
Re
vi

st
a 

Br
as

ile
ir

a 
de

 N
ut

ri
çã

o 
Fu

nc
io

na
l -

 a
no

 1
3,

 n
º5

5,
 2

01
3

8

Dra. Camila de Albuquerque Mercali

Abstract
The modulation of immune responses by different dietary fatty acids has been demonstrated in humans and animals. 

Studies are being conducted with a focus on understanding the mechanisms of action in the modulation of inflammatory 
and immune responses, but there are few studies about the effects of essential fatty acids. This article aims to address 
the role of essential fatty acids and their importance in the modulation of inflammatory and immune responses.

Keywords: alpha-linolenic acid, linoleic acid, essential fatty acids, immune response, inflammation

Resumo
A modulação das respostas imunes por diferentes ácidos graxos provenientes da dieta tem sido demonstrada em 

humanos e animais. Os estudos estão sendo realizados com foco na compreensão dos mecanismos de ação na modulação 
das respostas inflamatórias e imunes, porém poucos são os que trazem os efeitos dos ácidos graxos essenciais. Este 
artigo tem como objetivo abordar o papel desses ácidos graxos essenciais e sua importância na modulação da resposta 
inflamatória e imunológica. 

Palavras-chave: ácido alfalinolênico, ácido linoleico, ácidos graxos essenciais, resposta imune, inflamação

Regulation of immune responses by essential fatty acids 

Regulação 
das respostas 
imunológicas 
pelos ácidos 
graxos essenciais
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Introdução

O ácido linoleico (LA, 18:2, ω-6) e o ácido α-linolênico 
(ALA, 18:3, ω-3) são ácidos graxos essenciais que, por 
não serem sintetizados pelo organismo, devem ser obtidos 
na dieta. O LA pode ser encontrado em abundância nas 
sementes de plantas oleaginosas, principalmente nos óleos 
de soja, milho e girassol. Já o ALA tem como principal 
fonte os óleos vegetais de linhaça, chia e canola1. Além 
das funções conhecidas há muito tempo, relacionadas 
ao crescimento e desenvolvimento, recentemente 
demonstrou-se que esses ácidos graxos exercem atividade 
sobre a função imune2. 

O LA é convertido em ácido γ-linoleico (GLA, 18:3), 
dihomo-GLA (DGLA, 20:3) e ácido araquidônico (AA, 
20:4) pelas enzimas delta 6 (Δ6) e delta 5 (Δ5) dessaturase e 
alongases, podendo servir de precursor para eicosanoides, 
mediadores inflamatórios (prostaglandinas, tromboxanos 
e leucotrienos)3. 

De forma semelhante, o ALA é convertido em 
ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:4, ω-3) e ácido 
docosahexaenoico (DHA, 22:6, ω-3) pelas mesmas 
enzimas, porém apenas cerca de 0,05 a 8% sofre esta 
conversão4. Estudos demonstram que o ALA, diferente 
do esperado, pode ter propriedades imunomodulatórias 
diferentes do EPA e do DHA5. 

Pesquisas conduzidas ao longo das últimas décadas 
sugerem que uma mudança no perfil da ingestão de ácidos 
graxos pode ser um meio para modificar as respostas 
das células do sistema imune, incluindo a resposta 
inflamatória6. 

Efeitos dos ácidos graxos essenciais
sobre as respostas imunológicas

Os ácidos graxos exercem diversas funções sobre 
as células imunológicas: servem de combustível para 
geração de energia; compõem fosfolipídeos da membrana 
plasmática, contribuindo com propriedades físicas e 
funcionais das membranas; regulam a expressão de 
genes com efeitos na atividade de receptores, processos 
de sinalização intracelular ou em fatores de transcrição 
celular. Além disso, podem modular a produção de 
citocinas, a proliferação de linfócitos, a expressão de 
moléculas de superfície, fagocitose, apoptose e podem 
inibir a atividade de células natural killer6,7.  

Modificar a composição de ácidos graxos da dieta 
de alguns animais pode alterar a sua composição nas 
células imunes. Um estudo realizado por Winnik e 
colaboradores4 demonstrou que o aumento no consumo 
de AA resultou em maior proporção desse ácido graxo em 
células mononucleares, enquanto o aumento no consumo 
de ALA resultou na conversão deste para EPA tanto em 
células mononucleares quanto em neutrófilos. Entretanto, 

o aumento no consumo de ALA não resultou em aumento 
de DHA nessas células4. 

Importante ressaltar que a relação ALA:LA tem maior 
influência sobre as concentrações de EPA nos tecidos do 
que a quantidade absoluta consumida de ALA8.

Figura 1. Representação dos mecanismos pelos quais 
o fornecimento de ácidos graxos pode afetar as resposta 
imunes

Fonte: Adaptado de Calder7.
 
Os consumos de LA e de ALA desempenham função 

importante na modulação da proliferação de células T. Um 
estudo demonstrou que existe uma correlação significativa 
entre a relação dos ácidos graxos ALA:LA e a resposta 
mediada por células T. A resposta proliferativa ótima foi 
observada na relação LA:ALA de 8,7, com associação 
inversa entre a resposta proliferativa e a relação LA:ALA 
nas dietas com relações acima deste nível9. 

Efeitos do ALA sobre as respostas imuno-
lógicas

O consumo de 3g de óleo de linhaça durante 12 
semanas resultou em aumento de 70% na concentração 
plasmática de ALA em humanos. Houve, também, um 
aumento plasmático de 60% de EPA e outro de 34% de 
DPA, sem alterações na concentração de DHA, e, ainda, 
redução significativa na relação LA:ALA10. 

Winnik e colaboradores4 avaliaram o efeito da dieta 
rica em ALA, em modelos animais com aterosclerose. 
Os resultados demonstraram que houve uma redução 
na formação e infiltração de células T nas placas, além 
de diminuição na expressão de fator de necrose tumoral 
alfa (TNF-α) e molécula de adesão celular vascular 1 
(VCAM-1). O consumo de óleo de linhaça aumentou, 
nos tecidos, os níveis de ALA, EPA e DHA, além de ser 
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observada uma redução do AA nas aortas e em outros 
tecidos. Outro efeito do consumo do óleo de linhaça foi 
uma diminuição na proliferação, diferenciação e atividade 
inflamatória de células T. 

Ambos TNF-α e IL-1β são mediadores inflamatórios 
envolvidos em desordens como artrite reumatoide, 
aterosclerose e hiperplasia sinovial. Estudo em humanos, 
com intervenção na dieta, demonstrou que o uso do óleo 
de linhaça (13,7 +/- 5,5 g/d) resultou em um aumento no 
conteúdo de EPA em células mononucleares, e houve 
redução de 30% na produção de TNF- α e IL-1β pelas 
células mononucleares8.  

Dietas líquidas com diferentes composições de ALA e 
LA foram capazes de induzir uma mudança no equilíbrio 
de linfócitos Th1/Th2 tanto em humanos quanto em ratos, 
ocorrendo uma supressão na resposta Th2 e aumento na 
resposta Th1. Foi possível observar que a dieta rica apenas 
em ALA, e não em EPA e DHA, foi capaz de modular a 
função imune11. 

Foi avaliado o impacto sobre o sistema imune do 
consumo moderado de ALA (3,5 g/d) por indivíduos 
saudáveis. Apesar do aumento do consumo de ALA 
e da alteração no conteúdo de EPA dos fosfolipídeos 
plasmáticos, não houve mudanças na proliferação de 
linfócitos ou na produção de citocinas por monócitos 
e linfócitos12. Em outro estudo, realizado por Thies 
e colaboradores13, também não foi encontrado efeito 
significativo em relação ao consumo moderado de ALA 
sobre a proliferação de linfócitos, embora o tratamento 
tenha demonstrado uma tendência em diminuir a resposta.

Estudo em animais demonstrou que a administração 
de ALA aumentou o conteúdo de ácidos graxos ω-3 em 
células imunes, reduzindo o conteúdo de ácidos graxos 
ω-6, além de diminuir a síntese de eicosanoides. De uma 
forma mais limitada, aumentou a resposta mediada por 
linfócitos T citotóxicos não específicos frente a um teste 
com infecção viral14. 

Efeitos do LA sobre as respostas imunológicas
Foi avaliado o efeito do LA, ingerido na dieta, sobre 

neutrófilos de animais, devido a importância destas células 
em processos inflamatórios responsáveis, muitas vezes, por 
doenças crônicas. Os resultados demonstraram aumento 
na migração de neutrófilos, provavelmente devido ao 
aumento da expressão de moléculas quimioatrativas. 
Houve liberação de citocinas pró-inflamatórias após curto 
período de incubação (4h), com inibição desta liberação 
depois de período prolongado (18h). Este efeito mostra 
que o LA pode acelerar os mecanismos responsáveis pela 
produção e liberação de citocinas na resposta inflamatória 
inicial15. 

 Existe uma hipótese em relação ao LA e doenças 
autoimunes. São dois tipos de respostas, uma mediada 
por células e a outra, pela produção de anticorpos. 

A prostaglandina E2 (PGE2) tem importante função 
imunorregulatória, diminuindo a proliferação de células 
TH1 e a expressão ou síntese de IL-1, IL-2, IFN-γ e TNF-α 
e aumentando a produção de IL-4. O LA é precursor do 
AA, o qual pode ser convertido em PGE2, suprimindo, 
assim, a resposta imune tipo 1. Se o LA for usado na 
ausência de outros ácidos graxos, pode ser efetivo para 
desordens que demonstram o padrão de citocinas do tipo 1 
como psoríase, alopecia areata, artrite reumatoide, doença 
de Chron, esclerose múltipla e diabetes do tipo 116.

 
Relação ω-6/ ω-3 e inflamação

A alimentação ocidental é, em geral, deficiente em ω-3, 
devido à baixa ingestão de alimentos fontes deste ácido 
graxo, além de ser observado alto consumo de ω-6. Esta 
relação no consumo ω-6 /ω-3, quando em desequilíbrio, 
pode promover a patogênese de diversas doenças como 
câncer, doença cardiovascular e doenças autoimunes. 
Seria ideal uma relação ω-6 /ω-3 de 4-3/1 para reduzir o 
risco de doenças crônicas de alta prevalência na sociedade 
ocidental17. 

Existe uma conscientização crescente em relação aos 
benefícios potenciais para a saúde e a qualidade dos ácidos 
graxos provenientes da alimentação, como a porcentagem 
de ácidos graxos saturados e a proporção entre ω-6 e ω-3. 
Alguns ácidos graxos demonstram modular a resposta 
inflamatória pela regulação da transcrição de citocinas 
pró-inflamatórias e da expressão de moléculas de adesão 
de leucócitos na superfície vascular3.

Kalogeropoulos e colaboradores18 avaliaram em 
homens e mulheres a relação entre ácidos graxos 
presentes na circulação e marcadores inflamatórios. Os 
resultados demonstraram uma forte correlação positiva 
entre a relação ω-6/ω-3 e PCR (Proteína C-reativa), IL-6 
e TNF-α, sugerindo que os efeitos anti-inflamatórios dos 
ácidos graxos poli-insaturados pode ser modulado por 
quantidades relativas de ω-6 e ω-3. 

A avaliação do consumo alimentar de ω-6 e ω-3 e 
dos marcadores inflamatórios em indivíduos apresentou 
associações inversas estatisticamente significativas entre 
o consumo de ω-3 e o nível plasmático de receptores de 
TNF 1 e 2. Estes resultados foram observados em relação 
ao EPA e DHA, e não ao ALA. Também foi verificada uma 
associação inversa para os níveis séricos de PCR, mas não 
para IL-6. Estas relações foram dependentes do consumo 
de ω-6, principalmente quando ocorre baixo consumo de 
ω-3. Porém quando ocorre alto consumo de ω-3 observa-se 
baixo nível de inflamação19. 

 
Efeitos do ALA sobre inflamação e obesidade

A obesidade está relacionada com um estado 
inflamatório resultante da ativação crônica do sistema 
imune inato. O tecido adiposo participa ativamente do 
processo inflamatório e imune pela produção e liberação 
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de moléculas pró-inflamatórias como TNF-α, IL-6 
e interferon-γ, e moléculas anti-inflamatórias como 
adiponectina e IL-10, tanto pelos adipócitos quanto por 
células imunes infiltradas. A disfunção no tecido adiposo 
cria um desequilíbrio desses fatores, podendo alterar a 
resposta imune e inflamatória tanto de forma local quanto 
sistêmica20. 

A avaliação dos efeitos do consumo de ALA na dieta 
de animais demonstrou redução no tamanho dos adipócitos 
em 17%, diminuição nos níveis de proteína quimioatrativa 
de monócitos  tipo 1 (MCP-1) adipocitário, prevenindo a 
infiltração de células T no tecido adiposo. A mudança na 
composição dos ácidos graxos da dieta demonstrou efeitos 
moderados nos parâmetros inflamatórios e metabólicos20.  

      
Conclusão

Embora ainda existam poucos estudos relacionando 
os efeitos dos ácidos graxos essenciais sobre o sistema 
imune e processos inflamatórios, pode-se verificar que 
o ALA exerce modulação moderada sobre mediadores 
inflamatórios e demonstra alterar o equilíbrio de linfócitos 
Th1/Th2 em humanos e animais. Outro fator importante 
para modulação da inflamação é o equilíbrio do consumo 
de ω-6 e ω-3, sendo recomendado o consumo de fontes 
de ALA como o óleo de linhaça, uma vez que é baixo o 
consumo deste ácido graxo essencial pela população em 
geral. Além disso, a ingestão de ALA pode contribuir com 
a redução do risco de doenças crônicas não transmissíveis 
de alta prevalência na sociedade ocidental.
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