelo fator de transcrição 

codificado por NFE2L2. De forma contrária, a suplementação com óleo de canola acarretaria 

na redução da expressão deste gene, o que poderia reduzir a síntese de colesterol.  

 

7.2.4.2 Quantificação relativa da expressão gênica de ACAT1 e ACAT2 

 

Os genes ACATs codificam enzimas responsáveis pela transformação de colesterol e 

ácidos graxos de cadeia longa em ésteres de colesterol sob a forma de LDL (CHANG et al., 

1997).  

No presente estudo, a expressão do gene ACAT1 diferiu entre Se+Vit E e Canola vs. 

Canola (P≤0,08- Tabela 9, Figura 28c) enquanto o gene ACAT2 apresentou expressão 

semelhante entre todos os grupos (P= 0,15; Tabela 9, Figura 28d). Segundo Smith et al. 

(2004) a expressão de ACAT1 predomina sobre a de ACAT2, porém este estudo foi realizado 

em hepatócitos humanos. 

Segundo Chang et al. (1997), ácidos graxos saturados aumentam os níveis de LDL 

sérico, enquanto os MUFAs reduzem. O modelo proposto para explicar tal fato foi delineado 

por Daumerie et al. (1992) e envolve a regulação de ACATs. Tal modelo propõe que o 

consumo de ácidos graxos saturados acarreta em maior quantidade de colesterol e no 

incremento do pool de colesterol e, consequentemente, é requerido aumento da atividade de 

ACATs para esterificar e remover este colesterol em excesso. Segundo Uelmen et al. (1995), 

o aumento de colesterol pode elevar de 2-3 vezes a expressão de ACAT. 

O presente trabalho sugere que a expressão de ACATs seja inibida por MUFAs, pois os 

valores para as expressões destes genes foram numericamente menores para o grupo canola, o 
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qual é rico em ácido oleico. Contudo, quando associado ao Se e a vitamina E, essa resposta 

foi oposta e ainda maior do que para a suplementação apenas com antioxidantes, talvez o óleo 

de canola possa ter favorecido o efeito da vitamina E por se tratar de uma vitamina 

lipossolúvel. Ainda, a correlação alta e positiva entre ACATs e NFE2L2 (Tabela 10, Figura 

29j e 29l), sugere que os antioxidantes Se e vitamina E possam ter contribuído para expressão 

do gene ACAT1 via ativação de NFE2L2.   

 

7.2.4.3 Quantificação relativa da expressão gênica de LCAT 

 

O gene LCAT codifica a enzima-chave para o transporte reverso do colesterol, ou seja, 

a enzima responsável pela síntese de HDL (GLOMSET, 1966). 

 O presente estudo apresentou expressão diferente entre os grupos Se + Vit E e Canola. 

O grupo suplementado com óleo de canola apresentou valor de expressão 3,2 vezes maior em 

relação ao suplementado com antioxidantes (2,01 vs. 0,63 sendo P≤0,05; Tabela 9, Figura 

28e).  

Fungwe et al. (1998) avaliaram a regulação da expressão de LCAT em hepatócitos de 

ratos diante da suplementação com ácidos graxos e observaram que o tratamento com ácido 

oleico resultou num aumento de 1,5 vezes na acumulação de mRNA de LCAT.  

Ainda no presente estudo, a correlação da expressão deste gene em relação à expressão 

de NFE2L2 foi negativa, ainda que baixa. O mesmo ocorreu para as correlações com as 

expressões de SREBF1 e PPARA (Tabelas 10, 11 e 12; Figuras 29m, 30e, 31e). 

Huang et al. (2010) trabalhando com camundongos NFE2L2+/+ e NFE2L2-/- 

alimentados com dietas ricas em gordura, notaram uma diferença na distribuição das frações 

LDL e HDL. Animais nulos para o gene NFE2L2 apresentaram LDL muito baixa, quase 

ausente, ao mesmo tempo em que exibiam aumento de aproximadamente 1,5 vezes na fração 

HDL. Para identificarem se as enzimas ACAT e LCAT estavam envolvidas com tal alteração, 

eles mediram a expressão de mRNA por PCR-RT e verificaram que a expressão de ACAT1 e 

2 não estavam alteradas, mas a expressão de LCAT estava aumentada em NFE2L2-/-. Portanto, 

demonstraram uma relação negativa entre NFE2L2 e LCAT.  

No presente experimento também foi encontrada tal relação e sugere que enquanto a 

suplementação com óleo de canola favorece a expressão de LCAT, a suplementação com Se e 

vitamina E pode reduzi-la, o que pode ocorrer como consequência da ativação de NFE2L2, o 

qual, por sua vez, pode inibir a expressão de LCAT, o que pode prejudicar o transporte reverso 

do colesterol e o clearance deste no sangue.  
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Diante dos resultados apresentados neste estudo e considerando os citados ao longo 

desta discussão, foi proposto um modelo para a interação dieta-gene observada nos bovinos 

suplementados com Se e Vitamina E e/ou óleo de canola (Figura 32). 
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8 CONCLUSÃO 

 

A expressão de genes das vias antioxidante, lipogênica e colesterolêmica de bovinos 

Nelores é alterada pela suplementação da dieta com selênio associado à vitamina E e/ou ao 

óleo de canola.  
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A suplementação com selênio e a vitamina E, em relação a suplementação com óleo 

de canola, pode induzir a transcrição dos genes hepáticos NFE2L2, GPX1, GPX4, GSS, 

HMGCR e inibir a expressão do gene LCAT no tecido adiposo. Portanto, os antioxidantes 

selênio e vitamina E podem ser responsáveis pela ativação de genes citoprotetores (NFE2L2, 

GPX1, GPX4, GSS), o que estimula estudos para aumentar a qualidade da carne, prolongar a 

estabilidade oxidativa do produto e preservar suas características, assim como para avaliar o 

uso destes como terapêuticos na saúde animal/humana. Também revela a capacidade destes 

antioxidantes em alterar a composição lipídica, pois a indução da expressão do gene 

lipogênico SCD pode aumentar a síntese de CLAs.  

Mas, o uso destes antioxidantes dever ser realizado com prudência, pois podem agir de 

forma indesejada aumentando a expressão de HMGCR, o qual codifica a síntese da enzima 

limitante para síntese de colesterol (antioxidantes>NFE2L2>HMGCR); e reduzindo a 

expressão de LCAT (antioxidantes>NFE2L2> LCAT). 

Por outro lado, o óleo de canola pode reduzir a expressão do gene HMGCR e aumentar 

o número de transcritos de mRNA do gene LCAT, o que pode ser uma maneira de modular o 

teor de colesterol da carne, assim como servir de modelo animal para o uso de PUFAs no 

controle e prevenção de doenças relacionadas ao excesso de colesterol aliado aos baixos 

níveis de HDL, o que vem sendo observado em outras espécies, inclusive na humana. Porém 

o uso do óleo de canola, assim como outras fontes de PUFAs, parece prejudicar a síntese 

endógena de CLAs, pois inibem a expressão de SCD. 

A suplementação de forma isolada dos antioxidantes e óleo de canola age de forma 

distinta da suplementação destes mesmos nutrientes em conjunto. O selênio e a vitamina E 

associados ao óleo de canola podem aumentar a expressão de SREBF1 e ACAT1, genes 

relacionados à síntese de lipídios e de LDL, respectivamente. Tal reposta pode ser 

consequência da ação dos antioxidantes sobre a estrutura dos lipídios ou da associação da 

vitamina E (lipofílica) ao óleo de canola. 

 

As vias antioxidante, lipídica e colesterolêmica possuem um elo representado pelo 

NFE2L2. Ao mesmo tempo em que a ativação deste gene pode beneficiar a expressão de 

genes citoprotetores e genes ligados à síntese de ácidos graxos desejáveis via SCD, ela pode 
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também ativar o gene regulador para síntese de lipídios (SREBF1), o gene limitante para a 

síntese de colesterol (HMGCR) e inibir o responsável pela síntese de HDL (LCAT). Este elo 

parece responder à presença de antioxidantes como o selênio e a vitamina E e induzir genes-

alvo ainda que haja o efeito oposto induzido por uma fonte lipídica como o óleo de canola, 

este, por sua vez, parece agir como inibidor de genes responsáveis pela a síntese de lipídios e 

colesterol total e, do próprio NFE2L2.  
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Anexo 1- Certificado de análise do produto Lutavit E50®, BASF. 
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Anexo 2- Perfil de ácidos graxos do óleo de canola fornecido aos animais suplementados 
Ácido graxo Percentual (%) 
C4:0   
C6:0   
C8:0   
C10:0 0,009 
C10:1   
C11:0   
C12:0 0,018 
C13:0 ISSO   
C13:0 ANTEISO   
C12:1   
C13:00   
C14:0 ISSO   
C14:0 0,079 
C15:0 ISSO 0,003 
C15:0 ANTEISO   
C14:1 C9   
C15:0 0,016 
C16:0 ISSO   
C15:1   
C16:0  4,789 
C17:0 isso   
C16:1 C9 0,218 
C17:0 0,019 
C17:1 0,028 
C18:0 2,342 
C18:1 T6-T7-T8-T9   
C18:1 T10 - T11-T12   
C18:1 C9 57,918 
C18:1 C11 4,180 
C18:1 C12 1,735 
C18:1 C13 1,014 
C18:1 T16   
C18:1 C15   
C18:2 C9 C12 17,222 
C20:0 0,010 
C18:3 n6 0,530 
C18:3 n3 7,491 
C20:1 1,314 
C18:2 C9 T 11   
C18:2 T10 C12   
C21:0 0,009 
C20:2   
C20:3n6   
C22:0 0,293 
C20:3n3   
C20:4   
C22:1 0,038 
C23:00 0,020 
C22:2   
C20:5   
C24:0 0,196 
C24:1 0,096 
C22:5   
C22:6   
Total 99,586 

 


