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O início do período pós-natal é importante para o desenvolvimento do metabolismo 

lipídico hepático, e alterações no conteúdo de lipídios da dieta materna afetam a 

atividade enzimática, o padrão de ácidos graxos e a expressão de genes relacionados 

ao metabolismo desses lipídios nos filhotes. O objetivo deste estudo foi investigar 

efeitos imediatos e em longo prazo de uma dieta deficiente em ácidos graxos 

essenciais (EFAD), no início do pós-natal sobre os lipídios plasmáticos e hepáticos, 

lipoproteínas e expressão de RNAm hepático. No estudo foram utilizados 

camundongos, recebidos aos 9 dias de gestação, mantidos com água e alimentação ad 

libitum. No 16º dia de gestação, os animais foram divididos em dois grupos, na qual um 

recebeu uma dieta EFAD e o outro uma dieta controle. Esta alimentação foi mantida 

até a 3ª semana pós-parto, quando um macho de cada ninhada foi escolhido 

aleatoriamente e sacrificado, sendo realizada coleta sanguínea, pesagem corporal e do 

fígado e coleta do mesmo. Os demais filhotes foram desmamados e passaram a 

receber uma dieta padrão (STD). Na 15ª semana de idade, os camundongos foram 

novamente divididos: metade seguiu com a dieta STD e a outra metade passou a 

receber uma dieta de alta gordura (HFD). Assim, 4 grupos foram formados: STD/EFAD, 
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HFD/EFAD, STD/CONTROLE e HFD/CONTROLE, sendo mantidos até 25 semanas de 

idade, quando os animais foram sacrificados e realizados os mesmos procedimentos 

descritos acima. As análises realizadas foram: histologia de lipídios hepáticos, análise 

da composição de ácidos graxos de fosfolipídios, perfil de lipoproteínas, colesterol, 

triglicerídeos e sua distribuição e extração de RNAm para os genes: PPARa, PPARd, 

PPARg e PGC1a, SREBP1a, SREBP1c, SRBP2 e Acat2, Scd1, Scd2, Fasn, Fads1, 

Fads2, Cpt1a, Fabp1 e Fabp4. O peso corporal e do fígado dos filhotes de mães EFAD 

durante a 3ª semana de vida foi inferior, quando comparado ao controle. O conteúdo de 

triacilglicerol (TAG) hepático foi menor nos filhotes EFAD com 3 semanas de idade, 

enquanto que a quantidade hepática de colesterol e ésteres de colesterol foram 

significativamente maiores no grupo EFAD, em relação ao grupo controle. A expressão 

de Fabp1 e Fabp4 foi menor no grupo EFAD de três semanas de idade, assim como a 

expressão de Acat2 e SREBP1, enquanto que as expressões de Scd1 e Scd2, PGC1 e 

PPARg foram maiores, ao serem comparadas ao grupo controle. Na vida adulta, a 

expressão de PPARg foi inferior no grupo EFAD, em relação ao controle. Assim, 

conclui-se que a deficiência de ácidos graxos essenciais no pós-natal recente resultou 

em alterações dos lipídios hepáticos e expressão de RNAm, sendo que as alterações 

de curto prazo sugerem um maior acúmulo de colesterol, porém os efeitos em longo 

prazo sugerem proteção contra esteatose hepática induzida pela dieta e 

hipercolesterolemia. 
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