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RESUMO 

 

 

O estado nutricional tem influências importantes no desenvolvimento fetal e a alteração na 
qualidade e/ou quantidade da alimentação materna durante a gravidez tem consequências 
sobre a saúde posterior da prole, mudando suas respostas aos desafios ambientais e, portanto, 
sua predisposição a doenças. Ácidos graxos ômega-6 e ômega-9 são importantes nutrientes 
para o crescimento e desenvolvimento e parecem desempenhar um importante papel na 
modulação da doença inflamatória cardiovascular e hepática. O objetivo deste estudo foi 
investigar o efeito de dietas hiperlipidêmicas sobre o endotélio e o fígado de matrizes, bem 
como, avaliar em matrizes hipercolesterolêmicas o efeito do consumo de ômega-6 e ômega-9 
sobre o fígado e o endotélio aórtico da prole. Na primeira etapa, avaliamos, em camundongas 
Swiss, o efeito de uma dieta hiperlipidêmica, rica em ômega-6 e colesterol, sobre o endotélio 
e o fígado.  Análises bioquímicas mostraram que as dietas experimentais causaram 
dislipidemia, inflamação e peroxidação lipídica; a análise ultraestrutural, por sua vez, 
evidenciou que as dietas hiperlipidêmicas promoveram patogênese endotelial e acúmulo de 
lipídeo hepático. Entretanto, a dieta se mostrou mais hepatotóxica quando suplementada com 
colesterol. Em uma segunda etapa deste trabalho, com o intuito de se caracterizar a influência 
da dieta de matrizes sobre o endotélio e o fígado da prole, camundongas da espécie 
C57BL/6J, deficientes de receptor LDL, foram submetidas a uma dieta rica em ômega-6 ou 
ômega-9 durante 45 dias antes do acasalamento até o nascimento da prole. Matrizes 
alimentadas com dieta rica em ômega-6 apresentaram aumento sérico de colesterol total (CT) 
e seus filhotes, por sua vez, apresentaram elevação sérica de CT, triglicérides (TG) e proteína 
quimiotática de monócito-1 (MCP-1) circulante e diminuição de lipoproteína de alta 
densidade (HDL). Por outro lado, filhotes de matrizes alimentadas com dieta rica em ômega-9 
apresentaram diminuição de TG e aumento de lipoproteína de baixa densidade (LDL). A 
análise morfológica do fígado de filhotes de matrizes alimentadas com dieta rica em ômega-6 
mostrou esteatose, infiltrado leucocitário e aumento da expressão de MCP-1, enquanto que na 
análise ultraestrutural foram observadas gotículas de lipídeos e miofibroblastos. Tais 
alterações não foram observadas nos filhotes de matrizes alimentadas com ômega-9. Em 
análises morfológicas da aorta ascendente, filhotes de matrizes alimentadas com dieta rica em 
ômega-6 apresentaram um aumento da expressão de VCAM-1 e MCP-1 e alterações 
ultraestruturais severas como lâmina elástica descontínua, desprendimento de células 
endoteliais e presença de mitocôndrias degeneradas. De forma semelhante, estas alterações 
não foram observadas nos filhotes de matrizes alimentadas com dieta rica em ômega-9. Nosso 
estudo sugere que dietas hiperlipidêmicas promovem dano endotelial e hepático em matrizes. 
E que matrizes hipercolesterolêmicas alimentadas com dieta rica em ômega-6 predispõem 
seus filhotes à disfunção endotelial e hepática. Por outro lado, uma dieta rica em ômega-9 tem 
um efeito não lesivo. 
 

 

 

Palavras-chave: Hipercolesterolemia materna, ômega-6, ômega-9, prole, MCP-1, VCAM-1, 

lipídeos sanguíneo, fígado, aorta. 

 
 



ABSTRACT 

 

 
Nutritional status has important influences on fetal development and alteration in quality or 
quantity of maternal diet during pregnancy has an impact on subsequent health of offspring, 
changing their responses to environmental challenges and hence their predisposition to 
disease. Omega-6 and omega-9 are important nutrients for growth and development and seem 
to play an important role in modulating cardiovascular and inflammatory liver disease. The 
main objective of this study was to investigate the effect of hyperlipidemic matrices diets on 
endothelium and liver. And study the hypercholesterolemic matrices consumption of omega-6 
and omega-9 on liver and aortic endothelium of offspring. In the first step, we evaluated the 
effect of a hyperlipidaemic diet, rich in omega-6 and cholesterol, on female Swiss mice 
endothelium and liver. Biochemical analysis showed that the diets caused dyslipidemia, 
inflammation and lipid peroxidation, and ultrastructural analysis, in turn, showed that 
hyperlipidaemic diets promoted endothelial pathogenesis and hepatic lipid accumulation. 
However, this diet was more hepatotoxic when supplemented with cholesterol. In a second 
stage of this work, in order to characterize the influence of matrices diet on the endothelium 
and the liver of the offspring, C57BL/6J LDL receptor-deficient females were fed with a 
omega-6 or omega-9 diet rich for 45 days before mating until birth of offspring. Females fed 
with omega-6 rich diet exhibited increased total cholesterol (TC), and in turn, their offspring 
had high levels of TC, triglycerides (TG) serum, protein of circulant chemotactic monocyte-1 
(MCP-1), besides a reduced high density lipoprotein (HDL). Moreover, offspring of matrices 
fed with diet omega-9 rich diet showed decreased of serum TG and increased low-density 
lipoprotein (LDL). Morphological analysis of the influence of matrices omega-6 rich diet on 
the offspring liver showed steatosis, leukocyte infiltration and increased expression of 
CCL2/MCP-1, while in the ultrastructural analysis lipid droplets and myofibroblasts were 
observed. Such changes were not observed in offspring of matrices fed Omega-9. In 
morphological analysis of the ascending aorta, offspring froom matrioces fed with omega-6 
rich diet showed increased expression of VCAM-1 and MCP-1, and severe ultrastructural 
alterations such as discontinuous lamina elastic, detachment of endothelial cells and presence 
of several degenerate mitochondria. Similarly, these changes were not observed in offspring 
of matrices fed with omega-9 rich diet. Our study suggests that hyperlipidemic diets promote 
endothelial and hepatic damage on matrices. Besides, matrices fed with a 
hypercholesterolemic omega-6 diet predispose their offspring to endothelial and liver 
dysfunction, on the other hand, a diet rich in omega-9 has a protective effect. 
 
 
 
 
Keywords: maternal hypercholesterolemia, omega-6 and omega-9, offspring, MCP-1, 
VCAM-1, blood lipids, liver, aorta.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A aterosclerose encontra-se intimamente relacionada ao desenvolvimento de doenças 

coronarianas e cerebrovasculares, duas ocorrências de alta morbidade no mundo. Com o 

aumento da expectativa de vida, as projeções prevêem um aumento substancial de mortes 

causadas por doença cardiovascular (RADER; DAUGHERTY, 2008). 

Barker et al. (1986) foram os primeiros a levantar a possibilidade da “origem fetal das 

doenças da idade adulta”, com base em estudos realizados no Reino Unido, verificaram forte 

associação entre recém-nascidos com baixo peso ao nascer e morbidade e mortalidade por 

doenças cardiovasculares na vida adulta. Nesta hipótese, a privação nutricional dentro do 

útero poderia resultar em alterações estruturais e funcionais do organismo que perdurariam ao 

longo da vida. 

Resultados de recentes estudos sugerem que muitas das doenças no adulto podem ser 

decorrentes de desnutrição materna, saúde gestacional deficiente, bem como pelo excessivo 

estresse oxidativo na vida fetal (ROLO; PALMEIRA, 2006). O baixo peso do recém-nascido 

e pequeno índice ponderal (peso/altura) estão associados a elevado risco de obesidade, doença 

cardiovascular e diabetes na vida adulta (RISBRIDGER; DRUMMOND; WLODEK, 2005). 

Portanto, um desenvolvimento fetal adequado depende de uma complexa relação de 

disponibilidade de nutrientes e oxigênio em apropriados momentos do desenvolvimento 

(LIANG; OEST; PRATER, 2009). 

O estilo de vida ocidental tem levado a uma dependência crescente de alimentação 

rápida do tipo “fast food” com elevado teor em gordura, especialmente gordura saturada, que 

aumenta o estresse oxidativo e prejudica a saúde cardiovascular, endócrina e reprodutiva 

daqueles que regularmente ingerem esses nutrientes (ERHARDT et al., 1997). Liang et al. 

(2009) demonstraram que em camundongos, filhotes de matrizes alimentadas com uma dieta 

rica em ácidos graxos saturados, reproduzindo a dieta “fast food”, desenvolvem na vida adulta  

diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão e osteoporose.    

O ácido graxo ômega-6 é o precursor do ácido graxo poliinsaturado de cadeia longa, 

ácido araquidônico (AA). Este tem grande importância nos primeiros meses de vida, sendo 

constituinte de estruturas celulares e precursor de mediadores inflamatórios. No 

desenvolvimento neonatal o AA é um dos principais componentes dos ácidos graxos 

cerebrais, indicando que as características nutricionais maternas são o fator determinante na 
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oferta desses ácidos graxos para o desenvolvimento fetal e neonatal (HANEBUTT et al., 

2008).  

O aumento na ingestão de ácidos graxos ômega-6, tal como é consumido atualmente 

na dieta ocidental, encontra-se relacionado com a patogênese de muitas doenças, incluindo 

doença cardiovascular, câncer, osteoporose e doenças inflamatória e autoimune.  Os produtos 

metabólicos eicosanóides de AA, especificamente prostaglandinas, tromboxanos, 

leucotrienos, ácidos graxos hidroxil e lipoxinas são formados em grandes quantidades após 

elevada ingestão de ômega-6, contribuindo na formação de trombos e ateroma. Além disso, o 

aumento na porcentagem de ômega-6 nas lipoproteínas de baixa densidade (LDLs) aumenta a 

susceptibilidade destas últimas à oxidação, e consequentemente, sua aterogenicidade 

(SIMOPOULOS, 2006).   

A hipercolesterolemia deve ser cuidadosamente monitorada e gerenciada durante a 

gravidez, visto a sua associação com um significativo aumento na formação de estrias 

gordurosas em aorta fetal humana (NAPOLI et al., 1997), bem como um rápido 

desenvolvimento de aterosclerose durante a infância normocolesterolêmica (NAPOLI et al., 

2002). No estudo “Fate of Early Lesions in Children” (FELIC), uma análise morfométrica em 

autópsia de aterosclerose em crianças normocolesterolêmicas de 1 a 14 anos de idade, 

mostrou que hipercolesterolemia materna durante a gravidez induz a alterações na aorta do 

feto, as quais, por sua vez, determinam a susceptibilidade a longo prazo das crianças à 

formação de estrias gordurosas e, consequentemente, ao desenvolvimento da aterosclerose. 

Sendo assim, os autores concluíram que as intervenções para se reduzir os níveis de colesterol 

durante a gravidez podem diminuir a possibilidade de aterogênese nas crianças (NAPOLI et 

al., 1999).  

Palinski et al. (2001) demonstraram uma redução da aterosclerose em filhotes de 

coelhas tratadas com colestiramina, um fármaco que atua sobre os ácidos biliares,  ou com 

vitamina E, bem como naqueles cujas mães receberam um tratamento combinado. De forma 

semelhante, Elahi et al. (2008) observaram  uma diminuição dos riscos cardiovasculares em 

filhotes de camundongas hipercolesterolêmicas tratadas com estatina. Por outro lado, tem-se 

demonstrado que a interrupção da síntese de colesterol total durante o primeiro trimestre de 

gravidez é potencialmente perigoso para o embrião em crescimento (PORTER, 2002).  

O óleo de oliva é o principal componente da dieta mediterrânea e é uma fonte rica em 

ácidos graxos monoinsaturados e antioxidantes. Llorente-Cortés et al. (2009) submeteram 

pacientes com alto risco para doença cardiovascular à uma dieta rica em óleo de oliva e 
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observaram como efeito benéfico nestes pacientes uma diminuição no colesterol total e LDL e 

aumento da lipoproteína de alta densidade (HDL).  

 Portanto, uma vez que muitas das doenças crônicas começam na vida intra-uterina ou 

no inicio da infância, uma apropriada ingestão de ácidos graxos mesmo antes da gravidez 

pode ser imprescindível para o desenvolvimento adequado do embrião (SIMOPOULOS, 

2006). Neste sentido, o objetivo deste estudo foi investigar, em camundongas, o efeito de 

lipídeos alimentares sobre o endotélio e o fígado e, em matrizes hipercolesterolêmicas, o 

efeito do consumo de ômega-6 e ômega-9 sobre o fígado e o endotélio aórtico da prole, para 

possíveis intervenções em humanos.  
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2 JUSTIFICATIVA 

 

 

Existem estudos sugerindo que a hipercolesterolemia materna durante a gestação inicia 

eventos patogênicos na aorta fetal e que pode influenciar a aterogênese mais tarde. A 

formação de estrias gordurosas, estágio inicial de lesões ateroscleróticas, já inicia durante o 

desenvolvimento fetal (NAPOLE et al., 1997; NAPOLE et al., 1999). A distribuição de lesões 

fetais na aorta reflete a susceptibilidade para aterosclerose no adulto. Hipercolesterolemia 

materna - mesmo quando temporária ou limitada à gravidez - está associada a um aumento na 

estria gordurosa em fetos (NAPOLE et al., 1997; NAPOLE et al., 1999). Durante o segundo 

trimestre, o nível de colesterol no plasma fetal é alto e proporcional ao nível de colesterol 

materno (NAPOLE et al., 1997). Contudo, declina com o aumento da idade fetal, sendo 

menor ao nascimento (NAPOLE et al., 1997). Por isto, a regressão da lesão fetal ocorre 

parcialmente em torno do final da gravidez ou durante a infância, quando o nível do colesterol 

é normal (NAPOLI et al., 1999). 

  O estudo FELIC, o qual determinou a extensão da aterosclerose na aorta de crianças 

(de 1 a 14 anos de idade) em necropsias, demonstrou que o desenvolvimento da aterosclerose 

é mais rápido em filhos de mães hipercolesterolêmicas que mães normocolesterolêmicas 

(NAPOLE et al., 1999).  Napoli et al. (2000), em seus estudos em modelo experimental, 

confirmaram que hipercolesterolemia e peroxidação lipídica materna causam aterogênese fetal 

e que a intervenção na diminuição da concentração lipídica circulante e o uso de antioxidante 

durante a gravidez pode reduzir eventos coronários futuros na prole.   

 Os conteúdos alimentares de gorduras saturadas e de colesterol influenciam 

diferentemente os níveis lipídicos plasmáticos, em especial a colesterolemia. A substituição 

isocalórica dos ácidos graxos saturados por ácidos graxos poliinsaturados reduz o colesterol 

total e LDL plasmáticos, porém tem o inconveniente de induzir maior oxidação lipídica e 

diminuir a HDL quando utilizados em grande quantidade. Os ácidos graxos poliinsaturados 

também promovem a redução dos triglicérides plasmáticos pela diminuição da síntese 

hepática de VLDL, podendo ainda exercer outros efeitos cardiovasculares, como redução da 

viscosidade do sangue, maior relaxamento do endotélio e também efeitos anti-arrítmicos. Os 

ácidos graxos monoinsaturados exercem o mesmo efeito sobre a colesterolemia, sem, no 

entanto, diminuir a HDL e provocar oxidação lipídica.  
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Neste sentido, o objetivo deste estudo foi investigar, em camundongas, o efeito de 

lipídeos alimentares sobre o endotélio e o fígado e, em matrizes hipercolesterolêmicas, o 

efeito do consumo de ômega-6 e ômega-9 sobre o fígado e o endotélio aórtico da prole, para 

possíveis intervenções em humanos. 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 Objetivo Geral 

 

 Investigar, em camundongas, o efeito de lipídeos alimentares sobre o endotélio e o 

fígado e, em matrizes hipercolesterolêmicas, o efeito do consumo de ômega-6 e ômega-9 

sobre o fígado e o endotélio aórtico da prole.  

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

• Identificar alteração endotelial e hepática em camundongas submetidas à dieta rica em 

ômega-6 e colesterol; 

• Acompanhar o desenvolvimento de dislipidemias em matrizes hipercolesterolêmicas 

submetidas à dieta rica em ômega-6 ou ômega-9;   

• Acompanhar o desenvolvimento de dislipidemias em filhotes de matrizes 

hipercolesterolêmicas submetidas à dieta rica em ômega-6 ou ômega-9;  

• Determinar níveis séricos da proteína quimiotática de monócito-1 (MCP-1) circulante 

nos filhotes de matrizes hipercolesterolêmicas submetidas à dieta rica em ômega-6 ou 

ômega-9; 

• Avaliar o efeito de matrizes hipercolesterolêmicas submetidas à dieta rica em ômega-6 

ou ômega-9 sobre o fígado dos filhotes; 

• Avaliar as modificações morfológicas do endotélio dos filhotes de matrizes 

hipercolesterolêmicas submetidas à dieta rica em ômega-6 ou ômega-9; 

• Detectar a expressão por imunohistoquímica de MCP-1 e moléculas de adesão 

vascular-1 (VCAM-1) no endotélio dos filhotes de matrizes hipercolesterolêmicas 

submetidas à dieta rica em ômega-6 ou ômega-9. 
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4 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  
 

 

4.1 Doença Cardiovascular 

 

No Brasil, de acordo com o Sistema de Informações sobre Mortalidade do Ministério da 

Saúde (SIM-MS), no ano de 2007 foram documentados 308.466 mil óbitos decorrentes de 

doença do aparelho circulatório, sendo 71.997 mil causados por infarto agudo do miocárdio e 

96.804 mil ocasionados por doença cerebrovascular. Nesse mesmo ano, o Sistema de 

Informações Hospitalares do Sistema Único de Saúde (SIH/SUS) notificou 98.875 mil 

internações causadas por doença do aparelho circulatório. 

Embora mais do que 80% dos registros globais de doença cardiovascular ocorram em 

países de baixa renda e renda média, os dados científicos sobre a relevância dos fatores de 

risco são oriundos de países desenvolvidos. Portanto, o efeito de tais fatores sobre o risco de 

doença cardíaca coronária na maioria das regiões do mundo é desconhecido (YUSUF et al., 

2004). O estudo INTERHEART foi um estudo de caso-controle internacional, delineado para 

avaliar de forma sistematizada a importância de fatores de risco arterial coronariano ao redor 

do mundo. Foram 262 centros em 52 países dos 5 continentes, onde pacientes com infarto 

agudo do miocárdio (IAM) nas primeiras 24 horas foram pareados (idade e sexo) para 

controles hospitalares e comunitários. Nesta avaliação, nove fatores de risco explicaram mais 

de 90% do risco atribuível para IAM. De modo surpreendente o tabagismo e as dislipidemias 

compreenderam mais de dois terços deste risco. Fatores psicossociais, obesidade central, 

diabetes, hipertensão foram também significativamente associados, embora com algumas 

diferenças relativas nas diferentes regiões estudadas (YUSUF et al., 2004).  

O estudo AFIRMAR, desenvolvido em 104 hospitais de 51 cidades no Brasil, confirmou 

a importância dos fatores de risco cardiovasculares tradicionais (tabagismo, hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes, obesidade central, dislipidemias e história familiar coronariana) na 

associação com IAM (PIEGAS et al., 2003).    

Como parte do estudo INTERHEART, Igbal et al. (2008) identificaram três padrões 

alimentares distintos após avaliar a dieta de indivíduos de 52 países, denominadas, 

respectivamente, dieta oriental (rica em proteínas vegetais), dieta ocidental (rica em gordura) 

e dieta prudente (rica em frutas e hortaliças). Observou-se um aumento de risco para IAM de 

aproximadamente 30% na população que segue a dieta ocidental; e uma associação inversa foi 

obtida com o consumo de dieta denominada prudente.  
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4.2 Lipídeos e Risco Cardiovascular 

 

Os lipídeos estão envolvidos no abastecimento e no armazenamento de energia, são 

precursores da síntese de hormônios, componentes da bile e da membrana celular e participam 

de complexos sistemas de sinalização intracelular. Derivados de ácidos graxos atuam na 

síntese de prostaglandinas, leucotrienos, lipoxinas e tromboxanos (CHAMPE; HARVEY; 

FERRIER, 2006). 

Um adulto ingere cerca de 60 a 150 g de lipídeos diariamente, dos quais normalmente 

mais de 90% são constituídos por triglicérides (TG), formados por uma molécula de glicerol 

esterificada a três ácidos graxos denominados saturados, monoinsaturados, poliinsaturados e 

trans. O restante dos lipídeos da dieta consiste principalmente de colesterol, ésteres de 

colesterol, fosfolipídeos e ácidos graxos não-esterificados (“livres”) (CHAMPE; HARVEY; 

FERRIER, 2006). 

A insolubilidade do colesterol e TG no plasma exige que eles sejam transportados em 

macromoléculas esferoidais chamadas lipoproteínas, que têm um núcleo hidrofóbico contendo 

fosfolipídeo, vitaminas e antioxidantes solúveis em gordura e éster de colesterol, e um 

revestimento hidrofílico que contém colesterol livre, fosfolipídeo e proteínas denominadas 

apolipoproteínas. As principais lipoproteínas transportadoras de TG são quilomicra e 

lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL). As principais lipoproteínas transportadoras de 

colesterol são lipoproteína de densidade baixa (LDL) e lipoproteína de densidade alta (HDL) 

(HEGELE, 2009).  

As lipoproteínas são distinguidas uma das outras pelo tamanho, densidade, mobilidade 

eletroforética, composição e função. O metabolismo das lipoproteínas é uma complexa rede 

de montagem, secreção, transformação e catabolismo e está intimamente relacionado com o 

início e progressão da aterosclerose (HEGELE, 2009)  

A função das lipoproteínas é manter os lipídeos em solução durante seu transporte 

entre os tecidos. O intestino absorve a gordura da dieta e a empacota em quilomicra 

(lipoproteínas grandes, ricas em triglicérides) que são transportadas para os tecidos periféricos 

através do sangue. No músculo e no tecido adiposo, a lipase lipoprotéica, presente na 

superfície endotelial, digere as quilomicra, e os ácidos graxos se inserem nestes tecidos. As 

quilomicra remanescentes são posteriormente removidas pelo fígado. O fígado sintetiza 

VLDLs a partir de lipídeos e apolipoproteína B (ApoB), que posteriormente, na circulação 

sanguínea, sofrem lipólises pela lipase lipoprotéica  para formar LDLs. Estas últimas são, em 
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seguida, removidas pelo fígado através da ligação ao receptor de LDL (LDLR), bem como 

através de outras vias (Figura 1) (RADER; DAUGHERTY, 2008). 

A apolipoproteína A-I (ApoA-I), sintetizada pelas células intestinais e hepáticas, 

recruta então colesterol desses órgãos através da ação dos transportadores ABCA1, formando 

HDLs nascente. Nos tecidos periféricos, as HDLs nascentes promovem o efluxo do colesterol 

a partir de tecidos, inclusive de macrófagos, através da ação do transportador ABCA1. De 

forma semelhante, as HDLs maduras também promovem esse efluxo, mas através da ação dos 

transportadores ABCG1. O colesterol livre é esterificado em éster de colesterol nas HDLs 

nascentes pela enzima lecitina colesterol aciltransferase (LCAT), criando HDLs maduras. O 

colesterol presente nas HDLs retorna para o fígado, quer diretamente, através de sua absorção 

pelo receptor SR-BI, e indiretamente, pela sua transferência para LDLs e VLDLs através da 

proteína de transferência de ésteres de colesterol (CETP). O conteúdo lipídico de HDLs é 

alterado pelas enzimas lipase hepática e lipase endotelial e pelas proteínas de transferência 

CETP e proteína de transferência de fosfolipídios (PLTP) (Figura 1) (RADER; 

DAUGHERTY, 2008). 

 

 
Figura 1 – Metabolismo das lipoproteínas. ApoB: apolipoproteína B; VLDL: lipoproteína de muito baixa 
densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; LDLR: receptor de LDL; SR-B1: receptor scavenger classe B 
tipo 1; HDL: lipoproteína de alta densidade; ApoA-I: apolipoproteína A-I; transportador ABCA1; transportador 
ABCG1; LXR: receptor nuclear hepático; LCAT: lecitina colesterol aciltransferase; CETP: proteína de 
transferência de ésteres de colesterol; PLTP: proteína de transferência de fosfolipídeos. Extraído de Rader; 
Daugherty (2008). 
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cerebrovasculares, duas ocorrências de maior morbidade no mundo (RADER; 

Gordura  
da dieta Intestino 

ABCA1 

Quilomícrons 

Ácidos graxos Ácidos graxos 
Tecido 
adiposo Músculo 

Quilomícrons 
remanescentes 

ABCA1 Fígado 

LDLR 

SR-Bl 

apoA-l 

Sangue 

HDL 
nascente 

Colesteril 
éster 

LCAT 

Lipase hepática 
Lipase endotelial 

HDL maduro 

CETP PLTP 

Triglicérides 

Colesteril éster ApoB 

VLDL e LDL 

HDL 
nascente 

Colesterol livre 

Tecidos 
periféricos 

ABCG1 

ABCA1 
Macrófago 

Núcleo 



22 
 

DAUGHERTY, 2008). A lesão aterosclerótica é a anormalidade comumente encontrada nas 

artérias decorrente de acúmulo de colesterol (WEBER; ZERNECKE; LIBBY, 2008). 

Lipoproteínas que contêm apoB – por exemplo, LDLs – estão associadas ao desenvolvimento 

da aterosclerose. O excesso crônico de LDL plasmático interfere com o relaxamento arterial, e 

partículas de LDL que não são catabolizadas através de endocitose são reconhecidas por 

receptores scavenger de macrófagos da parede arterial. Estes lipídios endocitados pelos 

macrófagos tornam-se então oxidados, gerando intermediários tóxicos, que, por sua vez, 

induzem a produção de citocinas e quimiocinas de células inflamatórias. Assim, os 

macrófagos da parede arterial carregados de LDL tornam-se células espumosas, que são 

blocos de construção para placas aterogênica. Placas oclusivas são, muitas vezes, o resultado 

da ruptura da placa aterogênica, que resulta em Doença Cardiovascular (DCV), tais como a 

DAC ou IAM (LUSIS, 2000). 

As concentrações plasmáticas de lipoproteínas aterogênicas como LDLs também são 

influenciadas pela taxa de produção hepática de VLDLs, o precursor metabólico de LDLs. De 

fato, a superprodução hepática de VLDLs é um achado comum em indivíduos com resistência 

a insulina ou diabetes tipo 2 (LEWIS; STEINER, 1996). 

Como nas LDLs, o principal componente lipídico de HDLs é o colesterol. No entanto, 

em contraste com o colesterol LDL, concentrações plasmáticas de colesterol HDL são 

inversamente associadas com doença aterosclerótica. O mais bem estabelecido mecanismo 

pelo qual HDLs protegem contra a aterosclerose é através da promoção do efluxo de 

colesterol de macrófagos, bem como realizando o transporte do colesterol para o fígado, 

sendo este posteriormente excretado na bile e fezes (LINSEL-NITSCHKE; TALL, 2005). As 

HDLs têm várias outras propriedades que poderiam contribuir para a sua propriedade 

antiaterogênica. Por exemplo, HDLs podem estimular a atividade da óxido nítrico sintase 3 

(NOS3; também conhecida como eNOS)  e assim aumentar a biodisponibilidade de óxido 

nítrico, um importante modulador do tônus vascular (MINEO et al., 2006). Além disso, HDLs 

têm efeitos antiinflamatórios igualmente in vitro e in vivo, e estes têm sido o objetivo de 

estudos (BARTER et al., 2004). 

Como as principais lipoproteínas associadas ao desenvolvimento da aterosclerose são 

LDL, mecanismo causador e HDL, mecanismo protetor, o metabolismo dessas lipoproteínas é 

alvo das principais intervenções para prevenir e tratar a doença cardiovascular aterosclerótica 

(RADER; DAUGHERTY, 2008).  
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1.2.1 Ácidos Graxos Alimentares e Risco Cardiovascular 

 

A classificação dos ácidos graxos é fundamentada em quatro aspectos: número de 

duplas ligações; comprimento da cadeia de carbono; configuração das duplas ligações; e 

posição do ácido graxo na molécula de glicerol. As variações estruturais dos ácidos graxos 

implicam em modulações distintas da concentração plasmática do colesterol das lipoproteínas 

(LOTTENBERG, 2009).  

Os ácidos graxos nos sistemas biológicos contêm, em geral, um número par de átomos 

de carbono, tipicamente entre 14 e 24. Os ácidos graxos com 16 e 18 carbonos são os mais 

comuns. A cadeia hidrocarbonada pode ser saturada ou pode conter uma ou mais duplas 

ligações (CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2005). 

Além das gorduras animais (carnes, leite e derivados), vegetais como coco e cacau 

também são fontes de ácidos graxos saturados. Uma importante característica física dessas 

gorduras é apresentar-se na forma sólida à temperatura ambiente. Classificam-se basicamente 

em ácidos graxos de cadeia média (C8 e C10) e de cadeia longa de carbono. Os primeiros são 

absorvidos na forma não-esterificada, ligam-se à albumina e são transportados ao fígado, onde 

são rapidamente metabolizados (LOTTENBERG, 2009). Pelo fato de não serem transportados 

nas quilomícra, os ácidos graxos de cadeia média não elevam os lipídeos no plasma 

(ASAKURA et al, 2000). Dessa forma, indivíduos hiperquilomicronêmicos, que é um fator de 

risco para aterosclerose, poderiam utilizá-los na dieta em substituição aos ácidos graxos de 

cadeia longa. Os ácidos graxos saturados de cadeia longa, que, por sua vez, são transportados 

pelas quilomicra, são o palmítico (C16:0), encontrado na manteiga, o mirístico (C14:0), 

encontrado no leite e derivados e o esteárico (C18:0), presente na gordura do cacau 

(LOTTENBERG, 2009).  

A classificação dos ácidos graxos insaturados baseia-se no número de duplas ligações. 

Denominados mono ou poliinsaturados, eles pertencem a diferentes séries, definidas pela 

localização da primeira dupla ligação na cadeia de carbono a partir do terminal metila, 

identificada pela letra ω. Dessa forma, esses ácidos graxos são classificados em série ω-3, ω-6 

e ω-9 (LOTTENBERG, 2009). 

  Drogas hipolipidêmicas como colestiramina, colestipol, estatinas e fibratos reduzem 

TG e LDL e aumentam o nível de HDL. Contudo, estas drogas têm também vários e 

significantes efeitos colaterais.  Em vista disso, outra estratégia para equilibrar os níveis de 

LDL e HDL é a melhora da dieta, através da modificação da quantidade e do tipo de gordura 
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ingerida, sem ocasionar efeitos colaterais e com um custo muito menor do que o emprego de 

fármacos (MORENO; MITJAVILA, 2003). 

Um aumento na quantidade de colesterol ingerido a cada dia eleva a concentração 

plasmática ligeiramente. Contudo, quando o colesterol é ingerido, a concentração crescente do 

colesterol inibe a enzima mais importante para a síntese endógena de colesterol, a 3-hidróxi-

3-metilglutaril CoA redutase, assim fornecendo um sistema de controle por feedback 

intrínseco para prevenir um aumento excessivo na concentração do colesterol plasmático. 

Como resultado, a concentração do colesterol geralmente não se altera para cima ou para 

baixo mais do que ±15% com a alteração da quantidade do colesterol da dieta, apesar de que a 

resposta individual difere acentuadamente (GAYTON; HALL, 2006). 

Uma dieta de gorduras altamente saturadas aumenta a concentração de colesterol no 

sangue em cerca de 20% a 25%.  Isto resulta do aumento da deposição de gorduras no fígado, 

que então fornece quantidades aumentadas de acetil-CoA nas células hepáticas para a 

produção de colesterol (GAYTON; HALL, 2006). 

Ácido oléico (18:1), série ω-9, é o mais frequentemente encontrado na natureza, sendo 

as principais fontes o óleo de oliva e canola. O óleo de oliva é o principal componente da 

dieta mediterrânea e é uma fonte rica em ácidos graxos monoinsaturados (MUFA) e 

antioxidantes (ASSY et al, 2009).  Llorente-Cortés et al. (2009) submeteram pacientes com 

alto risco para doença cardiovascular a uma dieta rica em óleo de oliva, e observaram como 

efeito benéfico nestes pacientes uma diminuição no colesterol total e LDL, aumento do HDL 

e diminuição na expressão de MCP-1, que são moléculas de adesão que participam da 

interação entre o endotélio e leucócitos na fase precoce da aterogênese. A inibição da 

expressão de MCP-1 confirmou, desta forma, o efeito antiinflamatório da dieta mediterrânea.  

Hussein et al. (2007) avaliaram o efeito da dieta rica em óleo de oliva sobre a esteatose 

hepática; seus resultados mostraram uma diminuição no acúmulo de TG no fígado de animais 

com Doença Hepática Gordurosa Não Alcoólica (DHGNA). Targher et al (2006), em um 

estudo realizado em pacientes com DHGNA, sugeriram que, nesse caso, a severidade da 

histopatologia hepática é fortemente associada com aterosclerose carotídea precoce. Portanto, 

dietas estratégicas para tratar aterosclerose podem ser eficazes para a DHGNA. 

 O ácido graxo poliinsaturado mais importante, pertencente à série ω-6, é o linoléico 

(C18:2), seguido do ácido araquidônico (C20:4), presentes em óleos vegetais. O consumo de 

gorduras contendo ω-6, principalmente ácido linoléico, diminui o colesterol plasmático. 

Entretanto, apesar do seu consumo diminuir o nível das LDLs plasmáticas, observa-se 
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também uma diminuição do teor de HDLs, que conferem proteção contra doença coronariana 

(CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2005).  

O ácido linoléico, juntamente com ácido linolênico (C18:3), pertencente à série ω-3 e 

encontrados em vegetais e óleos de peixe, são ácidos graxos essenciais, necessários para a 

fluidez da estrutura da membrana e para a síntese de eicosanóides. Gorduras poliinsaturadas 

ω-3 da dieta suprimem arritmias cardíacas, reduzem TG séricos, diminuem a tendência à 

trombose e reduzem substancialmente o risco cardiovascular. Entretanto, estes ácidos graxos 

apresentam pouco efeito nos níveis de LDL e HDL (CHAMPE; HARVEY; FERRIER, 2005). 

O aumento na ingestão de ácidos graxos ω-6, como é encontrado atualmente na dieta 

ocidental, promove a patogênese de muitas doenças, incluindo doença cardiovascular, câncer, 

osteoporose e doenças inflamatórias e autoimunes.  Os produtos metabólicos eicosanóides de 

AA, especificamente prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos, ácidos graxos hidroxil e 

lipoxinas são formados em grandes quantidades devido à ingestão elevada de ω-6, 

contribuindo para a formação de trombos e ateroma. Além disso, o aumento na porcentagem 

de ω-6 nas lipoproteínas de baixa densidade (LDLs) aumenta a sua suscetibilidade à oxidação, 

e consequentemente, sua aterogenicidade (SIMOPOULOS, 2006).   

 

1.2 Aterosclerose 

 

A aterosclerose é caracterizada pelo espessamento da parede arterial e é a causa 

primária de doença arterial coronariana e doença cerebrovascular, duas das mais comuns 

causas de enfermidade e morte no mundo (RADER; DAUGHERTY, 2009). Durante o 

desenvolvimento da aterosclerose, a parede arterial espessa gradualmente formando uma 

placa aterosclerótica, resultando no estreitamento do lúmen da artéria.  Consequentemente, a 

quantidade de sangue fornecida aos órgãos é reduzida, afetando mais comumente o coração e 

o cérebro. As placas podem romper abruptamente, causando um coágulo sanguíneo e, 

frequentemente, IAM ou derrame (STARY, 2000).   

Durante as duas últimas décadas tornou-se evidente que o endotélio, revestimento de 

camada única de células cobrindo a superfície interna de vasos sanguíneos, não é inerte, mas 

na verdade desempenha um papel crucial na regulação do tônus e estrutura vascular (LIBBY, 

2002). Condições comuns que predispõem a aterosclerose, tais como hipercolesterolemia, 

hipertensão, diabetes, e tabagismo, estão associadas à disfunção endotelial (LANDMESSER; 

HORNING; DREXLER, 2004). O entendimento da patobiologia da aterosclerose sugere que 

alterações da função endotelial podem desempenhar um papel crucial no desenvolvimento e 
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progressão da aterosclerose e suas complicações clínicas (LANDMESSER; HORNING; 

DREXLER, 2004). 

Como o maior regulador da homeostasia vascular, o endotélio mantém o balanço entre 

vasodilatação e vasoconstricção, inibição e estimulação da proliferação e migração de células 

musculares lisas e trombogênese e fibrinogênese. Quando este balanço é prejudicado, ocorre 

disfunção endotelial, causando dano à parede arterial. A disfunção endotelial, avaliada através 

de biomarcadores séricos, é precedente à evidência da placa aterosclerótica através da 

angiografia ou ultrassonografia (DAVIGNON; GANZ; 2004). 

O desenvolvimento da aterosclerose em indivíduos com hiperlipidemia e sinais de 

inflamação sistêmica é iniciado pela ativação e disfunção de células endoteliais. Neste local, a 

disfunção endotelial promove a adesão de leucócitos e plaquetas ativadas ao endotélio 

danificado e leva a um aumento na permeabilidade do vaso sanguíneo a componentes 

lipídicos presentes no plasma, como LDLs (HANSSON, 2005). LDLs, lipoproteínas 

potencialmente aterogênicas, entram na íntima do vaso sanguíneo e são modificadas por 

oxidação ou atividade enzimática, agregando-se. Fatores quimiotáticos, incluindo MCP-1 

produzida pela célula endotelial em resposta a lipoproteínas modificadas, direcionam a 

migração e diapedese de monócitos aderentes (BORING et al, 1998). Então, monócitos 

migram para dentro da intima, onde se transformam em macrófagos, e iniciam a endocitose de 

LDL oxidada (LDL-ox) e outros lipídios, transformando-se em células espumosas, e 

constituindo o primeiro estágio da lesão aterosclerótica (conhecido como estrias gordurosas) 

na intima (Figura 2) (WEBER; ZERNECKE; LIBBY, 2008).  As estrias gordurosas são 

frequentemente presentes em aorta de crianças, em artérias coronárias de adolescentes e em 

vasos periféricos de adultos jovens. Mesmo não causando nenhuma patologia clínica, essas 

estrias gordurosas são consideradas lesões iniciais que levam ao desenvolvimento de 

complexas lesões ateroscleróticas (RADER; DAUGHERTY, 2008).  

Estrias gordurosas progridem para placa aterosclerótica madura após o acúmulo de 

subpopulações de células inflamatórias adicionais e lipídios extracelulares para formar um 

núcleo central, o qual é cercado por uma capa de células musculares lisas (CMLs) e matriz 

rica em colágeno. A secreção de citocinas e fatores de crescimento pelas células da placa, e a 

deposição de mais componentes da matriz extracelular, contribuem para a progressão da 

placa, que causa um estreitamento do lúmen arterial (estenose). O núcleo central da placa 

madura pode tornar-se necrótico e neovascularização na placa pode permitir a perda de 

componentes do sangue e hemorragia (Figura 2) (WEBER; ZERNECKE; LIBBY, 2008).   
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Ao longo do tempo, a secreção de proteases que degradam a matriz e de citocinas 

pelas células da placa pode causar um desbaste da capa fibrosa, facilitando o contato entre o 

sangue e o material pró-trombótico na placa. Finalmente, a capa pode se desintegrar, 

causando a erosão ou ruptura da placa. A subsequente descarga de detritos da placa e a 

liberação de fator tecidual para o sangue desencadeiam a cascata de coagulação e a formação 

de um trombo, que pode bloquear a artéria e resultar em síndromes coronarianas, infarto do 

miocárdio ou acidente vascular cerebral. Além disso, o alargamento e a remodelação da 

artéria para acomodar a expansão da íntima podem levar à formação de um aneurisma (Figura 

2) (WEBER; ZERNECKE; LIBBY, 2008). 

 
 

 
Figura 2 – Evolução da aterosclerose. A – Adesão de leucócitos e plaquetas e aumento da permeabilidade do 
endotélio. B – Formação das estrias gordurosas. C – Formação de um núcleo necrótico, capa fibrosa e 
neovascularização. D – Ruptura da placa com consequente ativação do sistema da coagulação e formação do 
trombo. Extraído de WEBER; ZERNECKE; LIBBY, 2008. 
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 A compreensão da fisiopatologia da aterosclerose tem focado sobre a inflamação, 

fornecendo uma nova visão nos mecanismos da doença (PACKARD; LIBBY, 2008). Apesar 

da insubstituível utilidade do perfil lipídico plasmático em avaliar o risco aterosclerótico, este 

perfil fornece uma imagem incompleta. Na verdade, muitos eventos cardiovasculares ocorrem 

em indivíduos com concentrações plasmática igual ou inferior aos limites do National 

Cholesterol Education Program que para o colesterol total é de 200 mg/dL e para a LDL de 

130 mg/dL (CASTELLI, 1996). A importância do envolvimento da inflamação na 

aterosclerose tem estimulado a descoberta e adoção de biomarcadores inflamatórios para o 

prognóstico de risco cardiovascular (PACKARD; LIBBY, 2008). Alguns destes 

biomarcadores incluem: VCAM-1; citocinas tais como fator de necrose tumoral (TNF-α), 

Interleucina-1(IL-1) e Interleucina-18 (IL-18); proteases como a metaloproteinase de matriz-9 

(MMP-9); Interleucina-6 (IL-6); produtos de plaquetas incluindo CD40 ligante solúvel 

(CD40L); adipocinas como a adiponectina e reagentes de fase aguda tais como Proteína C 

Reativa (PCR), inibidor do ativador do plasminogênio tipo 1 (PAI-1) e fibrinogênio 

(PACKARD; LIBBY, 2008). 

 Células endoteliais normalmente resistem à adesão de leucócitos. Estímulos pró-

inflamatórios, incluindo uma dieta rica em gordura saturada, hipercolesterolemia, obesidade, 

hiperglicemia, resistência à insulina, hipertensão e tabagismo, desencadeiam a expressão 

endotelial de moléculas de adesão como a P-selectina e VCAM-1, que medeiam à ligação de 

monócitos e leucócitos circulantes (CYBULSKY et al., 2001). Muitas vezes, lesões 

ateroscleróticas formam-se em bifurcações das artérias, regiões caracterizadas pelo fluxo 

sanguíneo perturbado, o que reduz a atividade de moléculas endoteliais ateroprotetoras como 

o óxido nítrico e favorece a expressão regional de VCAM-1 (JONGSTRA-BILEN et al., 

2006). 

 Citocinas como o TNF-α, IL-1, IL-18, IL-6 desempenham papéis já bem estabelecidos 

no processo aterosclerótico como: expressão de moléculas de adesão, quimiotaxia de células 

inflamatórias, diferenciação celular, produção de proteínas de fase aguda e a proliferação de 

células musculares lisas. Todos esses processos amplificam a resposta inflamatória local e 

sistêmica (LIBBY; HANSSON, 1991). Além disso, metaloproteinases e CD40L contribuem 

para a instabilidade da placa (PACKARD; LIBBY, 2008). 

 A adiponectina, um produto do tecido adiposo, exerce múltiplos efeitos biológicos 

essenciais para a biologia cardiovascular, incluindo aumento da sensibilidade à insulina, 

redução da massa adiposa visceral, redução do TG plasmático e aumento da HDL 

(MATSUZAWA, 2006). A adiponectina também afeta diretamente a função endotelial, 
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reduzindo a expressão de VCAM-1 e receptores scavenger em macrófagos e a produção de 

TNF-α (FANTUZZI; MAZZONE, 2007). 

 Síndromes coronárias agudas muitas vezes resultam da ruptura da placa, que leva a 

liberação de detritos para o sangue e esse contato inicia a formação de um trombo, que pode 

conduzir a uma repentina e dramática obstrução do fluxo sanguíneo através da artéria afetada. 

Se o trombo for não oclusivo ou transitório, ele pode ser clinicamente silencioso.  A 

predisposição a uma ruptura da placa pode ser determinada pela concentração sanguínea de 

PAI-1, um inibidor de protease, e fibrinogênio (LIBBY; THEROUX, 2005). A PCR, além de 

ser um marcador inflamatório, também pode contribuir diretamente com a disfunção 

endotelial (PASCERI; WILLERSON; YEH, 2000). A exposição das células endoteliais a 

PCR diminui a produção de NO endotelial (VERMA et al., 2002), que, além do seu impacto 

sobre a adesão de leucócitos, limita a ativação, adesão, e agregação plaquetária (LOSCALZO, 

2001). Os efeitos antitrombóticos de NO derivado do endotélio podem está relacionados à 

inibição da expressão de PAI-1, uma proteína pró-trombótica (BOUCH; HANSEN; FEENER, 

1998). 

 Em síntese, a inflamação participa articuladamente em todos os estágios da 

aterosclerose, desde o início da lesão à progressão e desestabilização da placa, o que 

determinou estudos de avaliação de determinados fatores inflamatórios no prognóstico de 

risco cardiovascular (PACKARD; LIBBY, 2008). Fatores de risco pró-inflamatórios 

primários provocam a expressão de citocinas pró-inflamatórias primárias que podem ser 

liberadas diretamente na corrente sanguínea. Citocinas regulam a produção de moléculas de 

adesão, metaloproteinases de matriz, e espécies reativas de oxigênio que também podem ser 

liberados de lesões endoteliais. Em paralelo, essas citocinas primárias induzem a expressão 

IL-6, particularmente em células musculares lisas. A IL-6 ao chegar ao fígado, induz a 

resposta de fase aguda, resultando na liberação de PCR, fibrinogênio e PAI-1. Todos esses 

marcadores inflamatórios e mediadores, liberados em diferentes estágios na patobiologia da 

aterosclerose, podem entrar na circulação e ser facilmente detectados em uma veia periférica 

(Figura 3) (LIBBY; RIDKER, 2006). A PCR é atualmente o melhor biomarcador inflamatório 

validado; em adição, CD40L, adiponectina, IL-18 e metaloproteinase de matriz-9 fornecem 

informações adicionais para estratificação e prognóstico do risco cardiovascular (PACKARD; 

LIBBY, 2008). 
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Figura 3 - Relação entre inflamação, fatores de risco clássicos e alteração do comportamento celular dentro da 
parede arterial, com a secreção de marcadores inflamatórios na circulação. LDL-ox: LDL oxidada; AGE: 
produtos finais de glicação avançada; ERO: espécies reativas de oxigênio; Ang II: angiotensina II; CE: célula 
endotelial; CML: célula muscular lisa; PAI-1 inibidor do ativador do plasminogênio tipo I; IL-6: interleucina-6; 
MMPs: metaloproteinases; PCR: Proteína C Reativa. Extraído de LIBBY; RIDKER, 2006. 
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precursores dos AGPCL: ácido araquidônico (AA), ácido eicosapentaenóico (EPA) e ácido 

docosahexaenóico (DHA). O AA (série ω-6) tem grande importância nos primeiros meses de 

vida, sendo constituinte de estruturas celulares e precursores de mediadores inflamatórios. O 

DHA (série ω-3) é considerado o AGPCL mais importante no desenvolvimento neonatal e 

juntamente com o AA são os principais componentes dos ácidos graxos cerebrais. 

Necessidades fetais devem ser preenchidas exclusivamente pela transferência placentária do 

precursor de ácido graxo essencial e os metabólitos AGPCL (HANEBUTT et al., 2008).  

O estado nutricional durante períodos críticos do início da vida tem influência 

importante no desenvolvimento fetal, e a alteração na qualidade e/ou quantidade da 

alimentação materna durante a gravidez tem demonstrado ter importantes consequências 

sobre a saúde posterior da prole, mudando suas respostas aos desafios ambientais e, portanto, 

sua predisposição a doenças (ELAHI et al., 2009). 

Barker et al. (1986) foram os primeiros a levantar a possibilidade da “origem fetal das 

doenças da idade adulta”, com base em estudos realizados no Reino Unido, verificaram forte 

associação entre recém-nascidos com baixo peso ao nascer e morbidade e mortalidade por 

doenças cardiovasculares na vida adulta. Nesta hipótese, a privação nutricional dentro do 

útero poderia resultar em alterações estruturais e funcionais do organismo que perdurariam ao 

longo da vida. 

Resultados de recentes estudos sugerem que muitas das doenças no adulto podem ser 

provenientes de desnutrição materna, saúde gestacional deficiente e excessivo estresse 

oxidativo na vida fetal (ROLO; PALMEIRA, 2006). O baixo peso do recém-nascido e 

pequeno índex ponderal (peso/altura) estão associados a elevado risco de obesidade, doença 

cardiovascular e diabetes na vida adulta (RISBRIDGER; DRUMMOND; WLODEK, 2005). 

Portanto, um desenvolvimento fetal adequado depende de uma complexa relação de 

disponibilidade de nutrientes e oxigênio em apropriados momentos do desenvolvimento 

(LIANG; OEST; PRATER, 2009). 

O estilo de vida ocidental tem levado a uma dependência crescente de alimentação 

rápida do tipo “fast food”, que apresenta elevado teor em gordura, especialmente gordura 

saturada, aumentando o estresse oxidativo e prejudicando a saúde cardiovascular, endócrina e 

reprodutiva daqueles que regularmente ingerem esses nutrientes (ERHARDT et al., 1997). 

Liang et al. (2009) demonstraram que em camundongos, filhotes  de matrizes alimentadas 

com uma dieta rica em ácidos graxos saturados, reproduzindo a dieta “fast food”, 

desenvolvem na vida adulta  diabetes tipo 2, obesidade, hipertensão e osteoporose.    
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De forma semelhante, Elahi et al. (2009) demonstraram que em camundongas, filhotes 

de matrizes alimentadas com dieta rica em gordura são predispostos a tornarem-se obesos, 

hipercolesterolêmicos e hipertensivos na idade adulta. Em estudos anteriores, Elahi et al. 

(2008) observaram que uma alimentação rica em gordura por um longo tempo resultou em 

modificações na fisiologia das matrizes, incluindo aumento de peso e aumento do colesterol 

total e colesterol - LDL circulante. Estas modificações nas matrizes alimentadas com uma 

dieta rica em gordura podem fornecer ‘pistas’ sobre o fenótipo dos filhotes em 

desenvolvimento antes do seu ambiente pós-natal (ELAHI et al., 2009).  

A hipercolesterolemia deve ser cuidadosamente monitorada e gerenciada durante a 

gravidez, visto a sua associação com um significativo aumento na formação de estrias 

gordurosas em aorta fetal humana (NAPOLI et al., 1997) bem como um rápido 

desenvolvimento de aterosclerose durante a infância normocolesterolêmica (NAPOLI et al., 

2002). No estudo FELIC, uma análise morfométrica em autópsia de aterosclerose em crianças 

normocolesterolêmicas de 1 a 14 anos de idade, mostrou que hipercolesterolemia materna 

durante a gravidez induz a alterações na aorta do feto e que, por sua vez, determinam a 

susceptibilidade a longo prazo das crianças à formação de estrias gordurosas e, 

consequentemente, ao desenvolvimento da aterosclerose. Sendo assim, os autores concluíram 

que as intervenções para se reduzir os níveis de colesterol durante a gravidez podem diminuir 

a possibilidade de aterogênese nas crianças (NAPOLI et al., 1999).  

Embora estrias gordurosas fetal possam regredir parcialmente no período perinatal, 

quando os níveis de colesterol estão muito baixos, crianças de mães hipercolesterolêmicas 

mostraram acelerada progressão de aterosclerose no arco aórtico e aorta abdominal que não 

poderia ser explicado pelo fator de risco convencional. Mesmo que os mecanismos de 

programação no útero permaneçam largamente desconhecidos, há uma forte razão para 

suspeitar do envolvimento de processos inflamatórios análogos àqueles que promovem a 

aterosclerose no adulto (LIGUORI, et al. 2008; PACKARD; LIBBY, 2008). De fato, plasma e 

artérias de descendentes, humano e animal, de matrizes hipercolesterolêmicas apresentam 

níveis elevados de produtos de peroxidação lipídica proinflamatórios (PALINSKI et al., 

2001). Adicionalmente, o tratamento materno com antioxidantes como a quercetina (LIANG; 

OEST; PRATER, 2009) ou a vitamina E (PALINSKI et al., 2001), suprimiu a programação 

intra-uterina da aterogênese. 

Palinski et al. (2001) demonstraram uma redução da aterosclerose em filhotes de 

coelhas tratadas com colestiramina,  um fármaco que atua sobre os ácidos biliares, ou 

vitamina E, bem como naqueles que receberam um tratamento combinado. De forma 
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semelhante, Elahi et al. (2008) observaram que o tratamento de camundongas 

hipercolesterolêmicas com pravastatina durante a gestação, além de diminuir os riscos 

cardiovasculares nos filhotes, tem efeito benéfico para a saúde da mãe melhorando a pressão 

sanguínea e a atividade locomotora. 

A hipercolesterolemia materna também aumenta o estresse oxidativo (YAMASHITA 

et al. 2006) e afeta a expressão de muitos genes que influenciam no recrutamento, 

diferenciação e atividade secretora de macrófagos e células T; reciprocamente, aumentando a 

inflamação promovida pelo estresse oxidativo (LIGUORI et al., 2008). A PCR é atualmente o 

melhor marcador inflamatório para estratificação e prognóstico do risco cardiovascular 

(PACKARD; LIBBY, 2008). Liguori et al., (2008) demonstraram que o nível de PCR durante 

a gestação é um preditor do aumento da aterogênese em crianças de mães 

hipercolesterolêmicas, embora menos eficiente do que o colesterol materno. Por outro lado, os 

autores observaram que o tabagismo materno também se correlaciona com a aterosclerose em 

crianças, sendo, porém, menos significativo quando avaliado em conjunto com 

hipercolesterolemia materna. Isto sugere que o estresse oxidativo assegurado pela 

hipercolesterolemia por si só é mais que suficiente para iniciar a programação aterogênica. 

  

   

1.4 Modelo Animal em Aterosclerose 

 

Dois modelos de animais nocaute, camundongos apolipoproteína E (ApoE-⁄-) e receptor 

LDL (LDLR -⁄-), têm sido utilizados para estudos de aterogênese (ISHIBASHI et al., 1993). 

Ambos desenvolvem marcada hipercolesterolemia e lesões em toda a aorta. Lesões vasculares 

em camundongos ApoE-⁄- e LDLR-⁄- têm características morfológicas muito semelhantes a 

aterosclerose em humanos (ISHIBASHI et al., 1994), o que sugere que semelhantes 

mecanismos patogênicos possam está envolvidos.  Camundongos LDLR-⁄- alimentados com 

uma ração padrão têm apenas uma elevação de duas vezes o colesterol sanguíneo e não 

desenvolvem lesão aterosclerótica (ISHIBASHI et al., 1993). Porém, quando alimentados 

com uma dieta enriquecida com 1,25% de colesterol (incluindo 7,5% de manteiga de cacau, 

7,5% de caseína, e 0,5% de ácido cólico), estes camundongos desenvolvem marcada 

hipercolesterolemia e extensiva lesão em toda a aorta (ISHIBASHI et al., 1994). 

Camundongos ApoE-⁄- desenvolvem hipercolesterolemia e lesões ateroscleróticas quando 

alimentados com uma ração padrão para roedores; no entanto, se forem alimentados com uma 
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dieta tipo ocidental (0,15% de colesterol, 21% de gordura) as lesões se desenvolvem mais 

rapidamente (PLUMP et al., 1992).  

Uma atraente característica de camundongos LDLR-⁄- é que o processo aterogênico é 

iniciado através da elevação do colesterol alimentar, considerando que o início desse processo 

é mais difícil de localizar no modelo ApoE-⁄- (IIYAMA et al., 1999). Além disso, o perfil 

lipoproteico de LDLR-/- é mais compatível com o perfil humano, uma vez que o aumento do 

colesterol plasmático está relacionado primariamente à LDL aterogênica, e também a uma 

pequena quantidade em VLDL (ISHIBASHI et al., 1993).  
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ABSTRACT 

The consumption of food lipids is associated with inflammatory response   and 

coronary heart disease in the population human. This study identifies ultrastructural changes 

in hepatocytes, in aortic endothelium and inflammatory markers of mice subjected to food 

lipids in the order to contribute to a better knowledge about the damage of the atherosclerosis. 

Female mice received the following diets: standard diet, the same chow supplemented with fat 

(soy oil), and the same high-fat diet supplemented with 1.00% of cholesterol (w/w). Serum 

lipids, CRP and MDA showed significant differences between experimental and control 

groups (p < 0.05). Morphological analyses of liver from animals on both modified diets 

presented numerous mitochondria, several lipid droplets and lipid inside the hepatic 

capillaries. Endothelial alterations in ascendant aorta from mice on both hyperlipidaemic 

diets, such as infolding, corrugation, vesicular Golgi and vacuoles. Food lipids promote 

endothelial pathogenesis but supplemented cholesterol diet was more hepatotoxic. 

 

PRACTICAL APPLICATIONS 

 

The intake of food lipids is related to the development of cardiovascular disease and 

steatohepatitis. However, the association between disease states and type of fat consumed is 

still controversial. Thus, further studies are needed to get to know the possible risk factors and 

their association. 

 

KEYWORDS : Hepatic steatosis, Endothelial cells, Food lipids, Ultrastructure, 

Inflammatory markers 
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1. INTRODUCTION 

 

 The consumption of food lipids is associated with inflammatory response   and 

coronary heart disease in the population human (1). The endothelium is not an inert, single-

cell lining covering the internal surface of blood vessels, but in fact plays a crucial role in 

regulating vascular tone and structure. A healthy endothelium inhibits platelet and leukocyte 

adhesion to the vascular surface and maintains a balance of profibrinolytic and prothrombotic 

activity (2). The advanced understanding of the pathobiology of atherosclerosis suggests that 

dyslipidemia, hypertension, diabetes, and smoking are associated with endothelial 

dysfunction, leading to a proinflammatory and prothrombotic predisposition (3). 

It is well established that saturated fatty acids (SFAs) increase blood cholesterol and 

the risk for atherosclerotic and thrombotic events (4, 5). This fact leads to the replacement of 

SFAs with polyunsaturated fatty acids (PUFAs) in the diet. In contrast to SFAs, PUFAs 

exhibited blood cholesterol-lowering effects, but their increased susceptibility to lipid 

peroxidation created a major drawback [6]. n-6 PUFAs comprise linoleic acid (LA), dihomo-

γ-linolenic acid (dihomo-GLA) and arachidonic acid (AA), each with different patterns of 

cardiovascular effects. LA is the most abundant n-6 PUFAs in the human diet and its major 

sources are vegetable oils (7). 

Western diet are rich in omega-6 fatty acids, and large quantities eicosanoid metabolic 

products, specifically prostaglandins, tromboxanes, leukotrienes, hydroxy fatty acids  and 

lipoxins are formed (8). These eicosanoids are biologically active in very small quantities and, 

if they are formed in large amounts, they contribute to the formation of thrombus and 

atheromas, to inflammatory disorders, and to proliferation of cells. Thus, a diet rich in omega-

6 fatty acids increases in blood viscosity, vasospasm, and vasoconstriction and decreases in 

bleeding time, shifting the physiological state of the endothelium to one that is prothrombotic 

and proaggregatory (9). 

It is still unclear whether certain diets are more likely to produce 

hypercholesterolemia, steatohepatitis and increased risk of atherosclerosis (10). According 
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to the “two hits hypothesis”, the hypercholesterolemia and/or cholesterol-rich diets may 

initiate the first phase of the deposition fat in the liver, followed by a further fat deposition 

and leukocyte infiltrated (11). The association between these alterations and the 

development of the atherosclerosis is still a matter of controversy, since the associated 

process in the aorta is unknown (10). 

The present work describes the effects of hypelipidaemic diets rich in omega-6 fatty 

acids and cholesterol on mouse aortic endothelium and hepatocytes ultrastructure and 

plasma cardiovascular risk marker in the order to contribute to a better knowledge about 

associated atherosclerosis risk factors. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

 

2.1 Animals and diet 

 

All procedures were carried out according to ethical guidelines (P.0397-07/CEUA-

FIOCRUZ). Thirty female Swiss mice with 30 days old and weighting approximately 22 g 

were used in all experiments. Mice were examined for health status and acclimated to the 

laboratory environment at 25 ˚C and 12 h light: 12 h dark photoperiod. The animals were 

distributed in three groups with ten animals each and housed in metal cages with free access 

to food and water. The control group received the standard laboratory diet (group 1) with 22% 

(w/w) of protein and 4% (w/w) of fat, corresponding to 370kcal/100g. The experimental diets 

(groups 2 and 3) were made from the standard diet plus soy oil and casein containing 26.8% 

protein (w/w) and 20.82% (w/w) lipids, providing a total of 461.78 kcal/100g. The diet 

offered to the group 3 was also supplemented with 1.00% of cholesterol (w/w). The 

distribution of the total energy of the control diet was 23.78%, 9.73% and 66.49% of the 

calories provided by proteins, lipids and carbohydrates respectively. For the experimental 

diets to the caloric nutrient distribution was 23.3%, 36.17% , 40.6% for protein, lipids and 
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carbohydrates, respectively. The diets were prepared based on recommendations of the 

American Institute of Nutrition (12).  

Body weights were recorded every week. After four weeks of exposure to 

hyperlipidaemic diets, experimental and control animals were anesthetized before the blood 

collection by cardiac puncture without anticoagulant. Serum was separated and stored at –

20oC until required for biochemical analyses. Abdominal fat and liver were collected for 

posterior weighting. Liver and ascendant aorta were quickly dissected and processed for 

electron transmission microscopy. 

 

2.2 Biochemical determinations  

 

Biochemical determination of alanine aminotransferase (ALT), aspartate 

aminotransferase (AST), alkaline phosphatase (AF), γ-glutamyl transpeptidase (GGT), 

albumin, total cholesterol, high density lipoprotein (HDL), low density lipoprotein (LDL) and 

highly sensitive immuno-turbidimetric assay for C-reactive protein (CRP) were measured 

photometrically (Hitachi 912, Roche, Mannheim, Germany). Thiobarbituric acid reactive 

substances (TBARs) measured as malondialdehydes (MDAs) were determined by 

spectrophotometrically (530 nm) as previously described  (13). 

 

2.3 Electron transmission microscopy 

 

The samples were fixed overnight in a solution containing 2.5% glutaraldehyde and 

4% formaldehyde in 0.1 M cacodylated buffer.  After fixation, the samples were washed twice 

in the same buffer, and then they were post-fixed in a solution containing 1% osmium 

tetroxide, 2 mM CaCl2 and 0.8% potassium ferricyanide in 0.1 M cacodylate buffer, pH 7.2, 

dehydrated in acetone, and embedded in Epon 812 resin (Sigma Company, St Louis, MO). 

Polymerization was done at 60 ºC for two days. Ultrathin sections were collected on 300-
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mesh copper grids, counterstained with uranyl acetate and lead citrate, and examined with a 

ZEISS EM 109 transmission electron microscope.   

  

2.4 Statistics analysis 

 

The inclination of linear regression obtained from the three treatments was compared 

with t-test, in which weight and time parameters were ln transformed. 

Biochemical dosages were analyzed with one-way ANOVA or Kruskal-wallis test, 

when datas variance were heterocedastics, followed by post-Hoc Tukey or Dunn tests using 

BioEstat (v.3.0) (14). TBARs-MDAs values were compared by Chi-square test. 

 

 

3. RESULTS 

 

The effects of food lipids on serum biochemical parameters, body and liver weight and 

total visceral fat in female mice 

 

Blood tests of lipid profile revealed a significant higher concentration of cholesterol in 

mice submitted a diet of soy oil plus cholesterol and the diet of soy oil were significantly 

higher than control either (F(2, 26)=27.567, p<0.0001, Tukey post hoc test). The three 

treatments were significant different for LDL too (Kruskal-Wallis/Dunn, p<0.05). The HDL 

concentrations were significant higher in soy oil and soy oil plus cholesterol treatments than 

control (F(2, 26)=20.114, p<0.0001). The concentration of CRP was significantly higher in the 

group of animals that received the diet plus cholesterol (F(2, 26)=4.1173, p=.02796, Tukey post 

hoc test).), but no difference between the control and soy oil. The lipid peroxidation indicated 

by the concentration of serum MDA was significantly higher in both experimental diet groups 

(α = 0.05) compared with the group that received the standard diet (Table 1). 
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No significant difference was observed between experimental groups for the blood 

concentration of liver enzymes AST, ALT, GGT and AP and albumin when compared with 

the standard diet group. The same result was observed for the weight of the animal, the liver 

and visceral fat (p > 0.05) (Table 1). 

 

Electronic microscopy  

 

Ultrastructural analyses of hepatic cells from mice on standard diet showed cytoplasm rich 

in rough endoplasmic reticulum and mitochondria. Nucleus presenting abundant 

euchromatin, and one or two nucleolus. Some microvilli were also observed in the Disse 

space, and hepatic vessels showed characteristic morphological pattern (Figs. 1 A-B). 

The hepatic cells from mice on the hyperlipidaemic diet (group 2) presented numerous 

mitochondria and several lipid droplets scattered in the cytoplasm (Fig. 1C). Lipid 

accumulation was also observed inside the hepatic capillaries (Fig. 1D). All these 

alterations were more severe in liver from the animals on hyperlipidaemic diet 

supplemented with 1.00% of cholesterol (group 3) (Figs. 1 E-F).   

Ultrastructure of ascendant aorta from mice on standard laboratory diet showed the 

intimae with regular endothelial cells and an electronlucent elastic lamina (Fig. 2A). The 

ascendant aorta from mice on hyperlipidaemic diet (group 2) had endothelial cells with 

pathomorphological changes, such as infolding, cytoplasm plenty of vesicular Golgi and 

vacuoles (Fig. 2B). Frequently, platelets were observed on the surface of endothelial cells 

(Fig. 2C). In some samples, desquamation of endothelial cells was noted (Fig. 2D). 

Similar alterations were observed in the endothelial cells in the ascendant aorta from 

animals on hyperlipidaemic diet supplemented with 1.00% of cholesterol (group 3) (Figs. 

2E-F).  



50 
 

 4. DISCUSSION 

 

 The results presented here showed significant differences between the experimental 

and control groups for serum total cholesterol, HDL and LDL. In addition, the lipid 

peroxidation indicated by the concentration of serum MDA was significantly higher in both 

experimental groups compared with the group that received the standard diet. However, only 

the group that received a hyperlipidaemic diet supplemented with cholesterol, showed 

significantly higher CRP levels, which is an important marker of the inflammatory response.  

Hepatic tissue and the endothelium of the ascending aorta of mice exposed to hyperlipidaemic 

diets showed important ultrastructural changes. Hepatocytes showed characteristically fat 

infiltration and the endothelium of the ascending aorta presented impressive damage as 

vacuoles and degenerated mitochondria inside endothelial cells, infoldings, cellular 

corrugation and platelet adhesion.  

The results obtained in the present work confirm and extend those obtained by Targher 

et al., (15) that studied the relations between carotid artery wall thickness and liver damage in 

patients with Nonalcoholic Fatty Liver Disease (NAFLD). These authors demonstrated that 

the severity of hepatic injury is strongly associated with early carotid atherosclerosis, 

independent of classical risk factors, insulin resistance, and the presence of metabolic 

syndrome.  

The lipid profiles of serum total cholesterol, LDL and HDL were significantly higher 

in animals that received hyperlipidaemic diets. However, no significant difference was 

observed between experimental groups in relation for the weight of the animal, the liver and 

visceral fat. Targher et al. (16) found an increase of plasma biomarkers of inflammation and 

endothelial dysfunction in individuals with NAFLD, which was largely mediated by 

abdominal visceral fat accumulation. Our findings, however, are in agreement to studies 
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developed by Gauthier et al. (17), which suggest that the development of non-alcoholic 

hepatic steatosis is more linked to dietary fat ingestion than to body weight gain.  

There was no significant difference between the hyperlipidaemic groups for the 

markers of hepatocellular injury, for the synthetic function of the liver as in the deposition of 

body fat and visceral. These results are in accordance to previous studies which demonstrated 

that hepatic enzymes can fluctuate over the time and could be in normal levels, regardless of 

the steatosis, when a single measurement is used (18, 19).  

A possible atherogenic mechanism linking NAFLD and atherosclerosis is represented 

by increased oxidative stress and subclinical inflammation, which are considered as causal 

factors in the progression from steatosis to advanced forms of NAFLD (18, 19, 20). 

Plasmatic levels of MDA, a marker of lipid peroxidation, were significantly increased 

in mice submitted to both hyperlipidaemic diets. This finding implies in increased oxidative 

stress that has been involved in vascular endothelial disorders predisposing to atherosclerosis, 

hypertension and thrombosis (21). Similarly, Bayindir et al. (7), using a n-6 polyunsaturated 

fatty acids experimental model, showed that this diet although effective in lipid lowering, it 

increased oxidant stress as evidenced by increased MDAs and induced endothelial damage. 

The aldehyde products of lipid peroxidation, 4-hydroxynonenal and malondialdehyde (MDA), 

are capable of activating hepatic stellate cells (22, 23), which are responsible for the 

cytokeratin cross-linking to form Mallory bodies (24) and stimulate neutrophil chemotaxis. 

Besides, MDA may also contribute to the expression of several proinflammation cytokines 

and adhesion molecules such as tumor necrosis factor-alpha (TNF-α), interleukin 8 and E-

selectin (25). 

High levels of CRP were significantly higher in the group that received a 

supplementation with cholesterol indicated more hepatotoxicity. Endothelial cells are part of a 

complex system that regulates vasodilation and vasoconstriction, growth of vascular smooth 
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muscle cells, maintaining a proper blood supply to tissue and regulating inflammation and 

hemostasis (26). In endothelial dysfunctions, increases levels of CRP can induce the 

expression of the adhesion molecules such as intercellular cell adhesion molecule 1 (ICAM-

1), vascular cell adhesion molecule (VCAM) and E-selectin, in human endothelial cells (27). 

The present data contribute to understanding the role of cholesterol in the early pathogenesis 

of the endothelial dysfunction. 

Linoleic acid (LA) is the most abundant n-6 PUFAs in the human diet and its major 

sources are vegetable oils (7). The metabolic products of LA are large quantities eicosanoids, 

specifically prostaglandins, tromboxanes, leukotrienes, hydroxy fatty acids and lipoxins (8). 

Large amounts of eicosanoids, contribute to the formation of thrombus and atheromas; to 

allergic and inflammatory disorders, and to proliferation of cells (9).   

Important indicators of the initial inflammatory process as several vacuoles and 

degenerated mitochondria inside the endothelial cells, infoldings, corrugation and platelets 

attached to endothelial surface were observed in both groups submitted to hyperlipidaemic 

diets rich in LA. These results indicated a role of polyunsatured fatty acids in the endothelial 

pathogenesis, even in the absence of significant levels of CRP, a classical cardiovascular risk 

inflammatory marker. Therefore, clinical investigations in which no alterations of CRP levels 

are detected; it can not discard possible endothelial dysfunctions.  
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Table 1  The effects of hyperlipidaemic diets on serum biochemical parameters, body and 

liver weight and total visceral fat in female mice 

Parameter  Group 1 Group 2  Group 3 

TC (mg/dL) 83.35±13.01a 112.55±14.84b 129.30±15.32c 

LDL  (mg/dL) 8.01±3.63 a 14.88±2.86 b  39.45±7.83 c 

HDL (mg/dL) 66.38±12.84 a 95.81±12.32 b  100.28±12.91 b  

CRP (mg/dL) 0.022±0.015 a  0.017±0.009 a  0.036±0.019 b  

MDA (nmol/L) 10.579 20.824* 20.133* 

AST (IU/L) 79.85±14.41 83.53±19.92 119.76±57.87 

ALT (IU/L) 36.23±8.11 33.51±6.75 36.8±10.28 

AF (IU/L) 140.39±30.72 119.89±30.30 111.00±16.62 

GGT (IU/L) 0.93±1.59 1.51±2.44 1.71±2.49 

ALB (g/dL) 3.57±0.22 3.62±0.19 3.56±0.22 

Initial body weight (g) 22.97±2.23 23.14±2.28 23.25±1.90 

Final body weight (g) 38.34±3.04 42.05±5.50 36.28±3.40 

Total visceral fat (g) 1.32±0.47 1.89±0.86 1.23±0.61 

Liver weight (g) 1.75±0.14 1.97±0.33 1.82±0.42 

Group 1 – control fed with standard laboratory diet; Group 2 – hyperlipidaemic diet which 

animals were fed with the same chow supplemented with fat (soy oil); Group 3 – 

hyperlipidaemic diet supplemented with 1.00% of cholesterol (w/w). Data are reporter as the 

means ± SD of n = 10 mice per group. Dosage of MDA serum was pooled from six mice from 

each group and the analysis were determined in duplicate. Those with different letters are 

significantly different by Tukey or Dunn tests, p < 0.05. MDA = Significant difference by 

Chi-square test (α = 0.05). Values were determined in serum samples from no fasting animals. 

TC, total cholesterol; TG, triglycerides; LDL, low density lipoprotein; HDL, high density 

lipoprotein; CRP, C-reactive protein; MDA, malondialdehydes; ALT, alanine 

aminotransferase; AST, aspartate aminotransferase; AF, alkaline phosphatase;  GGT, γ-

glutamyl transpeptidase; ALB, albumin. 
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Legend to figures: 

 

Figure 1. (1 A) Ultrastructural analyses of hepatic cells from mice on standard diet 

showing cytoplasm rich in rough endoplasmic reticulum (asterisk) and mitochondria (m). 

Nucleus presenting abundant euchromatin (arrowheads), with one or two nucleolus (Nu). 

Some microvilli were also observed in the Disse space (open arrow). (1 B) Hepatic vessels 

showing characteristic morphological pattern. The hepatic cells from mice on 

hyperlipidaemic diet presented numerous of mitochondria (m) and several lipid droplets 

scattered in the cytoplasm (L). (1 C) Lipid accumulation was also observed inside the 

hepatic capillaries (arrows) (1D). (1 E-F) All these alterations were more severe in liver 

from the animals on the hyperlipidaemic diet supplemented with cholesterol. V: vessel. 

Bars, 1 µm. 

 

Figure 2. (2 A) Ultrastructure of ascendant aorta from mice on standard laboratory chow 

showed the intimae with regular endothelial cells (E) and an electronlucent elastic lamina 

(EL). (2 B-C) The ascendant aorta from mice on hyperlipidaemic diet had endothelial cells 

showing pathomorphological changes, such as infoldings (arrow), cytoplasm plenty of 

vesicular Golgi (arrowheads), degenerated mitochondria (m) and vacuoles (v). Frequently, 

platelets were observed on the surface of endothelial cells (P). (2 D) In some samples, 

desquamation of endothelial cells (E) was noted (open arrow). (2 E-F) Similar alterations 

were observed in the endothelial cells in the ascendant aorta from animals on the high-fat 

diet supplemented with cholesterol. Bars, 1 µm. 
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CONCLUSÕES 

 

 

• Lipídeos alimentares, colesterol e ômega-6, promovem patogênese endotelial, 

esteatose, dislipidemia, peroxidação lipídica e inflamação em matrizes. 

 

• Dieta rica em ômega-6 causa aumento do colesterol sérico em matrizes 

hipercolesterolêmicas. 

 
• Prole de matrizes hipercolesterolêmicas alimentadas com dieta rica em ômega-

6 apresenta diminuição de HDL e aumento de MCP-1 circulante. No entanto, a 

prole de matrizes alimentadas com dieta rica em ômega-9 apresenta diminuição 

de TG e aumento de LDL. 

 
 

• Prole de matrizes alimentadas com dieta rica em ômega-6 apresenta alterações 

hepáticas tais como esteatose, infiltrado leucocitário, presença de 

miofibroblastos e elevada expressão de MCP-1. Estas alterações não foram 

observadas na prole de matrizes alimentadas com dieta rica em ômega-9. 

 
• Prole de matrizes hipercolesterolêmicas alimentadas com dieta rica em ômega-

6 mostrou aumento da expressão de VCAM-1 e MCP-1 no endotélio aórtico. 

Além disso, estes animais apresentaram modificações morfológicas endoteliais 

como lâmina elástica descontínua, desprendimento de células endoteliais e 

presença de mitocôndrias degeneradas. Tais alterações não observadas na prole 

de matrizes alimentadas com dieta rica em ômega-9.  
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