
Dietas suplementadas com óleos vegetais interferem na 
morfologia e metabolismo hepático. Nas doses testadas, o 
grupo tratado com óleo de abacate (AB) não apresentou 
alterações significativas, enquanto que o grupo tratado com 
óleo de chia (CH) apresentou redução do volume nuclear e 
citoplasmático do hepatócito indicando a possibilidade de 
desarranjo funcional e de lesão hepática. No entanto, são 
necessários mais estudos para comprovar um possível efeito 
nocivo do óleo de chia ao tecido hepático dos ratos. 
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Avaliar os efeitos resultantes da suplementação dietária com 
óleos de abacate e de chia sobre a morfologia microscópica dos 
hepatócitos de ratos. 
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Tabela 01 – Composição das dietas experimentais. 

Tabela 02 – Resultados da análise morfométrica dos tecidos hepáticos, em 
micrômetros. 

Figura 02 – Microscopia  de amostras analisadas. 

Significativa redução do volume nuclear dos hepatócitos nos 
animais submetidos à dieta rica em óleo de chia, podemos 
deduzir que estas células apresentaram diminuição da sua taxa 
de transcrição em relação às células dos demais grupos, 
fenômeno compatível com processos patológicos hepáticos. 

Figura 01 – Análise. 
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