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ABSTRACT

SANTOS, F.L.; ROSADO, G.P.; LANA, R.P.; SILVA, M.T.C. Anticarcinogenic
properties of conjugated linoleic acid. Nutrir e: rev. Soc. Bras. Alim. Nutr .= J.
Brazilian Soc. Food Nutr ., São Paulo, SP. v.22, p. 1 21-132, dez., 2001.

Most of the natural substances that show anticarcinogenc activity are
from plant origin. An exception is the conjugated linoleic acid (CLA), a fatty
acid recognized as anticarcinogenic. It is present in milk fat, in relatively
high concentrations. Currently, researches are relating CLA with the
reduction in blood glucemia, cholesterol, arteriosclerosis, and body fat, and
the modulation of immune system.  The objective of this work was to review
the literature about the anticarcinogenic properties of CLA.
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RESUMORESUMEN

A maioria das substâncias naturais que
exibem atividade anticarcinogênica é origina-
da de plantas. Uma exceção é o ácido linoléico
conjugado (CLA), um ácido graxo que está pre-
sente na gordura do leite. O CLA é um termo
que descreve os isômeros geométricos do ácido
linoléico com propriedades anticarcinogênicas,
reduzindo a incidência de tumores em animais
de laboratório e inibição in vitro de células
cancerígenas. Atualmente, diversas pesquisas
estão relacionando o CLA com redução da
glicemia, colesterol sérico, efeitos aterogênicos e
gordura corpórea, além da modulação do siste-
ma imune. O objetivo deste estudo foi revisar a
literatura a respeito das propriedades
anticarcinogênicas do CLA.

Palavras-chave: câncer; gordura do leite;
ácido linoléico conjugado (CLA)

La mayoría de las substancias naturales
que demuestran actividad anticancerígena son
de origen vegetal. El ácido linoleico conjugado
(CLA), um ácido graso abundante en la leche y
reconocido como anticancerígeno, es uma
excepción. Em los ultimos años, várias
investigaciones relacionan CLA com
reducciones de la glucosa sanguínea, del co-
lesterol, de la aterosclerosis y de la grasa del
cuerpo, además de actuar em la modulación
del sistema inmune. El objetivo de este trabajo
fue revisar la literatura sobre las propriedades
anticancerígenas  del CLA.

Palabras clave: cancer; grasa de la leche;
ácido linoleico conjugado (CLA)
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INTRODUÇÃO

A descoberta de novos componentes naturais em alimentos com propriedades

anticarcinogênicas é atualmente um importante elemento na estratégia de prevenção do

câncer. Existe um aumento de interesse em substâncias presentes em alimentos, que mes-

mo em pequenas concentrações, podem melhorar a saúde e atenuar as doenças como

câncer, aterosclerose e outros processos degenerativos (SANTOS, 1999).

A maioria das substâncias naturais que exibem atividades anticarcinogênicas é origi-

nada de plantas. Uma exceção é o ácido linoléico conjugado (CLA), um ácido graxo reco-

nhecido como anticarcinogênico que está presente  na gordura do leite (PARODI, 1994).

As pesquisas têm focalizado sua atenção na diminuição do percentual de gordura

dos produtos lácteos  (MCGUIRE et al.,1994; GRIINARI et al., 1995). Entretanto, a desco-

berta do CLA trouxe uma alteração nas linhas de pesquisa sobre este tema. O leite com alto

teor de CLA poderá ser uma fonte alimentar com grandes benefícios para a saúde, devido

às suas propriedades anticarcinogênicas (LEE et al., 1994; KELLY e BAUMAN., 1996), de

estimulação da ação da insulina (HOUSEKNECHT et al., 1998; RYDER et al., 2001) de redu-

ção da gordura corporal (ADAMS et al., 2000; BLANKSON et al., 2000; LOOR e HERBEIN.,

2000; MOUGIOS et al., 2001), redução da leptina sérica (YAMASAKI et al., 2000), modula-

ção do sistema imune (COOK, 1999) e  de diminuição do colesterol sérico (LEE et al., 1994;

NICOLISI et al., 1997; MOUGIOS et al., 2001). O objetivo deste estudo foi revisar a literatu-

ra a  respeito das propriedades anticarcinogênicas de CLA.

FORMAÇÃO DE CLA

Ácido linoléico conjugado é um termo que descreve os isômeros geométricos do

ácido linoléico (PARODI, 1997). Segundo BYERS e SCHELLING (1989) e THE BRITISH

NUTRITION FOUNDATION (1994), o processo de biohidrogenação do ácido linoléico

ocorre por meio de uma isomerase que converte a dupla ligação cis-12 em trans-11. Com

isso, mediante a ação de redutases específicas, ocorrerá a hidrogenação das ligações cis-9

e trans-11, resultando em ácido esteárico. Como esse processo não é 100% eficiente, ácidos

graxos intermediários aparecem na gordura do leite.

Ácidos graxos com insaturação conjugada não são normalmente constituintes da dieta

do rebanho leiteiro. O CLA é formado no rúmen como um primeiro intermediário da

biohidrogenação do ácido linoléico, pela enzima ácido linoléico isomerase, proveniente da

bactéria anaeróbica ruminal Butyrivibrio fibrisolvens, que isomeriza o ácido linoléico preferen-

cialmente para as formas cis-9 e trans-11. No entanto, essa bactéria ruminal poderá não ser a

única fonte da biossíntese de CLA, porque tem sido encontrado CLA em animais não ruminan-

tes como  porco, galinha,  peru e peixes (KEPLER et al., 1966; IP et al., 1994; PARODI, 1997).

Segundo IP et al. (1994), as principais formas isoméricas de CLA são: cis-9, cis-11; cis-

9, trans-11; trans-9, cis-11; trans-9, trans-11; cis-10, cis-12; cis-10, trans-12; trans-10, cis-12;
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trans-10. O grupo do pesquisador Michael W. Pariza, da Universidade de Wisconsin  de-

senvolveu  métodos para quantificação dessas formas em alimentos. Foi observado que

80% ou mais de CLA presente nos produtos lácteos estão na forma de isômeros cis-9 e

trans-11 que são as formas biologicamente ativas do CLA (CHIN et al., 1992).

PRESENÇA DE CLA EM ALIMENTOS

A gordura do leite, dentre os alimentos que compõem a dieta do homem, é a

fonte natural mais rica em CLA, sendo quase completamente composta de isômeros

cis-9, trans-11 (PARODI, 1977). Diversos pesquisadores têm avaliado a presença de

CLA em alimentos (Tabela 1).

Tabela 1  Estudos que avaliaram a concentração de CLA em alimentos

Alimento
Total de CLA

Autor(mg/g de gordura)

Produtos lácteos

Leite humano 2,23-5,43 FOGERTY  et al., (1988); MCGUIRE et al.,

(1997); JAHREIS et al., (1999)

Leite condensado 7,0 CHIN et al., (1992)

Leite de vaca integral 4,5-5,5 CHIN et al., (1992); LIN  et al., (1995)

Manteiga 4,7-9,1 FOGERTY et al., (1988); CHIN et al., (1992)

Queijos naturais 0,6-7,1 HA et al., (1989); CHIN et al., (1992);

LIN et al., (1995)

Queijos processados 1,8-8,9 HA  et al., (1989); CHIN et al., (1992);

SHANTHA  et al., (1994); LIN  et al., (1995)

Iogurte 3,8-4,8 CHIN et al., (1992); LIN  et al., (1995)

Produtos cárneos

Carne bovina 0,43-4,3 FOGERTY et al., (1988); CHIN et al., (1992)

Carne de frango 0,03 - 0,9 FOGERTY et al., (1988); CHIN et al., (1992)

Carne de porco 0,2 - 0,6 FOGERTY et al., (1988);  CHIN et al., (1992)

Salmão 0,3 CHIN et al., (1992)

Gema de ovo 0,0- 0,6 FOGERTY et al., (1988); CHIN et al., (1992);

AHN et al., (1999); CHAMRUSPOLLERT e

SELL et al., (1999)

Produto vegetal

Óleos vegetais 0,1-0,7 CHIN et al., (1992)
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A concentração de CLA no leite pode variar substancialmente; KELLY e BAUMAN

(1996) observaram uma grande variação nos níveis de CLA, quando analisaram o leite

produzido pelo rebanho leiteiro do estado de New York, encontrando de 2,4 a 18,0 mg

CLA/g de gordura. Manteiga e queijos são as fontes mais ricas em CLA, devido a seu alto

teor de gordura (HA et al., 1989;  SHANTA et al., 1992).

PROPRIEDADES ANTICARCINOGÊNICAS DO CLA

Nas últimas décadas, houve um aumento de interesse em micronutrientes e com-

ponentes não nutricionais, presentes em alimentos, que podem prevenir ou atenuar di-

versos tipos de câncer. Existe um substancial suporte epidemiológico na relação inversa

entre o consumo de frutas e hortaliças, ou de nutrientes antioxidantes, e desenvolvimento

da carcinogênese ( PARIZA, 1994; NRC, 1996).

Nos Estados Unidos, no Instituto Nacional do Câncer existem estudos em andamen-

to sobre substâncias químicas derivadas de plantas com propriedades anticarcinogênicas

que podem ser incorporadas na alimentação humana (NRC, 1996). A maioria das substân-

cias naturais que exibe atividade anticarcinogênica é originada de plantas; entretanto, o

ácido linoléico conjugado (CLA) é um ácido graxo de origem animal (PARODI, 1994;

CHIN et al., 1994).

O CLA está, usualmente, entre os compostos anticarcinogênicos que atuam redu-

zindo a incidência, número e tamanho de tumores em modelos  em animais (HA et al.,

1990; IP et al., 1991; CHIN et al., 1993; IP et al., 1994; MCINTOSH et al., 1994; WONG et al.,

1997; IP et al 1999). Resultados semelhantes foram demonstrados em estudos in vitro que

utilizaram linhagens de células cancerígenas de melanoma, de cólon, próstata, pulmão,

ovário e tecido mamário (SHULTZ et al., 1992; SCHONBERG e KROKAN, 1995; CESANO

et al., 1998; MILLER, 2001; PALOMBO et al, 2002).

O efeito anticarcinogênico do CLA foi demonstrado em estudo  realizado por IP et

al., (1994), no qual a redução no número de tumores mamários induzidos  por antraceno

dimetil benzeno (DMBA) foi dose dependente dos níveis de CLA suplementados na dieta

de ratos (Figura 1). Embora não se conheça o mecanismo exato como o CLA atua na

inibição da carcinogênese,  pesquisadores têm sugerido alguns  mecanismos,  como

antioxidantes (HA et al., 1990; IP et al., 1991; BANNI et al., 1995), inibição da síntese de

nucleotídeos (SHULTZ et al., 1992), redução da atividade proliferativa (IP et al., 1994),

modulação na composição e metabolismo de lipídios hepáticos (BELURY e KEMPA-

STECZKO, 1997), estimulação na atividade de macrófagos e linfócitos (CHEW et al., 1997)

modulação na via de eicosanóides (CUNNINGHAM et al., 1997; MILLER, 2001) inibição

da formação de DNA tumoral (ZU et al., 1992).

As propriedades anticarcinogênicas dos isômeros de CLA têm sido testadas exclusi-

vamente em modelos em animais e cultivo de células. Não existe nenhuma evidência

direta que comprove a proteção desses ácidos graxos contra a carcinogênese em modelo
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humano. Os efeitos benéficos do consumo de CLA em seres humanos são observados em

estudos epidemiológicos que constataram associação entre o consumo de produtos lácte-

os e incidência de câncer de mama. Um desses estudos foi desenvolvido por KNEKT et al.,

(1996), que constataram, significativamente, uma relação inversa entre ingestão de leite e

incidência de câncer de mama. Durante 25 anos, foram  avaliadas 4697 mulheres sem

história de câncer de mama em diferentes áreas da Finlândia. Observou-se que as mulhe-

res que consumiam mais de 620 mL de leite/dia apresentavam  menor  risco de desenvol-

verem câncer de mama quando comparado com aquelas que consumiam menos de 370

mL de leite/dia. Os autores concluíram que  o CLA poderia estar envolvido no efeito prote-

tor observado.

Figura 1   Efeito do CLA na redução do número de tumores mamários induzidos por

DMBA em ratos (IP et al., 1994).

Corroborando com essa linha de raciocínio, FORGERTY et al., (1988) avaliaram

a concentração de CLA no leite materno de nutrizes australianas que recebiam uma

dieta convencional  e de mulheres da seita religiosa Hare Krishna. Os pesquisadores

observaram uma concentração duas vezes maior  de CLA no leite das nutrizes do grupo

Hare Krishna que foi relacionado ao alto consumo de produtos lácteos na dieta habitu-

al dessas mulheres.

Os efeitos anticarcinogênicos de CLA em modelos animais têm demonstrado a eficá-

cia da via alimentar na proteção do câncer. Desse modo, IP et al., (1991) estimaram a dose

mínima de CLA que promoveria algum efeito benéfico em seres humanos. Os autores reco-

mendam a ingestão diária de 3,5 g de CLA/ indivíduo de 70 kg; entretanto, segundo os

mesmos autores, o consumo diário de CLA da população dos Estados Unidos é estimado

em 1g. Assim, a suplementação alimentar de CLA pode ser vista como uma via alternativa

na obtenção da recomendação sugerida.
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AUMENTO DA CONCENTRAÇÃO DE CLA NOS ALIMENTOS

A modificação no estilo e o aumento da expectativa de vida do homem moderno têm

contribuído para o aumento nas taxas de incidência e prevalência das doenças crônico-

degenerativas como doenças cardiovasculares, câncer e diabetes mellitus (DONALDSON,

2000). Essa realidade tem promovido uma crescente preocupação em se buscar novas al-

ternativas, principalmente as dietéticas, que contribuam com a redução na incidência des-

sas doenças. Com isso, ocorreu, no mundo, um aumento expressivo na demanda dos ali-

mentos que, além da nutrição básica, podem promover saúde ou prevenir doenças (MILNER,

2000; ROBERFROID, 2000).

Esses alimentos, conhecidos como funcionais, constituem uma alternativa para o consu-

midor, no segmento da indústria alimentícia, pois tais produtos podem carrear diversas subs-

tâncias que possuem propriedades anticarcinogênicas. Assim, os pesquisadores estão estudan-

do diversas formas de aumentar, de forma natural, a concentração de CLA em alimentos.

A modificação da ração de vacas com suplementação de ácidos graxos insaturados

tem sido a  principal estratégia para elevação da concentração de CLA em  produtos lácte-

os.  Com isso, os efeitos da gordura dietética sobre a composição da gordura do leite têm

sido amplamente estudados, mas só recentemente estão sendo desenvolvidas pesquisas

sobre os efeitos de diferentes fontes de  lipídios na produção de CLA (WU et al.,1994;

ELLIOTT et al., 1995; DHIMAN et al.,  1996).

A concentração de CLA no leite varia em função da dieta, MCGUIRE et al., (1996)

obtiveram aumento linear na concentração de CLA no leite, alcançando um índice de 300%,

ao variar a concentração de óleo de milho de 3 a 7,2% na dieta de vacas lactantes. SANTOS et

al., (2000) conseguiram aumentar o nível de CLA em 100% quando suplementaram a ração

de vacas lactantes para 7% de lipídios na forma de óleo de soja, mas não obtiveram resulta-

dos significativos quando utilizaram  o mesmo percentual de lipídios na forma de  grão.

A ração suplementada com produtos ricos em ácidos graxos insaturados, na forma

de  óleo, aumenta significativamente o percentual de CLA no leite. Uma possível explica-

ção, pode ser atribuída ao fato dos ácidos linoléico e linolênico estarem mais disponíveis

para serem biohidrogenados pelas bactérias do rúmen (SANTOS, 1999).

EFEITOS ADVERSOS DE CLA

Embora o CLA seja associado a muitos efeitos benéficos potenciais, alguns estudos

demonstraram que podem existir efeitos colaterais em modelos em animais. Um desses estu-

dos, suplementou a dieta de ratos com 0,5% de CLA e observou-se  diminuição de marcadores

biológicos que atuam na  formação óssea, osteocalcina e fosfatase alcalina (LI et al., 1999).

Os autores concluíram que alguns isômeros de CLA poderiam exercer um efeito retroregulador

no metabolismo ósseo de animais em crescimento. Outras pesquisas  deverão ser conduzidas

para avaliar os efeitos do CLA sobre os osteoblastos e formação óssea.
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MOUGIOS et al., (2001) suplementaram a dieta de 14 homens e 10 mulheres utilizan-

do 0,7 g e 1,4g CLA/dia. Como resultado, foi verificada redução de triglicerídios e LDL-

colesterol  séricos nos indivíduos que receberam CLA, mas também ocorreu  uma diminui-

ção significativa nos níveis de HDL-colesterol. A redução de HDL-colesterol verificada nes-

se estudo difere dos resultados encontrados em modelos em animais. Por outro lado, di-

versos estudos, inclusive em humanos, têm relatado a diminuição de ácidos graxos na

composição corporal (ADAMS et al., 2000; BLANKSON et al., 2000; LOOR et al., 2000;

MOUGIOS et al., 2001). Desse modo, faz-se necessária à condução de mais pesquisas para

investigar os efeitos do CLA sobre o metabolismo lipídico

Estudos conduzidos por SCIMECA (1998) e JONES et al., (1999) demonstraram a

ausência de toxicidade do CLA em ratos. Embora o CLA seja considerado substância segura

(GRAS) (SCIMECA, 1998), mais estudos são necessários para investigar possíveis efeitos

negativos sobre o metabolismo humano.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos (NRC, 1989) aponta a necessi-

dade de se desenvolver métodos que melhorem o conteúdo de nutrientes nos produtos de

origem animal, para que eles atendam mais adequadamente às recomendações dietéticas.

Apesar de os produtos lácteos apresentarem maior concentração de CLA, faz-se ne-

cessária a investigação de novos métodos para elevar o percentual desse composto nos

alimentos, uma vez que a dieta diária do homem  não alcança a recomendação de 3,5g/dia.

A composição do leite é importante do ponto de vista da comercialização; o leite

com maior concentração de CLA poderia ter um impacto positivo nas áreas de pesquisa do

câncer, nutrição humana e prevenção de doenças crônico degenerativas, além de melho-

rar a imagem dos produtos lácteos integrais junto ao consumidor, uma vez que o mesmo

está preferindo alimentos com menor teor de gordura.

As pesquisas têm associado a ingestão diária de CLA a muitos efeitos benéficos;  en-

tretanto, poucos estudos têm utilizado o modelo humano. Com isso, mais pesquisas  preci-

sam ser conduzidas para explicar os efeitos e mecanismos de ação do CLA sobre o metabo-

lismo humano e, ainda,  avaliar  se há  possíveis efeitos deletérios à saúde.
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