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RESUMO
ROCHA, D. W. Avaliação quantitativa da estrutura cardíaca e da inervação
extrínseca simpática em ratos obesos Zucker. 2019. 47f. Dissertação (Mestrado
em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2019.

Independente das condições econômicas e sociais das populações a
obesidade mundial vem crescendo a cada ano. A obesidade é classificada como
uma doença crônica não transmissível (DCNT) que apresenta diversos efeitos
estruturais e metabólicos no coração desencadeando também alterações no
sistema

nervoso

central

(SNC)

e

sistema

nervoso

periférico

(SNP)

desencadeando desequilíbrios nas atividades parassimpáticas e simpáticas.
Essa Pesquisa objetiva-se investigar em ratos obesos Zucker, linhagem de rato
que desenvolve espontaneamente a obesidade, a estrutura do coração e sua
inervação

simpática

extrínseca,

aplicando-se

métodos

quantitativos

tridimensionais, baseados na estereologia. Para essa pesquisa foram utilizados
ratos Zucker, adquiridos do biotério da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP) em que foram determinados a estimativa do volume do ventrículo
esquerdo, estimativa do volume total de fibras musculares cardíacas, estimativa
do volume total de neurônios do gânglio estrelado em que obtivemos os
seguintes resultados 1,25 (0,27) cm³ e 1,60 (0,12) cm³, 1,24 (0,02) mm³ e 1,86
(0,24) mm³, 3,54 x 10⁷um³ e 2,38 x 10⁷um³, respectivamente para os grupos de
ratos controle e obeso. Conclui-se que no rato Zucker há aumento dos níveis de
colesterol e triglicérides e em relação aos dados morfoquantitativos, a obesidade
promove alteração estrutural como a observada na hipertrofia do ventrículo
esquerdo do tipo excêntrica, caracterizada por aumento do lume cardíaco e
aumento da parede ventricular.

Palavras Chaves: Obesidade, Coração, Ventrículo, Sistema Nervoso

ABSTRACT
ROCHA, D. W. Quantitative evaluation of cardiac structure and extrinsic
sympathetic innervation in obese Zucker rats [Avaliação quantitativa da estrutura
cardíaca e da inervação extrínseca simpática em ratos obesos Zucker]. 2019.
47f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária e
Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.

Regardless of the economic and social conditions of the populations, obesity
worldwide is growing every year. Obesity is classified as a chronic nontransmissible disease (CNCD) that has several structural and metabolic effects
on the heart, the central nervous system (CNS) and the peripheral nervous
system (CNS) with imbalance in parasympathetic and sympathetic activities. This
research aims to investigate Zucker rats, a rat line that spontaneously develops
obesity, heart structure and its extrinsic sympathetic innervation, by applying
three-dimensional quantitative methods, based on stereology. Zucker rats were
obtained from the Federal University of São Paulo (UNIFESP). The mean values
of the estimation of left ventricular volume, total cardiac muscle fibers and total
volume of ganglion neurons was: 1.25 (0.27) cm³ e 1.60 (0.12) cm³, 1.24 (0.02)
mm³ e 1.86 (0.24) mm³, 3.54 x 10⁷um³ e 2.38 x 10⁷um³, respectively for control
and obese groups. In conclusion, Zucker rat has high levels of cholesterol and
triglyceride when compared to control rats. Related to morphoquantitative data,
obesity promotes structural changes as observed in left ventricle eccentric
hypertrophy, characterized by increased in cardiac lumen and ventricular wall.
Key Words: Obesity, Heart, Ventricle, Nervous System
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1. INTRODUÇÃO
A obesidade mundial aumenta a cada ano, independente das condições
econômicas e sociais das populações (PEREIRA; FRANCISCHI; LANCHA JR,
2017). Nos últimos 25 anos, casos de obesidades cresceram muito em países
desenvolvidos e subdesenvolvidos sendo inevitável admitir que o crescimento
no número de casos faz com que seja considerada um problema de saúde
pública (FRANCISCHI; PEREIRA; JUNIOR, 2017).
A obesidade é classificada como uma doença crônica não transmissível
(DCNT), que é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal,
acarretando a predisposição de problemas dermatológicos e distúrbios do
aparelho locomotor (PINHEIRO; FREITAS; CORSO, 2004), além de outras
enfermidades como diabetes tipo II e síndrome metabólica que estão ligadas ao
desenvolvimento acelerado de doenças cardiovasculares (GRUBER, C. et al.,
2012).
Há diversos efeitos da obesidade sobre a morfofisiologia cardíaca ,
função e metabolismo do coração, tais como a perda de cardiomiócitos, como
consequência do aumento da apoptose além de hipertrofia dos cardiomiócitos
remanescentes e do acumulo de lipídios intracelulares, acarretando

no

comprometimento ventricular esquerdo, especificamente no processo de
diástole (ALPERT, 2001; PETERSON et al., 2004; TRIVEDI; BAROUCH, 2008;
SCHIPKE et al., 2014).
A Obesidade está relacionada com desordens neurológicas, como a
Doença de Alzheimer e outros tipos de demência (O'BRIEN et al., 2017). No
sistema nervoso periférico (SNP) ocorre alterações que levara ao desequilíbrio
das atividades parassimpáticas e simpáticas (O'BRIEN et al., 2017). Assim,
alterações no sistema nervoso simpático resulta em consequências ao sistema
cardiovascular, levando ao aumento da frequência cardíaca, pressão arterial e
tono da microvasculatura (O'BRIEN et al., 2017).
Em vista ao apresentado sobre as consequências da obesidade no
sistema cardiovascular e SNP, objetiva-se investigar em ratos Zucker, linhagem
de rato que desenvolve espontaneamente a obesidade, a estrutura do coração
e sua inervação simpática extrínseca, aplicando-se métodos quantitativos
tridimensionais, baseados na estereologia.
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2. REVISÃO DE LITERATURA

2.1 OBESIDADE
A obesidade é considerada uma doença crônica caracterizada pela
deposição de tecido adiposo no organismo, essa enfermidade se tornou caso de
saúde pública, uma vez que as consequências para o organismo são grandes,
levando muitas vezes ao óbito prematuro ou a enfermidades não letais que
deixam pacientes debilitados, afetando diretamente a qualidade de vida desses
indivíduos (DIAS et al., 2017).
Essa doença tem causas multifatoriais, desde fatores genéticos,
metabólicos, sociais, comportamentais e culturais, sendo na maioria das vezes
manifestada pela ingestão de calorias excessivas e ao sedentarismo, fatores
frequentes na atualidade, em que a alimentação acaba sendo feita de maneira
errônea, afinal a obesidade e o sobrepeso são prevalentes no mundo
industrializado (FONTAINE; BAROFSKY, 2001; KOLOTKIN et al., 2001; CEPAL;
UNICEF, 2018). A ONU (Organização Mundial da Saúde), mostrou que desde o
ano de 1980 a 2013 houve um aumento de indivíduos obesos de 28,8% para
36,9% entre homens e de 29,8% para 38% entre as mulheres, em que cerca de
1,3 bilhão de pessoas são obesas ou com excesso de peso (BARRETO et al.,
2005; CEPAL; UNICEF, 2018).
O rápido crescimento da obesidade na população mundial está
relacionado à modernização das sociedades que passam a ter uma oferta e
disponibilidade maior de alimentos aliada à melhoria nas condições de trabalho
dada a mecanização e a automação das atividades nas empresas, bem como
nos lares, fazendo com que o modo de vida seja alterado pela redução de gastos
energéticos (PEREIRA; FRANCISCHI; LANCHA JR, 2017). A obesidade, assim,
vem sendo denominada como a doença da civilização ou a síndrome do novo
mundo (DIAS et al., 2017). No Brasil e em demais países desenvolvidos, o
aumento da taxa de obesidade está relacionado ao aparecimento de doenças
crônicas, reduzindo significativamente a qualidade de vida dessas pessoas
(TAVARES; NUNES; SANTOS, 2010; PEREIRA; FRANCISCHI; LANCHA JR,
2017; WILHELM; DE LIMA; SCHIRMER, 2017)
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Vários distúrbios fisiopatológicos são causados pela obesidade,
principalmente em pessoas que apresentem Índice de Massa Corpórea (IMC)
superior a 30kg/m², como distúrbios cardiovasculares (hipertensão arterial
sistêmica, hipertrofia ventricular esquerda com ou sem insuficiência cardíaca)
doenças cerebrovasculares, trombose venosa profunda, dentre

outras

enfermidades como distúrbios endócrinos, respiratórios, gastrointestinais,
dermatológicos, geniturinários, distúrbios musculoesqueléticos, neoplasias além
de comportamentos psicossociais que levam a um sentimento de inferioridade e
isolamento social e outras implicações como risco de procedimentos anestésicos
e cirúrgicos e diminuição da agilidade física (MANCINI, 2001; CORRÊA, 2018).
2.2 SISTEMA CARDIOVASCULAR
O coração é um órgão muscular constituído pelo endocárdio, miocárdio e
pericárdio que se contrai ritmicamente, bombeando o sangue por todo o sistema
circulatório (JUNQUEIRA et al., 2000). Esse órgão ocupa a maior parte do
espaço do mediastino médio, sendo comparável anatomicamente com um cone
irregular ou algo achatado, possui dois átrios o direito e esquerdo e ventrículo
direito que recebe o sangue desoxigenado (venoso) do corpo enviando para os
troncos pulmonares direcionando aos pulmões e o ventrículo esquerdo que
recebe o sangue oxigenado dos pulmões pelas veias pulmonares lançando esse
sangue na aorta liberando o sangue para o corpo (HAGIWARA, 2014).
O coração possui um sistema condutor autônomo que faz com que ocorra
seu próprio estimulo rítmico que é espalhado por todo o miocárdio, pelos nodos
sinoatrial que é uma massa constituída por células musculares cardíacas, e o
nodo atrioventricular que se ramifica para ambos os ventrículos do coração
(AIRES, M. B. et al., 2011).
2.3 INERVAÇÃO CARDÍACA
O sistema nervoso autônomo está diretamente ligado ao coração, uma
vez que tanto a noradrenalina como a acetilcolina, que são liberadas no coração,
modificam o debito cardíaco alterando a força das contrações das fibras
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miocárdicas e consequentemente a frequência cardíaca (DE ANGELIS;
SANTOS; IRIGOYEN, 2004).
O bombeamento cardíaco é controlado pelo sistema nervoso autônomo
por meio de nervos simpáticos e parassimpáticos aos quais inervam
extensivamente o coração (KAWASHIMA, 2005).
Os impulsos nervosos parassimpáticos irão chegar ao coração pelo
nervo vago, ao qual irá agir inicialmente no nó sinoatrial e posteriormente no nó
atrioventricular até que seja distribuída por todo o miocárdio atrial, ou seja, a
ação dos impulsos nervosos parassimpáticos ocorrem pela liberação de
acetilcolina nas terminações pós-ganglionares por meio de receptores
muscarínicos, fazendo com que a estimulação parassimpática seja capaz de
desencadear efeitos como bradicardia; redução da força de contração arterial;
redução da frequência das despolarizações espontâneas de fibras auto rítmicas,
dentre outras alterações (MURPHY; LAZZARA, 2016).
O sistema nervoso simpático é responsável por aumentar os batimentos
cardíacos do indivíduo, ou seja, os impulsos nervosos simpáticos se estendem
do bulbo até a medula espinal de forma que na região torácica emergem nervos
que tem a função de acelerar os batimentos cardíacos que se estendem até o
nó sino atrial, espalhando-se posteriormente ao nó átrio ventricular e a maior
parte do miocárdio (figura 01) (AIRES, M. D. M., 2012).
Figura 1 Representação da inervação simpática e parassimpática do coração

Fonte: J.L, Hoard (2008)
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O sistema nervoso simpático pode ser subdividido esquematicamente
em quatro grupo de gânglios sendo eles: os paravertebrais, pré-vertebrais,
paravisceral e intramural (PAXINOS, 2014). Os gânglios paravertebrais estão
ligados entre si formando duas cadeias, sendo elas denominadas cadeias
simpáticas, que se encontram em ambos os lados da coluna vertebral e estão
ligadas aos nervos espinhais por troncos e nervosos curtos. Já os gânglios prévertebrais, estão ligados entre si formando um plexo, o plexo abdominal, que
inclui o gânglio celíaco e o gânglio mesentérico superior (PAXINOS, 2014).
Os gânglios paraviscerais estão nas proximidades de algumas vísceras,
sendo que os principais grupos estão no plexo cardíaco e no plexo pélvico e em
outros gânglios menores próximos a traqueia e aos brônquios e por último os
gânglios intramurais, que são pequenos demais para serem vistos a olho nu, e
estão situados dentro das paredes do trato gastrointestinal e vias biliares
(PAXINOS, 2014).
O gânglio cervicotorácico ou estrelado, está presente medialmente a
primeira costela, representando de um lado a extremidade cranial da porção
torácica do sistema simpático, e do outro a extremidade caudal da porção
cervical do tronco simpático, o mesmo se origina da fusão do gânglio cervical
caudal com um ou mais gânglios toracovertebrais apresentando os seguintes
ramos: Ramos comunicantes; Nervos vertebrais; Nervos cardíacos cervicais;
Ramos perivasculares e Prolongamentos caudodorsais (SISSON; GROSSMAN;
GETTY, 1986; DYCE; WENSING; SACK, 2004; PAXINOS, 2014; KÖNIG;
LIEBICH, 2016).
Os neurônios simpáticos cardíacos estão presentes principalmente nos
corpos celulares do gânglio cervicotorácico onde 92% dos nervos do coração
possui origem no gânglio estrelado (PARDINI; LUND; SCHMID, 1989), sendo
que a norepinefrina é o principal neurotransmissor dos neurônios simpáticos
(PROTAS; QU; ROBINSON, 2003).

2.4 OBESIDADE

E

SUA

RELAÇÃO

COM

PROBLEMAS

CARDIOVASCULARES

A obesidade extrema ou mórbida leva a alterações estruturais e
hemodinâmicas no coração, levando a uma síndrome clinica denominada
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cardiomiopatia da obesidade (ALPERT, 2001), além da correlação da obesidade
com disfunção diastólica do miocárdio ventricular (SCHIPKE et al., 2014).
Existe uma maior prevalência de obesidade em mulheres do que em
homens, porém nos homens ocorre o acúmulo de gordura abdominal o que é
mais prejudicial para as enferimidades cardiovasculares, já nas mulheres ocorre
o acúmulo de tecido adiposo na região gluteofemoral (AOYAGI et al., 2006).
A cardiomiopatia congestiva é uma complicação frequente e uma das
principais causas de óbito em pacientes com obesidade mórbida, estima-se que
seja necessário cerca de 2 a 3ml de sangue para perfundir o tecido adiposo, ou
seja um paciente que tenha 100kg de excesso de tecido adiposo em seu corpo
necessita de um aumento de 3ml no mínimo no débito cardíaco (HALPERN et
al., 2002). Como a diferença arteriovenosa encontra-se normal, há um aumento
da necessidade de oxigênio e consequentemente aumento do débito cardíaco
devido ao aumento do volume sistólico não ocorrendo alterações na frequência
cardíaca, ou seja, em obesos de grau mórbido terá um aumento da pré-carga,
levando o indivíduo a desenvolver hipertrofia excêntrica (ALEXANDER, 1985;
BENOTTI et al., 1992).
Estudos mostram macroscopicamente infiltração de tecido adiposo no
miocárdio de obesos em relação ao coração de indivíduos de peso ideal, além
de se observar hipertrofia ventricular esquerda excêntrica (ALEXANDER, 1985).
Quanto à estrutura microscópica do coração, a obesidade está interligada
com o aumento das quantidades de lipídios intracelulares, hipertrofia de miócitos
cardíacos, apoptose e fibrose miocárdica (TRIVEDI; BAROUCH, 2008).
Alterações que ocorram na inervação simpática pode levar a alterações
na estrutura cardíaca, tendo influência nos fatores estruturais, levando também
a hipertrofia de células musculares lisas contribuindo para que tenha o aumento
da pressão arterial, decorrente da diminuição da atividade simpática (FOLKOW,
1990)
Além de problemas cardiovasculares, o acumulo de gordura abdominal
faz com que se tenha depósito mais acelerados de triglicerídeos viscerais do que
em outras regiões do corpo, culminando com um aumento significativo de ácidos
graxos livres no sistema porta e consequentemente

estimulação da

gliconeogênese, inibindo a depuração hepática da insulina e contribuindo para a
elevação da glicemia (KROTKIEWSKI et al., 1983)
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3 OBJETIVOS

3.1 GERAL
Objetiva-se investigar em ratos obesos Zucker a estrutura do coração e
sua inervação simpática extrínseca, aplicando-se os métodos quantitativos
tridimensionais, baseados na Estereologia.

3.1.2 ESPECÍFICOS
3.1.3 ESTUDO QUANTITATIVO
Para esse estudo foram realizadas as estimativas de:
•

Volume do ventrículo esquerdo (VE)

•

Volume total de fibras musculares cardíacas

•

Volume total de neurônios do gânglio estrelado.

3.1.4 AVALIAÇÃO BIOQUÍMICA
Foi realizada a análise do Colesterol total e Triglicerídeos do grupo controle
e grupo obesos de acordo com os padrões normatizados do laboratório de
análises clínicas da Universidade de Franca, utilizando o método de
espectrofotometria.
4

MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 OBTENÇÃO DAS AMOSTRAS
Para esta pesquisa foram utilizados seis ratos Zucker (ZUC-Leprfa),
machos, provenientes do Centro de Desenvolvimento de Modelos Experimentais
para Biologia e Medicina (CEDEME) da Universidade Federal de São Paulo
(UNIFESP). Os procedimentos experimentais e de eutanásia foram realizados
de acordo com as normas estabelecidas pelo “Conselho Nacional de Controle
da Experimentação Animal - (CONCEA). Os ratos foram separados em 2 grupos:
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•

Grupo I: ratos controle (3 animais) (Zucker lean)

•

Grupo II: ratos obesos (3 animais) (Zucker fat)

4.2 COLHEITA DE MATERIAL PARA ANÁLISE BIOQUÍMICA
O processo de colheita de sangue para análise do perfil bioquímico
(Colesterol total e Triglicerídeos) seguiu o protocolo descrito por (LEE;
GOOSENS, 2015). As caudas dos animais foram submersas em água com
temperatura em torno de 42 °C durante 40 a 50 segundos e posteriormente
assepsia com (digluconato de clorexidinada 0,5%; Riohex®) Ind. Farmacêutica
Rioquimica LTDA. Sendo feito, então, o puncionamento da veia caudal por meio
de cateter acoplado a seringa de 3ml. O sangue colhido foi armazenado em
tubos Vacutainer (SST Gel and clot ativator, Becton Dickinson). As dosagens
foram realizadas pelos métodos automatizados de espectrofotometria no
laboratório de análises clínicas da Universidade de Franca.

5

EUTANÁSIA

Para eutanásia foi administrada dose elevada de pentobarbital sódico
(200 mg/kg) via intraperitoneal. Após o óbito do animal, a cavidade torácica foi
aberta e a aorta ascendente canulada. Foi realizada, então, a perfusão inicial
com tampão fosfato salino (PBS) para a lavagem do sistema vascular. Em
seguida, foi feita a perfusão com paraformaldeído 4% em PBS. Os corações
foram removidos e pesados bem como os gânglios estrelados direito e esquerdo
que foram removidos e mensurados.
6

ANÁLISE ESTEREOLÓGICA

6.1
ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DO VENTRÍCULO ESQUERDO
(VREF)
O ventrículo esquerdo (VE) foi separado do ventrículo direito. O volume
total do VE foi estimado pelo método de Cavalieri (GUNDERSEN, H., 2002) O
VE foi seccionado em fatias de aproximadamente 1mm de espessura,
perpendicular

ao

eixo

base-ápice.

Sobre

cada

fatia

foi

sobreposto,
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aleatoriamente, um sistema de pontos. Os pontos que tocaram a parede do
ventrículo esquerdo (P), bem como o lume (L) foram contados (Figura 2). Para
se obter o volume da parede do VE e do lume ventricular, a partir do princípio de
Cavalieri, foram aplicadas as seguintes formulas:
V(P):= p x a(p) x t
p: somatória de pontos que tocarem a parede do VE
a(p): área por pontos: 0,043 cm2
t: espessura da secção: 20 µm
V(L):= p x a(p) x t
p: somatória de pontos que tocarem o lume
a(p): área por pontos: 0,0625 cm2
t: espessura da secção: 20 µm
O volume do VE será estimado a partir da soma de Vref (P) + Vref (L)
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Figura 2 Volume da parede do VE e do lume a partir do princípio de Cavalieri

Fonte: ROCHA, (2019).
Fatias do Ventrículo Esquerdo (VE) de ratos Zucker. Sistema de pontos utilizado para a
estimativa do volume da parede do VE (A) e lume (B) para determinar o volume do VE pelo
princípio de Cavalieri.

6.1.2 AMOSTRAGEM DO VE
Depois de estimado o volume total do VE, as fatias foram seccionadas em
fragmentos de tamanhos diferentes e organizadas em ordem crescente, de
acordo com o Princípio do “Smooth Fractionator” (GUNDERSEN, H., 2002). Os
fragmentos foram amostrados seguindo o padrão de amostragem, sistemática,
uniforme e aleatória (SURS) (GUNDERSEN et al. 1999). Os fragmentos foram,
então, separados em dois conjuntos, destinados à microscopia de luz (Figura 3).
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Figura 3 Amostragem do ventrículo esquerdo (VE)

Fonte: ROCHA, (2019).
Amostragem do ventrículo esquerdo de ratos Zucker. Coração (A). Fatias do coração para
posterior isolamento do VE (B). Fragmentos de diferentes tamanhos do VE, organizado em
ordem crescente (C). Fragmentos do VE separado em dois conjuntos após a amostragem (D).

6.1.3 ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE FIBRAS MUSCULARES
Os fragmentos amostrados foram coletados e fixados em solução de
formaldeído 4% durante 72 horas e posteriormente em solução crioprotetora
(solução de sacarose 30%) por 24 horas à temperatura de 4 à 8 °C, sendo então
incluídos em Tissue Tek (Tissue-Tek O.C.T. Compound, Sakura) e congelados
em nitrogênio líquido (- 180 °C). Após a confecção dos blocos eles foram
cortados em criostato (Leica Biosystems – CM1850) com espessura de 20µm.
Para os cortes seriados, foi amostrada 1 secção e descartadas 5 secções,
seguindo esse padrão até o término dos fragmentos do ventrículo esquerdo. As
lâminas geradas foram coradas em azul de toluidina para observação ao
microscópio de luz (Eclipse 80 i Nikon, do Centro Avançado em Diagnóstico por
Imagem- CADI-FMVZ-USP).
Os cortes foram amostrados seguindo o padrão SURS e sobre cada
secção histológica foi sobreposto um sistema de pontos. Os pontos que tocaram
as fibras musculares (Vv FM) foram contados (Figura 4).

26

Vv (FM):=p (FM)/ p (M)
Onde: p (FM): somatória de pontos que tocarem as fibras musculares
p (M): somatória de pontos que tocarem todo o miocárdio

Para a estimativa do volume total de fibras musculares (VFM) serão aplicadas
as seguintes fórmulas:

V(FM) = Vv (FM) x Vref (P)
Onde Vref (P) é o volume total da parede do ventrículo esquerdo.
Figura 4 Estimativa do volume total de fibras musculares

Fonte: ROCHA, (2019).
Fibras Musculares cardíacas de ratos Zucker onde foi sobreposto um sistema de pontos utilizado
para a estimativa do volume de fibras musculares cardíacas

6.1.4 AVALIAÇÃO
CORAÇÃO

DA

INERVAÇÃO

EXTRÍNSECA

SIMPÁTICA

DO

Para a avaliação da inervação extrínseca simpática do coração, foram
dissecados e removidos os gânglios estrelados esquerdos e direitos. Os gânglios
direito ou esquerdo foram selecionados por sorteio, atribuir igual probabilidade
de serem amostrados. Para gerar cortes verticais, uniformes e aleatórios (VUR),
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os gânglios foram rotacionados ao longo do seu eixo maior e posteriormente
processados para cortes no criostato sendo realizado o mesmo protocolo
utilizado para a estimativa do volume total de fibras cardíacas página 25.
Figura 5 Fotos de Gânglio estrelado

Fonte: ROCHA, (2019).
Gânglio estrelado (*) de rato Zucker (A). Ganglio estrelado direito (GED) e Gânglio estrelado
esquerdo (GEE) de rato Zucker após a dissecação (B).

6.1.5 ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE NEURÔNIO DO GÂNGLIO
ESTRELADO
Os cortes foram amostrados seguindo o padrão SURS e sobre cada
secção histológica foi sobreposto um sistema de pontos (Figura 6). Para a
estimativa do volume total de neurônio do gânglio estrelado, multiplicou-se o Vv
(neurônio) pelo volume total do gânglio estrelado (Vge), calculado previamente
a partir do Princípio de Cavalieri. Para o cálculo do Vge, sobre as secções
histológicas do gânglio estrelado foi sobreposto um sistema de pontos de forma
aleatória.
V(ge):= p x a(p) x t x k
p: somatória de pontos que tocaram o gânglio estrelado
a(p): área por pontos: 330 µm2
t: espessura da secção: 15µm
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k: 5
Para a estimativa do volume total de neurônios do gânglio estrelado foi
aplicada a seguinte fórmula:
V(NGe): Vv (neurônio) X Vge

Onde Vv foi estimado a partir de:
Vv (Neurônio):=p (N)/ p(G)
Onde: p (N): somatória de pontos que tocaram os neurônios
p (G): somatória de pontos que tocaram o gânglio estrelado

Figura 6 Estimativa do volume total de neurônios

Fonte: ROCHA, (2019).
Neurônios de ratos Zucker onde foi sobreposto sobre um sistema de pontos utilizado para a
estimativa do volume total de neurônios.
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6.1.6 CORRELAÇÃO DO PESO DOS ANIMAIS COM COLESTEROL E
TRIGLICERIDEOS
Foi realizada regressão linear para determinar a correlação entre as
variáveis peso dos animais e nível de colesterol e entre as variáveis peso dos
animais e nível de triglicerídeos. Para tanto utilizou-se o software estatístico
Minitab Express® versão 1.5.2.
7. ANÁLISE ESTATÍSTICA
Os resultados são expressos pelo valor médio seguido do coeficiente de
variação (CV), de acordo com (GUNDERSEN, H. J. G. et al., 1999). Para análise
estatística foi aplicado o teste de análise de variância (ANOVA). Quando
detectada diferença entre os grupos (p<0,05) foi aplicado o teste de Tukey para
múltiplas comparações. Utilizou-se o o software estatístico Minitab Express®
versão 1.5.2.

8. RESULTADOS

8.1 PESAGEM DOS RATOS ZUCKER
Após o procedimento de eutanásia, os animais foram pesados em
balança eletrônica e após a fixação foram dissecados retirando os corações onde
foi realizado as pesagens (Tabela 1) e (Tabela 2).
Tabela 1 Pesagens animais grupo controle

Peso Animal
Animal 1

272,83 g

Animal 3

284,2 g

Animal 4

281,5 g

Média

279,51g

CV

0,021

30
Tabela 2 Pesagens animais grupo obesos

Peso Animal
Animal 1

463,03 g

Animal 3

363,01 g

Animal 5

464,47 g

Média

430,26g

CV

0,13

8.1.2 RESULTADOS DAS ANÁLISES CLÍNICAS
COLESTEROL TOTAL E TRIGLICERÍDEOS

LABORATORIAIS

O valor médio de colesterol total foi de 75,6 (0,05) mg/dL para o grupo
controle (Tabela 3) e de 144 (0,17) mg/dL para o grupo obeso (Tabela 4) e
o valor médio de triglicerídeos foi de 30,36 (0,41) mg/dL para o grupo
controle (Tabela 3) e de 534,2 (0,42) mg/dL para o grupo obeso (Tabela 4).
Valores de referências dos animais de acordo com (LIMA et al., 2014).
Tabela 3 Análise clínica laboratorial grupo controle

Colesterol
Total

Valor de
Referência

Triglicerídeos

Valor de
Referência

Animal 1

77,0 mg/dl

45 - 76 mg/dl

17,8 mg/dl

22 – 100 mg/dl

Animal 3

70, 0 mg/dl

45 - 76 mg/dl

23,8 mg/dl

22 – 100 mg/dl

Animal 4

75,0 mg/dl

45 - 76 mg/dl

49,9 mg/dl

22 – 100 mg/dl

Média

75,6 mg/dl

30,36 mg/dl

CV

0,05 mg/dl

0,41 mg/dl
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Tabela 4 Análise clínica laboratorial grupo obeso

Colesterol
Total

Valor de
Referência

Triglicerídeos

Valor de
Referência

Animal 1

133,0 mg/dl

45 - 76 mg/dl

608,0 mg/dl

22 – 100 mg/dl

Animal 3

122,0 mg/dl

45 - 76 mg/dl

365,0 mg/dl

22 – 100 mg/dl

Animal 5

159,0 mg/dl

45 - 76 mg/dl

386,0 mg/dl

22 – 100 mg/dl

Média

144,0 mg/dl

534,2 mg/dl

CV

0,17 mg/dl

0,42 mg/dl

Nas análises de estatística foram possíveis observar diferenças entre o
grupo controle e grupo obeso do nível de colesterol (p=0,003) e triglicerídeos
(p=0,0011) dos animais conforme mostrado nas (Gráfico 1) e (Gráfico 2)
respectivamente.
Gráfico 1 Gráfico colesterol grupo controle

Fonte: ROCHA, (2019).
Legenda: No gráfico 1 observa-se a média do grupo controle e grupo obeso do nível de
colesterol onde estatisticamente tem diferença entre os grupos (.p<0,05)
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Gráfico 2 Gráfico triglicerídeos grupo obesos

Fonte: ROCHA, (2019).
Legenda: No gráfico 2 observa - se a média do grupo controle e grupo obeso do nível
de triglicerídeos onde estatisticamente tem diferença entre os grupos (.p<0,05)

8.1.3 CORRELAÇÃO DO PESO DOS ANIMAIS COM COLESTEROL E
TRIGLICERIDEOS
Foi realizada regressão linear para determinar a correlação entre peso
dos animais e colesterol (Figura 7) e triglicerídeos (Figura 8), podendo observar
correlação fortemente positiva entre as duas variáveis analisadas.
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Figura 7 Correlação entre peso corporal e nível de colesterol

Fonte: ROCHA, (2019).

Legenda: Correlação entre peso corporal e nível de colesterol. Coeficiente de
correlação (R) e valor de p para a regressão linear.

Figura 8 Correlação entre peso corporal e nível de colesterol

Fonte: ROCHA, (2019).

Legenda: Correlação entre peso corporal e nível de triglicerideos. Coeficiente de
correlação (R) e valor de p para a regressão linear.

8.1.4 ESTIMATIVA DO VOLUME DO VENTRÍCULO ESQUERDO (VE) E
LUME
O volume médio do ventrículo esquerdo para o grupo controle foi de: 1,25
(0,27) cm3 (Tabela 5) e para o grupo obeso foi de 1,60 (0,12) cm3 (Tabela 6), e o
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valor em porcentagens do lume comparado com o ventrículo esquerdo foi de
63% ventrículo esquerdo e 37% lume do grupo controle (Gráfico 4) e 56%
ventrículo esquerdo e 46% lume do grupo obesos (Gráfico 5).
Tabela 5 Estimativa do volume do ventrículo esquerdo grupo controle

Volume Ventrículo Esquerdo
Animal 1

1,641 cm³

Animal 3

1,060 cm³

Animal 4

1,043 cm³

Média

1,25 cm³

CV

0,27

Tabela 6 Estimativa do volume do ventrículo esquerdo grupo obesos

Volume Ventrículo Esquerdo
Animal 1

1,384 cm³

Animal 3

1,637 cm³

Animal 5

1,795 cm³

Média

1,60 cm³

CV

0,12

Na análise estatística não houve diferença entre os grupos (p>0,05)
conforme mostrado no (Gráfico 3).
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Gráfico 3 Volume do ventrículo esquerdo

Volume do ventrículo esquerdo
1,8
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1,2
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0,2
0 3

cm

Controle

Obeso

Fonte: ROCHA, (2019).
Legenda: Observa-se o valor médio do volume do ventrículo esquerdo do grupo
controle e grupo obesos, não há diferença estatística entre os grupos.

Gráfico 4 Volume em porcentagem do ventrículo esquerdo e do lume grupo controle

L

P

37%
63%

VE - controle
VL

VP

Fonte: ROCHA, (2019).
Legenda: Observam-se os valores da porcentagem entre o lume (VL) e a parede do ventrículo
esquerdo (VP) (A). Desenho esquemático do ventrículo esquerdo (VE) destacando a diferença
entre a espessura da parede do Ventrículo Esquerdo (P) e do Lume (L) do grupo controle.
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Gráfico 5 Volume em porcentagem do ventrículo esquerdo e do lume grupo obesos

L

P

46%
54%

VE - obeso
VL

VP

Fonte: ROCHA, (2019).
Legenda: Observam-se os valores da porcentagem entre o lume (VL) e a parede do ventrículo
esquerdo (VP) (A). Desenho esquemático do ventrículo esquerdo (VE) destacando a diferença
entre a espessura da parede do Ventrículo Esquerdo (P) e do Lume (L) do grupo obeso.

8.1.5 ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE FIBRAS MUSCULARES
CARDÍACAS
O volume médio de fibras musculares cardíacas foi de 1,24 (0,02) mm 3
para o grupo controle (Tabela 7) e de 1,86 (0,24) mm3 para o grupo obeso e
(Tabela 8).
Tabela 7 Estimativa do volume total de fibras musculares grupo controle

Volume Fibras Musculares Cardíacas
Animal 1

1,205 mm³

Animal 3

1,265 mm³

Animal 4

1,244 mm³

Média

1,24 mm³

CV

0,02
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Tabela 8 Estimativa do volume total de fibras musculares grupo obesos

Volume Fibras Musculares Cardíacas
Animal 1

2,265 mm³

Animal 3

1,365 mm³

Animal 4

1,976 mm³

Média

1,86 mm³

CV

0,24

Na análise de estatística não teve diferença entre os grupos (p>0,05)
conforme mostrado no (Gráfico 6).
Gráfico 6 Volume total de fibras musculares cardíacas

Volume total de fibras musculares cardíacas
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Fonte: ROCHA, (2019).
Legenda: Observa-se o valor médio de fibras musculares cardíacas do grupo controle
e grupo obesos, observando-se estatisticamente a não diferença de ambos os grupos.

8.1.6 ESTIMATIVA DO VOLUME TOTAL DE NEURÔNIOS
O volume médio de neurônios do gânglio estrelado foi de 3,54 x 107
(0,18) µm3 para o grupo controle e de 2,38 x 107 (0,16) µm3 para o grupo obeso
(Tabela 9) e (Tabela 10) respectivamente.
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Tabela 9 Estimativa do volume total de neurônios grupo controle

Volume Total de Neurônios
Animal 1

3,433 x 10⁷ um³

Animal 3

2,933 x 10⁷ um³

Animal 4

4,251 x 10⁷ um³

Média

3,54 x 107 µm3

CV

0,18

Tabela 10 Estimativa do volume total de neurônios grupo obesos

Volume Total de Neurônios
Animal 1

2,825 x 10⁷ um³

Animal 3

2,150 x 10⁷ um³

Animal 4

2,165 x 10⁷ um³

Média

2,38 x 107 µm3

CV

0,16

Na análise de estatística não houve diferença entre os grupos (p>0,05) conforme
mostrado no (Gráfico 7).
Gráfico 7 Volume total de neurônios do gânglio estrelado

Volume total de neurônios do gânglio estrelado
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30000000
20000000
10000000
0

µm3

Controle

Obeso

Fonte: ROCHA, (2019).
Legenda: Observa-se o valor médio de neurônios do gânglio estrelado do grupo controle e
grupo obesos, observando-se estatisticamente a não diferença de ambos os grupos.

9. DISCUSSÃO
Observou-se em nosso estudo alta correlação positiva entre o peso
corporal, o nível de colesterol e o nível de triglicerídeos nos ratos Zucker.
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Comparando-se o nível de colesterol entre o grupo controle e o grupo obeso foi
reportado aumento de 1,9 vezes e para o nível de triglicérides, o aumento foi de
17,6 vezes. De acordo com (SCHONFELD; FELSKI; HOWALD, 1974) e
(SCHIRARDIN et al., 1979) os ratos Zucker Lean, controle, apresentam níveis
de lipídeos e lipoproteínas similares às linhagens Sprague-Dawley e Wistar,
porém nos ratos obesos Zucker o nível de lipídeos e lipoproteínas aumentou
consideralvemente no plasma, em especial, o VLDL e HDL (SCHONFELD;
FELSKI; HOWALD, 1974). Segundo (WANG; FUKUDA; ONTKO, 1984) a
elevada produção de lipoproteínas pelo fígado é a responsável pela
hiperlipidemia nesses animais.
Adicionalmente às consequências negativas frente aos níveis elevados de
colesterol e triglicérides, a obesidade também tem sido reportada como um dos
principais fatores para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares,
afetando principalmente a estrutura e a função do coração. O remodelamento
cardíaco tem sido um achado frequente em pacientes obesos, já que exigências
metabólicas elevadas de massa corporal adiposa magra e visceral levam a um
maior débito cardíaco. Assim, o remodelamento é uma adaptação fisiológica ao
aumento da carga de trabalho do miocárdio, redução na contratilidade ou
alteração na composição do tecido cardíaco em decorrência às doenças
cardiovasculares. Embora o remodelamento seja um processo adaptativo,
geralmente seu desfecho clínico é não favorável (ABEL; LITWIN; SWEENEY,
2008;

MURARKA;

MOVAHED,

2010;

AURIGEMMA;

DE

SIMONE;

FITZGIBBONS, 2013).
Considerando a estrutura cardíaca, o volume do ventrículo esquerdo (VE)
aumento 28,6% nos ratos do grupo obeso quando comparado com o volume do
VE nos ratos do grupo controle. A estimativa do volume do VE foi calculada
somando-se o volume da parede ventricular e o volume do lume ventricular.
Comparando-se o grupo controle com o grupo obeso, o volume do lume
aumentou 85,2%. Assim, o aumento no volume do lume ventricular foi o
responsável pelo aumento do volume global do VE. (GRUBER, CARINA et al.,
2012)

também

constataram

aumento da

massa

ventricular

esquerda

acompanhada de aumento do volume total de miócitos em camundongos obesos
e não diabéticos.
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Como componente principal da parede ventricular, destaca-se a fibra
muscular cardíaca. Em nosso estudo, observou-se aumento de 50,8% no volume
total de fibras musculares cardíacas nos animais obesos. Ao considerar estes
parâmetros, nota-se que há alteração estrutural do VE evidenciado pelo aumento
do lume ventricular e aumento do volume total de fibras cardíacas na parede
ventricular. Essa reorganização estrutural do VE em animais obesos corrobora
com os achados de estudos ecocardiográficos que indicam hipertrofia ventricular
excêntrica em pacientes obesos (ROCHA et al., 2007). O aumento da pré-carga
eleva o estresse diastólico da parede ventricular, resultando no aumento do raio
da cavidade ventricular esquerda e consequentemente aumento da espessura
do VE (Lei de Laplace) (FILHO, 2012).
Aliado ao remodelamento cardíaco, a obesidade também pode
desencadear alterações na regulação do sistema nervosos autônomo. Sabe-se
que o excesso de peso está associado à disfunção do sistema nervoso
simpático. Nossos resultados indicam redução de 48,3% no volume total de
neurônios do gânglio estrelado em ratos obesos, sugerindo possível diminuição
da atividade simpática cardíaca, uma vez que o gânglio estrelado é o principal
componente da inervação simpática extrínseca cardíaca. Tal redução foi
reportada por (BRAY, 1991) que utilizou o acrônimo “MONA LISA (Most
Obesities kNown Are Low In Sympathetic Activity)” para descrever a hipótese
de que a maioria das obesidades conhecidas estão associadas à baixa atividade
simpática. De acordo com (DAVY; ORR, 2009) a baixa atividade do sistema
nervoso simpático tem sido sugerida como fator de risco para ganho de peso e
para o desenvolvimento da obesidade. (LANDSBERG, 1986), no entanto, relata
ativação do sistema nervoso simpático e sua relação com a hipertensão e a
obesidade.
10. CONCLUSÃO
Os nossos resultados reforçam que no rato Zucker há aumento dos níveis
de colesterol e triglicérides e em relação aos dados morfoquantitativos, a
obesidade promove alteração estrutural como a observada na hipertrofia do
ventrículo esquerdo do tipo excêntrica, caracterizada por aumento do lume
cardíaco e aumento da parede ventricular.
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