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Resumo

COSTA, RM. Contribuição da interleucina 33 nas alterações vasculares mediadas pelo
tecido adiposo perivascular em camundongos submetidos à dieta hiperlipídica. 2018. 91
p. Tese (Doutorado em Farmacologia) – Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto,
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2018.
A obesidade desencadeia mudanças funcionais no tecido adiposo perivascular (PVAT),
favorecendo a liberação de fatores vasoconstritores e consequente ativação de mecanismos
contráteis em células vasculares. A sinalização da interleucina 33 (IL-33) via receptor ST2 é
essencial para o desenvolvimento e manutenção de células T reguladoras (Tregs) no tecido
adiposo visceral. Na obesidade a função das Tregs é comprometida, resultando em estresse
oxidativo e inflamação do tecido adiposo. No presente estudo testamos a hipótese que dieta
rica em gordura diminui os níveis e a função da IL-33 no PVAT, levando à diminuição do
número e função de Tregs, estresse oxidativo e inflamação neste tecido. Camundongos
deficientes para o receptor ST2 (ST2 KO) e seus respectivos controles (Balb/C) receberam
dieta controle ou hiperlipídica (HFD, high fat diet) durante 18 semanas. A função vascular foi
avaliada em anéis de artérias mesentéricas, em presença ou ausência de PVAT, realizando-se
curvas concentração-efeito para fenilefrina. Os seguintes grupos experimentais foram
analisados: Controle PVAT (-), Controle PVAT (+), HFD PVAT (-) e HFD PVAT (+). Em
artérias de camundongos Balb/C que receberam dieta controle, o PVAT diminuiu a resposta
contrátil a fenilefrina. No entanto, HFD promoveu perda parcial do efeito anticontrátil
promovido por este tecido. Em camundongos ST2 KO que receberam dieta controle, o PVAT
diminuiu a resposta contrátil a fenilefrina. No entanto, a ausência de receptores ST2 em
camundongos que receberam HFD levou à perda completa do efeito anticontrátil do PVAT.
Houve diminuição do número de Tregs e aumento do número de neutrófilos no PVAT de
camundongos alimentados com HFD. A incubação com IL-33 recombinante não reverteu a
perda do efeito anticontrátil do PVAT promovido pela HFD. Aumento nos níveis séricos e
teciduais de IL-6, bem como redução nos níveis de IL-10, foram observados em animais ST2
KO. Houve aumento nos níveis de ânion superóxido no PVAT de camundongos Balb/C
alimentados com HFD e a ausência do receptor ST2 potencializou este efeito. Estes dados,
analisados em conjunto, indicam que HFD compromete o papel modulador do PVAT e que
IL-33 via receptor ST2 tem fundamental importância para a função do PVAT nesta condição
experimental.

Palavras-chave: Tecido adiposo perivascular, dieta hiperlipídica, interleucina 33, células T
reguladoras, função vascular.

Abstract

COSTA, RM. Interleukin 33 contributes to vascular functional changes mediated by the
perivascular adipose tissue in mice submitted to high-fat diet. 2018. 91 p. Thesis (Doctor
in Pharmacology) – Ribeirao Preto Medical School, University of Sao Paulo, Ribeirao Preto,
2018.
Obesity triggers functional changes in the perivascular adipose tissue (PVAT), favoring the
release of vasoconstrictor factors. Interleukin-33 (IL-33) signaling, via ST2 receptor, is
essential for the development and maintenance of regulatory T cells (Tregs) in the visceral
adipose tissue. In obesity, Tregs function is compromised, resulting in adipose tissue
inflammation. We hypothesized that high fat diet (HFD) decreases the number and function of
Tregs and increases inflammation in the PVAT. Mice deficient for the ST2 receptor (ST2 KO)
and their respective controls (Balb/C mice) were fed a control diet or a HFD for 18 weeks.
Vascular function was evaluated in mesenteric resistance arteries, by performing
concentration-effect curves to phenylephrine (PE). In Balb/C mice fed the control diet, PVAT
decreased vascular PE contractions. However, a partial loss of PVAT anticontractile effect
occurred in arteries from HFD-fed Balb/C mice. In arteries from ST2 KO mice fed the control
diet, PVAT decreased PE contractions. However, a complete loss of PVAT anticontractile
effects was observed in HFD-fed ST2 KO mice. There was a decrease in the number of Tregs
and an increase in the number of neutrophils in the PVAT of mice fed the HFD. The absence
of the IL-33 receptor increased IL-6 and reduced IL-10 in HFD-fed mice. There was an
increase in superoxide anion levels in the PVAT of Balb/C mice fed HFD and the absence of
the ST2 receptor potentiated this effect. These data show that HFD promotes PVAT
dysfunction and IL-33 is fundamental to counteract HFD-induced PVAT dysfunction.

Key words: Perivascular adipose tissue, high fat diet, interleukin 33, regulatory T cells,
vascular reactivity.
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Obesidade e risco cardiovascular

A obesidade é uma condição fisiopatológica crônica que surge como consequência
do desequilíbrio entre a oferta abundante de calorias provenientes da dieta e nível limitado de
atividade física, favorecendo os depósitos de gordura corporal (Kopelman, P.G. 2000). Tal
condição também pode ser influenciada por fatores genéticos que interagem entre si, além de
interagirem com diversos fatores ambientais e sociais, tais como estresse, sedentarismo,
tabagismo e etilismo (Boutin, P. e Froguel, P. 2001).
O desenvolvimento de uma pandemia mundial de sobrepeso e obesidade tem sido
alvo de interesse da comunidade científica. A Organização Mundial da Saúde (2016) estima
que mais de 650 milhões de adultos no mundo estejam obesos e que este valor aumente em
até 30% em 2020. Tais estatísticas são alarmantes e podem significar gigantesco ônus à
sociedade, considerando que a obesidade está associada a várias outras comorbidades como
osteoartrite, depressão, câncer, diabetes mellitus tipo 2, dislipidemias e fatores de riscos para
doenças cardiovasculares como a aterosclerose e a hipertensão arterial (Brown, W.V. et al.
2009).
A obesidade como fator de risco para complicações cardiovasculares é amplamente
relatada em estudos experimentais e clínicos. Neste sentido, é importante considerar a
magnitude e distribuição da gordura corporal, ao passo que há diferenças significativas no
risco atribuível à localização do tecido adiposo entre indivíduos obesos (Larsson, B. et al.
1984, Nakamura, M. et al. 2000). Por exemplo, a deposição de tecido adiposo em
extremidades superiores e inferiores é favorável, enquanto que a deposição de tecido adiposo
na região torácica e abdominal é considerada prejudicial e está associada ao aumento da
mortalidade (Garg, A. 2004, McLaughlin, T. et al. 2011).
O tecido adiposo não é mais considerado apenas como responsável por armazenar o
excesso de energia sob a forma de gordura. Há evidências convincentes de que o tecido
adiposo atua como um órgão endócrino, capaz de produzir e secretar substâncias
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biologicamente ativas que regulam a homeostase metabólica e cardiovascular (Waki, H. e
Tontonoz, P. 2007, Coelho, M. et al. 2013). Sendo assim, um fator altamente relevante para a
compreensão do impacto cardiovascular do aumento de tecido adiposo na obesidade é o
reconhecimento de que os adipócitos são determinantes endócrinos e parácrinos da função
cardiovascular.
A grande questão que surge a partir destas observações é como o acúmulo excessivo
de tecido adiposo poderia levar ao desenvolvimento de complicações cardiovasculares. A
resposta para esta questão é proporcionada pelas evidências de que o tecido adiposo está
envolvido de fato na produção de diversas proteínas, coletivamente chamadas de adipocinas,
incluindo quimiocinas, citocinas e hormônios, que são secretadas na circulação sistêmica e
atuam em diversos processos fisiológicos, incluindo o balanço energético, respostas imunes,
pressão arterial, homeostasia vascular e angiogênese, metabolismo de glicose e lipídios e até
mesmo a sensibilidade à insulina (Prins, J.B. 2002), todos os quais podem contribuir
significativamente para o elevado risco cardiovascular associado à obesidade (Figura 1)
(Weyer, C. et al. 2000, Wang, Y. et al. 2005).

Figura 1 – Mecanismos pelos quais a disfunção sistêmica do tecido adiposo perivascular poderia
levar ao desenvolvimento de disfunção vascular na obesidade. Fonte: adaptado de Costa et al., 2018.
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Independentemente dos mecanismos de expansão do tecido adiposo, o balanço
energético positivo eventualmente leva à morte celular apoptótica e/ou necrótica, sendo
paralela a mudanças quantitativas e qualitativas na composição celular, no genótipo e no
fenótipo das células individuais do tecido adiposo (Weisberg, S.P. et al. 2003). Por exemplo,
o tecido adiposo de indivíduos obesos é infiltrado por numerosas células do sistema imune,
levando a aumento tanto no número absoluto de células imunes, quanto no nível relativo da
relação célula imune-adipócito. Além dessas mudanças quantitativas, o genótipo das células
imunes também é alterado pela condição da obesidade. Tais células tendem a expressar genes
associados ao aumento da produção de citocinas pró-inflamatórias, como óxido nítrico sintase
induzível (iNOS), e produzem altos níveis de espécies reativas de oxigênio (EROs) e
intermediários de nitrogênio (Lumeng, C.N. et al. 2007).
A disfunção do tecido adiposo promove um estado de ativação sistêmica das células
endoteliais, através das ações endócrinas de adipocinas inflamatórias (Skurk, T. et al. 2007,
Dulloo, A.G. et al. 2010). O impacto dessas adipocinas na função vascular, por exemplo, não
se limita à regulação momentânea da liberação de fatores vasoativos derivados do endotélio
ou à regulação do tônus do músculo liso vascular. Algumas adipocinas também podem afetar
profundamente o crescimento da musculatura lisa local e, consequentemente, o
remodelamento vascular, além de mediar processos inflamatórios (Miao, C.Y. e Li, Z.Y.
2012). Obviamente, essas adipocinas se tornaram biomarcadores e preditores valiosos, e seu
estudo oferece possibilidades promissoras para a identificação de novos alvos para o
tratamento da obesidade e as complicações cardiovasculares associadas a esta condição (Bagi,
Z. et al. 2012, Barton, M. et al. 2012).
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Tecido adiposo perivascular e a disfunção vascular na obesidade

Além do papel endócrino do tecido adiposo, mediado por adipocinas, um importante
conceito emergente indica que os depósitos de gordura ectópica que circundam o coração e
quase todos os vasos sanguíneos sistêmicos, também podem afetar diretamente a função
cardiovascular (Chang, L. et al. 2013). Estes incluem: o tecido adiposo perivascular
(perivascular adipose tissue – PVAT), isto é, a gordura imediatamente adjacente à túnica
adventicial; o tecido adiposo epicárdico, que se refere ao depósito de gordura localizado na
superfície do miocárdio e que envolve as artérias coronárias; e o tecido adiposo pericárdico, o
depósito de gordura localizado entre o pericárdio visceral e parietal (Iozzo, P. 2011).
Notavelmente, essa proximidade anatômica do tecido adiposo tem uma enorme influência no
sistema cardiovascular e nos órgãos altamente vascularizados (por exemplo, o rim) (Amis,
E.S., Jr. e Cronan, J.J. 1988).
Nos últimos anos, evidências clínicas e experimentais reconheceram que o PVAT
não apenas armazena triacilgliceróis e ácidos graxos livres, participando do metabolismo
energético, mas também secreta uma grande variedade de adipocinas e fatores vasoativos,
como óxido nítrico, leptina, adiponectina, angiotensina-(1-7), chemerina, visfatina, resistina,
factor de necrose tumoral alfa (TNF-α), interleucinas, proteína quimiotática de monócitos-1
(MCP-1), inibidor do ativador de plasminogênio-1 (PAI-1), EROs e outros, que modulam o
tônus vascular (Maenhaut, N. e Van de Voorde, J. 2011), migração e proliferação de células
musculares lisas (Miao, C.Y. e Li, Z.Y. 2012), hiperplasia da camada íntima (Takaoka, M. et
al. 2010, Schroeter, M.R. et al. 2013), respostas inflamatórias e estresse oxidativo (SalgadoSomoza, A. et al. 2010). Esta propriedade secretora do PVAT é capaz de influenciar de modo
parácrino os vasos sanguíneos, não apenas em veias e artérias de condutância, mas também
em vasos de menor calibre, considerados de suma importância na regulação da pressão
arterial (Szasz, T. et al. 2013, Xia, N. e Li, H. 2017).
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As características estruturais e fisiológicas do PVAT variam de acordo com sua
localização. Demonstrou-se que, no leito mesentérico, o PVAT assemelha-se ao tecido
adiposo branco (TAB), mostrando adipócitos menos diferenciados, com pouca vascularização
e perfil de produção/secreção de citocinas específicas, além de apresentar infiltrados de
macrófagos, fibroblastos e células do sistema imune (Guzik, T.J. et al. 2007). Por outro lado,
o PVAT que circunda a aorta torácica exibe características que assemelham-se ao tecido
adiposo marrom (TAM) (Fitzgibbons, T.P. et al. 2011, Chang, L. et al. 2012), incluindo a
presença de adipócitos multiloculares e a grande abundância de mitocôndrias.
O conceito de que o PVAT influencia a função vascular só começou a ser
desenvolvido a partir da década de 1990. Soltis e Cassis descreveram que o PVAT retinha e
prejudicava a difusão dos agentes farmacológicos, justificando uma redução na resposta
contrátil (Soltis, E.E. e Cassis, L.A. 1991). Porém, estudos posteriores que utilizavam
diversos agonistas de baixa lipossolubilidade (menor retenção nos adipócitos) também
demonstraram tal diminuição, contestando a teoria inicial (Gollasch, M. e Dubrovska, G.
2004). Löhn e colaboradores demonstraram que a resposta contrátil à angiotensina II,
serotonina e fenilefrina são reduzidas em aortas circundadas por PVAT, sugerindo que o
tecido adiposo periaórtico regula o tônus vascular pela liberação de fatores anticontráteis,
inicialmente definidos como fatores relaxantes derivados da adventícia (Adventitium-Derived
Relaxing Factors – ADRFs) (Lohn, M. et al. 2002) e atualmente definidos como fatores
relaxantes derivados do PVAT (PVAT-Derived Relaxing Factors – PVRFs) (Gollasch, M. e
Dubrovska, G. 2004).
O efeito anticontrátil do PVAT, mediado por PVRFs, em condições fisiológicas é
descrito em várias espécies. O efeito anticontrátil do PVAT é mediado por diferentes
mecanismos dependendo do leito vascular. Evidências convincentes demonstraram que os
canais para potássio (K+) nas células de músculo liso vascular (CMLV) desempenham papel
crítico na mediação das respostas de relaxamento aos PVRFs. O estudo de Löhn mostrou que
o efeito anticontrátil do PVAT periaórtico foi reduzido pela inibição de canais K+ dependentes
de trifosfato de adenosina (ATP) (Lohn, M. et al. 2002). Após esse achado, estudos
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subsequentes demonstraram que os PVRFs produzem vasodilatação pela abertura de canais
K+ dependentes de voltagem (Dubrovska, G. et al. 2004, Verlohren, S. et al. 2004, Gao, Y.J.
et al. 2005, Fesus, G. et al. 2007). Além da abertura de canais K+, os efeitos dos PVRFs
incluem estímulo da atividade endotelial, aumentando a produção de óxido nítrico e ativando
a via nitrérgica nas CMLV, resultando em aumento de monofosfato cíclico de guanosina
(GMPc) e ativação da guanilato ciclase solúvel (GCs) (Gao, Y.J. et al. 2007).
Como observado com o tecido adiposo total, há aumento da massa do PVAT ao
longo da vasculatura em modelos animais e em humanos com obesidade (Marchesi, C. et al.
2009, Ketonen, J. et al. 2010, Lehman, S.J. et al. 2010). Considerando que a influência
anticontrátil do PVAT depende diretamente do seu tamanho (Verlohren, S. et al. 2004, Gao,
Y.J. et al. 2006), seria possível inferir que tal aumento estaria associado ao aprimoramento do
efeito anticontrátil do PVAT. No entanto, o suporte disponível para a compreensão da
conexão entre PVAT e disfunção vascular na obesidade mostram que a obesidade está
associada a mudanças estruturais e funcionais no PVAT, levando a um desequilíbrio em favor
da liberação de substâncias vasoconstritoras e pró-inflamatórias, bem como mudanças nas
vias de sinalização no vaso, e que estas condições interferem de modo negativo com a função
vascular.
Gao e colaboradores demonstraram que o aumento da adiposidade corporal causa
prejuízos no relaxamento vascular. Neste sentido, camundongos obesos Neozelandeses (NZO,
New Zealand Obese mice) apresentam redução no efeito anticontrátil do PVAT (Gao, Y.J. et
al. 2005). Além disso, em animais obesos por dieta hiperlipídica, a presença do PVAT
periaórtico reduz a fosforilação da óxido nítrico sintase endotelial (eNOS) no resíduo de
ativação Serina1177, reduzindo a biodisponibilidade de óxido nítrico (Ma, L. et al. 2010).
Outro marco importante para a compreensão básica da relação entre disfunção do PVAT e
disfunção vascular associada à obesidade foi a demonstração de alterações no perfil
proteômico de 186 proteínas no PVAT de artérias coronárias, que se correlacionam com o
aumento do efeito contrátil e a ativação de canais para cálcio (Ca2+) em CMLV de suínos
obesos Ossabaw (Owen, M.K. et al. 2013).
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Além das considerações descritas acima, os diversos aspectos da influência do PVAT
na disfunção vascular durante a obesidade também podem ser enquadrados pela sua íntima
associação com o estresse oxidativo. EROs, como ânion superóxido (O2-) e peróxido de
hidrogênio (H2O2), desempenham papéis importantes na modulação da função vascular pelo
PVAT. A enzima NAD(P)H oxidase, principal fonte de O2- na vasculatura, é expressa no
PVAT de artérias mesentéricas de ratos e contribui para aumentar a resposta contrátil à
estimulação do nervo perivascular (Gao, Y.J. et al. 2006). De fato, há aumento da expressão
da subunidade p67phox do complexo NAD(P)H oxidase no tecido adiposo periaórtico de
camundongos obesos alimentados com dieta hiperlipídica; fenômeno acompanhado por
aumento na geração de O2- e H2O2 (Ketonen, J. et al. 2010). O aumento da atividade de
NAD(P)H oxidase também está intimamente associado à redução na expressão de eNOS e na
produção de óxido nítrico no PVAT de camundongos obesos (Gil-Ortega, M. et al. 2014).
Ainda neste contexto, nosso grupo demonstrou que a cadeia transportadora de elétrons
mitocondrial contribui para o estresse oxidativo no PVAT durante a obesidade experimental
(da Costa, R.M. et al. 2017).
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Inflamação no tecido adiposo perivascular: um link entre interleucina 33 e células T
reguladoras

Nas últimas décadas, a obesidade tem sido associada a um grau moderado de
inflamação no tecido adiposo, condição que resulta da ativação crônica dos sistemas imune
inato e adaptativo. Este tipo de inflamação, denominada metainflamação ou inflamação
metabólica, é isenta de patógenos e orquestrada por células metabólicas em resposta ao
excesso de nutrientes e energia (Hotamisligil, G.S. 2017).
O suporte inicial para o entendimento da inflamação metabólica veio das seguintes
observações: o TNF-α derivado de macrófagos induz resistência à insulina em adipócitos
(Pekala, P. et al. 1983); o tecido adiposo de indivíduos obesos apresenta aumento da
expressão de mediadores inflamatórios (Hotamisligil, G.S. et al. 1993, Uysal, K.T. et al.
1997); e a inflamação promove distúrbios no metabolismo da glicose (Weisberg, S.P. et al.
2003, Xu, H. et al. 2003). Esses achados foram a base para elucidar o envolvimento de células
do sistema imune infiltradas no tecido adiposo como moduladores diretos do metabolismo.
Mecanismos moleculares que ligam a inflamação do PVAT na obesidade e doença
cardiovascular indicam vários componentes-chave. Estes podem incluir a migração
quimiotáctica de células imunes para o PVAT, com liberação de citocinas, que podem alterar
a função vascular (Figura 1) (Mikolajczyk, T.P. et al. 2016). A este respeito, demonstrou-se
anteriormente que o PVAT humano exibe uma forte atividade quimiotática de monócitos,
granulócitos e linfócitos T, principalmente mediada pela secreção de interleucinas e MCP-1.
Na obesidade, estes fatores quimiotáticos têm sua produção aumentada (Henrichot, E. et al.
2005).
A participação crucial de citocinas e quimiocinas na disfunção cardiovascular
observada na hipertensão arterial, diabetes, obesidade e aterosclerose é hoje claramente
reconhecida. É evidente que todas as camadas dos vasos sanguíneos são afetadas diretamente
por citocinas. O aumento na resposta contrátil do músculo liso vascular em ratos
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espontaneamente hipertensos é mediado por mecanismos dependentes de interleucina 1-beta
(IL-1β) (Dorrance, A.M. 2007). Em modelos de diabetes, o aumento de interleucina 6 (IL-6) e
TNF-α promove redução na biodisponibilidade de óxido nítrico, com consequente disfunção
endotelial e injúria vascular (Hartge, M.M. et al. 2007).
No contexto da associação entre inflamação e riscos cardiovasculares, inúmeras
citocinas se destacam. Alguns estudos sugerem que interleucina-33 (IL-33) é capaz de
promover a resolução da inflamação, bem como de estabelecer uma doença (Miller, A.M.
2011, Miller, A.M. e Liew, F.Y. 2011). De modo geral, a IL-33 é produzida por fibroblastos,
CMLV, células endoteliais, adipócitos e diversas células do sistema imune como macrófagos
e células dendríticas (Le, H. et al. 2013). Em condições inflamatórias, como na obesidade, o
perfil de liberação da IL-33 é característico de alarminas, sendo sua produção visivelmente
aumentada em células endoteliais, evidenciando um crosstalk entre a vasculatura e o sistema
imune (Moussion, C. et al. 2008).
Pertencente à família da IL-1, a IL-33 se liga ao receptor ST2 (Tominaga, S. 1989).
O gene do receptor ST2 codifica três isoformas de proteína, dentre as quais estão a isoforma
ligada à membrana, uma forma variante e uma forma solúvel (Tago, K. et al. 2001). O ST2
ligado à membrana é expresso em diversas células, mas preferencialmente em linfócitos T
(Thomassen, E. et al. 1995). Quando expresso na forma solúvel, liga-se à IL-33,
impossibilitando que a mesma ative vias de sinalização celular e, portanto, funcionando como
um receptor sequestrador de IL-33 (scavenger receptor) (Hayakawa, H. et al. 2007).
A expressão de IL-33 pode ser induzida em células do infiltrado inflamatório e
células residentes (Kobori, A. et al. 2010). Na ausência de estímulos inflamatórios, a IL-33 se
localiza no núcleo, comportando-se como um fator transcricional com propriedades
regulatórias (Haraldsen, G. et al. 2009). Os alvos transcricionais específicos, os mecanismos e
função biológica da IL-33 não são ainda totalmente conhecidos.
Um estudo recente mostra que a sinalização da IL-33 através do receptor ST2 e do
fator de diferenciação mielóide MYD88 é essencial para o desenvolvimento e manutenção de
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linfócitos T reguladores (Tregs) no tecido adiposo visceral (TAV) (Vasanthakumar, A. et al.
2015).
As células Tregs são uma sub-população de linfócitos T cuja função é manter a
tolerância periférica através da modulação da resposta imune contra antígenos próprios, além
de limitar uma resposta imune exacerbada (Feuerer, M. et al. 2009). De fato, as Tregs
possuem atividade supressora sobre linfócitos de memória, macrófagos, células dendríticas e
mastócitos (Feuerer, M. et al. 2009, Shevach, E.M. 2009). Neste contexto, as Tregs podem ser
classificadas como Tregs naturais, induzidas e Tregs produtoras de interleucina 10 (IL-10) ou
fator de transformação do crescimento (TGF-β) (Jonuleit, H. e Schmitt, E. 2003). Embora
estes subtipos celulares apresentem em comum a atividade supressora, a diferença entre os
estágios funcionais destas células é dependente do tecido em que residem e os mecanismos
utilizados em sua diferenciação (Haribhai, D. et al. 2011). As Tregs encontradas na periferia
diferenciam-se a partir de linfócitos T CD4+ naive após estímulos derivados da microbiota
residente, reconhecimento de antígenos oferecidos por células apresentadoras, citocinas e
TGF-β (Belkaid, Y. 2007).
O controle genético de diversas funções das Tregs é realizado pelo fator de
transcrição forkhead box protein P3 (Foxp3), que regula positivamente a ativação das Tregs.
A partir de análises do genoma de indivíduos com doença autoimune severa (IPEX) e de
camundongos da linhagem scurfin, que apresentam espontaneamente doenças autoimunes, foi
determinada uma correlação entre mutações no gene Foxp3 e a frequência destas doenças
(Brunkow, M.E. et al. 2001, Kasprowicz, D.J. et al. 2003). Posteriormente, foi demonstrado
que a transfecção do gene de Foxp3 para as células T CD4+ induz em tais células atividade
supressora (Hori, S. et al. 2003).
O conceito de que células Tregs tem suma importância no desenvolvimento de
complicações cardiovasculares, como na hipertensão arterial, surgiu recentemente. Barhoumi
e colaboradores demonstraram que a injeção de Tregs, em animais com hipertensão induzida
por angiotensina II, atenua os níveis pressóricos por reduzir o remodelamento vascular,
facilitar o relaxamento dependente de endotélio e diminuir a geração de EROs. No entanto, os
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mecanismos envolvidos nestas ações benéficas das Tregs ainda não estão elucidados
(Barhoumi, T. et al. 2011).
Além da hipertensão arterial, as células Tregs desempenham papel significativo na
síndrome metabólica. Ratos Sprague-Dawley alimentados com dieta rica em frutose mostram
índices reduzidos de diferenciação de células T CD4+ em Tregs e menor produção de IL-10,
uma citocina anti-inflamatória (Leibowitz, A. et al. 2013).
De fato, a perda da proteção oferecida pelas células Tregs residentes nos tecidos
periféricos contribui para as condições metabólicas que culminam em riscos cardiovasculares.
Tregs Foxp3+ residentes no TAV são funcionalmente especializadas para prevenir a
inflamação associada à obesidade, preservar a sensibilidade à insulina e evitar diminuição da
tolerância à glicose (Feuerer, M. et al. 2009). O desenvolvimento das Tregs no tecido adiposo
é dependente do fator de transcrição PPAR-γ produzido pelos adipócitos (Cipolletta, D. et al.
2012).
Na obesidade, o número e função de Tregs estão diminuídos no TAV (Leibowitz, A.
et al. 2013). Animais obesos por dieta hiperlipídica tratados com IL-33 apresentam aumento
na população de Tregs, maior tolerância à glicose e diminuição de diversos parâmetros
inflamatórios (Vasanthakumar, A. et al. 2015). Estes dados indicam que a IL-33 é mecanismo
importante na regulação da população e atividade de Tregs no TAV e, possivelmente, em
demais tecidos, tal como o PVAT e o músculo liso vascular.

Justificativa e hipótese

37

Evidências recentes destacam o papel parácrino exercido pelo tecido adiposo
localizado em torno da vasculatura, conhecido como PVAT. Este tecido é considerado um
componente funcional da vasculatura, capaz de produzir e secretar uma variedade de
moléculas bioativas que contribuem para a regulação da reatividade vascular, da proliferação
celular e de processos inflamatórios locais. O aumento no consumo energético desencadeia
mudanças estruturais e funcionais no PVAT, levando a um desequilíbrio em favor da
liberação de fatores vasoconstritores e pró-inflamatórios, bem como a alterações nas vias de
sinalização ativadas por estes fatores em células vasculares. Nesta condição, o sistema imune
é de fundamental importância para a manutenção da homeostasia do PVAT e da vasculatura
adjacente. A sinalização da IL-33 via receptor ST2 é essencial para o desenvolvimento e
manutenção de Tregs, as quais limitam respostas imunes. As Tregs possuem função protetora
em doenças cardiovasculares e modulam negativamente a inflamação associada à obesidade.
A IL-33 é mecanismo importante na regulação da população e atividade de Tregs no tecido
adiposo visceral e, possivelmente no PVAT. Este estudo proporcionará maior compreensão da
importância fisiológica da IL-33 sobre o PVAT, bem como sobre sua contribuição para as
alterações funcionais deste tecido, e consequentes efeitos sobre a vasculatura, em condições
de alto consumo energético e obesidade.
Dada a importância do PVAT no controle do tônus vascular e do papel direto que as
citocinas desempenham neste tecido, este estudo testará a hipótese que o aumento do
consumo energético e posterior obesidade diminuem os níveis e a função da IL-33 no PVAT.
Nesta condição, o PVAT está comprometido pela ausência de ação direta da IL-33 e eventos
associados às ações desta citocina, tais como, menor diferenciação de Tregs, inflamação e
estresse oxidativo. A Figura 2 mostra um esquema representativo da hipótese deste estudo.

Figura 2 – Esquema representativo da hipótese deste estudo.
IL-33: interleucina 33; PVAT: tecido adiposo perivascular; Tregs: células T reguladoras
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Objetivos
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Objetivo geral

Avaliar a contribuição da IL-33 e os possíveis mecanismos envolvidos nas ações
desta citocina nas alterações funcionais do PVAT e, consequentemente, na perda dos efeitos
moduladores deste tecido sobre a função vascular, em camundongos submetidos à dieta
hiperlipídica.

Objetivos específicos

1) Confirmar que camundongos submetidos à dieta hiperlipídica apresentam perda da
modulação anticontrátil do PVAT. Para tal, camundongos Balb/C receberam dietas controle e
hiperlipídica cronicamente (por 18 semanas) e a reatividade vascular a agentes
vasoconstritores e vasodilatadores foi avaliada.
2) Determinar se a dieta hiperlipídica diminui os níveis de IL-33 na circulação e no PVAT, e
se a IL-33 contribui efetivamente para as alterações funcionais do PVAT. Para tal, os níveis
de IL-33 foram medidos através de ensaios enzimáticos e a reatividade vascular foi avaliada
em camundongos wild type e knockout para o receptor de IL-33 (ST2 receptor) tratados ou
não com dieta hiperlipídica.
3) Determinar se o tratamento com IL-33 (in vitro) e consequente ativação dos receptores ST2
restaura os efeitos anticontráteis do PVAT. Para tal, segmentos vasculares isolados de
camundongos Balb/C submetidos à dieta hiperlipídica, foram tratados agudamente com IL-33
recombinante. Nestas condições, a reatividade vascular foi avaliada.
4) Investigar possíveis mecanismos envolvidos nas ações da IL-33, determinando se a
diminuição de IL-33 acarreta em menor população de Tregs, aumento de mediadores
inflamatórios e EROs no PVAT. Para tal, a população de Tregs, citocinas inflamatórias e
EROS foram avaliadas por citometria de fluxo, ensaios enzimáticos e fluorescentes,
respectivamente, em artérias de animais Balb/C submetidos às dietas controle e hiperlipídica.
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Materiais e métodos
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Animais

Foram utilizados camundongos controle Balb/C provenientes do Biotério de Criação
do Campus de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, e camundongos knockouts para o
receptor ST2, gerados a partir de camundongos Balb/C, provenientes do Biotério de
Camundongos Isogênicos do Departamento de Genética da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Esses animais foram alocados no Biotério do
Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, mantidos em
temperatura controlada (20 a 22°C), ciclos claro/escuro de 12 horas, 60% de umidade e
alimentação e água ad libitum. Os camundongos foram adquiridos na idade de 4 semanas e
divididos em dois grupos experimentais: 1) camundongos alimentados com dieta controle (3,4
kcal/g – 10% de lipídeos, 70% de carboidratos, 20% de proteínas – PragSoluções); 2)
camundongos alimentados com dieta hiperlipídica [(high fat diet – HFD) (9,6 kcal/g – 60% de
lipídeos, 20% de carboidratos, 20% de proteínas – PragSoluções)]. Os camundongos foram
alimentados com ambas as dietas durante 18 semanas, a partir da 5ª semana de idade. Todos
os protocolos experimentais em animais foram aprovados pela Comissão de Ética no Uso de
Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (Protocolo nº 209/2016).

Dosagens bioquímicas

Os níveis plasmáticos de colesterol total foram determinados por espectrofotometria
(Labtest). Os níveis plasmáticos de insulina foram determinados por método de
radioimunoensaio (Insulin Kit). A realização do teste oral de tolerância à glicose (TOTG)
baseou-se em estudos anteriores do nosso grupo. A glicemia de cada animal foi verificada por
glicosímetro portátil (Accu-Check Active, Roche, Alemanha), caracterizando a glicemia do
tempo zero. Em seguida, glicose na dose de 2 g/kg foi administrada aos camundongos por
gavagem. A partir desse momento, o cronômetro foi acionado e novas determinações da
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glicemia foram feitas nos tempos de 15, 30, 60, 90 e 120 minutos. A sensibilidade à insulina
foi avaliada pelo índice HOMA-IR (Homeostasis Model Assessment), que leva em
consideração a insulina e a glicemia de jejum, através da seguinte fórmula matemática:
HOMA-IR = insulina em jejum x glicemia em jejum / 22,5.

Estudo da reatividade vascular em artérias mesentéricas de resistência

O método descrito por Mulvany e Halpern (Mulvany, M.J. e Halpern, W. 1977) foi
utilizado nos ensaios de reatividade vascular. O leito mesentérico foi removido, colocado em
placa de Petri contendo solução de Krebs-Henseleit a 4°C (composição em mM: NaCl 118;
KCl 4,7; NaHCO3 25; CaCl2.2H2O 2,5; KH2PO4 1,2; MgSO4.7H2O 1,2; EDTA 0,01 e glicose
11) e o segundo ramo da artéria mesentérica superior foi dissecado e cortado em segmentos de
2,0 mm de comprimento com auxílio de microscópio de dissecação (Nikon, SMZ 645, USA).
Dois fios de tungstênio (25 μm de diâmetro) foram inseridos no lúmen das artérias e
montados em miógrafo para vasos de resistência para estudo de tensão isométrica. Esse
miógrafo, por sua vez, é conectado a um sistema para aquisição de dados (PowerLab/8SP,
ADinstruments, Austrália) e este a um computador.
Após período de normalização e estabilização, as artérias foram contraídas com a
administração de cloreto de potássio (KCl 120 mM), com a finalidade de se avaliar a
integridade funcional. Após um período de lavagem e estabilização por mais 30 minutos, a
eficiência na remoção do endotélio foi testada por meio da avaliação do relaxamento à
acetilcolina (ACh, vasodilatador dependente de endotélio, concentração 10-6 M) em vasos précontraídos com fenilefrina (FE, concentração 10-6 M). A ausência de relaxamento à ACh ou a
presença de relaxamento de até 5% do valor da pré-contração, em anéis de artérias
mesentérica previamente submetidos à remoção mecânica do endotélio, foi dada como prova
da retirada do endotélio.
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Protocolo experimental

Foram realizadas curvas concentração-efeito para FE e ACh (10-11 M – 10-4 M) em
segmentos vasculares com endotélio intacto. Alguns segmentos foram dissecados com o
PVAT, enquanto outros foram limpos de todo o tecido conectivo. As artérias mesentéricas
foram incubadas com IL-33 recombinante (0,5 mg/ml, 60 minutos) e a participação das EROs
nos efeitos promovidos pelo PVAT foi investigada utilizando o 4,5-dihidroxi- ácido 1,3benzenodisulfonico dissódico monohidradato (Tiron, sequestrador seletivo de O2-, 10-4 M, 60
minutos). Os valores das respostas de contração foram corrigidos pelo valor máximo de
contração induzida por KCl e os valores das respostas de relaxamento foram expressos como
porcentagem do relaxamento da pré-contração induzida pela FE. Para cada curva
concentração-efeito, a resposta máxima e a EC50 foram calculadas utilizando-se análise de
regressão não linear.

Quantificação protéica por Western Blotting no PVAT

Extrato total

O PVAT retirado dos segmentos de artérias mesentéricas foi isolado, congelado em
nitrogênio líquido, pulverizado e homogeneizado em tampão de lise gelado (coquetel inibidor
de proteases ([4-2-aminoetil fluoreto de benzenosulfonil, pepstatina A, E-64, bestatina,
leupeptina e aprotinina]; Sigma Aldrich) acrescido de ortovanadato de sódio (10-3 M) e PMSF
(fluoreto de fenilmetil-sulfonil, 10-3 M). Os extratos teciduais foram centrifugados a 13000
rpm a 4°C por 20 minutos para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, o
conteúdo proteico total foi quantificado, pelo método de Bradford (Bradford, M.M. 1976). As
amostras foram tratadas com tampão de Laemmli contendo ditiotreitol (DTT, 200 mM) e 50
µg de proteína total foram submetidos a eletroforese em gel de poliacrilamida (SDS-PAGE,
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dodecil sulfato de sódio) em aparelho para mini gel (BioRad, Hercules, USA). Em cada gel
havia um marcador com peso molecular de valores estabelecidos.

“Immunoblotting”

A transferência das proteínas separadas no gel para a membrana de nitrocelulose foi
feita eletricamente por 1 hora a 100 V. O tampão foi acrescido de SDS 0,1% para melhorar a
eluição de proteínas de alto peso molecular. As membranas foram incubadas com solução
bloqueadora (albumina de soro bovino 5% - bovine serum albumin), a temperatura ambiente
por 1 hora, para reduzir a ligação inespecífica de proteínas na membrana. As membranas
foram incubadas individualmente com os anticorpos anti-ST2 (1:500, Abcam: #ab228543),
anti-Foxp3 (1:500, Abcam: #ab23683) e anti-GAPDH (1:10.000, Sigma Aldrich: #G9545).
Essas incubações foram feitas com solução bloqueadora TBS (solução salina tamponada com
Tris - tris-buffered saline) contendo 1% BSA, por 18 horas a 4 °C. Em seguida, as membranas
foram lavadas com solução tampão TBS-T (tris-buffered saline and tween) por 30 minutos e
incubadas com o anticorpo secundário conjugado com peroxidase, por 1 hora, em temperatura
ambiente e, logo após, com a solução para detecção por quimioluminescência, como descrito
no protocolo do kit. A emissão de luz foi detectada e visualizada por quimioluminescência. A
intensidade das bandas foi quantificada por densitometria óptica através da utilização de
programa de análise de intensidade de bandas (ImageJ, National Institute of Mental Health,
Bethesda, Maryland).

Citometria de fluxo

PVAT foi digerido em RPMI-I (livre de soro fetal bovino) acrescido de colagenase
(1 mg/ml) por 60 minutos a 37°C. A marcação extracelular da suspensão de células do PVAT
foi realizada com anticorpo anti-CD4 (BD Biosciences), anti-CD11b (BD Biosciences), anti-
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Ly6G (BD Biosciences) e com marcador de viabilidade celular (Dye fixable viabilityEbioscience), por 10 minutos. Após a marcação extracelular as células foram centrifugadas
(450G, 8 minutos, 4°C) e fixadas (Cytoperm/Cytofix) por 15 minutos. Após isso, as células
foram novamente centrifugadas e permeabilizadas com Perm/wash buffer (BD Biosciences) e
marcadas com anticorpo anti-Foxp3 (BD Biosciences) por 15 minutos. Todas as incubações
foram realizadas a temperatura ambiente e com as amostras protegidas da luz. Após esse
período, as células foram centrifugadas e ressuspendidas em PBS para posterior leitura no
Facs Verse BD Biosciences (Veras, F.P. et al. 2015).

ELISA

A determinação dos níveis de IL-33, ST2, ST2 solúvel, KC, IL-6 e IL-10 murinos foi
feita pelo método imunoenzimático (ELISA) utilizando kits DuoSet ELISA Development
Systems (R&D Systems) de acordo com as informações do fabricante. Placas de
microtitulação (96 poços) foram recobertas com 50 μl/ poço do anticorpo específico anti-IL33, anti-ST2, anti-ST2 solúvel, anti-KC, anti-IL-6 e anti-IL-10, nas concentrações descritas
pelo fabricante diluídos em PBS e incubados overnight a 4ºC. As placas foram lavadas com
PBS/Tween-20 (0,05% - Sigma Aldrich) e as ligações não específicas foram bloqueadas com
100 μl de PBS contendo BSA 1% durante 2 horas a temperatura ambiente. Posteriormente as
amostras foram adicionadas, seguindo nova incubação por 2 horas a temperatura ambiente.
Após esse período, as placas foram lavadas e adicionou-se 50μl dos anticorpos biotinilados
específicos para cada citocina. Após duas horas, as placas foram lavadas e o conjugado
estreptavidina-peroxidase, na diluição de 1:40 foi adicionado a cada poço. As placas foram
incubadas por 1 hora em temperatura ambiente. Posteriormente, as placas foram lavadas e foi
adicionado 100μl do substrato tetrametilbenzidina (TMB). A densidade ótica foi medida a 630
nm no espectrofotômetro SpectraMAX 190 Microplate Reader (Molecular Devices) e os
dados foram analisados usando o software SoftMax Pro5. A concentração de citocinas
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contidas nas amostras foi calculada a partir de uma curva padrão com 11 pontos obtidos por
diluição seriada. Os resultados foram expressos em pg/ml. Nas amostras de PVAT, o valor
obtido foi corrigido pela massa do PVAT em pg/mg.

Dosagem da enzima mieloperoxidase no PVAT

O PVAT foi homogeneizado em solução tampão de fosfato de sódio (0.08 M, pH
5.4) acrescido de brometo de hexadeciltrimetilamônio (H-TAB, 0,5%). O homogenato foi
centrifugado (10.000G, 20 minutos, 4°C) e o sobrenadante foi utilizado para determinação da
atividade da enzima mieloperoxidase (MPO). A reação enzimática ocorreu em alíquotas de 25
µl do sobrenadante acrescidos de TMB (1.6 mM) e H2O2 (0.5 mM), em um volume final de
200 µl, por 3 minutos e em temperatura ambiente. A densidade ótica foi medida a 630 nm no
espectrofotômetro SpectraMAX 190 Microplate Reader (Molecular Devices). Os valores
foram expressos em unidades relativas.

Estudo da geração de espécies reativas de oxigênio no PVAT

Medida da produção de ânion superóxido por Lucigenina

A geração de ânion superóxido no PVAT foi medida por ensaio de
quimiluminescência, utilizando a lucigenina como aceptor de elétrons e NAD(P)H como
substrato. PVAT foi homogeneizado em tampão de trabalho (50 mM KH2PO4, 1 mM EGTA e
150 mM sacarose, pH 7.4). Os ensaios foram realizados com 100 µl de amostra, lucigenina (5
µM), NAD(P)H (0,1 mM) e tampão de trabalho. A luminescência foi medida por 30 ciclos de
18 segundos cada. A geração de ânion superóxido foi expressa em unidades relativas de
luminescência por miligrama de proteína.
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Medida da produção de peróxido de hidrogênio por Amplex Red

PVAT proveniente das artérias mesentéricas foi rapidamente congelado em
nitrogênio líquido. Posteriormente, foi pulverizado em solução de Krebs gelada e
centrifugado. A produção de peróxido de hidrogênio foi avaliada em alíquotas de 50 µl do
sobrenadante, usando kit para dosagem de peróxido de hidrogênio, Amplex Red (Molecular
Probes, Invitrogen). A fluorescência emitida foi medida nos comprimentos de excitação: 530
nm e emissão: 590 nm. Curva padrão para peróxido de hidrogênio foi construída com o
padrão do fabricante, em temperatura ambiente e utilizada para determinar a concentração de
peróxido de hidrogênio das amostras. O resultado foi expresso com a média das
concentrações absolutas detectadas nas amostras (µmol/l). A quantificação foi corrigida pela
concentração de proteínas totais.

Análise estatística

As curvas concentração-efeito individuais à FE foram plotadas em uma curva
sigmoidal pela análise de regressão não linear. Estas curvas, por sua vez, fornecem a pD2
(definida como o logaritmo negativo dos valores de EC50 – concentração que produz 50% da
resposta máxima) e a resposta máxima (Emáx). Os valores de pD2 e de resposta máxima
foram comparados por meio da análise de variância de duas vias (ANOVA) seguida do teste
de Bartlett para a homogeneidade das variâncias e teste de múltiplas comparações Bonferroni.
Outras análises foram feitas utilizando o teste t de Student ou ANOVA de duas vias. O
programa Prisma, versão 5.0 (GraphPad Software Inc., San. Diego, CA, USA) foi utilizado
para analisar estes parâmetros, bem como para a construção das curvas sigmóides e demais
gráficos. Os resultados foram expressos como média  erro padrão da média (EPM). O nível
de significância mínima determinado foi p < 0,05.
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Resultados
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Caracterização do modelo experimental

Após 18 semanas, a dieta hiperlipídica não promoveu aumento na massa corporal dos
camundongos Balb/C. No entanto, os camundongos knockouts para o receptor ST2,
apresentaram aumento significativo da massa corporal (Figura 3A). Houve aumento nos
níveis de colesterol total (Figura 3B) e insulina (Figura 3C) nos camundongos alimentandos
com dieta hiperlipídica, tanto em camundongos Balb/C, quanto em camundongos knockouts
para o receptor ST2. Similarmente, o índice HOMA-IR foi maior naqueles camundongos
alimentados com dieta hiperlipídica (Figura 3D). No teste oral de tolerância à glicose (Figura
3E), a glicemia basal T0 (antes da administração oral de glicose) foi significativamente maior
nos camundongos alimentados com dieta hiperlipídica quando comparada à dos camundongos
alimentados com dieta controle. A área sob a curva da concentração de glicose sanguínea se
mostrou diferente entre os grupos, com aumento significativo nos camundongos knockouts
para o receptor ST2 comparado ao camundongo Balb/C, ambos alimentados com dieta
hiperlipídica (Figura 3F).
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Figura 3 – A dieta hiperlipídica compromete parâmetros bioquímicos em camundongos Balb/C e
knockouts para o receptor ST2. As figuras mostram valores da massa corporal (A), colesterol total (B),
insulina (C), índice HOMA-IR (D) e teste oral de tolerância à glicose (E e F) de camundongos Balb/C e
ST2 knockout (ST2 KO) alimentados por 18 semanas com dieta controle (Controle) ou hiperlipídica (HFD).
Os resultados representam a média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. Balb/C Controle; #, p<0,05 vs. ST2 KO Controle;
+, p<0,05 vs. Balb/C HFD (n=7-8 para cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica.
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Efeito da dieta hiperlipídica sobre a resposta contrátil à fenilefrina em artérias
mesentéricas de resistência

Na avaliação de reatividade vascular, a remoção do PVAT em artérias de
camundongos Balb/C alimentados com dieta controle potencializou a contração vascular
induzida por fenilefrina, confirmando que o PVAT modula negativamente respostas de
contração, ou seja, possui efeito anticontrátil. Também observamos que em camundongos
Balb/C alimentados com dieta hiperlipídica houve perda parcial no efeito anticontrátil do
PVAT em comparação com o observado em camundongos Balb/C alimentados com dieta
controle (Figuras 4A e 5A). Camundongos knockouts para o receptor ST2 apresentaram perda
completa do efeito anticontrátil do PVAT em comparação com o observado em camundongos
knockouts para o receptor ST2 alimentados com dieta controle (Figuras 4B e 5B). Avaliando
isoladamente as respostas de artérias mesentéricas circundadas por PVAT de camundongos
Balb/C e knockouts para o receptor ST2, observamos que, de fato, os efeitos causados pela
dieta hiperlipídica no efeito anticontrátil do PVAT foram amplificados na ausência de
atividade de IL-33 via receptor ST2 (Figura 4C).
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Figura 4 – Dieta hiperlipídica promove disfunção do tecido adiposo perivascular e compromete a
modulação da função contrátil. Curvas concentração-efeito para fenilefrina em artérias mesentéricas de
resistência de camundongos Balb/C (A) e knockouts (KO) para o receptor ST2 (B) alimentados com dieta
controle (Controle) ou hiperlipídica (HFD). Curvas realizadas apenas na presença de PVAT (C). Dados
expressos como média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. Controle PVAT (-); #, p<0,05 vs. HFD PVAT (-); +, p<0,05
vs. Controle PVAT (+); π, p<0,05 vs. Balb/C HFD PVAT (+) (n=6-7 para cada grupo experimental). HFD:
high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue – tecido adiposo perivascular.
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Figura 5 – Valores de Emáx para contração induzida por fenilefrina. Emáx de curvas concentraçãoefeito para fenilefrina em artérias mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C (A) e knockouts
(KO) para o receptor ST2 (B) alimentados com dieta controle (Controle) ou hiperlipídica (HFD). Dados
expressos como média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. respectivo Controle PVAT (-); #, p<0,05 vs. respectivo HFD
PVAT (-); +, p<0,05 vs. respectivo Controle PVAT (+) (n=6-7 para cada grupo experimental). HFD: high
fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue – tecido adiposo perivascular.

Tabela 1 – Valores de pD2 para contração induzida por fenilefrina em artérias
mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C e knockouts para o receptor ST2
alimentados com dieta controle ou hiperlipídica.
pD2
Grupos

Balb/C

ST2 knockouts

Controle PVAT (-)

6.4 ± 0.08 (n=6)

6.4 ± 0.09 (n=7)

Controle PVAT (+)

6.0 ± 0.07 (n=6)*

6.1 ± 0.09 (n=7)*

HFD PVAT (-)

6.7 ± 0.07 (n=6)

6.9 ± 0.08 (n=7)

HFD PVAT (+)

6.3 ± 0.09 (n=6)#

6.7 ± 0.11 (n=7)

*,

Dados representam a média ± EPM. p<0,05 vs. respectivo Controle PVAT (-); #, p<0,05 vs. respectivo
HFD PVAT (-). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue – tecido
adiposo perivascular.
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Efeito da dieta hiperlipídica sobre a resposta relaxante à acetilcolina em artérias
mesentéricas de resistência

Em camundongos Balb/C alimentados com dieta hiperlipídica, o efeito vasodilatador
da ACh foi comprometido em artérias circundadas por PVAT em comparação com o
observado em camundongos Balb/C alimentados com dieta controle (Figuras 6A e 7A).
Similarmente, em camundongos knockouts para o receptor ST2, o efeito vasodilatador da
ACh foi comprometido em artérias circundadas por PVAT (Figuras 6B e 7B). Todavia,
avaliando isoladamente as respostas de artérias mesentéricas circundadas por PVAT de
camundongos Balb/C e knockouts para o receptor ST2, observamos que os efeitos causados
pela dieta hiperlipídica no efeito vasodilatador da ACh foram amplificados na ausência de
atividade de IL-33 via receptor ST2 (Figura 6C).
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Figura 6 – Dieta hiperlipídica promove disfunção do tecido adiposo perivascular e compromete o
relaxamento vascular. Curvas concentração-efeito para acetilcolina em artérias mesentéricas de
resistência de camundongos Balb/C (A) e knockouts (KO) para o receptor ST2 (B) alimentados com dieta
controle (Controle) ou hiperlipídica (HFD). Curvas realizadas apenas na presença de PVAT (C). Dados
expressos como média ± E.P.M. #, p<0,05 vs. HFD PVAT (-); π, p<0,05 vs. Balb/C HFD PVAT (+) (n=6-7
para cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue
– tecido adiposo perivascular.
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Figura 7 – Valores de Emáx para relaxamento induzido por acetilcolina. Emáx de curvas
concentração-efeito para acetilcolina em artérias mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C (A) e
knockouts (KO) para o receptor ST2 (B) alimentados com dieta controle (Controle) ou hiperlipídica (HFD).
Dados expressos como média ± E.P.M. #, p<0,05 vs. respectivo HFD PVAT (-) (n=6-7 para cada grupo
experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue – tecido adiposo
perivascular.

Tabela 2 – Valores de pD2 para relaxamento induzido por acetilcolina em artérias
mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C e knockouts para o receptor ST2
alimentados com dieta controle ou hiperlipídica.
pD2
Grupos

Balb/C

ST2 knockouts

Controle PVAT (-)

6.9 ± 0.09 (n=6)

6.0 ± 0.08 (n=7)

Controle PVAT (+)

7.0 ± 0.07 (n=6)

5.9 ± 0.06 (n=7)

HFD PVAT (-)

6.8 ± 0.08 (n=6)

6.4 ± 0.07 (n=7)

HFD PVAT (+)

6.1 ± 0.07 (n=6)#

6.1 ± 0.07 (n=7)#

Dados representam a média ± EPM. #, p<0,05 vs. respectivo HFD PVAT (-). HFD: high fat diet – dieta
hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue – tecido adiposo perivascular.
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Efeito da dieta hiperlipídica sobre os níveis de IL-33 plasmáticos e no PVAT que
circunda artérias mesentéricas de resistência

Em camundongos Balb/C alimentados com dieta hiperlipídica houve aumento nos
níveis plasmáticos de IL-33 (Figura 8A). Similarmente, a dieta hiperlipídica também
promoveu aumento nos níveis de IL-33 no PVAT de camundongos Balb/C (Figura 8B).
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Figura 8 – A dieta hiperlipídica aumenta os níveis de IL-33 no plasma e no PVAT que circunda
artérias mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C. As figuras mostram os níveis de IL-33
plasmáticos (A) e no PVAT (B), quantificados por ELISA, em camundongos Balb/C alimentados com dieta
controle (Controle) ou hiperlipídica (HFD). Os resultados representam a média ± E.P.M. *, p<0,05 vs.
Balb/C Controle (n=5 para cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT:
perivascular adipose tissue – tecido adiposo perivascular.
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Efeito da dieta hiperlipídica sobre os níveis do receptor ST2 plasmáticos e no PVAT que
circunda artérias mesentéricas de resistência

Não houve diferenças nos níveis totais do receptor ST2 no PVAT que circunda
artérias mesentéricas de resistência entre camundongos Balb/C alimentados com dieta
controle e alimentandos com dieta hiperlipídica (Figura 9A e 9B). Todavia, a dieta
hiperlipídica promoveu aumento nos níveis do receptor ST2 solúvel. Este aumento foi
detectado no plasma (Figura 9C) e no PVAT que circunda artérias mesentéricas de resistência
(Figura 9D).
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Figura 9 – A dieta hiperlipídica aumenta os níveis de ST2 solúvel no plasma e no PVAT que circunda
artérias mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C. As figuras mostram os níveis totais do
receptor ST2 no PVAT (A e B) e níveis do receptor ST2 solúvel plasmáticos (C) e no PVAT (D),
quantificados por ELISA, em camundongos Balb/C alimentados com dieta controle (Controle) ou
hiperlipídica (HFD). Os resultados representam a média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. Balb/C Controle (n=5 para
cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue –
tecido adiposo perivascular.
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Efeito da IL-33 sobre as respostas contrátil e relaxante de artérias mesentéricas de
resistência

A incubação aguda com IL-33 recombinante (0,5 mg/ml por 60 minutos) não alterou
a modulação fisiológica do PVAT em artérias mesentéricas de resistência de camundongos
alimentados com dieta controle. Similarmente, em camundongos Balb/C alimentados com
dieta hiperlipídica, a incubação com IL-33 não reverteu a perda do efeito anticontrátil do
PVAT. A ausência de efeitos agudos da IL-33 foi observada tanto em curvas contráteis para
fenilefrina (Figuras 10A, 10B, 11A e 11B), quanto em curvas relaxantes para acetilcolina
(Figuras 10C, 10D, 11C e 11D).
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Figura 10 – IL-33 in vitro não restaura o efeito anticontrátil do PVAT em camundongos alimentados
com dieta hiperlipídica. Curvas concentração-efeito para fenilefrina (A e B) acetilcolina (C e D) em
artérias mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C alimentados com dieta controle (Controle) ou
hiperlipídica (HFD). As curvas foram realizadas em artérias com ou sem PVAT e na presença de IL-33
recombinante (0,5 mg/ml por 60 minutos) ou veículo. Dados expressos como média ± E.P.M. (n=6-7 para
cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue –
tecido adiposo perivascular; IL-33: interleucina 33.
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Figura 11 – Valores de Emáx para contração induzida por fenilefrina e relaxamento induzido por
acetilcolina. Emáx de curvas concentração-efeito para fenilefrina e acetilcolina em artérias mesentéricas de
resistência de camundongos Balb/C alimentados com dieta controle (Controle, A e C) ou hiperlipídica
(HFD, B e D). Os valores foram determinados em artérias com ou sem PVAT e na presença de IL-33
recombinante (0,5 mg/ml por 60 minutos) ou veículo. Dados expressos como média ± E.P.M. (n=6-7 para
cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue –
tecido adiposo perivascular; IL-33: interleucina 33.

Tabela 3 – Valores de pD2 para contração induzida por fenilefrina e relaxamento
induzido por acetilcolina em artérias mesentéricas de resistência de camundongos
Balb/C alimentados com dieta controle ou hiperlipídica.
pD2
Grupos

Balb/C Controle

Balb/C HFD

PVAT (-)

6.9 ± 0.09 (n=7)

6.8 ± 0.08 (n=7)

PVAT (-)_IL-33

6.8 ± 0.07 (n=6)

6.7 ± 0.10 (n=6)

PVAT (+)

7.0 ± 0.07 (n=7)

6.1 ± 0.07 (n=7)

PVAT (+)_IL-33

7.1 ± 0.06 (n=6)

6.4 ± 0.08 (n=6)

Dados representam a média ± EPM. HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose
tissue – tecido adiposo perivascular; IL-33: interleucina 33.
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Efeito da dieta hiperlipídica sobre o número de Tregs no PVAT que circunda artérias
mesentéricas de resistência

Em camundongos Balb/C alimentados com dieta hiperlipídica houve diminuição na
expressão proteica (Figura 12A) e na quantidade relativa (Figura 12B) de células Foxp3+ no
PVAT que circunda artérias mesentéricas de resistência em comparação com camundongos
Balb/C alimentados com dieta controle.
A

Controle

HFD

Controle

HFD

FOXP3

55 KDa

GAPDH

37 KDa

1.0

FOXP3 / GAPDH

0.8
0.6

*

0.4
0.2
0.0
Balb/C Controle

Balb/C Controle

50

Balb/C HFD

Células CD4+ Foxp3+ (%)

B

Balb/C HFD

40
30
20

*

10
0
Balb/C Controle

Balb/C HFD

Figura 12 – Dieta hiperlipídica promove diminuição de Tregs no PVAT. As figuras mostram a
expressão (A) e o número de Tregs (B) no PVAT que circunda artérias mesentéricas de resistência de
camundongos Balb/C alimentados com dieta controle (Controle) ou dieta hiperlipídica (HFD). Dados
expressos como média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. Balb/C Controle (n=5-6 para cada grupo experimental).
HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica.
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Efeito da dieta hiperlipídica sobre o perfil neutrofílico no PVAT que circunda artérias
mesentéricas de resistência

Em camundongos Balb/C alimentados com dieta hiperlipídica houve aumento na
quantidade relativa de neutrófilos no PVAT que circunda artérias mesentéricas de resistência
em comparação com camundongos Balb/C alimentados com dieta controle (Figura 13A).
Ainda neste contexto, a dieta hiperlipídica promoveu aumento nos níveis da quimiocina KC
(Figura 13B) e na atividade de mieloperoxidase (MPO, Figura 13C).
A
25

Balb/C HFD

Células CD11b + Ly-6G+ (%)

Balb/C Controle

*

20
15

10

*

5
0
Balb/C Controle

B

C

2.0

4

*

1.5

1.0

0.5

*

0.0

M PO (unidades relativas)

KC (ng/100 mg de PVAT)

Balb/C HFD

*

3

2

1

*

0

Balb/C Controle

Balb/C HFD

Balb/C Controle

Balb/C HFD

Figura 13 – Dieta hiperlipídica promove aumento de neutrófilos no PVAT. As figuras mostram o
número de neutrófilos (A), níveis da quimiocina KC (B) e atividade de MPO (C) no PVAT que circunda
artérias mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C alimentados com dieta controle (Controle) ou
dieta hiperlipídica (HFD). Dados expressos como média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. Balb/C Controle (n=5 para
cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; MPO: mieloperoxidase.
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Efeito da dieta hiperlipídica sobre os níveis de citocinas plasmáticas e no PVAT que
circunda artérias mesentéricas de resistência

Em camundongos Balb/C alimentados com dieta hiperlipídica houve aumento nos
níveis plasmáticos de IL-6. Todavia, este aumento foi pronunciado em camundongos
knockouts para o receptor ST2 (Figura 14A). Antagônico a este achado, em camundongos
alimentados com dieta hiperlipídica houve redução significativa nos níveis plasmáticos de IL10 (Figura 14B). Houve aumento de IL-6 (Figura 14C) e redução de IL-10 (Figura 14D) no
PVAT de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica, este aumento foi pronunciado
em camundongos knockouts para o receptor ST2.
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Figura 14 – A ausência do receptor para IL-33 exacerba o aumento de IL-6 e redução de IL-10 em
camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. As figuras mostram os níveis plasmáticos de IL-6
(A), IL-10 (B) e os níveis no PVAT de IL-6 (C), IL-10 (D), quantificados por ELISA, em camundongos
Balb/C e knockouts (KO) para o receptor ST2 alimentados com dieta controle (Controle) ou hiperlipídica
(HFD). Os resultados representam a média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. Balb/C Controle; #, p<0,05 vs. ST2 KO
Controle; +, p<0,05 vs. Balb/C HFD (n=5 para cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta
hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue – tecido adiposo perivascular.
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Efeito da dieta hiperlipídica sobre a geração de espécies reativas de oxigênio no PVAT
que circunda artérias mesentéricas de resistência

Em camundongos Balb/C alimentados com dieta hiperlipídica houve aumento na
geração do radical livre ânion superóxido no PVAT, todavia, este aumento foi pronunciado
em camundongos knockouts para o receptor ST2 (Figura 15A). Houve aumento significativo
na geração de peróxido de hidrogênio apenas no PVAT de camundongos knockouts para o
receptor ST2 alimentados com dieta hiperlipídica (Figura 15B). Dieta hiperlipídica promoveu
aumento nos níveis de TBARS no PVAT de camundongos Balb/C e knockouts para o receptor
ST2, com aumento mais pronunciado em camundongos knockouts para o receptor ST2
(Figura 15C).
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Figura 15 – A ausência do receptor para IL-33 exacerba o aumento da geração de espécies reativas
de oxigênio no PVAT de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. As figuras mostram
medidas de ânion superóxido (A) e peróxido de hidrogênio (B) através de quimiluminescência da
lucigenina e amplex red, respectivamente e níveis de TBARS (C) no PVAT de camundongos Balb/C e
knockout (KO) para o receptor ST2 alimentados com dieta controle (Controle) ou hiperlipídica (HFD). Os
resultados representam a média ± E.P.M. *, p<0,05 vs. Balb/C Controle; #, p<0,05 vs. ST2 KO Controle; +,
p<0,05 vs. Balb/C HFD (n=6 para cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica.
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Contribuição da geração de espécies reativas de oxigênio para os efeitos da dieta
hiperlipídica na função do PVAT de artérias mesentéricas de resistência

A incubação com o antioxidante tiron (10-4 M por 60 minutos) promoveu a perda
parcial do efeito anticontrátil do PVAT em camundongos Balb/C alimentados com dieta
controle (Figuras 16A e 17A). No entanto, tiron reduziu a contração nos vasos circundados
por PVAT de camundongos Balb/C alimentandos com dieta hiperlipídica (Figuras 16B e
17B). Efeitos similares foram observados nos camundongos knockouts para o receptor ST2,
onde tiron promoveu perda parcial do efeito anticontrátil do PVAT após dieta controle
(Figuras 16C e 17C) e reduziu a contração de vasos circundados por PVAT após dieta
hiperlipídica (Figura 16D e 17D).
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Figura 16 – Tiron in vitro restaura o efeito anticontrátil do PVAT em camundongos alimentados com
dieta hiperlipídica. Curvas concentração-efeito para fenilefrina em artérias mesentéricas de resistência de
camundongos Balb/C (A e B) e knockouts (KO) para o receptor ST2 (C e D) alimentados com dieta
controle (Controle) ou hiperlipídica (HFD). As curvas foram realizadas com ou sem PVAT e na presença
de Tiron (10-4 M por 60 minutos) ou veículo. Dados expressos como média ± E.P.M. (n=7-8 para cada
grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue – tecido
adiposo perivascular.
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Figura 17 – Valores de Emáx para contração induzida por fenilefrina. Emáx de curvas concentraçãoefeito para fenilefrina em artérias mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C e ST2 knockout
(KO) alimentados com dieta controle (Controle, A e C) ou hiperlipídica (HFD, B e D). Os valores foram
determinados em artérias com ou sem PVAT e na presença de Tiron (10-4 M por 60 minutos) ou veículo.
Dados expressos como média ± E.P.M. +, p<0,05 vs. respectivo PVAT (+); *, p<0,05 vs. PVAT (-)_Tiron
(n=6-7 para cada grupo experimental). HFD: high fat diet – dieta hiperlipídica; PVAT: perivascular
adipose tissue – tecido adiposo perivascular.

Tabela 4 – Valores de pD2 para contração induzida por fenilefrina em artérias
mesentéricas de resistência de camundongos Balb/C e knockouts para o receptor ST2
alimentados com dieta controle ou hiperlipídica.
pD2
Grupos

Balb/C Controle

Balb/C HFD

ST2 KO Controle

ST2 KO HFD

PVAT (-)

6.3 ± 0.06 (n=7)

6.6 ± 0.07 (n=7)

6.3 ± 0.10 (n=7)

6.9 ± 0.06 (n=7)

PVAT (-)_Tiron

6.4 ± 0.07 (n=6)

6.6 ± 0.09 (n=6)

6.5 ± 0.09 (n=6)

6.5 ± 0.09 (n=6)

PVAT (+)

6.0 ± 0.07 (n=7)

6.7 ± 0.08 (n=7)

6.1 ± 0.07 (n=7)

6.8 ± 0.11 (n=7)

PVAT (+)_Tiron

6.1 ± 0.09 (n=6)

6.2 ± 0.08 (n=6)+

6.4 ± 0.08 (n=6)+

6.5 ± 0.08 (n=6)+

Dados representam a média ± EPM. +, p<0,05 vs. respectivo PVAT (+) HFD: high fat diet – dieta
hiperlipídica; PVAT: perivascular adipose tissue – tecido adiposo perivascular.
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É evidente que o tecido adiposo não participa apenas do controle da homeostasia
energética do organismo. Diversos estudos mostram que o tecido adiposo é capaz de produzir
e secretar adipocinas e outros fatores que atuam de maneira parácrina ou endócrina,
influenciando uma série de processos fisiológicos. O consumo crônico de alimentos com alto
teor em lipídeos proporciona diversas modificações estruturais e funcionais dos adipócitos,
comprometendo assim a função integradora deste tecido. Os experimentos realizados neste
estudo investigaram um dos possíveis mecanismos envolvidos na disfunção do PVAT que
circunda artérias mesentéricas de resistência e, consequentemente, nas alterações de
reatividade vascular de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica.
Inicialmente, caracterizamos as alterações no perfil bioquímico dos camundongos
alimentados com dieta hiperlipídica. Após 18 semanas de dieta rica em gordura, não
observamos diferenças significativas na massa corporal dos camundongos Balb/C. Este fato
corrobora dados da literatura que mostram que camundongos Balb/C são protegidos contra o
aumento de massa corporal promovido por dieta rica em gordura (Montgomery, M.K. et al.
2013). Notavelmente, o caráter genético da espécie deve ser considerado cuidadosamente para
explicar tal proteção. Entendemos que camundongos C57Bl/6J, cujo modelo de obesidade é
bem caracterizado pelo nosso grupo, seriam o modelo preditivo a ser adotado. No entanto,
considerando que o background dos animais knockouts, ou seja, a linhagem de camundongos
utilizada para produzir os animais knockouts utilizados neste estudo está na linhagem Balb/C,
e que devemos idealmente utilizar animais com mesma carga genética, optamos por usar
camundongos Balb/C.
Embora a ausência de ganho de massa corporal dos camundongos Balb/C frente à
dieta hiperlipídica represente uma limitação do estudo, o mesmo se tornou exequível mediante
a observação que os camundongos knockouts para o receptor ST2 alimentados com dieta
hiperlipídica apresentaram significativo aumento da massa corporal e índice de adiposidade
maior que 10% (dado não apresentado na seção resultados), parâmetros que caracterizam a
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obesidade. De fato, a ausência do receptor ST2, e consequente perda da atividade da IL-33,
compromete o metabolismo corporal frente à estímulos obesogênicos. Miller e colaboradores
mostraram que camundongos knockouts para o receptor ST2, alimentados com dieta
hiperlipídica durante 24 semanas, apresentam aumento na massa corporal, acompanhada por
hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos, e aumento significativo da relação água versus
lipídeos corporais (Miller, A.M. et al. 2010).
A obesidade é uma condição metabólica em que se observa aumento nas
concentrações séricas e teciduais de ácidos graxos livres, sejam estes esterificados ou não
esterificados, proporcionando acúmulo de lipídeos nos adipócitos e produção de colesterol no
fígado (Ginsberg, H.N. et al. 2005). Nosso estudo mostrou que os camundongos mantidos em
dieta hiperlipídica apresentaram aumento nas concentrações de colesterol total, sugerindo
modificações importantes no metabolismo de lipoproteínas. Além disso, a dieta hiperlipídica
favoreceu aumento nos níveis plasmáticos de insulina, glicose, bem como intolerância a este
carboidrato, fatores que predispõem a eventos cardiovasculares.
As alterações na função anticontrátil do PVAT na obesidade estão correlacionadas
com desequilíbrio na produção de adipocinas, presença de inflamação e estresse oxidativo
(Szasz, T. et al. 2013). A sequência destes eventos contrapõe os efeitos protetores deste tecido
e conduz à disfunção vascular na obesidade. Os resultados apresentados neste estudo dão
suporte a existência de alterações na função do PVAT e, consequentemente, na modulação
pelo PVAT da contração vascular em camundongos alimentados com dieta hiperlipídica, uma
vez que o efeito anticontrátil deste tecido foi perdido neste modelo. Nossos achados são
consistentes com estudos que descreveram comprometimento da influência vasodilatadora do
PVAT em camundongos obesos por dieta hiperlipídica (Marchesi, C. et al. 2009), além de
aumento nos efeitos contráteis mediados pelo PVAT em artérias de animais obesos (Owen,
M.K. et al. 2013). É importante considerar que a perda do efeito anticontrátil do PVAT nos
camundongos Balb/C se mostrou parcial, ou seja, houve efeito anticontrátil em menor
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amplitude. Este dado pode ter correlação direta apenas com as alterações no metabolismo
corporal, ou seja, alterações no perfil glicêmico e colesterolêmico, e não necessariamente
correlação com a massa corporal.
A inovação deste estudo está na tentativa de esclarecer o papel do sistema imune
adaptativo, neste caso orquestrado pela IL-33 via receptor ST2, na manutenção da função
anticontrátil do PVAT. Camundongos knockouts para o receptor ST2 mostraram resposta
exacerbada aos efeitos deletérios da dieta hiperlipídica. Em ausência do receptor ST2, a perda
do efeito anticontrátil do PVAT foi completa, uma vez que, os segmentos vasculares em
presença ou ausência do PVAT conectivo mostraram respostas contráteis semelhantes à
fenilefrina. De fato, o ligante deste receptor, a IL-33, desenvolve múltiplas ações na
homeostasia do tecido adiposo corporal e perivascular. IL-33 via receptor ST2 previne a
resistência insulínica no tecido adiposo epididimal, além de impedir a inflamação deste
tecido, reduzindo a migração de macrófagos e recrutando células imunes com papel antiinflamatório (Miller, A.M. et al. 2010).
Em condições fisiológicas, a presença ou ausência do PVAT não afeta a resposta
vasodilatadora da acetilcolina, visto que os efeitos dos PVRFs produzidos pelo PVAT
somam-se aos efeitos dos fatores relaxantes derivados do endotélio. Entretanto, observamos
que a dieta hiperlipídica reduziu a resposta vasodilatadora da acetilcolina apenas em
segmentos vasculares circundados pelo PVAT. Notavelmente, este efeito mostra que o PVAT
é capaz de produzir e secretar fatores que promovem a contração do MLV e/ou que interferem
com a liberação/ação de fatores relaxantes derivados do endotélio. Alguns fatores produzidos
pelo PVAT, como leptina (Knudson, J.D. et al. 2005), resistina (Dick, G.M. et al. 2006),
citocinas inflamatórias (Picchi, A. et al. 2006) e EROs (Gao, Y.J. et al. 2006), podem atenuar
a resposta vasodilatadora da acetilcolina na condição de obesidade. É digno de nota que a
redução da vasodilatação mediada pela acetilcolina foi acentuada nos camundongos knockouts
para o receptor ST2. Sendo assim, é perfeitamente possível inferir que a IL-33 via receptor
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ST2 é crucial para o controle das funções fisiológicas do PVAT e que a remoção deste
mecanismo na condição de obesidade exacerba a disfunção do PVAT e, consequentemente, a
disfunção vascular.
Nossa hipótese inicial pressupunha que a obesidade reduz os níveis de IL-33 no
PVAT de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. Contrariamente ao esperado, o
consumo crônico de lipídeos resultou no aumento dos níveis de IL-33 no PVAT e também na
corrente sanguínea. Achados semelhantes também foram encontrados pelo grupo do professor
Kallies, onde camundongos alimentandos durante 40 semanas com dieta hiperlipídica
mostram aumento nos níveis de IL-33 no TAV (Vasanthakumar, A. et al. 2015).
Em função de termos encontrado aumento nos níveis de IL-33, avaliamos também a
expressão do receptor ST2 no PVAT dos camundongos alimentados com dieta controle e
hiperlipídica. Não observamos diferenças na expressão total do receptor. No entanto, ao
avaliar a expressão da isoforma solúvel do receptor, observamos aumento desta isoforma no
PVAT e no plasma de camundongos alimentados com dieta hiperlipídica. Em indivíduos com
obesidade severa, ocorre aumento da expressão do receptor ST2 solúvel no tecido adiposo e
em células endoteliais de microvasos que irrigam o tecido adiposo (Zeyda, M. et al. 2013).
Como mencionado anteriormente, a isoforma solúvel do receptor ST2 liga-se à IL-33 e
impossibilita que a mesma ative vias de sinalização celular, após ligação ao receptor de
membrana (Villacorta, H. et al. 2016).
Para avaliar se a IL-33 teria ações de curto prazo ou efeitos agudos sobre o PVAT,
incubamos artérias circundadas por PVAT dos camundongos alimentandos com dieta
hiperlipídica com IL-33 recombinante por 60 minutos. Nenhuma mudança na função do
PVAT foi observada nestas condições. Embora estudos mostrem que a IL-33 facilita a
fosforilação de enzimas que produzem moléculas vasodilatadoras, como a óxido nítrico
sintase endotelial (Choi, Y.S. et al. 2009), diminui a inflamação e o estresse oxidativo
cardiovascular (Sanada, S. et al. 2007), acreditamos que o longo período de alimentação rica
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em lipídeos promove modificações teciduais mais complexas e que demandam a integração
de outros sistemas biológicos para o reparo tecidual.
A IL-33 garante a expansão e manutenção de Tregs. Logo, camundongos knockouts
para o receptor ST2 teoricamente teriam deficiência na população e também na função destas
células. De fato, camundongos obesos por dieta hiperlipídica apresentam redução na
população de Tregs no TAV, devido a deficiente atividade de IL-33 (Vasanthakumar, A. et al.
2015). Nós mostramos neste estudo que a dieta hiperlipídica reduz significativamente a
população de Tregs no PVAT que circunda artérias mesentéricas de resistência, o que
favorece a inflamação e posterior perda do efeito anticontrátil deste tecido. Bailey-Downs e
colaboradores demonstraram que camundongos C57BL/6J obesos por dieta hiperlipídica
apresentam aumento na infiltração de macrófagos inflamatórios e na produção de citocinas
pró-inflamatórias no PVAT que circunda a aorta (Bailey-Downs, L.C. et al. 2013).
A redução da atividade da IL-33 favorece a migração de macrófagos e monócitos
inflamatórios para o TAV de camundongos obesos (Vasanthakumar, A. et al. 2015). Temos
indícios de que a dieta hiperlipídica não promove mudanças significativas no número de
macrófagos e monócitos inflamatórios no PVAT que circunda artérias mesentéricas de
camundongos Balb/C (dados não apresentados na seção resultados). Todavia, a dieta
hiperlipídica promoveu aumento no infiltrado de neutrófilos no PVAT que circunda artérias
mesentéricas de camundongos Balb/C. Este aumento é proporcionalmente acompanhado por
maior atividade de MPO e aumento nos níveis da proteína quimiotática de neutrófilos KC. De
fato, outros estudos reforçam que a obesidade está associada à maior atividade de neutrófilos
(Xu, X. et al. 2015, Brotfain, E. et al. 2015). Além disso, em indivíduos obesos, o infiltrado
de neutrófilos no PVAT contribui para resistência à insulina dos adipócitos e redução na
produção de PVRFs (Guzik, T.J. et al. 2017).
Neste estudo, observamos aumento significativo nos níveis de citocinas próinflamatórias. O aumento de citocinas pró-inflamatórias tem papel importante na disfunção
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vascular. Por ação direta, citocinas ativam vias de sinalização contráteis em CMLV, além de
reduzir a ativação de vias relaxantes (Mozos, I. et al. 2017). No PVAT, citocinas próinflamatórias reduzem a liberação de PVRFs, favorecem a liberação de substâncias contráteis
e contribuem para o feedback positivo de liberação de citocinas pró-inflamatórias (Nosalski,
R. et al. 2017).
Além de efeitos vasculares diretos das citocinas pró-inflamatórias, atualmente se
destaca o efeito indireto das mesmas na produção de EROs. EROs, tais como o ânion
superóxido e o peróxido de hidrogênio, possuem papel importante na modulação da função
vascular mediada pelo PVAT (Gao, Y.J. et al. 2006, Gao, Y.J. et al. 2007). Dados deste
estudo permitem inferir que diminuição na população de Tregs no PVAT de camundongos
alimentados com dieta hiperlipídica favorece o infiltrado de neutrófilos e, consequentemente,
o estresse oxidativo. Em consonância com nossos resultados, Gil-Ortega e colaboradores
demonstraram que camundongos C57Bl/6J suplementados com dieta hiperlipídica durante 32
semanas apresentam aumento significativo na geração de EROs no PVAT da região
mesentérica, e que este aumento está associado à infiltração de macrófagos pró-inflamatórios
(Gil-Ortega, M. et al. 2014).
Entendemos que os links entre IL-33, inflamação e estresse oxidativo no PVAT de
camundongos alimentados com dieta hiperlipídica podem ser aperfeiçoados. O tratamento dos
camundongos alimentados com dieta hiperlipídica com IL-33 recombinante, a fim de
reestabelecer a atividade funcional desta interleucina, bem como avaliação da população de
Tregs, do perfil inflamatório e do estresse oxidativo no PVAT que circunda artérias
mesentéricas de resistência, permitirão inferências mais diretas sobre o papel da IL-33 na
inflamação e estresse oxidativo no PVAT de camundongos alimentados com dieta
hiperlipídica. Estes experimentos, que ainda serão realizados, certamente permitirão
estabelecer uma relação causal entre o sistema imune adaptativo e a atividade funcional do
PVAT e da função vascular.
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Conclusão
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Com os dados apresentados neste estudo é possível concluir que IL-33 via receptor
ST2 modula a função anticontrátil do PVAT e que deficiências nesta via, causadas pelo
consumo crônico de lipídeos, favorece a inflamação, estresse oxidativo e perda da integridade
funcional deste tecido.
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