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RESUMO
Neste estudo objetivamos descrever os efeitos da administração crônica de frutose sobre parâmetros
gestacionais, crescimento e desenvolvimento, bioquímicos e estresse oxidativo de ratas Wistar. Tratase de um experimento onde foram utilizadas duas gerações de ratas (Rattus norvegicus) da linhagem
Wistar prenhas, provenientes do Biotério da URI distribuídas nos grupos controle (6 animais) e tratado
(24 animais). Após a constatação da prenhes os animais foram separados em grupos, tratados com
ração contendo frutose nas concentrações (65,40,30 e 20%) da ração diária contendo frutose e as do
grupo controle recebeu ração normal. Os resultados mostraram alterações no peso ao desmame da
primeira geração, no número e no peso dos fetos da segunda geração, comparados aos controles. Testes
bioquímicos mostraram alterações estatisticamente significativas na ureia, creatinina, colesterol total,
triglicerídeos e glicemia. A enzima Aspartato Amino Transferase (AST) e Alanina Amino Trasnferase
(ALT) mostraram alterações para os grupos 65 e 20%. No tecido hepático a concentrações do ácido
tiobarbitúrico (TABRS) mostrou alterações para os grupos 40 e 20%; sulfidrilas paro o grupo 20%;
atividade da Glutationa Oxidada (GSH) para os grupos 40 e 30% e Catalase (CAT) para o grupo 30%.
Os mesmos marcadores mostraram alterações para TBARS e sulfidrilas para o grupo 20%; GSH para
o gruo 30%; Superóxido Dismutase (SOD) para o grupo 65% e CAT nos grupos 30 e 20%, no tecido
renal, comparados ao grupo controle. Os dados são consistentes e evidenciam o envolvimento da
frutose na redução da fecundidade, na gênese de distúrbios do metabolismo lipídico, glicêmico, da
função hepática, renal e indução do estresse oxidativo. O estudo aponta para a vulnerabilidade do
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período gestacional relativo a ingestão de dietas ricas em frutose e a redução do consumo seria
promissora para a prevenção do baixo peso ao nascer, dos distúrbios devidas ao metabolismo hepático,
renal, lipídico, glicêmico e de estresse oxidativo.
Palavras-chave: Frutose, estresse oxidativo, metabolismo.
ABSTRACT
In this study we aimed to describe the effects of chronic administration of fructose on gestational,
growth and development, biochemical and oxidative stress parameters of Wistar rats. This is an
experiment in which two generations of pregnant Wistar rats (Rattus norvegicus) from the URI
bioterium were distributed in control (6 animals) and treated (24 animals) groups. After the pregnancy
was confirmed, the animals were separated in groups, treated with fructose-containing feed in
concentrations (65, 40, 30 and 20%) of the daily ration containing fructose and the control group
received normal feed. The results showed changes in weaning weight of the first generation, number
and weight of fetuses of the second generation compared to the controls. Biochemical tests showed
statistically significant changes in urea, creatinine, total cholesterol, triglycerides, and blood glucose.
The enzyme Aspartate Amino Transferase (AST) and Alanine Amino Trasnferase (ALT) showed
changes for the 65 and 20% groups. In the liver tissue the Thiobarbituric Acid Concentrations (TABRS)
showed changes for the 40 and 20% groups; sulfhydryls for the 20% group; Glutathione Oxidase (GSH)
activity for the 40 and 30% groups, and Catalase (CAT) for the 30% group. The same markers showed
changes for TBARS and sulfhydryls for the 20% group; GSH for the 30% group; Superoxide
Dismutase (SOD) for the 65% group and CAT in the 30 and 20% groups, in renal tissue, compared to
the control group. The data are consistent and highlight the involvement of fructose in reducing fertility,
in the genesis of disorders of lipid and glucose metabolism, liver and kidney function, and in induction
of oxidative stress. The study points to the vulnerability of the gestational period relative to the intake
of f rutose-rich diets and reduced consumption would be promising for prevention of low birth weight,
liver, kidney, lipid, glucose metabolism, and oxidative stress disorders.
Keywords: Fructose, oxidative stress, metabolism.

1 INTRODUÇÃO
A frutose é constituinte do dissacarídeo sacarose, encontrada em determinados alimentos ou como
ingrediente natural em alimentos industrializados. Estruturalmente, na natureza este carboidrato pode ser
encontrado como trissacarídeo, tetrassacarídeo, como a rafinose (trissacarídeo) e a estaquiose
(tetrassacarídeo) (BROOKS et al., 2010). Estas variantes químicas estruturais são comumente encontradas
em alimentos como soja, lentilha, ervilha e feijão. Este carboidrato também é encontrado em outras
leguminosas como a cebola, chicória e aspargos. Neste caso são descritos como frutanos ou inulina (Smith
et al., 2005) e para a digestão completa necessitam a ação de bactérias comensais presentes no intestino
grosso (KOAY et al., 2014).
Outro mecanismo envolvido na síntese de frutose está relacionado ao metabolismo da sacarose no
intestino delgado, necessitando, neste caso, a ação da sacarase (SMITH et al., 2005). Este processo
bioquímico quebra a sacarose (dissacarídeo) em dois monossacarídeos (glicose e frutose), necessitando ser
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absorvida pelo transportador independente de glicose 5 (GLUT 5). No enterócito, a frutose se difunde nos
vasos sanguíneos através de um transporte mediado por GLUT2 no polo basolateral do enterócito
(DOUARD; FERRARIS, 2008). No enterócito, parte da frutose é convertido em lactato e liberada na
circulação do sistema porta (BIZEAU; PAGLISSOTTI, 2005.
Nos hepatócitos, a frutose é fosforilada em uma reação mediada pela enzima frutoquinase,
necessitando da ação ou mediação da enzima hexoquinase, gerando a frutose-1-fosfato. Essa é clivada em
duas trioses, gliceraldeído-3-fosfato e dihidroxiacetona, necessitando, para esta reação química a ação da
enzima aldolase B (PINTO et al., 2018). Estes carboidratos (trioses) podem ser utilizados de diferentes
formas e por este motivo podem seguir rotas metabólicas distintas: Se a utilização for pela via glicolítica é
fosforilada a glicose-6-fosfato, fornecem piruvato e trifosfato de adenosina (ATP); se forem submetidos à
ação química podem ser reduzidas a glicerol, fosfolipídios e outros lipídios; havendo processo de
condensação formam a frutose-1,6 difosfato e, por este processo, como resultado final, sintetizar glicose ou
glicogênio (HALLFRISCH, 1990). A utilização pelas células não depende da ação da insulina, mas o seu
metabolismo necessita da ação das enzimas frutoquinase, aldolase tipo B e tioquinase (HERS, 1952).
Como resultado do consumo excessivo de frutose o processo metabólico leva a formação de elevadas
quantidades de acetil-CoA, o que desencadeia aumento na síntese de ácidos graxos e na acumulação de
gorduras no tecido adiposo (BONAFE et al., 2018). Na circulação sanguínea podem ser detectados através
de exames bioquímicos ácidos graxos como a lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL), triglicerídeos
(TG), lactato e glicose (LÊ; TAPPY, 2010).
Este carboidrato é uma espécie de açúcar utilizado frequentemente na culinária como adoçante. Em
determinado momento este produto já foi recomendado inclusive para diabéticos por não haver a necessidade
da ação da insulina para o seu aproveitamento nutricional. Frutosemia é caracterizada por aumento
importante das concentrações de frutose em tecidos e fluidos biológicos após a ingestão ou administração de
frutose (STEPHAN et al., 2001). Em consequência da sua empregabilidade e custo, seu consumo tem
aumentado vertiginosamente, acompanhando o drástico aumento da industrialização (WHITE, 2008), e por
suas características este carboidrato, encontrou amplo espaço para o seu emprego em muitos alimentos e
bebidas industrializadas, dos quais os adolescentes e adultos jovens são os maiores consumidores, podendo
induzir, dependendo do volume ingerido, a alterações do metabolismo, como o aumento de triglicérides,
colesterol, resistência insulínica, e esteatose hepática. (GAINO & SILVA, 2011).
Estudos em animais e seres humanos vem demonstrando alterações do perfil lipídico com aumento
de triglicerídeos, hipertensão arterial sistêmica e estresse oxidativo após a ingestão de dieta contendo frutose,
aumento da síntese de gordura pela maior síntese hepática de glicerol e ácidos graxos (TAIN et al, 2018). O
aumento da atividade das enzimas lipogênicas no fígado e como consequência a maior síntese de lipídios,
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gera níveis elevados de lipídios totais na circulação e de lipoproteínas de muito baixa densidade
(BARREIROS, BOSSOLAN & TRINDADE, 2005).
A ingestão de nutrientes com altas taxas calóricas em seres humanos manifestam-se na forma do
aumento da massa corporal e nos distúrbios metabólicos marcadamente implicados no desenvolvimento das
doenças do aparelho cardiocirculatório, possivelmente decorrentes do aumento da pressão arterial sistêmica,
do metabolismo lipídico e glicêmico (MAMIKUTTY et al., 2014). Esta tendência que pode ser denominada
comprtamento alimentar vêm acompanhando os processos de industrialização e urbanização, possivelmente
fazendo parte da globalização. Este é um panorama global e que parece estar bem estabelecido. Contudo,
com a ingestão de produtos industrializados, a estimativa do real quantitativo ingerido para gerar alterações
metabólicas e estas determinarem distúrbios em órgãos, aparelhos e sistemas ainda permanece desconhecido.
Em consequência da ingestão excessiva de frutose e seus efeitos danosos a funções orgânicos,
possivelmente, estes possam determinar distúrbios no sistema oxidante-antioxidente, conhecido como
estresse oxidativo. Estresse oxidativo é um distúrbio no balanço entre substâncias pró-oxidantes e
antioxidantes, gerando assim, dano oxidativo em biomoléculas e posteriormente afetando células e tecidos
gerando déficit ou perda da função de tecidos ou órgãos (Halliwell & Whiteman, 2004). A síntese de espécies
reativas de oxigênio (ERO) e nitrogênio (ERN) são parte integrante do metabolismo bem como necessárias
para funções como a fagocitose (Peña-Oyarzun et al., 2018).
As ERO e ERN ocorrem tanto em processos fisiológicos quanto patológicos do organismo.
Fisiologicamente essas espécies reativas apresentam diversas funções. Assim, um aumento na formação de
radicais livres pode ser benéfico, como é ocaso da liberação de espécies tóxicas oxidantes pelos neutrófilos,
que podem atuar na defesa do hospedeiro contra uma infecção (LOPES et al., 2014). Participam ainda de
processos de sinalização celular e também estão envolvidos na síntese e regulação de algumas proteínas
(Halliwell e Gutteridge, 2007).
A maioria dos estudos envolvendo a frutose objetivaram elucidar questão relacionadas a Erros Inatos
do Metabolismo. Quando relacionados a ingestão ou administração deste carboidrato foram direcionados
para estimar aspectos da síndrome metabólica, obesidade, diabetes mellitus, resistência a insulina e doenças
atribuidas ao metabolismo Bermejo-Millo et al, 2018). Outros estudos correlacionaram a ingestão de frutose
com comprometimento da cognição, esteatose hepática, distúrbios na função redox e obesidade Yamazaki et
al, 2018). Contudo, estes estudos abordam os efeitos da frutose, em sua maioria, por curtos espaços de tempo.
Entretanto, as repercussões destes padrões dietéticos no crescimento e desenvolvimento e subsequentemente
na gestação ainda carecem de estudos.
Muito embora sejam encontrados muitos estudos demonstrado os efeito sistêmicos e prejudiciais do
consumo excessivo de frutose, existem poucas pesquisas mostrando seus efeitos sobre parâmetros
gestacionais. Seguindo este reciocínio, objetivo do presente trabalho foi evidenciar possíveis alterações em
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parâmetros gestacionais, distúrbios do metabolismo hepático, dano renal e estresse oxidativo induzidos pela
ingestão crônica de dieta rica em frutose em matrizes prenhas de ratas Wistar.

2 MÉTODOS
Trata-se de um experimento onde, inicialmente, foram utilizadas 30 ratas (Rattus norvegicus) da
linhagem Wistar prenhas, provenientes do Biotério da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e
das Missões (URI), distribuídas nos grupos controle e tratado. O acondicionamento foi efetuado em gaiolaspadrão contendo dois animais por gaiola, mantidos em ciclos claro-escuro de 12 horas, à temperatura de
23±1°C, com exaustão, alimento e água em livre acesso.
Matrizes virgens foram acasaladas com machos da mesma espécie e as prenhes foram detectadas
pela coleta de material do canal vaginal através de esfregaço, disposto em lâminas e visualizado em
microscópio óptico. À visualização de espermatozoides foi considerado o 1º dia da gestação. A partir desta
data os animais foram separados em grupos tratados com ração contendo frutose nas concentrações (65, 40,
30 e 20%) da ração diária contendo frutose e as do grupo controle recebeu ração normal. Estes grupos de
animais, compondo a primeira geração, foram mantidos com este regime alimentar durante a gestação assim
como no período de lactação. Ao desmame foram identificadas 36 fêmeas provenientes da primeira geração.
Estas foram mantidas com a mesma dieta até completarem 60 dias de vida. Nesta fase, foi suspensa a dieta,
introduzido ração normal durante o período de acasalamento com machos da mesma espécie
(aproximadamente cinco dias). No momento da detecção da prenhes as matrizes foram separadas dos machos
e foi reintroduzida a dieta proposta para cada grupo descrito inicialmente, até o 19º dia de gestação. A
eutanásia ocorreu no 19º dia de gestação com administração de Zoletil 50mg/kg (IP) e após exssanguínação
por punção cardíaca. Neste momento foi coletado o sangue e estruturas maternas e fetais.
A determinação dos Níveis de Substâncias Reativas ao Ácido Tiobarbitúrico (TBA-RS) em
homogenatos de fígado e rim foi realizada de acordo com o método de Esterbauer e Cheeseman (1990). Para
a determinação de Sulfidrilas Totais foi utiizado o método descrito por Aksenov e Markesbery (2001). A
catalase (CAT) foi determinada a atividade desta enzima através do método de Aebi (1984). A atividade da
SOD foi medida em homogenatos de fígado e rim foi usando o ensaio desenvolvido por Bannisters; Calabrese
(1987). Atividade de SOD2 foi medida na presença de cianeto de sódio 5 mM para inibir Atividade de SOD1.
A atividade da peroxidase foi medida pelo monitoramento da na presença de redução da glutationa para
hidropeóxido de hidrogênio (H2O2), de de acordo com Salat et al. (2014). Todas as medições das amostras
foram normalizadas para o teor de proteína e avaliado pelo método de Bradford (atividades enzimáticas) ou
pelo método BCA (glutationa total).
A Frutose PA® foi adquirida da empresa Labsynth Produtos para Laboratório e o produto foi
disponibilizado aos animais sob a forma de biscoitos. As matrizes do grupo controle receberam ração padrão,
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estabelecido por Reeves (1993) e posteriormente recomendado pelo relatório do Instituto Americano de
Nutrição para Roedores de Laboratório (PHILIP et al., 2009).
A utilização dos animais seguiu a Diretriz Brasileira para o Cuidado e a Utilização de Animais para
Fins Científicos e Didáticos, aprovada por meio da Portaria do Conselho Nacional de Controle de
Experimentação Animal (CONCEA) nº 465 de 23 de junho de 2013 (BRASIL, 2013). O projeto foi aprovado
pela CEUA (Comissão de Ética no Uso de Animais - URI Erechim). Todos os esforços foram feitos para
minimizar o número de animais utilizados e seu sofrimento.
A análise bioquímica foi efetuada com Kits comerciais Labtest®. Para definir o estresse oxidativo
foram utilizados protocolos-padrão. Os resultados foram analisados utilizando o teste de análise de variância
de 1 via (One ANOVA) seguido do teste post hoc de Tukey de múltiplas comparações. Valores de p<0,05
foram considerados estatisticamente significativos.

3 RESULTADOS
Os dados inseridos abaixo referem-se a ingestão (crônica) 90 dias ou mais de frutose, onde foi avaliada
a influência deste carboidrato sobre a fecundidade, crescimento e desenvolvimento, função renal, hepática e
estresse oxidativo da segunda geração de ratas Wistar.
Inicialmente serão mostrados os resultados do peso ao desmame da primeira geração,
subsequentemente o peso inicial e final das matrizes da segunda geração, número e peso dos fetos ao 19º dia
de gestação da segunda geração. Ao final serão apresentados dados de testes bioquímicos da função renal e
hepática e análise de marcadores de estresse oxidativo destes órgãos.
Visto que se trata de um estudo onde os resultados expostos dizem respeito a segunda geração de
ratas Wistar, a figura (I-A) mostra o peso ao desmame da primeira geração, onde as progenitoras também
ingeriram a dieta proposta pelo protocolo no período gestacional. Nestas a média do peso ao desmame do
grupo controle foi 38,27±8,14; grupo 65% 20,03±1,46; grupo 40% 32,65±4,62; grupo 30% 33,57±2,61;
grupo 20% 39,03±3,08. Os resultados mostraram diferença estatisticamente significativa do grupo controle
vs 65% (p<0,001); 40%; (p<0,01) e 30% (p<0,05), comparado ao controle. Adicionalmente os dados
apontaram diferenças entre os grupos tratados, mostrando maior significância na comparação dos grupos 65
e 20% (p<0,001).
A prole de fêmeas oriundas da primeira geração foi mantida com o mesmo regime alimentar até
completar sessenta dias de vida. Nesta fase, a dieta foi suspensa no período do acasalamento
(aproximadamente cinco dias) e reiniciada após este período e mantida até o 19º dia da gestação. Nesta etapa,
os parâmetros maternos e fetais quanto a média do peso das matrizes (figura I-B) mostrou que o peso inicial
do grupo controle foi (220,25g±14,95) e peso final (269,34±24,54); grupo 65% (76,17g±16,13) e
(85,98±11,43); 40% (209,67g±11,78) e (260,11±17,01); 30% (216,97g±10,07) e (276,63g±26,11); 20%
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214,83g±15,12 e 279,15±26,10, peso inicial e final, respetivamente. A mesma figura mostra diferença
estatisticamente significativa do grupo controle vs 65% (p<0,001), no peso inicial e final e o mesmo resultado
entre os grupos.
Quanto ao número de fetos, mostrado na figura (I-C) para o grupo controle a média foi 9,33±4,72;
grupo 65% não houve prenhes tampouco gestação; grupo 40% 7,60±3,2; grupo 30% 9,88±3,64; grupo 20%
9,80±1,30. Os dados estatisticamente mais relevantes dizem respeito ao número de fetos do grupo controle
vs 65% (p<0,001); controle vs 40% (p<0,05), além de alterações entre os demais grupos (p<0,001).
No que diz respeito ao peso dos fetos, (figura I-D), a média para o grupo controle foi 1,51±0,29;
grupo 40% 0,93±0,20; grupo 30% 1,85±0,80; grupo 20% 1,81±0,79. A mesma figura mostra o baixo peso
do grupo 40% (p<0,01), comparado ao grupo controle.
Figura I – Efeitos sobre parâmetros materno-fetais da ingestão de frutose na segunda geração de ratas Wistar. (A) Peso ao desmame
da primeira geração; (B) peso inicial e peso final das matrizes da segunda geração. PIC= peso inicial e PFC= Peso final do grupo
controle; PI65%= Peso inicial do grupo tratado com frutose a 65%; PIF65%= Peso final do grupo 65%; PI40% Peso inicial do
grupo 40%; PF40% final do grupo 40%; PI30%= Peso inicial e PF 30%= Peso final do grupo 30%; PI20% peso inicial e PF20%
peso final do grupo 20%. (C) número de fetos: C= número de fetos do grupo controle; 65%= número de fetos do grupo 65%;
40%= número de fetos do grupo 40%; 30%= número de fetos do grupo 30%; 20%= número de fetos do grupo tratado com frutose
a 20%. (D) Peso dos fetos: C = peso dos fetos do grupo controle; 65%= peso dos fetos do grupo 65%; 40%= peso dos fetos do
grupo 40%; 30%= Peso dos fetos do grupo 30%; 20% = Peso dos fetos do grupo 20%. Parâmetros obtidos de ratas Wistar, em
grupos de seis animais com dieta normal para o grupo controle e os demais com dieta (65%; 40%; 30% e 20%) de frutose
adicionado à ração por 90 dias. Os dados representam média ± erro padrão e a significância estatística foi definida por *p<0,05,
**p<0,01, ***p<0,001, obtida por ANOVA de uma via com teste t para comparações múltiplas.

A função renal foi estimada através das taxas de ureia e creatinina (figura II-E, II-F). Os resultados
mostraram diferença estatisticamente significativa, nas taxas de ureia do grupo controle com o grupo 65%
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(p<0,001) e deste com os grupos 40, 30 e 20% (p<0,01). As taxas de creatinina mostraram alterações com
significância estatística do grupo controle vs 65, 40 e 30% (p<0,001) e C vs 20% (p<0,01). Por outro lado,
as taxas de colesterol total, apresentadas na figura II-G mostraram alterações expressivas (p<0,001) entre o
grupo controle vs 65%, controle vs 30% (p<0,05) e controle vs 20% (p<0,01). Adicionalmente este marcador
também mostrou alterações entre o grupo 65 e 40% (p<0,01).
As taxas de triglicerídeos (figura II-H) mostraram-se estatisticamente significativas do grupo
controle comparado com o grupo 40% (p<0,001) e deste com o grupo 65% (p<0,01).

Outra alteração

importante diz respeito as taxas de glicemia (figura II-I). Todos os grupos tratados com frutose mostraram
taxas aumentadas comparadas ao controle, não havendo significância estatística somente para o grupo 30%:
grupo controle vs 65% e 20% (p<0,001) e controle vs 40%(p<0,05). Adicionalmente, também há alteração
do 40 vs 20% (p<0,01).
A função hepática foi estimada através das enzimas AST e ALT (figura II-J e II-L), cujos resultados
mostraram, para ALT, significância estatística do grupo controle com 65 e 20% (p<0,001) e controle vs 30%
(p<0,05). A enzima ALT, mostrou alterações com a significância estatística definida na metodologia do
grupo controle vs 65% e 20% (p<0,001), controle vs 30% (p<0,05).

Figura II - Efeito da ingestão de frutose da segunda geração de ratas Wistar sobre marcadores da função renal, hepática,
metabolismo lipídico e glicêmico. A função renal foi estimada através das taxas de ureia e creatinina. Para o metabolismo lipídico
foram utilizadas as taxas de colesterol total e triglicerídeos. A função hepática foi estimada através das enzimas AST e ALT. (E)
Níveis séricos de ureia; (F) Níveis séricos de creatinina; (G) Níveis séricos de colesterol total; (H) níveis séricos de triglicerídeos;
(I) níveis séricos de glicemia; (J) níveis séricos de AST; (L) níveis séricos de ALT. Parâmetros obtidos de seis ratas Wistar, com
dieta normal para o grupo controle “C” e os demais com dieta (65%; 40%; 30% e 20%) de frutose adicionado à ração durante 90
dias. A significância estatística foi definida por *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, obtida por ANOVA de uma via com teste t para
comparações múltiplas.

No estudo atual, no tecido hepático, TBARS (figura III-M), mostrou alterações estatisticamente
significativas do grupo controle vs 40% (p<0,001) e controle vs 20% (p<0,05). Adicionalmente, os resultados
também mostraram alterações entre os grupos 65% vs 40% e 30% (p<0,001).
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A figura (III-N) mostra que o conteúdo de sulfidrilas apresentou resultados com relevância estatística
(p<0,05) entre o grupo controle vs 20%. Adicionalmente foram verificados resultados similares entre os
grupos que ingeriram frutose nas concentrações propostas pelo protocolo, (p<0,05) do grupo 65 vs 20% e 40
vs 20%, com a mesma significância estatística. Neste tecido a SOD não mostrou alterações compatíveis com
as definições para a análise estatística, quanto a sua significância (figura III-O). Por outro lado, a GSH
(figura III-P), mostrou alterações estatisticamente significativas do grupo controle vs 40% e 30% (p<0,01).
Também foi verificado alteração entre os grupos 30 e 20%. A catalase (figura III-Q), mostrou diferenças
estatisticamente significativas entre o grupo controle vs 30% (p<0,01), havendo também diferenças entre os
grupos 65% vs 30% e 40 vs 30% (p<0,01).
Figura III – Efeito da ingestão de frutose da segunda geração de ratas Wistar sobre marcadores TBARS, Sulfidrilas, GSH, SOD e
CAT, no tecido hepática. (M) TBARS; (N) Sulfidrilas; (O) GSH; (P) SOD; (Q) CAT. Parâmetros obtidos de seis animais por grupo
com dieta normal para o grupo controle “C” e os demais com dieta (65%; 40%; 30% e 20%) de frutose adicionado à ração durante
90 dias. A significância estatística foi definida por por *p<0,05, **p<0,01, ***p<0,001, obtida por ANOVA de uma via com teste
t para comparações múltiplas.

Pelo resultado dos testes visando elucidar aspectos do estresse oxidativo o tecido renal, mostraram
alterações menos expressivas comparadas ao tecido hepático. No entanto, TBARS, e sulfidrilas (figura IVR e IV-S), mostraram alterações estatisticamente significativas na comparação do grupo controle vs 20%
(p<0,05). Para GSH, (figura IV-T), as alterações com a significância estatística definidas na metodologia
foram evidenciadas entre o grupo controle vs 30% (p<0,01); SOD, (figura IV-U), do grupo controle vs 65%
(p<0,05) e CAT, (figura IV-V), do grupo controle vs 30% (p<0,01) e controle vs 20% (p<0,05).
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Figura IV – Efeito da ingestão de frutose da segunda geração de ratas Wistar sobre marcadores TBARS, Sulfidrilas, GSH, SOD e
CAT, no tecido renal. (R) TBARS; (S) Sulfidrilas; (T) GSH; (U) SOD; (V) CAT. Parâmetros obtidos de seis animais por grupo
com dieta normal para o grupo controle “C” e os demais com dieta (65%; 40%; 30% e 20%) de frutose adicionado à ração durante
90 dias. A significância estatística foi definida por por *p<0,05, **p<0,01, obtida por ANOVA de uma via com teste t para
comparações múltiplas.

4 DISCUSSÃO
No presente estudo, através dos dados apresentados ficou caracterizada a influência da frutose sobre
parâmetros do crescimento e desenvolvimento, gestacionais e fetais. O baixo peso encontrado ao desmame
da primeira geração de ratas Wistar nos grupos em que as concentrações de frutose foram mais elevadas e a
manutenção deste regime alimentar durante o crescimento e desenvolvimento não atenuou estas diferenças.
As condições de baixo peso ao desmame, mantido durante o crescimento e desenvolvimento repercutiram
no número e peso dos fetos da segunda geração, para os grupos onde a concentração de frutose foi mais
acentuada.
Tain et al., (2018) em estudo envolvendo a gestação de ratas com suplemento de 60% de frutose,
durante todo operíodo de gestação e lactação, concluiram que o consumo generalizado de dietas ricas em
frutose está relacionado epidemia de hipertensão arterial sistêmica e que esta, possivelmente possa estar
relacionada a distúrbios na função renal, podendo ter origem no início da vida por combinação de agressões
nutricionais pré-natais e pós-natais. Os autores também descrevem que as taxas de creatinina permaneceram
normais, para este grupo de animais.
As taxas de ureia, no estudo atual, foram expressivamente aumentadas para todos os grupos, com
destaque para o grupo 65% assim como para as taxas de creatinina, portanto diferentes dos resultados
descritos no estudo supra citado. Estes resutados associados podem indicar que a dieta proposta causou
comprometimento da função hepática bem como da função renal. Os distúrbios do ciclo da ureia são raros

828

Latin American Journal of Development, Curitiba, v. 3, n. 2, p. 819-838, mar./apr. 2021. ISSN 2674-9297

e, comumente, devidos ao metabolismo de resíduos de azoto a partir da decomposição de proteínas
(NASDDOGNE et al., 2005). Outra causa importante reside na deficiência parcial ou total da atividade das
enzimas no ciclo da ureia (síntese do carbamoyl-fosfato sintetase 1, ornitina transcarbamilase,
argininosuccinato sintetase, argininosuccinato liase, arginase ou do co-fator, N-acetilglutamato sintase
resultando em o acúmulo de amônia e outros metabólitos (TUCHMAN et al., 2008). Visto que não existem
mecanismos exclusivos para a eliminação da amônia, para a sua excreção é necessário a integridade do ciclo
da ureia (SUMMAR et al., 2008). Portanto, visto que claramente não havia deficiência enzimática que possa
justificar as altas taxas de ureia evidenciadas no estudo atual, estas podem ser atribuídas a lesão no tecido
hepático, interferindo no ciclo da ureia ou no mecanismo da excreção renal.
A ingestão da dieta nas concentrações propostas pelo protocolo ocasionaram distúrbio no
metabolismo lipídico, caracterizado pelas alterações do colesterol total e triglicerídeos. Os resultados
mostraram altas taxas de colesterol total para todos os grupos e menos acentuados para os triglicerídeos
(figuras II G e II-H). Lanaspa et al. (2012) descrevem que a molécula de frutose em particular não é
responsável pelo aumento das taxas de triglicerídeos, mas o aumento destes determina o acúmulo da gordura
no fígado ativando a lipogênese e bloqueando a oxidação da gordura. Um dos principais efeitos tóxicos da
frutose pode ser a diminuição da disponibilidade de fosfato inorgânico pelo acúmulo de frutose-1-fosfato,
inibindo a ação da enzima glicogênio fosforilase hepática (OBERHAENSLI et al., 1987). Bonafe et al. (2018)
referem que o resultado do consumo excessivo de frutose leva ao aumento da concentração de ácidos graxos
na circulação assim como depósito de gorduras no tecido adiposo; além da elevação das taxas de VLDL, TG,
glicemia e lactato na circulação (TAPPY; LÊ, 2006).
Outros efeitos devidos a ingestão de frutose foram publicados por Seong et al., (2019). No estudo os
pesquisadores descrevem que a ingestão materna de frutose em ratos aumentou a pressão arterial na primeira
e na segunda geração, comparados ao grupo controle, com aumentos máximos na renina sérica, angiotensina
II e aldosterona até a prole da terceira geração. Os resultados também mostraram aumento da expressão do
RNA mensageiro dos genes do sistema renina-angiotensina-aldosterona bem como a expressão de renina nos
rins na prole da primeira à terceira geração, com exceção do gene vasodilatador. Concluem os autores que a
ingestão materna de frutose induz a ativação multigeracional do sistema renina-angiotensina-aldosterona e
os resultados permitem inferir que a ingestão deste carboidrato pode induzir epigeneticamente a síndrome
cardiometabólica em várias gerações de filhotes.
Monteiro et al. (2012) em estudo com ratos Wistar, após 12 e 24h da administração de frutose
intraperitoneal não encontraram alterações nas taxas de triglicerídeos, colesterol, glicose, albumina e
proteínas totais. Estes resultados, associados aos obtidos com o estudo atual, podem ser considerados como
indicadores de que os efeitos mórbidos da frutose são mais consistentes quando ingeridos cronicamente.
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Ramos, Batista e Albuquerque (2017) não encontraram diferença significativa no ganho de peso
corporal, mas o percentual de gordura visceral foi maior no grupo de ratos em que a frutose foi dissolvida
em solução aquosa na concentração de 20% por oito semanas. A mesma fonte aponta que os dados mais
relevantes dizem respeito ao aumento da gordura abdominal e as taxas de triglicerídeos. Huang et al. (2018)
encontrou aumento do tecido adiposo perineal e epididimal em 71,6% e 84,5% em comparação ao grupo
controle, respectivamente, indicando que a ingestão de frutose, diretamente aumenta a deposição do tecido
adiposo visceral.
Outro achado importante diz respeito às altas taxas de glicemia, em todos os grupos e com
significância estatística para os grupos 65, 40 e 20% (figura II-I). Considerando os parâmetros utilizados para
diagnóstico de diabetes mellitus em seres humanos, o grupo 20% obteve níveis glicêmicos que caracterizam
esta condição clínica. Este pode ser considerado um achado relavente e aponta para os efeito mórbidos da
ingestão deste carboidrato, mesmo em concentrações moderadas. Tappy; Lê (2010) descrevem que a ingestão
de frutose, por caminhos distintos pode levar a resistência à ação da insulina, formação de ROS, estresse
oxidativo, déficit na sinalização da insulina e resistência a ação desta, justificando, pelo menos em parte, os
achados do estudo atual.
Cozma et al. (2012) descrevem que o efeito da frutose no risco cardiometabólico em humanos é
controverso e concluem que a troca isocalórica de frutose para outros carboidratos melhora o controle
glicêmico a longo prazo, sem afetar a função da insulina em pessoas com diabetes mellitus. Cesaretti,
Kohlmann Junior. (2006) utilizaram modelos experimentais, para avaliar de maneira controlada alguns
aspectos de obesidade e resistência à insulina, visando buscar informações para melhor compreensão da
fisiopatologia e tratamento da obesidade e resistência à insulina. Descrevem que a obesidade experimental e
resistência à insulina podem ser devidas a uma resposta deficiente à leptina, secundária a hipoleptinemia e/ou
mutações no receptor da leptina, por modificações no receptor de insulina. Segundo a mesma referência
outras formas geradoras de resistência à insulina podem ser devidas ao excesso de glicocorticóides, dieta rica
em frutose, cafeteria e devido a lesões no hipotálamo. Bermejo-Millo et al. (2018) concluem que ingestão
de dieta com altas concentrações de frutose induziu diabetes tipo 2 juntamente com dano oxidativo,
degradação seletiva e marcadores de neurodegeneração com formação de placas β- amilóide, em animais
alimentados com dieta rica em frutose.
A função hepática foi estimada através das taxas das enzimas AST e ALT e os resultados mostaram
aumentos estatisticamente significativos destas enzimas (figuras II-J e II-L, respectivamente). Estes mostram
que o protocolo, possivelmente, provocou lesão leve a moderada no tecido hepático. O fígado é responsável
pelo metabolismo da frutose obtida pela dieta, após absorção pelo tubo gastroentérico. Para esta finalidade
faz-se necessário a ação da enzima sacarase que origina dois monossacarídeos (glicose e frutose), sendo
absorvida pelo transportador (GLUT 5) independente da insulina (SMITH et al., 2005). O GLUT5 é expresso
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principalmente no fígado (Douard; Ferraris, 2008), possuindo elevada afinidade para a extração da frutose
(KIM et al., 2013). Esta função metabólica pode induzir o acúmulo de diacilgliceróis, levando a processos
inflamatórios do tecido hepático, ativando a lipogênese e inibindo a sinalização da insulina, o que pode
resultar na diminuição da tolerância à insulina (CHAN et al., 2013). Esta configuração metabólica acentua a
dislipidemia, acarretando, em algumas situações o acúmulo de gordura hepática, descrita usualmente como
esteatose (JOHNSON et al., 2007).
Ojeda et al. (2018), conduziu experimento com ratos expostos à ingestão de frutose durante a gestação
e lactação. Encontraram alterações na expressão proteica hepática, alterações o balanço oxidativo e perfil
metabólico da prole de ratos. Adicionalmente, descrevem a ocorrência de síndrome metabólica induzida,
afetando as matrizes prenhas e posteriormente os lactantes, determinando desequilíbrio no perfil metabólico
da prole. Estes achados foram obtidos da prole de mães expostas a uma dieta rica em frutose (65%).
Concluem que a exposição à frutose como constituinte nutricional, durante a gestação altera o perfil proteico,
levando a alterações na homeostase redox e alguns aspectos do metabolismo da prole.
O estresse oxidativo vem sendo relacionado como parte da fisiopatologia de várias doenças
neurodegenerativas, cardiovasculares e metabólicas (Mancuso et al., 2006) bem como no mecanismo dos
distúrbios relacionados a erros inatos do metabolismo (Sgaravatti et al., 2007). Espécies reativas de oxigênio
são caracterizadas como um subproduto do metabolismo aeróbico, compreendendo principalmente aniões
superóxido, peróxido de hidrogênio e radicais hidroxila que conferem reatividade a vários alvos em processos
fisiológicos e patológicos (BRENAN et al., 2017). Muito embora a maioria dos seres vivos sejam dotados
de sistemas antioxidantes enzimáticos e não enzimáticos o protocolo do estudo atual mostrou que em algumas
circunstâncias estes sistemas foram inadequados para a manutenção de homeostase redox e possivelmente
este processo pode estar relacionado a hepatotoxicidade e nefrotoxicidade induzida pela ingestão de frutose.
Neste sentido, foi avaliado a influência da ingestão crônica de frutose sobre parâmetros de estresse
oxidativo no tecido hepático e renal de ratas prenhas, a fim de verificar se esta dieta poderia determinar
alterações fisiológicas atribuídas a estes órgãos.
Para a avaliação da influência da ingestão de frutose em várias concentrações sobre parâmetros de
estresse oxidativo, foi quantificado os níveis de TBARS, Sulfidrilas, SOD, GSH e CAT. Possíveis danos
atribuídos ao estresse oxidativo a lipídios podem ser estimados através da quantificação de TBARS. Os
marcadores utilizados para avaliar o dano oxidativo a proteínas mais utilizados são os compostos
sulfidrílicos. Estes são considerados os maiores e mais frequentes antioxidantes no plasma e as ligações
dissulfureto desempenham papel importante na manutenção da estrutura de algumas proteínas (Lopes et al.,
2014). A função da GSH reside no metabolismo do peróxido de hidrogênio e desativação de radicais livres.
É sintetizada no tecido hepático através de processos catalíticos envolvendo a y-glutamil-cisteina-sintetase e
glutationa sintetase (HALLIWELL E GUTTERIDGE, 1996). Esta enzima, juntamente com a SOD/CAT,
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constituem a primeira linha de defesa antioxidante enzimática para neutralizar Espécies Reativas de Oxigênio
(ERO).
Os resultados mostram alterações estatisticamente significativas no tecido hepático para TBARS em
todos os grupos, marcadamente mais acentuados para os grupos controle vs 40% e este comparado com 65%
e 30%, indicando que a ingestão de frutose determinou aumento da peroxidação lipídica, em proporções
diferentes e dependentes da concentração de frutose ingerida (figura III-M). Sulfidrilas mostrou alteração
para o grupo 20%, comparada ao controle (figura III-N), mostrando potencial dano a proteínas, neste tecido.
Nesse contexto, o aumento dos níveis de TBARS e de sulfidrilas pode ser atribuído a um aumento na geração
de ERO em consequência aos altos níveis de frutose. Estas alterações são semelhantes aos resultados
descritos por Busserolles et al. (2003). Contudo, neste estudo os animais ingeriram dieta rica em frutose além
de outros carboidratos por 6 semanas. Rivera-Ramírez et al. (2011) também descrevem níveis elevados de
peroxidação lipídica em camundongos submetidos a uma dieta rica em frutose (60% de frutose),
administrado por gavage. Ozdogan et al. (2012) em estudo com a suplementação de dieta rica em frutose
encontraram níveis aumentados malondialdeído indicando peroxidação lipídica.
Oldham; Bowen (1998) defendem a ideia de que a interpretação do conteúdo de malondialdeído
(MDA), definido pelo teste de TBARS, utilizado para estimar níveis de degradação lipídica (peroxidação
lipídica), deva ser interpretado com cautela, visto que o MDA não é o único produto final oriundo da
decomposição lipídica, tampouco uma substância gerada exclusivamente por meio de peroxidação lipídica.
No entanto, mesmo havendo certas controvérsias, este teste vem sendo utilizado em pesquisas, conferindo
maior credibilidade aos resultados pela possibilidade da comparação com um grupo controle.
A GSH também mostrou alterações estatisticamente significativas relacionado ao grupo controle vs
40% e 30% (figura III-P); CAT mostrou alterações do grupo controle vs 30% e entre os grupos 65 e 40% vs
30%. A ingestão excessiva de frutose, em modelos animais causou danos em vários tecidos e estes foram
associados com o estresse oxidativo (YANG et al., 2011). Contudo, a frutose produziu maior quantidade de
ERO comparada com a glicose (SAKAI et al., 2002). Alterações no equilíbrio redox, dislipidemias, diabetes
mellitus tipo 2 desencadeadas pela ingestão de frutose foram relatados em vários estudos (BERMEJOMILLO, et al, 2018; ZENNER et al, 2018).
No presente estudo, o tecido renal mostrou menor vulnerabilidade a ação da frutose em relação a
parâmetros de estresse oxidativo, comparado ao tecido hepático. No entanto, neste tecido TBARS e
grupamentos sulfidrilas mostraram alterações estatisticamente significativas do grupo controle vs 20%; GSH
controle vs 30%; SOD controle vs 65% e CAT controle vs 30 e 20%. No tecido alvo do estudo foram
verificadas alterações na SOD demonstrando que houve desequilíbrio no homeostasia redox mitocondrial e
pelos resultados da CAT é possível afirmar a ocorrência do aumento da concentração de H2O2 citosólico.
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Estudos conduzidos por Mellor et al. (2010) mostraram que a administração aguda de frutose induziu
estresse oxidativo no tecido cardíaco e hepático de ratos. Outro achado importante com a utilização deste
protocolo foi a indução de disfunção mitocondrial e apoptose em músculo esquelético (GARNOL et al.,
2014; JAISWAL et al., 2015). As alterações do metabolismo, independentemente da sua causa, podem
desencadear efeitos deletérios sobre a função celular e sua sobrevivência (CADENAS E DAVIES, 2000).
Crescenzo et al. (2018) descrevem que a dieta rica em frutose aumentou o conteúdo lipídico de ratos adultos
e a inflamação foi associada com dano oxidativo aos lipídios hepáticos em ratos jovens e adultos.
A ingestão de frutose, segundo Johnson et al. (2009) pode levar a hipertrigliceridemia, aumento
expressivo de lipoproteína de baixa densidade (LDL-C), ganho de peso, hipertensão arterial sistêmica e
intolerância à glicose; para Collison, et al., (2009), ingestão de frutose a longo prazo pode aumentar o estresse
oxidativo, prejudicam o sistema antioxidante e aumentam a peroxidação lipídica e segundo; segundo
HUANG et al. (2016) a ingestão deste carboidrato pode estar associado ao patogênese da síndrome
metabólica, incluindo resistência à insulina, obesidade abdominal, dislipidemia, acúmulo de gordura intraabdominal, esteatose hepática, inflamação e disfunção endotelial, resultando em diabetes mellitus tipo 2.
Zenner et al. 2018) apontaram que a ingestão de frutose e sal levou a hipertensão arterial sistêmica,
possivelmente induzida pela geração de espécies reativas de oxigênio e estimulação da secreção de renina, o
que poderia contribuir para um aumento das cifras da pressão arterial sistêmica.
Fatores epigenéticos induzidos pelo excesso de consumo de frutose materna levaram a prejuizos na
função hipocampal na prole de ratos (YAMAZAKI et al., 2018). Estes resultados foram obtidos com adição
de frutose a 20% dissolvina na água e este regime foi mantido durante a gestação e lactação. As conclusões
referem que houve prejuizo cognitivo observado na prole de mães alimentadas com frutose no período de 60
dias pós-natal. Estes resultados foram atribuidos a diminuição da neurogênese do hipocampo e que estas
alterações epigenéticas podem estar subjacentes à disfunção do hipocampo induzida pela exposição precoce
ao consumo excessivo de frutose materna.
Sievenpiper et al. (2014) encontrou 20 ensaios onde foi utilizada alimentação controlada para
investigar os efeitos da frutose nos parâmetros cardiometabólicos. As conclusões deste estudo mostraram
que, embora a frutose possa aumentar o colesterol total, ácido úrico e os triglicérides pós-prandiais na
reposição isocalórica, não parece ser pior do que a glicose em seus efeitos sobre outros aspectos do perfil
lipídico, insulina ou marcadores glicêmicos, além da esteatose hepática. Pode também ter vantagens
importantes sobre a glicose no tocante ao o peso corporal.

5 CONCLUSÕES
O estudo procurou caracterizar as alterações gestacionais e da prole de ratas Wistar adaptado à
aspectos da dieta, mimetizando as principais características do meio no que se refere ao comportamento
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alimentar assim como para o desenvolvimento de danos a órgãos-alvo geradores de distúrbios já descritos
em estudos científicos como é o caso da diabetes mellitus, dislipidemia e comprometimento da função
hepática.
Tomados em conjunto os resultados mostraram que o consumo de frutose prejudicou o crescimento
e desenvolvimento, a fertilidade das matrizes, determinando também redução do peso da prole, indicando
possível toxicidade para a gestação nas concentrações de frutose adicionadas à ração descritas no protocolo
do estudo. A análise também mostrou distúrbios do metabolismo lipídico, glicêmico, da função hepática e
renal, além do estresse oxidativo, ficando mais acentuado para os grupos em que a concentração de frutose
foi maior.

A reprecussão deste padrão alimentar mostrou ser importante sobre a fucundidade e que a

ingestão de frutose pode ser um importante preditor de risco metabólico, interferindo diretamente em
parâmetros gestacionais.
Estes resultados indicam a necessidade de orientações às gestantes e ajustes em padrões industriais
no tocante a utilização de frutose em alimentos. Estes dados correlacionados com a gestação humana
poderiam levar alguma luz sobre a ocorrência aumentada de recém-nascidos com baixo peso e a necessidade
da adoção de medidas para limitar a adição de açúcar em produtos industrializados.
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