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ABSTRACT

GREGORIO, S.R.; AREAS, M.A.; REYES, F .G.R. Dietary fibers and car -
diovascular disease. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr .= J. Brazilian Soc. Food
Nutr., São Paulo, SP. v.22, p. 109-120, dez., 2001.

The changes in diet habits could represent the initial step to prevent
cardiovascular diseases. However, in many cases the dietetic treatment is
limited, making it necessary to associate pharmacological treatment. Diets
rich in fiber bring important effects on the lipid metabolism, and the soluble
fibers are very effective in the reduction of the cholesterol serum.  The primary
hypocholesterolemic effect of these fibers is mediated by the reduction of
lipids, cholesterol and bile acids, the effect on intestinal absorption with
consequent increase of fecal excretion. In addition, dietary fibers interfere
on the cholesterol hepatic biosynthesis by the inhibition of HMG-CoA
reductase, and by the propionic acid formed by the colon fermentation.
Therefore, it is important to know the relationship between the dietary fiber
and hypercholesterolemia, in order to promote benefits to human health.
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RESUMORESUMEN

A modificação dos hábitos alimentares
deve representar a medida inicial para a pre-
venção das doenças cardiovasculares. Todavia,
em muitos casos, o tratamento dietético oferece
limitações que o torna insuficiente, requerendo
intervenção farmacológica associada. Alimen-
tos ricos em fibras apresentam importante efeito
no metabolismo lipídico, sendo as fibras solú-
veis bastante efetivas na redução do colesterol
sérico. O efeito hipocolesterolêmico primário des-
sas fibras é mediado pela redução na absorção
intestinal de lipídios, colesterol e de ácidos
biliares, com conseqüente aumento da excreção
fecal. Além disso, as fibras alimentares interfe-
rem na biossíntese hepática de colesterol a par-
tir da inibição da hidroximetilglutaril-CoA
redutase (HMG-CoA redutase), através do ácido
propiônico formado pela fermentação no cólon.
Assim, é importante o conhecimento da relação
entre as fibras alimentares e a hipercolesterole-
mia, no sentido de promover benefícios à saúde
humana. O presente artigo tem como objetivo
apresentar a função das fibras alimentares, em
particular da fibra konjac, na prevenção e tra-
tamento de cardiopatias.

Palavras-chave: fibra solúvel;
hipercolesterolemia;
doenças cardiovasculares

La modificación de los hábitos
alimentarios  representa la primera medida en
la prevención de las enfermedades cardiovas-
culares. Sin embargo,  el tratamiento dietético
ofrece limitaciones que hacen necesaria la
intervención farmacológica asociada. Alimen-
tos ricos en fibras presentan importante efecto
en el metabolismo de los lípidos, siendo las fi-
bras solubles bastante efectivas en la reducción
del colesterol sérico. El efecto hipocolesterolémico
primario de estas fibras es mediado por la
reducción de la absorción intestinal de lípidos,
colesterol y ácidos biliares, con el consecuente
aumento de la excreción fecal. Interferencia en
la biosíntesis hepática del colesterol a través de
la inhibición de la hidroximetilglutaril CoA
reductase (HMG-CoA reductase) por el ácido
propiónico formado por  fermentación de la fi-
bra en el colon. Así, es importante conocer la
relación entre  fibra alimentaria y la
hipercolesterolemia, en el sentido de promover
beneficios a la salud humana.

Palabras clave: fibra soluble;
hipercolesterolemia;
enfermedades cardiovasculares
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INTRODUÇÃO

A doença coronariana é um dos principais problemas de saúde apresentados, princi-

palmente, pelos países industrializados (ZOCK, 1998). O aumento do risco da doença car-

diovascular correlaciona-se com elevações do colesterol e triglicerídeos séricos (ANDERSON

et al., 1990; BERTOLAMI e FALUDI, 1996).

O diabetes pode contribuir para o aumento do risco da ocorrência de doença cardio-

vascular por induzir a hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, alteração da função

plaquetária, alteração na morfologia vascular e redução na concentração plasmática de

insulina (STEINER, 1981).

A modificação dos hábitos alimentares é fator essencial para a prevenção das doen-

ças cardiovasculares. O tratamento dietoterapico, todavia, oferece limitações que o tornam

insuficiente em muitos casos, requerendo intervenção farmacológica associada (HEGSTED

e AUSMAN, 1988; GUIMARÃES, 1992; SANTOS, 1994).

Dietas ricas em fibras alimentares promovem efeitos benéficos para a saúde do

homem, tendo sido verificado que alimentos ricos em fibras solúveis apresentam im-

portante efeito no metabolismo da glicose e de lipídios (PERIAGO et al., 1993; REYES e

AREAS, 2001).

A relação entre fibra e dislipidemia tem sido relatada como um fator importante so-

bre os níveis de colesterol, os quais são reduzidos a partir da adição de fibra na dieta

(KRITCHEVSKY, 1997; JENKINS et al., 1998; DERIVI e MENDEZ, 2001). A redução na ab-

sorção de ácidos biliares, devido à ligação dos mesmos com a fibra no lúmen intestinal, é

um possível mecanismo pelo qual as fibras alimentares reduzem os níveis de lipídios séricos

(KRITCHEVSKY e STORY, 1986). Estudos sugerem, ainda, que o propionato, produzido

pela fermentação bacteriana das fibras no cólon, pode exercer um controle na síntese do

colesterol (BERGMAN, 1990).

A farinha de konjac obtida do tubérculo de Amorphophallus konjac (c. koch)

(com 60-80% de glicomanana), conhecida como konjac manana, é freqüentemente uti-

lizada como ingrediente em produtos alimentares japoneses (CHENG-YU et al., 1990).

Atualmente, devido às suas propriedades físico-químicas, vem sendo utilizada em uma

gama de produtos alimentícios para melhorar ou potencializar algumas propriedades

relacionadas com a textura destes (YOSHIMURA et al., 1998; JANTARAT et al., 1998;

CHIN et al., 1999; YOSHIMURA e NISHINARI, 1999). Quando hidratada, em tempera-

tura ambiente, a farinha de konjac forma soluções aquosas de alta viscosidade (SHELSO

et al., 1996), apresentando efeitos fisiológicos compatíveis aos das fibras solúveis, des-

tacando-se os efeitos hipoglicêmicos e hipocolesterolêmicos (SHIMIZU et al., 1991;

MIN et al., 1997). O presente artigo tem como objetivo apresentar os principais efeitos

das fibras alimentares e, em particular do konjac, na prevenção e tratamento de deter-

minadas cardiopatias.
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DOENÇAS CARDIOVASCULARES

As doenças cardiocirculatórias são as principais responsáveis pela morbimortalidade

no mundo ocidental. Entre elas, a doença aterosclerótica coronária (DAC) tem papel de

destaque, pela sua elevada prevalência e gravidade (GUIMARÃES, 1992). Cabe destacar

que, na mulher, a doença coronariana começou a se manifestar, aproximadamente, uma

década mais tarde do que no homem, estando associada com diabetes e hipertensão e

tendo índice de mortalidade, após o infarto do miocárdio, mais elevado do que nos ho-

mens (WALTER et al., 1995).

Os fatores de risco da doença coronariana diferem na mulher e no homem, em al-

guns aspectos importantes. Na mulher, os níveis de HDL-colesterol são elevados e de LDL-

colesterol são baixos até a menopausa, porém, esses níveis são mais elevados na pós-

menopausa do que no homem (GUIMARÃES, 1992; WALTER et al., 1995). Em geral, indiví-

duos com taxas de colesterol sérico elevadas (maiores do que 250 mg/dL), apresentam alto

índice de mortalidade por DAC, sendo que a redução do colesterol e, especialmente do

LDL-colesterol, reduz tanto a morbidade quanto a taxa de mortalidade (DE FRANÇA e

KOROLKOVAS, 1995). Conseqüentemente, o controle do nível de LDL-colesterol é o prin-

cipal objetivo da terapêutica hipolipemiante (ANDERSON et al., 1990; BERTOLAMI e

FALUDI, 1996). Assim, a modificação de hábitos alimentares deve representar a medida

inicial para a prevenção das doenças cardiovasculares, sendo recomendado a redução na

ingestão de gorduras saturadas e aumento das insaturadas, bem como a redução de colesterol

exógeno. Essas modificações na alimentação são responsáveis por, aproximadamente, 10

a 20 % da redução da colesterolemia (SANTOS, 1994), contribuindo com a redução na

mortalidade por doença cardiovascular. Todavia, o tratamento dietoterápico/ou alimentar,

oferece limitações que o tornam insuficiente em muitos casos, requerendo, portanto, inter-

venção farmacológica associada (GUIMARÃES, 1992). Ainda, mudanças de hábitos tais

como um maior controle do tabagismo e redução do sedentarismo, também contribuem

para a redução da doença cardiovascular (GIANNINI, 1992).

Os níveis séricos elevados de colesterol aumentam a taxa de mortalidade. A relação

entre a taxa de mortalidade e níveis séricos de colesterol levou comitês oficiais americanos,

canadenses e europeus a estabelecerem uma faixa de risco moderado entre 200 a 239 mg/

dL de colesterol e, para risco elevado, valores iguais ou superiores a 240mg/dL para os

americanos e 250 mg/dL para os europeus. No Brasil, o Grupo de Estudos e Pesquisas em

Aterosclerose-GEPA, recomendou a adoção dos valores americanos (CONSENSO, 1996).

FATORES DE RISCO NA DOENÇA CARDIOVASCULAR

A identificação dos fatores de risco através de estudos populacionais, constitui um

marco na medicina clínica e na epidemiologia. A hiperlipidemia, hipertensão arterial e

tabagismo compõem a linha de frente destes fatores, secundados pelo diabetes,
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sedentarismo, obesidade, estresse psicológico, comportamento, sexo masculino e heredi-

tariedade (GUIMARÃES, 1992).

O aumento do risco da doença cardiovascular ocorre com elevações do colesterol

sérico, assim como dos triglicerídeos (TG), sendo que os níveis de HDL-colesterol são

inversamente relacionados ao risco da doença cardiovascular (DCV). Sua função protetora

está relacionada com o transporte do colesterol dos tecidos extra-hepáticos para o fígado.

Enquanto que o LDL-colesterol tem mostrado ser um grande fator de risco (ABERG et al.,

1985) pelo aumento da formação de placas de gordura aórtica sendo, assim, precursor de

complicações de lesões ateroscleróticas (DURRINGTON et al., 1988).

A dieta é um fator de risco independente dos níveis séricos de lipídios. A ingestão de

colesterol, tal como a hipertensão e o tabagismo, é relatada como fator de risco independen-

te no aumento de colesterol sérico, sendo que a ingestão diária de 200 mg de colesterol está

associada com 30% do aumento da doença cardiovascular (HEGSTED e AUSMAN, 1988).

A obesidade também é um dos fatores de risco na doença cardiovascular. Especifica-

mente, a distribuição da gordura corpórea é considerado um importante prognóstico. A

obesidade também está associada à hipertensão e intolerância à glicose (HUBERT et al.,

1983; ANDERSON et al., 1990).

O diabetes, por alterar fatores tais como colesterolemia, trigliceridemia, função

plaquetária, morfologia vascular e concentrações de insulina, pode contribuir para o au-

mento do risco da doença cardiovascular (STEINER, 1981).

MECANISMOS PARA O TRATAMENTO DAS DISLIPIDEMIAS

De acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia (CONSENSO, 1996), a terapêutica

de comprovada eficiência contra cardiopatias decorrentes das dislipidemias é a prevenção.

A terapêutica deve iniciar-se com mudanças no estilo de vida que compreendem hábi-

tos alimentares adequados, busca e manutenção do peso ideal, atividade física regular, com-

bate ao tabagismo e promoção do equilíbrio emocional. Quando os objetivos propostos não

são atingidos, deve ser considerada a introdução de drogas isoladas ou associadas.

Os fármacos utilizados na terapia das DCV incluem os hipocolesterolêmicos,

antilipidêmicos, anti-hiperlipoproteinêmicos e reguladores de lipídios. Podem atuar promo-

vendo redução da síntese de VLDL-c e de LDL-c redução da síntese endógena de colesterol

por inibição da hidroximetilglutaril CoA- redutase (HMG-CoA redutase), aumento da excreção

de colesterol e de ácidos biliares e interrupção do seu ciclo entero-hepático e inibição da acil-

colesteril-acil-transferase (ACAT), enzima responsável pelo depósito de colesterol nas célu-

las (DE FRANÇA e KOROLKOVAS, 1995). Entre as substâncias que atuam sobre a redução do

nível sangüíneo de colesterol e sua fração LDL-colesterol, encontram-se resinas seqüestrastes

de ácidos biliares e antioxidantes do LDL-colesterol (GUIMARÃES, 1992).
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Excreção de ácidos biliares - A principal via para a eliminação do colesterol no

organismo de mamíferos é através da conversão hepática do colesterol em ácidos biliares.

Essa regulação representa um importante papel na manutenção da homeostase do colesterol

e ácidos biliares. Para a conversão do colesterol em ácidos biliares, a principal via é através

da catálise pela enzima colesterol 7 α-hidroxilase microssomal hepática (MYANT e

MITROPOULOS, 1977).

A ação hipocolesterolêmica é aumentada quando soluções viscosas encontram-se

no intestino adsorvendo os ácidos biliares e, assim, reduzindo a reabsorção dos mesmos

pois são eliminados nas fezes (SMIT et al., 1995). A colestiramina, resina sintética de troca

aniônica, é um conhecido inibidor da absorção de ácidos biliares, que interfere na circula-

ção entero-hepática de ácidos biliares (SMIT et al., 1995).

Inibição da síntese de colesterol - A inibição da síntese de colesterol, pela ação

de  inibidores específicos da HMG-CoA redutase tais como as estatinas, constitui uma via

importante para reduzir o colesterol sérico, bem como os triglicerídeos promovendo, ain-

da, um aumento moderado do HDL- colesterol (DE FRANÇA e KOROLKOVAS, 1995;

VANHANEN e MIETTINEN, 1995).

EFEITO HIPOCOLESTEROLÊMICO DAS FIBRAS ALIMENTARES

O grau de solubilidade das fibras alimentares é uma propriedade que está relaciona-

da com suas propriedades funcionais. As fibras solúveis aumentam o tempo de trânsito

intestinal, diminuem a velocidade de esvaziamento gástrico e reduzem a elevação da glicemia

pós-prandial e do colesterol sérico. As fibras insolúveis, por outro lado, diminuem o tempo

de trânsito intestinal, aumentam o volume fecal e reduzem a absorção da glicose (HUGHES,

1991; PERIAGO, et al., 1993).

As características físico-químicas das fibras alimentares contribuem para a modifica-

ção de alguns fatores de risco da doença coronariana. Tem sido verificado que os níveis de

colesterol  sérico são reduzidos pela adição de fibra solúvel na dieta (KRITCHEVSKY, 1997;

JENKINS, et al., 1998).

Componentes da dieta como fibras de leguminosas e outros vegetais apresentam

resposta na alteração do metabolismo lipídico, em humanos e animais de experimentação,

com redução dos lipídios circulantes e aumento da excreção fecal de ácidos biliares. Estas

mesmas fibras reduzem os níveis de glicose pós-prandial, insulina e outros hormônios

(KRITCHEVSKY, 1997; JENKINS et al., 1998; HYUN et al, 1998; FELDMAN, 2001).

Estudos epidemiológicos realizados com 68.782 mulheres, com idade entre 37 e 64

anos e 43.757 homens, com idade entre 40 e 75 anos, com diagnóstico prévio de angina,

infarto do miocárdio, câncer, hipercolesterolemia ou diabetes, sugeriram que a ingestão de

fibra constitui um fator importante na prevenção da doença coronariana (RIMM et al., 1996;

WOLK et al., 1999).
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Muitos estudos com animais e humanos procuram avaliar o efeito hipocolesterolêmico

das fibras alimentares solúveis provenientes de diferentes fontes de alimentos como, por

exemplo, a fibra de aveia, konjac manana, pectina, quitosana, goma guar, farelo de arroz

(LABELL, 1992; MATHESON et al., 1994); assim como estudar os possíveis mecanismos

com que essas fibras reduzem os níveis de colesterol plasmáticos, quer seja pela sua alta

viscosidade atuando como adsorvente, captura de ácidos biliares e colesterol, ou, ainda,

por interferir com a formação de micelas que são essenciais para a absorção do colesterol.

A redução da reabsorção no intestino, com conseqüente aumento na excreção fecal, tra-

duz-se no aumento do desvio do colesterol para a síntese de ácidos biliares no fígado,

aumentando a regulação dos receptores de lipoproteínas, ao mesmo tempo em que reduz

as concentrações plasmáticas de colesterol (MOUNDRAS et al., 1994; KRITCHEVSKY, 1997).

FERMENTAÇÃO DAS FIBRAS E HIPERCOLESTEROLEMIA

O grau de fermentação das fibras alimentares depende da solubilidade, estrutura e

grau de lignificação das mesmas (NYMAN et al., 1989).

Alimentos com teores elevados de fibra solúvel e um baixo grau de lignificação são

usualmente mais susceptíveis à degradação bacteriana. Dessa forma, fibras alimentares de

farelo e alguns grãos integrais de cereais são bastante resistentes à degradação bacteriana

(NYMAN et al., 1986).

No intestino grosso, as fibras podem ser fermentadas por ação de bactérias anaeróbicas,

produzindo ácidos graxos de cadeia curta, com predominância dos ácidos propiônico, butírico

e acético, assim como dióxido de carbono, hidrogênio e metano. Ainda, o tipo de fibra solú-

vel utilizada poderá produzir concentrações diferentes de acetato e propionato. Assim,

MOUNDRAS et al. (1994) verificaram em ratos, cuja dieta foi adicionada de pectina e goma

arábica, que a produção de propionato é baixa e a captura hepática de acetato é relativamen-

te alta com essas fibras, enquanto que na dieta contendo goma guar e b-ciclodextrina, a

produção de propionato é elevada e a captura hepática de acetato é baixa.

Estudos têm sugerido que o propionato, produzido pela fermentação das fibras por bac-

térias no cólon, pode exercer um controle na síntese do colesterol (BERGMAN, 1990). Possivel-

mente, a redução do pH pelos ácidos graxos de cadeia curta, produzidos pela fermentação no

cólon, diminui a solubilidade e a reabsorção dos ácidos biliares (RÉMÉSY et al., 1993).

Cabe destacar, ainda, que o propionato é o principal ácido graxo de cadeia curta

metabolizado pelo fígado, sendo, particularmente, um substrato da gliconeogênese, enquanto

que uma grande fração de acetato é metabolizada pelos tecidos extra hepáticos. Assim, outro

mecanismo para a redução dos níveis séricos de colesterol pode ser explicado através da

ação do propionato no fígado, o qual atua diminuindo a síntese de colesterol a partir da

inibição da enzima hidroximetilglutaril CoA- redutase (HMG-CoA redutase) (BERGMAN, 1990).

O efeito no metabolismo do colesterol pode ocorrer por ser o propionato um inibidor na
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síntese de ácidos graxos, com conseqüente produção de VLDL pelas células hepáticas. Toda-

via, qualquer que seja o mecanismo de ação do propionato, sua concentração portal parece

não ser um fator determinante para a redução de colesterol, visto que quando da introdução

de pectina, que produz na fermentação colônica maior concentração de acetato, mostrou-se

também efetiva na redução do colesterol sérico (MOUNDRAS et al., 1994).

EFEITO DA FIBRA KONJAC NA REDUÇÃO DO COLESTEROL

A farinha de konjac é obtida por moagem do tubérculo seco da planta Amorphophallus

konjac c. kock, também conhecido como inhame elefante, contendo aproximadamente 60

a 80% de glicomanana, polissacarídeo de alto peso molecular, que se caracteriza pela pre-

sença de cadeias de D- manose e D- glicose em uma proporção de 1,6:1,0, com ligações β
1-4 (MIN et al., 1997). Possui cadeias laterais curtas e grupos acetil dispostos na posição C-

6 das moléculas de monossacarídeos. O grau de hidratação é controlado pelo tamanho das

partículas, enquanto que o grau de gelificação é controlado pela presença de grupos acetil

(NISHINARI, et al.1992). A farinha apresenta baixa concentração de proteínas, lipídios e

vitaminas (MIN et al., 1997).

O konjac sendo uma fibra alimentar solúvel, retarda o esvaziamento gástrico e reduz

a absorção intestinal da glicose e do colesterol (CHENG-YU et al, 1990). A sua degradação

pela fermentação bacteriana no cólon produz ácido fórmico, ácido acético, ácido propiônico

e ácido butírico, sendo que a produção desses ácidos graxos varia de 17 a 48 % da concen-

tração inicial do konjac manana (MATSUURA, 1998). Assim, a ação do propionato na sínte-

se hepática de colesterol pode ser considerada como um outro mecanismo para a redução

dos níveis séricos de colesterol (BERGMAN, 1990). A efetividade das fibras solúveis na

prevenção da hipercolesterolemia foi descrito por AOYAMA et al. (1988) utilizando konjac

manana, pectina, quitosana e goma guar em ratos hipercolesterolêmicos.

Quando hidrolisado, a atividade hipocolesterolêmica do konjac manana é perdida, o

que indica que esse efeito está relacionado com a estrutura do polímero. Efeito semelhante

foi verificado com pectina e carragena (IDE et al., 1991).

A hipercolesterolemia induzida pela dieta com colesterol e ácido cólico, em ratos, foi

prevenida pela inclusão de konjac manana (SHIMIZU et al., 1991), sendo a sua atividade

hipocolesterolêmica atribuída a uma combinação de efeitos inibidores quais sejam: dimi-

nuição da absorção do colesterol no jejuno e da reabsorção de ácidos biliares no íleo

(KIRIYAMA et al,1974).

SHIMIZU et al. (1991), verificaram que a atividade do konjac manana na dieta, reduz a

ação do colesterol, observado não somente em hamsters com dieta enriquecida com colesterol,

como também naqueles em que a dieta controle possuía baixa concentração de colesterol

(menor que 0,02%). Esses resultados indicaram que a inibição na absorção intestinal do

colesterol não é o principal mecanismo para o esclarecimento da redução da atividade do
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colesterol pelo konjac manana, em hamsters. A proporção de ácidos biliares nesses hamsters

com suplementação de konjac manana, tende a diminuir, mas não significativamente, em

relação ao controle. Possivelmente, o konjac manana suprime a atividade da 7 α-dihidroxilação

do ácido cólico por microorganismos intestinais. Ainda, os autores verificaram um aumento

na relação dos ácidos quenodeoxicólico e cólico na vesícula biliar nos hamsters com dieta

suplementada com konjac manana, deste modo, o tratamento reduziu a concentração de

ácidos biliares que retornariam ao fígado pela circulação entero-hepática.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As doenças cardiovasculares são uma importante causa de óbitos em todo o mundo,

tanto para homens quanto para mulheres. No Brasil, nos últimos anos, tem sido observado

um aumento na participação da mulher na percentagem dos óbitos em decorrência das

doenças coronarianas, sendo a hipercolesterolemia um dos principais fatores de risco des-

sas doenças.  Entretanto, indivíduos portadores de níveis elevados de colesterol e doença

arterial coronariana (DAC), quando submetidos a tratamento dietético e farmacológico

hipolipemiantes, apresentam menor recorrência de eventos coronários.

Cabe destacar que a alimentação constitui um importante fator para a redução da

hipercolesterolemia, através da redução na ingestão de gorduras saturadas e aumento no

consumo de fibra alimentar. As fibras, especialmente as solúveis, apresentam resposta po-

sitiva na alteração do metabolismo lipídico, melhorando o perfil lipídico dos indivíduos

portadores de doenças cardiovasculares podendo, ainda, ser utilizadas na prevenção des-

sas alterações metabólicas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS/REFERENCE

ABERG, H.; LITHELL, H.; SELINUS, I.;
HEDSTRAND, H. Serum triglycerides ar e
a risk factor for myocar dial infarction but
not for angina pectoris. Atherosclerosis,
v.54, n.1, p. 89-97, 1985.

ANDERSON, J.W.; DEAKINS, D.A.; FLOORE, T .L.;
SMITH, B.M.; WHITIS, S.E. Dietary fiber
and coronary heart disease. Crit. Rev. Food
Sci. Nutr., v. 29, n. 2, p. 95-146, 1990.

AOYAMA, Y.; MATSUMOTO, H.; TSUDA, T .;
OHMURA, E.; YOSHIDA, A. Ef fect on liver
and serum lipids in rats of dietary additions
of fibers and choletyramine to a cystine -
excess diet. Agric. Biol. Chem., v.52, n.11,
p.2811-2816, 1988.

BERGMAN, E.N. Energy contribution of volatile fatty
acids in the gastr ointestinal tract in various
species. Physiol. Rev., v.70, p.567-590, 1990.

BERTOLAMI, M.C.; FALUDI, A.A.  Estudos clíni-
cos de doença arterial cor onária novas
perspectivas com r elação à mortalidade
pelos ensaios clínicos mais r ecentes.
Atheros, v.7, n.2, p. 5-10, 1996.

CHENG-YU H.; MAO-YU Z.; SHU-SHENG P .; JUN-
RONG H.; XU W.; HUIJUN J.; FULIN Z.;
YUNXIANG B.; JINZHONG L.; YERONG Y .;
ZHAOTIAN L.; XIANGXUN Z.; ZANCHENG
Z.  Ef fect of konjac food on blood glucose
level in patients with diabetes. Biomed.
Environ. Sci., v.3, p.123-131, 1990.

GREGORIO, S.R.; AREAS, M.A.; REYES, F.G.R. Fibras alimentares e doença cardiovascular. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian
Soc. Food Nutr., São Paulo, SP. v.22, p. 109-120, dez., 2001.



118

CHIN, K.B.; KEETON, J.T .; LONGNECKER, M.T.;

LAMKEY, J.W. Utilization of soy pr otein

isolate and konjac blends in a low-fat

bologna (model system). Meat Sci., v. 53,

n.1, p. 45-57, 1999.

CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DISLIPIDEMIAS.

Detecção, avaliação e tratamento. Arq.

Bras. Cardiol., v. 67, p. 1-16, 1996.

DE FRANÇA, F.F.A.C.; KOROLKOVAS, A.

Fluvastatina, novo inibidor da HMG - CoA

redutase.  Rev. Bras. Medicina, v. 52, n. 8,

p. 85-89, 1995.

DERIVI, S.C.N.; MENDES, M.H.M. Uma visão r e-

trospectiva da fibra e doenças car diovascu-

lares. In: LAJOLO, F.M.; SAURA-CALIXTO,

F.; PENNA, E.W. de; MENEZES, E.W. de. Fi-

bra dietética en Iberoamérica: tecnología y

salud: obtención, caracterización, efecto

fisiológico y aplicación en alimentos, São

Paulo: Livraria Varela, 2001, p.411-430.

DURRINGTON P.N.; ISHOLA, M.; HUNT, L.; ARROL,

S.; BHATNAGAR, D. Apolipoproteins (a), AI

an B and par ental history in men with early

onset ischaemic heart disease. Lancet, v.1,

p.1070-1073, 1988.

FELDMAN, E.B. Fruits and vegetables and the risk

of stroke. Nutr. Rev., v. 59, n.1, p.24-27, 2001.

GIANNINI, S.D.  Mudanças de estilo de vida po-

dem reverter a cardiopatia coronariana?

Atheros, v.3, n.1, p.5-6, 1992.

GUIMARÃES, A. Fatores de risco da doença car -

diovascular. Atheros, v. 3, n.2, p. 5, 1992.

HEGSTED, D.M.; AUSMAN, L. M. Diet, alcohol,

and coronary heart disease. J. Nutr., v. 118,

p.1184-1189, 1988.

HUBERT, H.B.; FEINLEIB, M.; McNAMARA, P .;

CASTELLI, W.P. Obesity as an independent

risk factor for cardiovascular disease: a 26

- year follow - up of participants in the

Framingham Heart Study. Circulation,

v.67, p.968, 1983.

HUGHES, J. S. Potential contribution of dry bean

dietary fiber to health. Food Technol., v.45,

n.9, p.122, 124-126, 1991.

HYUN, I. O.; SUN, Y . L., A study on nutritional
characteristics of common Kor ean dietary
fiber rich foods. J. Korean Soc. Food Sci.
Nutr., v. 27, n.2, p. 296-304, 1998.

IDE, T.; MORIUHI, H.; NIHIMOTO, K.
Hypolipidemic effects of guar gum and its
enzyme hydrolysate in rats fed highly
saturated fat diets. Ann. Nutr. Metabol.,
v.35, p. 34 - 44, 1991.

JANTARAT, J.; JARUNATEWILAS, E.; NOISUWAN,
S. Reduction of fat in cake and cookie
products made with konjac flour . Food
Processing, v. 28, n.2, p. 111-124, 1998.

JENKINS, D.J.A.; KENDALL, C.W .C.; RANSOM,
T.P.P., Dietary fiber, the evolution of the
human diet and cor onary heart disease.
Nutr. Res., v. 18, n.4, p. 633-652, 1998.

KIRIYAMA, S.; ENISHI,A.; YURA, K. Inhibitory
effect of konjac mannan on bile acid
transport in the averted sacs fr om rat ileum.
J. Nutr., v. 104, p. 69 - 78, 1974.

KRITCHEVSKY, D., Cer eal fiber and lipidemia.
Cereal Foods World, v.42, n.2, p.80-85,
1997.

KRITCHEVSKY, D.; STORY, J.A. Influence of
dietary fiber on cholester ol metabolism in
experimental animals. In: SPILLER, G.A.
CRC Handbook  of Dietary Fiber in Human
Nutrition, New York: 1986. p.129-142.

LABELL, F. Oat fiber has high beta-glucans level.
Food Processing, v. 53, n.7, p. 86, 1992.

MATHESON, H.B.; COLÓN, I.S.; STOR Y, J.A.
Cholesterol 7 α-hidroxylase activity is
increased by dietary modification with
psyllium hydrocolloid, pectin, cholesterol
and cholestyramine in rats.  J. Nutri., v.125,
n.3, p.454-458, 1995.

MATSUURA, Y. Degradation 5, of konjac
glucomannan by enzymes in human
feces and for mation of short-chain fatty
acids by intestinal anaer obic bacteria. J.
Nutr. Sci. and Vitaminology, v. 44, n.3,
p. 423-436, 1998.

MIN, H.Y.; HYO, G.L.; SEUNG, T .L. Physical
properties of the films pr epared with
glucomannan extracted fr om
Amorphophallus konjac. Korean J. Food
Sci. Technol., v.29, n.2, p. 255-260, 1997.

GREGORIO, S.R.; AREAS, M.A.; REYES, F.G.R. Fibras alimentares e doença cardiovascular. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian
Soc. Food Nutr., São Paulo, SP. v.22, p. 109-120, dez., 2001.



119

MOUNDRAS, C.; BEHR, S.R.; DEMIGNÉ, C.;
MAZUR, A.; RÉMÉSY, C. Fer mentable
polysaccharides that enhance fecal bile
acid excretion lower plasma cholester ol
and apolipoprotein E - rich HDL in rats.
Nutrient Metabol., v.24, p.2179-2188, 1994.

MYANT, N.B.; MITROPOULOS, K.A.  Cholester ol 7
α-hydroxylase.  J. Lipid Res., v.18, p.135-153,
1977.

NISHINARI, K.; WILLIAMS, P .A.; PHILLIPS,
G.O. Review of the physico-chemical
characteristics and pr operties of konjac
mannan. Food Hydrocol., v.6, n.2,
p.199-222, 1992.

NYMAN, M.; ASP, N-G.; CUMMINGS, J.H.;
WIGGINS, H. Fermentation of dietary fibr e
in the intestinal tract: comparasion
between man and rats. Br. J. Nutr., v.55,
p.487-496, 1986.

NYMAN, M.; SCHWEIZER, T .F.; TYRÉN, S.;
REIMANN, S.; ASP, N-G. Fer mentation of
vegetable fiber in the intestinal tract of rats
and effects on fecal bulking and bile acid
excretion. Carboh. Fiber, p. 459-466, 1989.

PERIAGO, M. J.; ROS, G.; LÓPEZ, G.; MAR TINEZ,
M. C.; RINCÓN, F. Componentes de la fi-
bra dietética y sus efectos fisiológicos. Rev.
Española Cien. Tec. Aliment., v. 33, n. 3,
p. 229-247, 1993.

RÉMÉSY, C.; LEVRA T, M.A.; GAMET , L.;
DEMIGNÉ, C. Cecal fer mentations in rats
fed oligosaccharides (inulin) ar e
modulated by dietary calcium levels. Am.
J. Physiol., v. 264, p. 855 - 862, 1993.

REYES, F.G.R.; AREAS, M.A. Fibras alimentares e
metabolismo de carboidratos. In: LAJOLO,
F.M.; SAURA-CALIXTO, F.; PENNA, E.W.;
MENEZES, E.W. Fibra dietética en
Iberoamérica: tecnología y salud: obtención,
caracterización, efecto fisiológico y
aplicación en alimentos, São Paulo: Livra-
ria Varela, 2001, p.399-409.

RIMM, E. B.; ASCHERIO, A.; GIOV ANNUCCI, E.;
SPIEGELMAN, D.; STAMPFER, M. J.;
WILLETT, W. C., Vegetable, fruit and cer eal
fiber intake and risk of cor onary heart
disease among men. J. Am. Med. Assoc.,
v.275, n.6, p.447-451, 1996.

SANTOS, J.E.  Modificações de lesões cor onarianas

pela mudança no estilo de vida. Atheros,

v.5, n.3, p.28-29, 1994.

SHELSO, G.J.; KOPESKY, R.; THOMAS, W.R.;

ROBINSON, F.L. Rapidly hydratable

konjac flour. United States Patent N. US

5536521 FMC Corp., Philadelphia, 1996.

SHIMIZU, H.; YAMAUCHI, M.; KURAMOTO, T .;

KUBOTA, N.; MATSUDA, M.; HOSHITA,

T. Effects of dietary konjac mannan on

serum and liver cholester ol levels and

biliary bile acid composition in hamsters.

J. Pharmacobiol. - DYN, v.14, p.371-375,

1991.

SMIT, J.W.A.; VAN ERPECUM, K. J.; POR TINCASA,

P.; RENOOIJ, W.; ERKELENS, D.W.; VAN

BERGE - HENEGOUWEN, G.P.  Ef fects of

simvastatin and cholestyramine on bile

lipid composition and gall gladder motility

in patients with hyper cholesterolaemia.

Gut, London, v.37, p.654-659, 1995.

STEINER, G. Diabetes and ather osclerosis: an

overview. Diabetes, v.30,  Suppl. 2, p.1-7,

1981.

VANHANEN, H. T.; MIETTINEN, T.A.  Cholesterol

absorption and synthesis during pravastatin,

gemfibrozil and their combination.

Atherosclerosis, v.115, p.135-146, 1995.

WALTER, D.; HIGGINSON, L.; GLADSTONE, P .;

BOCCUZZI, S.J.; COOK, T .; LESPÉRANCE,

J.  Ef fects of cholesterol lowering on the

progression of coronary atherosclerosis in

women.  Circulation, v.92, n.9, p.2404-2410,

1995.

WOLK, A.; MANSON, J. E.; ST AMPFER, M. J.; HU,

F. B.; SPEIZER, F. E.; HENNEKENS, C. H.;

WILLETT, W. C. Long-ter m intake of

dietary fiber and decr ease risk of cor onary

heart disease among women. J. Am. Med.

Ass., v.281, n.21, p.1988-2004, 1999.

YOSHIMURA-M.; NISHINARI-K. Dynamic

viscoelastic study on the gelation of

konjac glucomannan with dif ferent mo-

lecular weights. Food Hydrocol., v.13, n.3,

p.227-233, 1999.

GREGORIO, S.R.; AREAS, M.A.; REYES, F.G.R. Fibras alimentares e doença cardiovascular. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian
Soc. Food Nutr., São Paulo, SP. v.22, p. 109-120, dez., 2001.



120

YOSHIMURA-M.; TAKAYA-T.; NISHINARI-K.
Reological studies on mixtur es of
cornstarch and konjac-glucomannan.
Carboh. Polymers, v.35, n.1/2, p.71-79,
1998.

ZOCK, P., Dietary fat and cor onary heart disease.
In: HEALTHY LIFESTYLES Nutrition and
physical activity. Washington, DC, 1998.
p.12-19. (ILSI Europe Concise Monograph
Series).

Recebido para publicação em 26/11/01.

GREGORIO, S.R.; AREAS, M.A.; REYES, F.G.R. Fibras alimentares e doença cardiovascular. Nutrire: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr.= J. Brazilian
Soc. Food Nutr., São Paulo, SP. v.22, p. 109-120, dez., 2001.


