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RESUMO 
 

Soares AG. Obesidade induz alterações artéria-específica: avaliação da função 
endotelial e do fenótipo das células musculares lisas. [dissertação (Mestrado em 
Farmacologia)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São 
Paulo; 2014. 
 
A obesidade pode mudar as características das células endoteliais e musculares 
lisas (CMLVs). Reatividade e genes inflamatórios e de marcadores de fenótipo de 
CMLVs foram avaliados em artérias mesentéricas de resistência (AMRs) e de aorta 
de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica (OB). RNAm para citocinas 
pró-inflamatórias e IL-10 foi aumentado em AMRs e aorta de OB. O relaxamento não 
foi alterado, mas a contração foi reduzida em AMRs e aorta de OB. AMRs 
apresentaram redução global da contração, mas a aorta apresentou redução 
específica para agonista adrenérgico. Maior modulação negativa por NO e 
prostanoides vasodilatadores foi observada em aorta, mas não em AMRs. RNAm 
para marcador do fenótipo sintético foi aumentado em AMRs de OB. Esses 
resultados mostram que as células endoteliais e as CMLVs de AMRs e aorta 
respondem diferentemente à obesidade. Inflamação e mecanismo de 
contrarregulação são induzidos em AMRs e aorta, que impediria a disfunção 
endotelial, mas não a mudança fenotípica das CMLVs em AMRs, que então, 
comprometeria sua capacidade contrátil. 
 
Palavras-chave: Endotélio vascular. Músculo liso vascular. Obesidade. Óxido nítrico.  
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ABSTRACT 
 

Soares AG. Obesity leads to artery-specific alterations: evaluation of the endothelial 
function and smooth muscle cell phenotype. [Masters thesis (Pharmacology)]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2014. 
 
Obesity may change the characteristics of vascular endothelial cells and smooth 
muscle cells (VSMCs) . Vascular reactivity and gene expression of inflammatory and 
phenotypic markers for VSMC  were evaluated in resistance mesenteric arteries 
(RMAs) and aorta from mice fed with high fat diet (OB). Pro-inflammatory cytokines 
and IL-10 mRNA were elevated in OB’s RMAs and aorta. The relaxation was 
unchanged, however a reduction in contractility was observed in OB’s RMA and 
aorta. A global reduction in contractility was observed in RMAs but aorta 
demonstrated a specific reduction to adrenergic agonist. Higher negative modulation 
by NO and vasodilator prostanoids were observed only in aorta. Phenotypic marker 
mRNA was elevated in OB’s RMA. The results show that endothelial cells and 
VSMCs from RMAs and aorta respond differently to obesity. Inflammation and 
counter regulatory mechanisms are induced in RMAs and aorta of which would 
prevent endothelial dysfunction but not the VSMC phenotypic switching in RMAs, 
compromising the contractile ability. 
 
Keywords: Nitric oxide. Obesity. Vascular endothelium. Vascular smooth muscle cell. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Obesidade 

 

Obesidade é definida como o excesso de gordura acumulada nos diversos 

depósitos distribuídos pelo organismo. O índice de massa corpórea (IMC) é utilizado 

para classificar os indivíduos levando-se em conta a massa corpórea e altura. 

Atualmente outras metodologias são aplicadas para uma classificação mais precisa, 

são exemplos destas o comprimento da circunferência abdominal, que possui uma 

correlação positiva com doenças cardiovasculares, a espessura da pele e 

bioimpedância (Kopelman, 2000). Cada uma destas metodologias apresentam suas 

vantagens e desvantagens. O IMC (peso em kg / altura2) está correlacionado com a 

medida de densidade corporal, no entanto não tem a capacidade de distinguir entre 

massa magra (músculo) e massa gorda (tecido adiposo). Ainda assim, a 

Organização Mundial de Saúde define a obesidade como um IMC acima de 30 

(Tabela 1).  

 

Tabela 1 - Classificação de sobrepeso segundo a Organização Mundial de 
Saúde (OMS) 

IMC (kg x m-2) Classificação OMS Descrição popular 

< 18,5 Baixo peso Magro 

18,5 – 24,9 - Saudável, normal 

25,0 – 29,9 Sobrepeso de Grau 1 Sobrepeso 

30,0 – 39,9 Sobrepeso de Grau 2 Obesidade 

≥ 40,0 Sobrepeso de Grau 3 Obesidade Mórbida 

 IMC, índice de massa corpórea. 
 

Obesidade e sobrepeso são duas manifestações clínicas caracterizadas por 

alterações no metabolismo e no comportamento. Motivo este que têm levado alguns 

pesquisadores a classificar a obesidade como doença (Allison et al., 2008). A 

obesidade refere-se especificamente ao acúmulo excessivo de tecido adiposo, onde 

tanto o bem-estar quanto a saúde do indivíduo portador desta condição estão 

prejudicados. Além do mais a obesidade pode ser classificada de acordo com os 

depósitos de tecido adiposo no organismo. A obesidade visceral (central ou 

androide) é aquela em que o tecido adiposo visceral leva ao aumento na 
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circunferência abdominal e é mais comum em homens. A obesidade periférica 

(ginoide) acomete depósitos de gordura subcutâneos e é mais frequente em 

mulheres. Essa metodologia de caracterização acaba fornecendo um parâmetro 

mais preciso na determinação da obesidade e da sua relação com doenças 

cardiovasculares (Janssen et al., 2004). 

Com uma alta prevalência na população em países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, há alguns anos a obesidade tem sido considerada uma epidemia. 

A Organização Mundial da Saúde estima que até o ano 2030 cerca de 370 milhões 

de pessoas serão obesas (Alam et al., 2012; Kopelman, 2000). 

No Brasil, segundo a publicação “Pesquisa de Orçamentos Familiares 2008-

2009” do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aproximadamente 

50% da população tem excesso de peso, enquanto a porcentagem de indivíduos 

obesos é de 12% no sexo feminino e de 16% no sexo masculino, e estima-se que 

um terço da população brasileira será obesa nos próximos 10 anos. Divulgado no 

final do mês de maio de 2014, a pesquisa “Vigitel” (Vigilância de Fatores de Risco e 

Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico, 2014), realizada pelo 

Ministério da Saúde, apontou que, após aumentos constantes nos últimos 8 anos, o 

índice de indivíduos obesos no Brasil está estabilizado (Figura 1). Destaca-se nos 

estudos epidemiológicos, o fato da obesidade acometer uma grande quantidade de 

crianças ou indivíduos na fase juvenil (IBGE, 2010; Reinehr, 2013; WHO, 2014). 
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Frequência de obesidade na população brasileira 

 
Figura 1 - Fonte: Vigitel, Ministério da Saúde, Brasil, 2014.  

 
A ingesta de alimentos com o intuito de se obter a quantidade necessária de 

energia para manter o organismo é essencial para a sobrevivência, entretanto o 

excesso da ingestão é um dos pilares no desenvolvimento da obesidade. Aumento 

do consumo energético tem impacto sobre o volume e pressão sanguíneos, 

termorregulação, estresse psicológico e obviamente o metabolismo (Begg, Woods, 

2013). 

Fatores culturais têm sido atribuídos ao aumento nos índices de indivíduos 

obesos. Características socioeconômicas, urbanização e dietas inadequadas são 

algumas características culturais importantes. Um exemplo do impacto 

socioeconômico é aquele em que uma família de baixa renda passa a ter condições 

financeiras para consumir alimentos industrializados ricos em gorduras e sódio 

(Malik et al., 2013). 

A genética possui um papel chave no desenvolvimento da obesidade. Mais de 

50 genes foram associados com obesidade e, ainda assim, muito pouco se sabe 

sobre a relação destes com a grande variação do IMC em humanos (Sandholt et al., 

2012). 

 Obviamente, a falta de atividade física associada aos fatores já citados 

demonstra como a relação entre eles é extremamente danosa ao organismo, uma 

vez que o desequilíbrio energético (ingesta > consumo) culmina em  aumento dos 

depósitos de gordura distribuídos no organismo (Hill et al., 2012; Kopelman, 2000). 
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Aumento da ingesta de alimentos ricos em gorduras levam à resistência à 

insulina, dislipidemia, hiperleptinemia, estresse oxidativo e hipertensão (Abate, 1996; 

Avogaro, Kreutzenberg, 2005; Barnard et al., 1998; Bastien et al., 2014; Ghibaudi et 

al., 2002; Roberts et al., 2006). Todos esses parâmetros estão relacionados ao 

aumento no risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares, como a 

aterosclerose (Michas et al., 2014). 

 Outro parâmetro importante é a liberação de diversos mediadores 

inflamatórios pelos adipócitos, levando a uma inflamação sistêmica. Assim, a 

inflamação presente na obesidade passa a ter um papel importante no 

desenvolvimento de outras patologias em indivíduos obesos, por exemplo, a 

associação entre doença coronariana e obesidade se deve a vias relacionadas à 

inflamação (Bahrami et al., 2008). O aumento do tecido adiposo promove inflamação 

sistêmica devido à secreção de fatores pró-inflamatórios, como por exemplo, o fator 

de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucina-6 (IL-6), leptina e inibidor do ativador 

de plasminogênio-1 (Berg, Scherer, 2005; Thalmann, Meier, 2007). Tais fatores 

exercem efeitos sistêmicos sobre o metabolismo da glicose (Kim et al., 2004), o 

metabolismo dos lipídios (Klover et al., 2003) e da função cardiovascular 

(Wimalasundera et al., 2003). Ainda, a obesidade parece induzir inflamação 

vascular, pois foi demostrado que aorta de camundongos fêmeas obesas 

apresentou aumento da expressão proteica de TNF-�  e da ativação do fator 

nuclear-κB (NF-κB) e a inibição local do NF-κB foi capaz de corrigir a disfunção 

endotelial, avaliada pelo relaxamento dependente do endotélio (Kobayasi et al., 

2010). 

 

1.1.1 Obesidade e função vascular 

 
Responsável por transportar oxigênio e nutrientes para os tecidos e remover 

os produtos do metabolismo, o sistema vascular tem participação ativa na 

manutenção da homeostasia. O endotélio vascular possui um papel chave nesse 

processo, uma vez que o mesmo atua não somente como barreira passiva entre 

plasma e líquido extracelular, mas também como fonte de um grande número de 

mediadores. Estes controlam ativamente o tônus vascular, bem como influenciam as 
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funções plaquetárias, das células mononucleares e a hemostasia (Kalebic et al., 

1983; Fischer et al., 2006). 

As células endoteliais estão envolvidas em atividades metabólicas intensas 

com uma grande heterogeneidade na qual deve-se considerar fatores como o leito 

vascular, o tamanho ou o tipo do vaso (artérias, veias ou capilares) (Aird, 2007a; 

Aird, 2007b). Além de seu envolvimento na hemostasia, as células endoteliais 

podem metabolizar ou inativar inúmeros fatores circulantes como hormônios 

polipeptídicos vasoativos, aminas, nucleotídeos, lipoproteínas, metabólitos do ácido 

araquidônico e espécies reativas de oxigênio (Fischer et al., 2006). 

O óxido nítrico (NO) é um importante mediador do sistema nervoso e do 

sistema cardiovascular e está envolvido nas respostas dos macrófagos a estímulos 

inflamatórios, tais como lipopolissacarídeos bacterianos e interferon-�, e na sua 

capacidade de matar células tumorais ou bactérias (Hibbs et al., 1987; Stuehr, 

Marletta, 1987). Existem diferentes tipos de enzimas responsáveis pela síntese de 

NO: NO sintase endotelial (eNOS), neuronal (nNOS) e induzível (iNOS). Na parede 

vascular, os três tipos podem estar presentes. A nNOS é expressa não só em 

nervos perivasculares, mas também pode ser detectada em células endoteliais e do 

músculo liso (Boulanger et al., 1998). A expressão de iNOS foi detectada em todas 

as células nucleadas do sistema cardiovascular (Papapetropoulos et al., 1999). A 

eNOS é expressa não só em células endoteliais mas também em miócitos cardíacos 

e plaquetas (Balligand et al., 1993; Sase, Michel, 1995). As três enzimas NOS 

contêm um domínio redutase e um  oxigenase e possuem como substrato a L-

arginina, que na presença de oxigênio molecular, catalisam a oxidação de cinco 

elétrons de um dos átomos de nitrogênio da L-arginina. Todas exigem a presença 

dos cofatores NADPH, FAD, FMN, heme, tetrahidrobiopterina (BH4) e zinco (Bredt, 

Snyder, 1994). A conversão de L-arginina a NO pela eNOS e nNOS é dependente 

de cálcio enquanto a ativação da iNOS é independente de cálcio (Bredt, 1999).  

Diversos são os fatores de risco, como sobrepeso, tabagismo, diabetes, 

aumento da pressão arterial e níveis elevados de lipídios circulantes, que podem 

promover alterações no endotélio vascular, levando a uma redução na 

biodisponibilidade de NO e desse modo alterar a homeostasia vascular (Bastien et 

al., 2014). As comorbidades que frequentemente estão associadas à obesidade 

também possuem um papel importante na promoção de alterações na função 

vascular, promovidas por citocinas pró-inflamatórias, pelo aumento da formação de 
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espécies reativas de oxigênio e de produtos de glicação avançada (Hofmann et al., 

2014). Logo, é de se esperar que com as diversas alterações metabólicas alterações 

estruturais/funcionais sejam observadas na vasculatura de indivíduos obesos 

(Rizzoni et al., 2011). 

As células musculares lisas (CMLVs) são o único tipo celular da camada 

média e as principais células estromais da parede vascular, assumindo uma 

variedade de diferentes funções fisiológicas e estruturais. Por exemplo, as CMLVs 

produzem componentes da matriz extracelular durante o desenvolvimento,  tornando 

possível que a parede arterial tenha capacidade de suportar a alta pressão do 

sangue circulante, e participam da reparação arterial depois de injúrias na vida 

adulta. Nos vasos de resistência, as CMLVs mantêm um tônus contrátil variável, que 

regula a pressão arterial e a redistribuição do fluxo sanguíneo. Devido à pressão 

gerada, estresse mecânico e deformação são gerados na parede arterial de vasos 

de resistência e de condutância, fazendo com que uma condutância hidráulica radial 

ocorra através da parede, carregando substâncias solúveis a partir da corrente 

sanguínea. As CMLVs na camada média são altamente responsivas ao estresse 

mecânico e às moléculas carregadas radialmente, modificando o ambiente da 

parede vascular. 

O músculo liso vascular adquire um fenótipo, que pode variar ao longo de um 

contínuo de um espectro, onde em uma extremidade está o fenótipo contrátil 

quiescente e na outra o fenótipo sintético proliferativo, por causa da sua capacidade 

em reprogramar o padrão de expressão de genes específicos. A CMLV apesar de 

encontrar-se num estado quiescente em indivíduos adultos, altera sua programação 

e o seu fenótipo em resposta a fatores de crescimento, forças mecânicas, interações 

célula-célula e célula-matriz, bem como a vários mediadores inflamatórios (Kawai-

Kowase, Owens, 2007; Morrow et al., 2005a). A CMLV mantém o fenótipo contrátil 

em condições fisiológicas normais, como resultado de uma regulação balanceada da 

expressão de genes contráteis e sintéticos (Proweller et al., 2005). Durante o 

processo de remodelamento vascular em decorrência dos estímulos diversos aos 

quais a vasculatura está exposta, diferentes genes passam a ter um papel 

importante na regulação desse processo. Dentre eles, podemos citar o Notch 3 

pertencente à família de genes que codificam grandes receptores transmembranas 

responsáveis por transdução de sinais entre células vizinhas. É uma via de 

sinalização altamente conservada durante a evolução, e crítico durante o 
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desenvolvimento embrionário (Artavanis-Tsakonas et al., 1999; Baron, 2003; Baron 

et al., 2002; Bray, 2006). Em mamíferos existem 4 tipos de receptores Notch (1-4) e 

cinco ligantes, Jagged1 e 2, tipo-Delta 1, 3 e 4, sendo esses ligantes proteínas 

transmembranas. 

No sistema cardiovascular, a sinalização via receptores Notch participa de 

diversos aspectos do desenvolvimento incluindo vasculogênese, angiogênese, 

diferenciação e remodelamento da célula muscular lisa (Alva, Iruela-Arispe, 2004; 

Iso et al., 2003); e alterações na via de sinalização do receptor Notch pode levar a 

um desenvolvimento vascular anormal (Wang et al., 2008). 

Em humanos adultos, a isoforma Notch 3 é expressa somente na CMLV (Villa 

et al., 2001). A importância funcional do receptor Notch 3 na CMLV adulta é 

demonstrada em condições genéticas causada pela mutação neste gene levando a 

condição CADASIL (arteriopatia cerebral autossômica dominante com infartos 

subcorticais e leucoencefalopatia). Essa condição afeta o fluxo em pequenos vasos 

sanguíneos cerebrais onde as CMLV são anormais, levando a morte de células 

vasculares de forma gradativa (Joutel et al., 2000). 

Como exemplo de um processo inflamatório na vasculatura, a aterosclerose 

apresenta detalhes importantes para se entender as alterações estruturais locais em 

resposta a estímulos pró-inflamatórios. As alterações patológicas na estrutura do 

vaso se devem, em parte, por mudanças nas vias de sinalização que regulam a 

transição de CMLV de seu fenótipo contrátil para um fenótipo que permita que elas 

migrem para a camada íntima (Lusis, 2000; Ross, 1999). Uma vez diferenciadas e 

realocadas, as CMLVs são capazes de sintetizar e secretar diversas proteínas da 

matriz extracelular (colágeno, elastina, proteoglicanos) que são requisitados para 

gerar a capa fibrosa que encapsulará as células esponjosas.  

Durante esse processo, há a participação dos componentes da via de 

sinalização Notch. Notch 1 e Notch 3 regulam alterações nas CMLVs e controlam o 

crescimento e migração em resposta a fatores de crescimento devido à injúria 

vascular (Morrow et al., 2008; Sweeney et al., 2004). Notch 3 também promove 

resistência a apoptose em CMLV na camada íntima, o que é uma característica da 

resposta à lesão vascular e regula a consequente formação da camada neointima. 

(Campos et al., 2002; Sweeney et al., 2004; Wang et al., 2002b). A sinalização via 

Notch também reprime a diferenciação celular dependente de miocardina em 

CMLVs e a manutenção do fenótipo contrátil destas células (Proweller et al., 2005). 
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A proteína SM22� é uma proteína do citoesqueleto que se liga a actina, 

sendo considerada um marcador do fenótipo contrátil em CMLV, e está envolvida 

em doenças vasculares como aterosclerose, onde sua expressão apresenta-se 

reduzida (Sobue et al., 1999; Weissberg et al., 1995). Shen e colaboradores (2011) 

demonstraram que redução da expressão desta proteína está relacionada com o 

estado inflamatório das CMLV. Assim, uma redução na expressão de SM22� seria 

considerado um marcador de inflamação celular e um importante alvo terapêutico 

para o tratamento de doenças vasculares (Shen et al., 2011). 

Mudança para um fenótipo sintético das CMLVs está entre as alterações 

vasculares que ocorre no envelhecimento (Lacolley et al., 2012). Outras alterações 

incluem síntese de matriz extracelular, perfil pró-inflamatório, apoptose e 

senescência celular. Senescência celular é definida biologicamente como uma 

parada irreversível do ciclo celular ou redução da capacidade replicativa de uma 

célula após certo número de divisões, porém pode ocorrer em resposta ao aumento 

da expressão de fatores de supressão tumoral, como p53, p27 e p21, 

independentemente da idade replicativa da célula, e é considerada um mecanismo 

de supressão tumoral (Campisi, 1996). A mudança fenotípica das CMLVs no 

envelhecimento pode ter influência no processo de senescência celular, que por fim, 

levaria a alterações vasculares típicas do envelhecimento. A senescência celular se 

instala progressivamente no processo de envelhecimento, mas é acelerada por 

vários fatores de risco cardiovascular, tal como a obesidade, devido a ativação de 

vias inflamatórias (Erusalimsky, 2009; Versari et al., 2009; Wang et al., 2009). 

Os estímulos físicos e mecânicos aos quais as CMLVs estão expostas variam 

de leito para leito por causa da função e localização de cada tipo de artéria. No 

entanto, o tecido adiposo perivascular (PVAT), que recobre a adventícia de 

praticamente todos os vasos sanguíneos do organismo, exceto a vasculatura 

cerebral, também varia de leito para leito (Gu, Xu, 2013; Szasz et al., 2013.). O 

PVAT secreta várias substâncias que agem de maneira parácrina sobre a parede 

vascular, modulando o tônus vascular e o perfil inflamatório (Szasz et al., 2013), mas 

o conjunto de substâncias secretadas varia de acordo com o tipo de PVAT. O PVAT 

da aorta torácica se assemelha ao tecido adiposo marrom e do leito mesentérico, da 

aorta abdominal e artérias coronárias se assemelha ao tecido adiposo branco 

visceral (Padilla et al., 2013). Essas diferenças podem refletir no microambiente 
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gerado pelos diferentes PVAT, pois foi demonstrado que o PVAT marrom de 

camundongos alimentados com ração hiperlipídica por 13 semanas possui maior 

resistência à inflamação do que o tecido adiposo branco visceral (Fitzgibbons et al., 

2011). Portanto, podemos pensar que devido a essas diferenças, as alterações na 

parede vascular induzidas pela obesidade sejam leito-específicas.  

 Pelo exposto, fica claro que a estabilidade fenotípica das CMLVs é 

importante para a manutenção das funções vasculares. Considerando que a 

obesidade é caracterizada por um fenótipo vascular pró-inflamatório, que poderia 

levar à mudança fenotípica das CMLVs, e que as respostas dessas células aos 

estímulos inflamatórios dependem do microambiente em que elas estão inseridas e, 

que portanto, são leito-específicas, a nossa hipótese é que a obesidade altera 

diferentemente a reatividade de artérias de resistência e de condutância e que o 

perfil de expressão de genes inflamatórios, de marcadores de fenótipo de CMLVs e 

de senescência celular acompanham essa diferença. 

 

1.2 Objetivo 

 

 O objetivo do presente trabalho foi avaliar os efeitos da obesidade sobre a 

reatividade e o perfil de genes inflamatórios e de marcadores de fenótipo de CMLV e 

de senescência celular em artérias mesentéricas de resistência e de aorta torácica. 

# #
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2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

2.1 Animais 

 

 Todos os procedimentos experimentais foram analisados e aprovados pela 

Comissão de Ética no Uso de Animais do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo (ICB/USP) (195/11/CEUA), que segue os princípios 

éticos da Sociedade Brasileira de Ciências em Animais de Laboratório. 

 Camundongos C57BL/6J de 4 semanas de idade, provenientes do Biotério de 

Isogênicos do Departamento de Imunologia, situado no Instituto de Ciências 

Biomédicas da Universidade de São Paulo, foram divididos em dois grupos: I) 

camundongos que receberam ração padrão (Controle); II) camundongos que 

receberam dieta hiperlipídica (Obeso). Os camundongos foram mantidos durante 

todo o período experimental em caixas de polipropileno com livre acesso à água e 

ao alimento. As caixas foram acondicionadas no Biotério de Camundongos do 

Departamento de Farmacologia (ICB/USP) que possui temperatura controlada de 22 

± 2 ºC e ciclo claro-escuro de 12 horas. 

 

2.1.1 Indução da obesidade 

 

 A obesidade foi induzida por dieta hiperlipídica cujo conteúdo calórico é de 5,4 

kcal/g (carboidrato, 25,9%; proteína, 14,9%; gordura, 59%) (PragSoluções, Brasil), 

baseado no estudo de De Souza et al. (2005). A ração padrão apresenta conteúdo 

calórico de 3,8 kcal/g (carboidrato, 70%; proteína, 20%; gordura, 10%) (Nuvilab CR1, 

Nuvital Nutrientes S.A., Brasil). Camundongos foram submetidos às dietas padrão 

ou hiperlipídica durante 16 semanas, a partir da 4ª semana de idade. 

 

2.2 Caracterização dos camundongos obesos 

 

2.2.1 Obesidade 

 

 Os camundongos foram pesados semanalmente, desde a 4ª semana de vida 

até a 20ª semana, para a avaliação da evolução ponderal. Para caracterização e 

confirmação da eficácia da dieta hiperlipídica, a obesidade foi avaliada pela 
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determinação do Índice de Lee {[massacorporal1/3 (g)/comprimento naso-anal (cm)] x 

100}, da massa relativa (mg/g massa corpórea) das gorduras periepididimal e 

retroperitoneal e dos músculos sóleo e extensor digital longo (EDL). 

 

2.2.2 Perfil lipídico e hormonal  

 

 O alimento foi retirado às 08:00 horas da manhã e, após 4 horas, os 

camundongos foram anestesiados com mistura de cetamina (150 mg/kg) e xilazina 

(7,5 mg/kg) (i.p.) e amostras de sangue foram coletadas por punção cardíaca, em 

seguida, o soro foi obtido por centrifugação (3.000 rpm por 15 minutos) e 

armazenados a -80 ºC para posterior determinação sérica de colesterol total, HDL, 

triglicérides e insulina. Os lipídeos foram dosados por ensaios colorimétricos (kits 

Liquiform, Labtest, Brasil). A glicose foi determinada por fitas reativas “OneTouch-

Ultra” e glicosímetro “OneTouch-Lifescan” (Johnson & Johnson, New Brunswick, 

New Jersey, EUA) utilizando amostras de sangue obtidas por punção submandibular 

de animais acordados e em jejum de 6 horas. 

 

2.2.3 Citocinas pró-inflamatórias circulantes 

 

 O alimento foi retirado às 08:00 horas da manhã e, após 4 horas, os 

camundongos foram anestesiados com mistura de cetamina (150 mg/kg) e xilazina 

(7,5 mg/kg) (i.p.) e amostras de sangue foram coletadas por punção cardíaca, em 

seguida, o soro foi obtido por centrifugação (3.000 rpm por 15 minutos) e 

armazenados a -80 ºC para posterior determinação sérica de TNFα e IL-6 

plasmáticas. Para tal utilizamos kits de ELISA segundo orientações do fabricante 

(BD OptEIA, Franklin Lakes, New Jersey, EUA). 

 

2.3 Estudo da reatividade vascular 

 

2.3.1 Artéria mesentérica de resistência 

 

 O método descrito por Mulvany e Halpern (1977) foi utilizado para este 

propósito. Os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal de mistura de 

cetamina (150 mg/kg) e xilazina (7,5 mg/kg). O leito mesentérico foi removido e 
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colocado em uma placa de Petri contendo solução de Krebs-Henseleit a 4 °C 

(composição em mM: NaCl 130; KCl 4,7; NaHCO3 14,9; CaCl2.2H2O 1,6; KH2PO4 

1,18; MgSO4.7H2O 1,17; EDTA 0,026 e glicose 5,5). O primeiro ramo da artéria 

mesentérica superior foi dissecado e cortado em segmentos de 2,0 mm de 

comprimento com auxílio de um microscópio de dissecação. Dois fios de tungstênio 

(40 µm de diâmetro) foram inseridos no lúmen das artérias e fixados em um 

miógrafo de força (MultWire Myograph System 620M, DMT, Aarhus, Dinamarca) 

para o estudo da tensão isométrica. Esse miógrafo, por sua vez, estava conectado a 

um sistema de aquisição de dados (PowerLab / 8SP, ADInstruments, Bella Vista, 

New South Wales, Austrália) e este a um computador. 

 

2.3.1.1 Normalização das artérias de resistência 

 
 O propósito do procedimento de normalização é determinar a circunferência 

interna de um segmento vascular na qual o desenvolvimento de força é máximo 

(IC1). Para tanto, determina-se a circunferência interna (IC100) que o segmento 

vascular totalmente relaxado teria em uma determinada pressão transmural. Para 

artérias mesentéricas de resistência, a pressão transmural alvo é de 100 mmHg, que 

corresponde a 13,3 kPa (Mulvany, Halpern, 1977). 

 Após o período de estabilização e aquecimento dos segmentos vasculares (15 

minutos) em solução de Krebs-Henseleit (pH 7,4 e a 37 °C), gaseificado com 95% 

de O2 e 5% de CO2, as artérias mesentéricas foram distendidas de forma gradativa e 

a leitura da distância dos arames (µm) e da força aplicada foram registrados a cada 

ponto. Utilizando-se programa de normalização (DMT Normalization Module, 

ADInstruments, Austrália), foi calculada a circunferência interna (µm), a partir da 

distância dos arames e do diâmetro desses arames, e a tensão da parede (mN/mm), 

a partir da divisão da força pelo comprimento da parede (duas vezes o comprimento 

do segmento vascular). A partir da relação de Laplace [P = tensão da 

parede/(circunferência interna/(2.pi))], foi estimada a pressão que seria necessária 

para distender o segmento vascular a cada circunferência interna calculada. 

Ajustando a equação de Laplace na curva gerada pela tensão na parede do vaso 

plotada contra a circunferência interna, foi determinada a IC100. A IC1 foi calculada 

a partir da IC100 por meio da fórmula IC1 = 0,90 x IC100, dando uma circunferência 

interna na qual a produção de força ativa bem como a sensibilidade do segmento a 
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agonistas é máxima. O diâmetro interno normalizado foi calculado dividindo-se IC1 

por pi. 

 

2.3.2 Aorta 

 

 A aorta torácica descendente foi dissecada, removendo-se todo o tecido 

conectivo e adiposo, evitando estiramento excessivo para não lesar o endotélio, 

sendo rapidamente imersa em solução Krebs-Henseleit a 4 °C. A aorta foi 

seccionada em dois anéis transversais de 2,0 mm. Os anéis de aorta foram então 

colocados em cuba contendo solução de Krebs-Henseleit em pH 7,4 a 37°C, 

gaseificado com 95% de O2 e 5% de CO2, onde ganchos de 200 µm de diâmetro 

foram inseridos no lúmen dos anéis e fixados em um miógrafo de força para o 

estudo da tensão isométrica. Esse miógrafo, por sua vez, foi conectado a um 

sistema de aquisição de dados (PowerLab / 8SP, ADInstruments, Austrália) e este a 

um computador.  

 

2.3.3 Protocolo experimental 

 
 Após 15 minutos do processo de normalização, os anéis de artérias 

mesentéricas foram contraídos com a administração de cloreto de potássio (KCl, 120 

mM), com a finalidade de avaliar a integridade do músculo liso. Após cada estímulo 

com KCl as artérias foram lavadas três vezes usando solução de Krebs-Henseleit. A 

administração de KCl foi repetida por mais duas vezes com intervalo de 15 minutos 

entre cada administração, onde foi alcançada uma estabilidade na resposta de 

despolarização do músculo liso ao KCl. Após 15 minutos da última administração de 

120 mM de KCl, as preparações foram pré-contraídas com noradrenalina (1 µM), e a 

integridade do endotélio foi avaliada pela capacidade da acetilcolina (1 µM, 

vasodilatador dependente do endotélio) em induzir relaxamento . Os anéis foram 

lavados com solução de Krebs e após 30 minutos de estabilização, curvas 

concentração-resposta foram realizadas como descritas abaixo. 

 Os anéis de aorta permaneceram por um período de 60 minutos para 

estabilização, sob tensão de 4,9 mN com trocas de solução nutriente e ajuste de 

tensão a cada 15 minutos. Após este período os anéis foram contraídos com 100 nM 

de noradrenalina seguido de 1 µM de acetilcolina para verificar a integridade do 
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endotélio. As preparações foram lavadas 3 vezes com solução nutriente, 

estabilizadas por 60 minutos e curvas concentração-resposta foram realizadas. 

 

2.3.3.1 Avaliação da resposta vasodilatadora  

 

 Após o período de estabilização , os segmentos das artérias foram pré-

contraídas com 1 µM de U46619 e curvas concentração-resposta foram realizadas 

com solução de acetilcolina (vasodilatador dependente do endotélio) e de 

nitroprussiato de sódio (doador de NO) em concentrações crescentes (10 pM a 300 

µM) de maneira cumulativa. 

 

2.3.3.2 Avaliação da resposta vasoconstritora 

 

 Após o período de estabilização, curvas concentração-resposta foram 

realizadas com solução de KCl (1 mM a 108 mM), noradrenalina (10 pM a 300 µM), 

mimético do tromboxano U46619 (1 pM a 30 µM) e serotonina (1 nM a 300 µM) em 

concentrações crescentes de maneira cumulativa. 

 

2.3.3.4 Avaliação da modulação da resposta vasoconstritora à noradrenalina pelo 
NO e produtos da cicloxigenase  

 

 Após o período de estabilização , o inibidor não seletivo da NO sintase, nitro-L-

arginina-éster (L-NAME; 100 µM), o inibidor seletivo da NO sintase induzível, N6-(1-

iminoetil)-L-lisina diidroclorido (L-NIL; 10 µM), e o inibidor não seletivo da 

cicloxigenase, indometacina (10 µM), foram adicionados aos anéis e, após 15 

minutos, curva concentração-resposta para noradrenalina (10 pM a 300 µM) foi 

realizada. 

 

2.4 Determinação da expressão de RNAm por reação em cadeia de polimerase 
(PCR) em tempo real 

 

A expressão de RNAm para TNFα, IL-1β, IL-6, IL-10, COX-2, p27, p53, 

colágeno tipo 3, iNOS, Notch3, SM22α e ciclofilina foi avaliada por PCR em tempo 

real em artérias do leito mesentérico e aorta de camundongos controles e obesos. 

Para tal, toda as artérias foram removidas de camundongos anestesiados com 
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injeção intraperitoneal de mistura de cetamina (150 mg/kg) e xilazina (7,5 mg/kg) e 

rapidamente congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a -80 °C até o 

processamento. O RNA total foi obtido utilizando-se o método de Trizol (Invitrogen, 

Carlsbad, California, EUA), seguindo as orientações do fabricante. Após esse 

procedimento, 2 µg do RNA total de cada amostra foram utilizados para obtenção da 

fita de cDNA pelo método da transcriptase reversa. PCR em tempo real foi realizado 

em um volume final de 12,5 µL contendo oligonucleotídeos específicos (Tabela 1), 

que foram construídos a partir de informações retiradas do GENEBANK. A 

especificidade da reação com SYBR® Green foi confirmada pela análise da curva de 

dissociação. As reações de PCR foram realizadas e analisadas usando-se o sistema 

Corbett Research (Corbett Life Sciences, Sydney, New South Wales, Austrália). A 

expressão de RNAm foi quantificada utilizando-se o cálculo do ∆∆Ct (Pfaffl, 2001). A 

normalização das amostras foi realizada utilizando-se o RNAm para ciclofilina 

(controle interno padronizado). Os resultados foram expressos em unidades 

arbitrárias. 

 

Tabela 2 – Oligonucletídeos. 

Gene Sequência 

TNFα 
F – ATGAGCACAGAAAGCATGATC 

R – TACAGGCTTGTCACTCGAATT 

IL-1β 
F – TGACCCATGTGAGCTGAAAG 

R – GGGATTTTGTCGTTGCTTGT 

IL-6 
F – ACCACCCACAACAGACCAGT 

R – CAGAATTGCCATTGCACAAC 

IL-10 
F – CATGGGTCTTGGGAAGAGAA 

R – GCTTTCGAGACTGGAAGTGG 

COX-2 
F – AGATCAGAAGCGAGGACCTG 

R – CCATCCTGGAAAAGTCGAAG 

p27 
F – AGTGTCCAGGGATGAGGAAG 

R – GGGGAACCGTCTGAAACATT 

p53 
F – GTTCCGAGAGCTGAATGAGG 

R – TTTTATGGCGGGACGTAGAC 

Colageno-3 F – GGGATCCAATGAGGGAGAAT 
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R – GGCCTTGCGTGTTTGATATT 

NOTCH-3 
F – GCGTTTGCCAGAGTTCAGTG 

R – GAGCAGTCTGGGCCTTGGAA 

SM22α 
F – TGCGTGGCTACATTGGGAAT 

R – AATGCTTGGAGCAAGGGTCA 

iNOS 
F - GGATATCTTCGGTGCGGTCTT 

R - GCTGTAACTCTTCTGGGTGTCAGA 

Ciclofilina 
F – TATCTGCACTGCCAAGACTGAAT 

R – CTTCTTGCTGGTCTTGCCATTCC 

 

 

2.5 Histologia  

 

 Os animais foram anestesiados com injeção intraperitoneal de mistura de 

cetamina (150 mg/kg) e xilazina (7,5 mg/kg). Ao atingirem o nível cirúrgico foram 

submetidos a laparotomia e tiveram o mesentério cuidadosamente exposto e a aorta 

retirada. A artéria mesentérica superior foi canulada com cateter de polietileno (PE-

10 conectado a PE-50), introduzido cerca de 0,5 a 1,0 cm distante da aorta 

abdominal e o leito mesentérico foi perfundido, com fluxo constante de 2,0 mL/min 

de solução de PBS + paraformaldeído à 4% (solução PFA) por um período de 20 

minutos. Seguimentos de artéria mesentérica foram então coletados e mantidos em 

solução PFA por 2 horas e então transferidos para solução de álcool 70%. Os 

seguimentos de aorta foram coletados e após lavados em solução de PBS foram 

então transferidos para solução de PFA por 2 horas, e então transferidos para 

solução de álcool 70%. Os vasos foram então desidratados com banhos 

consecutivos de álcool em concentrações crescentes (70, 80, 90, 95 e 100%). Em 

seguida, os vasos sofreram o processo de diafanização com Xilol em três 

incubações (Xilol I, II e III). Após este processo os vasos foram então parafinizados e 

emblocados. Cortes histológicos de 7 µm foram obtidos e em seguida corados com a 

solução de Picro Sirius para identificação e quantificação in situ de colágeno. 
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2.6 Análise estatística 
 
 A resposta máxima em mN de tensão e a concentração do agonista que induz 

metade da resposta máxima EC50 expressa como logEC50 foram calculados a partir 

das curvas concentração-resposta. Para cada curva concentração-resposta, a 

resposta máxima e a EC50 foram calculadas utilizando-se análise de regressão não 

linear (GraphPadPrism Software). Os resultados foram expressos como médias ± 

erro padrão da média (epm). As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se 

análise de variância de uma via (ANOVA) seguido do teste de Bartlett para a 

homogeneidade das variâncias e teste de múltiplas comparações Tukey-Kramer ou 

teste “t de Student” não pareado quando apropriado. O nível de significância mínima 

aceitável foi p < 0,05. 
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3 RESULTADOS 

 

3.1 Caracterização do modelo de obesidade 

 

3.1.1 Evolução ponderal, índice De Lee, massa de gordura e massa magra 

 

A figura 2A mostra a evolução ponderal de camundongos ao longo de 16 

semanas, durante as quais receberam ração padrão (controle) ou ração hiperlipídica 

(obeso). Camundongos que receberam ração hiperlipídica apresentaram maior 

ganho de massa corpórea em relação aos que receberam ração padrão a partir da 

9a semana do início da dieta (Figura 2A). 

Ao final das 16 semanas, camundongos alimentados com ração hiperlipídica 

(obeso) apresentaram maior índice de Lee (Figura 2B) e maior massa das gorduras 

retroperitonial e periepididimal (Figura 2C) do que os alimentados com ração padrão 

(controle). A massa dos músculos sóleos dos animais obesos foi reduzida em 

relação ao grupo controle, enquanto a massa do músculo EDL não foi diferente 

(Figura 2D). 
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Figura 2 – Evolução ponderal (A), índice de Lee {[massa corpórea1/3(g)/comprimento naso-
anal (cm)] x 100}  (B), massa dos depósitos de gorduras retroperitonial e periepididimal (C)  
e massa dos músculos sóleos e extensor digital longo (EDL) (D) de camundongos 
alimentados com ração padrão (CONTROLE) ou ração hiperlipídica (OBESO). Cada ponto 
representa média ± e.p.m. da massa corpórea. As barras representam a média da massa 
em miligramas por grama de massa corpórea ± e.p.m. Anova-duas vias ou teste t-Student: * 
p < 0,05 versus Controle. n=15 por grupo.  
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3.1.2 Concentração sérica de glicose, lípideos d de citocinas pró-inflamatórias 
 

A concentração sérica de triglicérides e de VLDL foi semelhante nos animais 

que receberam dieta padrão e hiperlipídica (Figura 3A). Entretanto, a concentração 

sérica de colesterol total, colesterol-LDL, colesterol-HDL e glicose foi aumentada em 

camundongos obesos (Figura 3A). Os níveis séricos de TNFα, mas não de IL-6, 

estão aumentados em camundongos que receberam dieta hiperlipídica (Figura 3B). 

 

 
Figura 3 – Concentração sérica de colesterol total, colesterol-HDL, colesterol-LDL, VLDL, 
triglicérides e glicose (A) e de TNFα e IL-6 (B) em camundongos controles e obesos. As 
barras representam a média da concentração ± e.p.m. Teste t-Student: * p < 0,05 versus 
Controle. n = 5-7 por grupo. 
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3.2 Reatividade Vascular Em Anéis De Artérias Mesentéricas De Resistência 
 

O diâmetro dos anéis de artérias mesentéricas de resistência não foi diferente 

entre os grupos controle e obeso (Controle: 222,9 ± 7,3 µm; Obeso: 211,5 ± 10,1 

µm; n = 26). 

 

3.2.1 Resposta vasodilatadora em anéis de artérias mesentéricas à acetilcolina 
e ao nitroprussiato de sódio 

 
A resposta vasodilatadora induzida pela acetilcolina (Figura 4A; Tabela 3) e 

nitroprussiato de sódio (Figura 4B, Tabela 3) foi similar em anéis de artérias 

mesentéricas de resistência de camundongos obesos e controles. 

 
Figura 4 – Curvas concentração-resposta à acetilcolina (A) e ao nirtroprussiato de sódio (B) 
em anéis de artérias mesentéricas de resistência de camundongos controles e obesos. 
Cada ponto representa a média ± e.p.m. da porcentagem de relaxamento em relação à 
contração induzida pelo mimético do tromboxano U46619. n = 12 por grupo. 
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Tabela 3 – Relaxamento máximo (%) e sensibilidade (log EC50) à acetilcolina e ao 
nitroprussiato de sódio em artérias mesentéricas de resistência. 

 Controle Obeso 

Acetilcolina   

Relaxamento (%) 91,6 ± 3,2 89,5 ± 3,1 

Log EC50 -7,1 ± 0,2 -7,1 ± 0,1 

Nitroprussiato de Sódio   

Relaxamento (%) 92,6 ± 2,3 87,8 ± 2,7 

Log EC50 -8,0 ± 0,2 -8,2 ± 0,1 

Os valores representam a média ± e.p.m. da porcentagem de relaxamento máximo em 
relação à contração induzida pelo mimético do tromboxano U46619 e do log da 
concentração que induz 50% da resposta máxima (EC50) em anéis de artérias mesentéricas 
de resistência de camundongos controles e obesos. n = 12 por grupo. 
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3.2.2 Resposta vasoconstritora em anéis de artérias mesentéricas de 
resistência 

 

Anéis de artérias mesentéricas de resistência de camundongos obesos 

apresentaram redução da resposta vasoconstritora induzida por cloreto de potássio, 

U46619, noradrenalina e serotonina (Figura 5, Tabela 4). 

 

 
Figura 5 – Curvas concentração-resposta para cloreto de potássio (A), U46619 (B), 
noradrenalina (C) e serotonina (D) em anéis de artérias mesentéricas de resistência de 
camundongos controles e obesos. Cada ponto representa a média ± e.p.m. da tensão 
desenvolvida em resposta ao agente utilizado. n = 5 (cloreto de potássio), n = 12-13 
(U46619), n = 12-13 (noradrenalina) e n = 5 (serotonina) por grupo. 
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Tabela 4 – Resposta máxima (mN/mm) induzida pelos agentes contráteis em anéis 
de artérias mesentéricas de resistência. 

 Controle Obeso 

Cloreto de Potássio   

Tensão (mN/mm) 1,73 ± 1,16 1,03 ± 0,04* 

U46619   

Tensão (mN/mm) 1,91 ± 0,19 1,31 ± 0,21* 

Noradrenalina   

Tensão (mN/mm) 2,21 ± 0,22 1,46 ± 0,13* 

Serotonina   

Tensão (mN/mm) 0,20 ± 0,04 0,06 ± 0,02* 

Os valores representam a média ± e.p.m. da tensão máxima desenvolvida pelas artérias 
mesentéricas de resistência em resposta aos agentes utilizados. Teste t-Student: * p < 0,05 
versus Controle. n = 5 (cloreto de potássio), n = 12-13 (U46619), n = 12-13 (noradrenalina) e 
n = 5 (serotonina) por grupo. 
  



#
#

41#

3.2.3 Modulação da resposta vasoconstritora à noradrenalina pelo óxido nítrico 
e produtos da cicloxigenase 

 
A incubação de anéis de artérias mesentéricas de resistência com L-NAME 

potencializou a resposta vasoconstritora à noradrenalina no grupo controle e obeso 

(Figura 6A, Tabela 5). Na presença de L-NAME, a sensibilidade à noradrenalina 

ainda foi reduzida em artérias de camundongos obesos em relação aos 

camundongos controles (Figura 6A, Tabela 5).  

Anéis de artérias mesentéricas de camundongos controles incubados com L-

NIL apresentaram maior sensibilidade à noradrenalina em relação aos anéis não 

incubados (Figura 6B, Tabela 5). Por outro lado, a resposta à noradrenalina de anéis 

de artérias mesentéricas de resistência de camundongos obesos não foi modificada 

na presença de L-NIL (Figura 6B, Tabela 5).  

A resposta contrátil à noradrenalina em anéis de artérias mesentéricas de 

resistência de camundongos controles e obesos não foi modificada pela incubação 

com indometacina (Figura 6C, Tabela 5). 
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Figura 6 – Curvas concentração-resposta à noradrenalina na ausência e na presença de L-
NAME (A), L-NIL (B) e indometacina (C) em anéis de artérias mesentéricas de resistência 
de camundongos controles e obesos. Cada ponto representa a média ± e.p.m. da tensão 
desenvolvida em resposta ao agonista. n = 5 por grupo. 
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Tabela 5 – Resposta máxima (mN/mm) e sensibilidade (log EC50) à noradrenalina 
em anéis de artérias mesentéricas de resistência incubados com L-NAME, L-NIL e 
indometacina. 

 CONTROLE OBESO 

Noradrenalina   

Tensão (mN/mm) 2,1 ± 0,2 1,3 ± 0,1* 

Log EC50 -7,8 ± 0,1 -7,7 ± 0,2 

L-NAME   

Tensão (mN/mm) 2,5 ± 0,2 1,9 ± 0,3# 

Log EC50 -8,2 ± 0,1# -7,8 ± 0,1* 

L-NIL   

Tensão (mN/mm) 2,5 ± 0,3 1,5 ± 0,2* 

Log EC50 -8,2 ± 0,2# -8,0 ± 0,2 

Indometacina   

Tensão (mN/mm) 2,3 ± 0,1 1,4 ± 0,1* 

Log EC50 -7,8 ± 0,2 -7,4 ± 0,2 

Os valores representam média ± e.p.m. da tensão máxima desenvolvida e do log da 
concentração que induz 50% da resposta máxima (EC50) induzida pela noradrenalina em 
artérias mesentéricas de resistência. ANOVA uma via: * p < 0,05 versus controle; # p < 0,05 
versus noradrenalina. n = 5 por grupo. 
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3.3 Reatividade vascular em anéis de aorta 

 

3.3.1 Resposta vasodilatadora em anéis de aorta à acetilcolina e ao 
nitroprussiato de sódio 

 

A resposta vasodilatadora induzida por acetilcolina (Figura 7A, Tabela 6) e 

nitroprussiato de sódio (Figura 7B, Tabela 6) foi semelhante em anéis de aorta de 

camundongos obesos e controles. 

 
Figura 7 – Curvas concentração-resposta à acetilcolina (A) e ao nirtroprussiato de sódio (B) 
em anéis de aorta torácica de camundongos controles e obesos. Cada ponto representa a 
média ± e.p.m. da porcentagem de relaxamento em relação à contração induzida pelo 
mimético do tromboxano U46619. n = 6-7 por grupo. 
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Tabela 6 – Relaxamento máximo (%) e sensibilidade (log EC50) à acetilcolina e ao 
nitroprussiato de sódio em anéis de aorta. 

 Controle Obeso 

Acetilcolina   

Relaxamento (%) 75,9 ± 4,5 75,6 ± 5,9 

Log EC50 -7,4 ± 0,2 -7,7 ± 0,1 

Nitroprussiato de Sódio   

Relaxamento (%) 95,5 ± 1,7 96,0 ± 2,2 

Log EC50 -7,7 ± 0,2 -7,9 ± 0,1 

Os valores representam a média ± e.p.m. da porcentagem de relaxamento máximo em 
relação à contração induzida pelo mimético do tromboxano U46619 e do log da 
concentração que induz 50% da resposta máxima (EC50) em anéis de aorta torácica de 
camundongos controles. n = 6-7 por grupo. 
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3.3.2 Resposta vasoconstritora em anéis de aorta 

 
A resposta constritora máxima e a sensibilidade ao cloreto de potássio e à 

serotonina foram semelhantes em anéis de aorta de camundongos controle se 

obesos (Figura 8A e 8D, Tabela 7). A resposta máxima não foi deferente, mas a 

sensibilidade ao mimético de tromboxano U46619 foi reduzida em anéis de aorta de 

camundongos obesos em comparação aos camundongos controles (Figura 8B, 

Tabela 7). Anéis de aorta de camundongos obesos apresentaram reduzida resposta 

máxima à noradrenalina (Figura 8C, Tabela 7). 

 
Figura 8 – Curvas concentração-resposta para cloreto de potássio (A), U46619 (B), 
noradrenalina (C) e serotonina (D) em anéis aorta torácica de camundongos controles e 
obesos. Cada ponto representa a média ± e.p.m. da força desenvolvida em resposta ao 
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agente utilizado. n = 5 (cloreto de potássio), n = 8-9 (U46619), n = 8-9 (noradrenalina) e n = 
4-5 (serotonina) por grupo. 
 

Tabela 7 – Resposta máxima (mN) induzida pelos agentes contráteis em anéis de 
aorta. 

 Controle Obeso 

Cloreto de Potássio   

Força (mN) 9,1 ± 1,2  9,7 ± 0,7 

Log EC50 42,9 ± 5,7 40,9 ± 2,4 

U46619   

Força (mN) 15,5 ± 0,8 14,9 ± 0,4 

Log EC50 -8,0 ± 0,2 -7,8 ± 0,2* 

Noradrenalina   

Força (mN) 6,8 ± 0,8 1,9 ± 0,2* 

Serotonina   

Força (mN) 7,5 ± 0,4 6,4 ± 0,9 

Log EC50 -7,2 ± 0,1 -7,3 ± 0,1 

Os valores representam a média ± e.p.m. da força máxima desenvolvida por anéis de aorta 
em resposta aos agentes utilizados. Teste t-Student: * p < 0,05 versus Controle. n = 5 
(cloreto de potássio), n = 8-9 (U46619), n = 8-9 (noradrenalina) e n = 4-5 (serotonina) por 
grupo. 
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3.3.3 Modulação da resposta vasoconstritora à noradrenalina pelo óxido nítrico 
e produtos da cicloxigenase 

 
 A incubação de anéis de aorta com L-NAME e com L-NIL aumentou a 

resposta à noradrenalina no grupo controle e obeso, abolindo a diferença de 

resposta entre os dois grupos (Figura 9A e 9B, Tabela 8). A resposta à 

noradrenalina em anéis de aorta de camundongos controles não foi modificada pela 

incubação com indometacina, porém a resposta à noradrenalina em anéis de 

camundongos obesos foi aumentada após incubação com indometacina (Figura 9C, 

Tabela 8).  
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Figura 9 – Curvas concentração-resposta à noradrenalina na ausência e na presença de L-
NAME (A), L-NIL (B) e indometacina (C) em anéis de aorta torácica de camundongos 
controles e obesos. Cada ponto representa a média ± e.p.m. da força desenvolvida em 
resposta ao agonista. n = 5 por grupo. 
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Tabela 8 – Resposta máxima (mN/mm) e sensibilidade (log EC50) à noradrenalina 
em anéis de aorta torácica incubados com L-NAME, L-NIL e indometacina. 

 CONTROLE OBESO 

Noradrenalina   

Força (mN) 6,8 ± 0,7 1,9 ± 0,2* 

Log EC50 -8,2 ± 0,2 -8,1 ± 0,1 

L-NAME   

Força (mN) 16,2 ± 1,6# 15,7 ± 0,9# 

Log EC50 -8,6 ± 0,2 -8,3 ± 0,2 

L-NIL   

Força (mN) 13,2 ± 0,7# 11,8 ± 1,1# 

Log EC50 -9,0 ± 0,3 -8,8 ± 0,3 

Indometacina   

Força (mN) 5,7 ± 1,0 4,3 ± 1,1# 

Log EC50 -8,4 ± 0,2 -8,5 ± 0,2 

Os valores representam média ± e.p.m. da força máxima desenvolvida e do log da 
concentração que induz 50% da resposta máxima (EC50) induzida pela noradrenalina em 
artérias mesentéricas de resistência. ANOVA uma via: * p < 0,05 versus controle; # p < 0,05 
versus noradrenalina. n = 5 por grupo. 
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3.4 Expressão do RNAm de marcadores inflamatórios em artérias 
mesentéricas e aorta 

 

 A expressão do RNAm de TNF-α, COX-2 e iNOS foi semelhante nas artérias 

mesentéricas de camundongos controles e obesos (Figura 10A). No entanto, artérias 

mesentéricas de camundongos obesos apresentaram aumentada expressão do 

RNAm de IL-1β, IL-6 e IL-10 (Figura 10A). 

Já aorta de camundongos obesos apresentaram similar expressão de RNAm de IL-

6, COX-2 e iNOS ao de aorta de camundongos controles, enquanto que a expressão 

do RNAm de TNF-α, IL-1β e IL-10 foi aumentada (Figura 10B).  

 
Figura 10 – Expressão de RNAm de TNFα, IL-1β, IL-6, IL-10, COX-2 e iNOS em artérias 
mesentéricas (A) e aorta (B) de camundongos controles e obesos. Os valores representam 
a média ± e.p.m. Teste t-Student: * p < 0,05 versus Controle. n = 5.  
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3.5 Expressão do RNAm de marcadores de fenótipo do músculo liso em 
artérias mesentéricas e aorta 

 

 Artérias mesentéricas de camundongos obesos apresentaram aumento na 

expressão de RNAm de SM22α e de Notch3 quando comparadas às artérias de 

camundongos controles (Figura 11A). 

A expressão de RNAm de SM22α foi aumentada enquanto a expressão de RNAm 

de Notch3 foi reduzida em aorta de camundongos obesos em relação aos 

camundongos controles (Figura 11B). 

 
Figura 11 – Expressão de RNAm de SM22α e Notch3 em artérias mesentéricas (A) e aorta 
(B) de camundongos controles e obesos. Os valores representam a média ± e.p.m. Teste t-
Student onde * p < 0,05 versus Controle. n = 5. 
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3.6 Conteúdo de colágeno em artérias mesentéricas e aorta 

 

 A porcentagem da área marcada pelo vermelho de Picro Sirius foi maior em 

cortes de artérias mesentéricas de camundongos obesos do que de camundongos 

controles (Figura 12A e 12B). Por outro lado, a área marcada foi similar em cortes de 

aorta de camundongos controles e obesos (Figura 12D e 12 E). 

A expressão de RNAm de colágeno 3 foi aumentada em artéria mesentérica (Figura 

12C), mas não foi modificada em aorta, de camundongos obesos em comparação 

ao de camundongos controles (Figura 12F).  
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Figura 12 – Imagens representativas de cortes corados pela técnica de vermelho de Picro 
Sirius de artérias mesentéricas (A) e aorta (D) de camundongos controles e obesos. 
Porcentagem da área corada por vermelho de Picro Sirius em relação à área total de cortes 
de artérias mesentéricas (B) e de aorta (E) de camundongos controles (C) e obesos (O). 
Expressão de RNAm de colágeno-3 em artérias mesentéricas (C) e aorta (F) de 
camundongos controles (C) e obesos (O). Os valores representam a média ± e.p.m. Teste t-
Student: * p < 0,05 versus Controle. n = 5 por grupo. 
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3.7 Expressão do RNAm de marcadores de senescência celular em artérias 
mesentéricas e aorta 

 

 A expressão do RNAm de p27 foi aumentada, enquanto a expressão de 

RNAm de p53 foi similar, em artérias mesentéricas de camundongos obesos quando 

comparados aos camundongos controles (Figura 13A). Por outro lado, a expressão 

do RNAm de p27 em aorta não apresentou diferença entre os grupos estudados, 

mas a expressão do RNAm de p53 foi reduzida em aorta de camundongos obesos 

em relação aos camundongos controles (Figura 13B). 

 
Figura 13 – Expressão de RNAm de p27 e p53 em artérias mesentéricas (A) e aorta (B) de 
camundongos controles e obesos. Os valores representam a média ± e.p.m. Teste t-
Student: * p < 0,05 versus Controle. n = 5 por grupo. 
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4 DISCUSSÃO 

 

 Nos últimos anos foram desenvolvidos vários modelos de obesidade. 

Podemos citar entre eles, os modelos induzidos por dietas ricas em gordura, com 

grandes variações na duração de indução da obesidade e na porcentagem de 

gordura e de calorias, bem como modelos genéticos (Fan et al., 2009; Fatani et al., 

2007; Fitzgibbons et al., 2011; Gallou-Kabani et al., 2007; Goodwill et al., 2009; 

Ketonen et al., 2010; Sweazea, Walker, 2012; Tian et al., 2012; Vijay-Kumar et al., 

2011). 

 Modelos experimentais que utilizam dietas ricas em gordura podem mimetizar 

características observadas em humanos obesos, sendo que camundongos 

submetidos a um período de 15 semanas de dieta hiperlipídica  representam 

humanos acometidos pela obesidade por cerca de 8 a 10 anos (Bhattacharya et al., 

2008). Existem diversos estudos demonstrando uma quantidade cada vez maior de 

crianças e adolescentes com sobrepeso, e até mesmo obesos (Daniels, 2009). 

Nosso modelo experimental de obesidade inicia-se em animais jovens, 4 semanas 

de idade, e as avaliações vasculares foram realizadas 16 semanas após o seu 

início. Entender as alterações causadas pela obesidade ainda nas fases iniciais da 

vida sobre o sistema vascular é extremamente importante, uma vez que crianças e 

adolescentes obesos possuem riscos mais elevados para o desenvolvimento de 

comorbidades associadas à obesidade no início da fase adulta, comprometendo 

enormemente a qualidade de vida e elevando ainda mais os gastos com a saúde 

(Malik et al., 2013; Reilly, Kelly, 2011; Vanhala et al., 1998).  

 Nosso protocolo foi eficaz em induzir obesidade, uma vez que os animais que 

receberam dieta hiperlipídica apresentaram aumento da massa corpórea, do índice 

de Lee e dos depósitos de gordura quando comparados aos animais que receberam 

dieta convencional. Além do mais, a ingestão de ração hiperlipídica por 16 semanas 

promoveu alterações metabólicas típicas da obesidade como elevação da glicemia e 

dos níveis séricos de colesterol total. Contudo, tanto a fração colesterol-LDL quanto 

a fração colesterol-HDL foram elevadas. É sabido que em diversas linhagens de 

camundongos submetidas à dieta hiperlipídica, há um aumento nos níveis séricos de 

colesterol total e que esse aumento se deve, em parte, por uma elevação nos níveis 

séricos da fração colesterol-HDL (Paigen, 1995). O aumento na fração HDL do 

colesterol em roedores é bem descrito na literatura (Alberti et al., 2005; Gallou-



#
#

57#

Kabani et al., 2007), o que pode conferir proteção à formação da placa 

aterosclerótica. De fato, camundongos C57BL/6 jovens são normalmente resistentes 

à formação de placa aterosclerótica, mesmo submetidos a dietas ricas em gorduras 

(Traupe, 2002). Outro aspecto da obesidade é a presença de inflamação sistêmica 

de baixo grau, que ao lado da dislipidemia é crítica para o desenvolvimento de 

doenças vasculares. Os animais utilizados no presente estudo apresentaram 

inflamação sistêmica, já que os níveis séricos de TNFα estavam elevados, o que 

condiz com o fato de que durante o processo de desenvolvimento da obesidade, os 

adipócitos passam a liberar citocinas pró-inflamatórias na corrente sanguínea (Gaal 

et al., 2006).  

 Assim, demonstramos que nosso modelo de obesidade induzida por dieta 

hiperlipídica foi capaz de mimetizar as alterações metabólicas observadas em 

indivíduos obesos, pelo menos em parte. 

 A alteração vascular mais comum em doenças metabólicas é a disfunção 

endotelial  (Avogaro, Kreutzenberg, 2005; Steinberg et al., 1996). A redução na 

biodisponibilidade de NO produzido pela eNOS é uma das características da 

disfunção endotelial (Tousoulis et al., 2013). Soma-se ainda a este processo, a 

participação de espécies reativas de oxigênio (EROs) e produtos da cicloxigenase 

(Kobayasi et al., 2010; Prieto et al., 2014). O aumento de fatores pró-inflamatórios 

decorrentes da obesidade tem participação primordial na redução da função 

endotelial  (Alpert et al., 2014; Rocha, Libby, 2009; Sotornik et al., 2012). Em 

diversos modelos experimentais que mimetizam a obesidade humana, roedores 

podem apresentar as características observadas em indivíduos obesos, como a 

disfunção endotelial  (Gallou-Kabani et al., 2007). Nosso modelo experimental não 

apresentou disfunção endotelial tanto em anéis de artérias mesentéricas de 

resistência quanto em anéis de aorta, porque as respostas à acetilcolina e ao doador 

de NO foram semelhantes nos camundongos controles e obesos, apesar das 

alterações metabólicas e da inflamação sistêmica. 

 Diferentemente da função endotelial, o músculo liso vascular foi mais 

comprometido pela obesidade. Nas artérias mesentéricas de resistência de 

camundongos obesos, observamos redução da contração induzida por diversos 

agentes. Por outro lado, em anéis de aorta de camundongos obesos foi observado 

apenas redução na capacidade contrátil à noradrenalina. Esses resultados mostram 

que cada leito vascular adapta-se diferentemente a alterações metabólicas. 
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 Como a reatividade vascular foi avaliada em anéis de aorta e de artérias 

mesentéricas de resistência com endotélio íntegro e os fatores endoteliais relaxantes 

modulam negativamente a resposta contrátil, fomos investigar se haveria maior 

participação do NO e dos produtos da COX na modulação da resposta à 

noradrenalina nos camundongos obesos, que poderia ser responsável, pelo menos 

em parte, pela resposta contrátil reduzida. 

 A avaliação da participação do NO através da incubação com L-NAME, 

demonstrou que a produção de NO não está relacionada com a redução da resposta 

contrátil das artérias mesentéricas de resistência de camundongos obesos. Por 

outro lado, o mesmo bloqueio em anéis de aorta revelou maior modulação da 

resposta contrátil pelo NO em camundongos obesos, porque a contração foi 

aumentada e a diferença de resposta à noradrenalina entre os dois grupos foi 

abolida na presença de L-NAME. 

 Além do NO sintetizado pela NOS endotelial, NO sintetizado por outras 

isoformas também pode modular a resposta contrátil. Em animais diabéticos, a 

redução da resposta pressora (Nagareddy et al., 2005) e da contração (Sartoretto, 

2014) induzidas pela noradrenalina foram restauradas pela inibição da iNOS. 

Adipocinas liberadas pelo tecido adiposo durante o desenvolvimento da obesidade 

poderiam levar a maior expressão da iNOS na parede vascular (Climent et al., 

2014). Dessa maneira, avaliamos se a inibição da iNOS poderia corrigir a reduzida 

resposta contrátil também em artérias de camundongos obesos.  

 L-NIL é um inibidor potente e relativamente seletivo da iNOS (CE50 de 5,9 µM 

para iNOS comparado a CE50 de 138 µM para eNOS e 35 µM para nNOS) (Hallinan 

et al., 2002), porém no presente estudo seu efeito parece não ter sido seletivo. A 

incubação com L-NIL aumentou a contração à noradrenalina apenas em anéis de 

artérias mesentéricas de resistência de camundongos controles e, em anéis de aorta 

dos animais controles e obesos, aumentou essa resposta na mesma proporção que 

o L-NAME. Apesar de não ter sido possível avaliar a participação da isoforma iNOS 

na resposta contrátil de camundongos obesos, a expressão do RNAm para iNOS em 

artérias mesentéricas de resistência e aorta foi semelhante em camundongos 

controles e obesos, o que indica que a reduzida resposta contrátil em camundongos 

obesos possa não estar relacionada com esta isoforma. 

 Não houve alteração na resposta contrátil em artérias mesentéricas de 

resistência incubadas com indometacina, excluindo dessa maneira uma provável 
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participação dos produtos da COX na reduzida resposta contrátil em animais 

obesos. Por outro lado, em anéis de aorta de camundongos obesos, mas não de 

camundongos controles, incubados com indometacina, foi observado aumento na 

contração à noradrenalina, sugerindo que não só maior modulação pelo NO, mas 

também uma participação de prostanoides vasodilatadores participam da redução da 

resposta à noradrenalina. 

  Em conjunto, nossos resultados sugerem que em artérias mesentéricas de 

resistência de camundongos obesos a redução da resposta contrátil é global e se 

deve a alterações no músculo liso, enquanto na aorta a alteração é específica para 

agonista adrenérgico e se deve a maior modulação negativa pelo NO e produtos da 

COX. 

 Um ponto importante que deve ser considerado é que outros parâmetros não 

avaliados no presente estudo possam também ter um papel na redução da 

contratilidade observada. Um desses parâmetros seria a resposta do músculo liso 

frente à hiperpolarização. Diversos moduladores químicos podem promover essa 

hiperpolarização, por exemplo, H2S, CO, espécies reativas de oxigênio (H2O2), 

peptídeos e metabólitos do ácido araquidônico derivados da COX, das lipoxigenases 

e do citocromo P450. Essa hiperpolarização reduz o influxo de Ca2+, seja pela 

redução da probabilidade de abertura dos canais de cálcio dependentes de 

voltagem, ou por canais de cálcio dependentes de ativação pelo retículo 

sarcoplasmático, sendo essa uma maneira de levar ao relaxamento do músculo liso 

vascular (Félétou, Vanhoutte, 2009). 

 Aumento na liberação de fatores pró-inflamatórios oriundos do tecido adiposo 

visceral ou do PVAT pode levar a alterações das células da vasculatura (Szasz, 

Webb, 2012.). Além disso, a obesidade induz inflamação local na parede vascular, já 

que aorta de camundongos fêmeas obesas apresentou aumento da expressão 

proteica de TNF-α e da ativação do fator nuclear-κB (NF-κB) (Kobayasi et al., 2010). 

 Na vasculatura, citocinas pró-inflamatórias levam a alterações da função 

endotelial, a mudanças no fenótipo celular, alterando a composição da matriz 

extracelular, e à senescência celular (Wang et al., 2009). No presente estudo, 

mostramos que RNAm de genes inflamatórios estão aumentados em artérias 

mesentéricas e aorta de camundongos obesos. Entretanto, esse perfil pró-

inflamatório pode estar sendo contrabalanceado, pois observamos aumento também 

do RNAm para a citocina anti-inflamatória IL-10. 
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 As CMLVs respondem a diferentes estímulos mudando seu fenótipo. 

Mediadores inflamatórios podem induzir mudança no padrão da expressão de 

genes, estimulando as CMLVs a passarem do fenótipo contrátil para o fenótipo 

sintético. Marcadores desses dois fenótipos foram avaliados no presente estudo. 

SM22α é expresso por células musculares com fenótipo contrátil e a redução da sua 

expressão está relacionada com o estado inflamatório das células musculares lisas. 

Já o Notch3 é expresso em células com fenótipo sintético e é uma proteína 

transmembrana presente entre as células endoteliais e musculares lisas, possui um 

papel importante nas respostas celulares frente a alterações na matriz extracelular e 

diferenciação celular. No presente estudo, observamos que a expressão do RNAm 

para SM22α foi aumentada nos dois leitos estudados, mas o RNAm para Notch 3 foi 

aumentado em artérias mesentéricas e reduzido em aorta de camundongos obesos. 

Nossos resultados indicam, portanto, que existem células musculares com fenótipo 

contrátil e sintético em artérias mesentéricas de camundongos obesos, já o fenótipo 

contrátil é predominante em aorta. A mudança do fenótipo das CMLVs poderia 

explicar a redução da capacidade contrátil global das artérias mesentéricas dos 

camundongos obesos. O aumento do depósito de colágeno e maior expressão do 

RNAm para o colágeno 3 reforçam a ideia de que houve mudança para um fenótipo 

sintético das células musculares das artérias mesentéricas. A mudança para um 

fenótipo sintético das CMLVs altera os componentes da matriz extracelular e 

promove remodelamento vascular, mas a estrutura vascular não foi avaliada no 

presente estudo. 

 Outra mudança fenotípica das células vasculares que poderia ocorrer na 

obesidade é a senescência celular. O processo de envelhecimento induz modulação 

fenotípica das células vasculares, que se caracteriza pelo fenótipo sintético das 

CMLVs, aumentada síntese de matriz extracelular, perfil pró-inflamatório e 

senescência celular. Essa mudança fenotípica ocorre gradativamente durante o 

processo de envelhecimento, mas pode ser acelerada por algumas condições, como 

a obesidade, porque citocinas pró-inflamatórias medeiam, pelo menos em parte, 

essa mudança. Wang e colaboradores (2009) observaram que células endoteliais de 

aorta de camundongos obesos apresentaram um aumento no número de células 

senescentes comparado aos animais controles através da atividade da β-

galactosidade, o que levou à redução da capacidade regenerativa das células 

endoteliais. 
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 O fenótipo senescente é caracterizado por redução das CMLVs na camada 

média, redução da capacidade proliferativa e aumento de marcadores de 

senescência celular (Liu et al., 2011). Porque a senescência celular é um processo 

irreversível e reduz a plasticidade e a capacidade de reprogramação das CMLVs 

para retornar ao fenótipo contrátil, acúmulo de células  senescentes na camada 

média poderia levar ao declínio do potencial  contrátil, culminando por sua vez, em 

disfunção vascular  (Minamino, Komuro, 2007). Aumentada proliferação celular e 

aumento dos fatores de supressão tumoral, p53, p21 e p27, podem estar associados 

à senescência celular (Fyhrquist et al., 2013; Van Deursen, 2014; Wang et al., 2009). 

No presente estudo, a expressão de RNAm de supressores tumorais estava 

reduzido tanto em artérias mesentéricas quanto em aorta de camundongos obesos, 

o que descaracteriza um fenótipo senescente 
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5 CONCLUSÃO 

 

Nossos resultados permitem concluir que: 

1) dieta hiperlipídica por 16 semanas induz obesidade, alterações metabólicas e 

inflamação sistêmica; 

2) a função endotelial de camundongos obesos está protegida das alterações 

metabólicas e inflamação, possivelmente por aumento da citocina anti-inflamatória 

IL-10; 

3) artérias mesentéricas de camundongos obesos apresentam redução da 

capacidade contrátil global, que pode ser decorrente da presença de CMLVs com 

fenótipo sintético; 

4) aorta de camundongos obesos apresenta redução específica da resposta contrátil 

induzida pela noradrenalina, que é decorrente da maior modulação negativa pelo NO 

e prostanoides vasodilatadores. 
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