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RESUMO
Inada AC. Componentes do sistema renina-angiotensina no tecido adiposo
perivascular da aorta torácica e do leito mesentérico: alterações promovidas pela
obesidade induzida por dieta hiperlipídica. [dissertação (Mestrado em Farmacologia)].
São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas, Universidade de São Paulo; 2016.
A obesidade é caracterizada por inflamação no tecido adiposo. A angiotensina II via
receptor AT1 induz estresse oxidativo e inflamação vascular. O tecido adiposo
perivascular (PVAT) circunda os vasos sanguíneos, possui ação parácrina na parede
vascular e é classificado como marrom e branco, sendo que este último é mais
propenso à inflamação. No presente estudo, avaliamos os compenentes do sistema
renina-angiotensina no PVAT marrom (da aorta torácica - AT) e branco (do leito
mesentérico – LM) de camundongos controles (CT) e obesos (OB). O RNAm para
angiotensinogênio tanto no PVAT marrom quanto no PVAT branco foi reduzido em
camundongos OB. A atividade enzimática da ECA 1 foi reduzida no PVAT-marrom do
grupo OB em comparação ao grupo CT e foi semelhante no PVAT branco dos dois
grupos. No PVAT marrom, o conteúdo proteico do receptor AT1 (AT1R) foi semelhante
nos grupos CT e OB e o receptor AT2 (AT2R) não foi detectado no PVAT dos dois
grupos. No PVAT branco, o conteúdo proteico dos receptores AT1 e AT2 foi
aumentado no grupo OB. A expressão de RNAm do receptor CCR2 de MCP-1
(proteína quimiotáxica de monócitos) no PVAT marrom foi semelhante nos dois
grupos, mas foi aumentada no PVAT branco do grupo OB. O conteúdo proteico da
MCP-1 foi aumentado no PVAT branco do grupo OB em relação ao grupo CT. O
tratamento de camundongos OB com antagonista de receptor AT1 de angiotensina II
(losartana; 10 mg/kg) por 30 dias, não reverteu os parâmetros que caracterizam a
obesidade e não diminuiu a expressão de MCP-1 no PVAT branco. Em relação aos
componentes do sistema renina-angiotensina, o PVAT marrom e o PVAT branco
respondem de maneira diferente à obesidade induzida por dieta hiperlipídica.
Palavras-chave: Tecido
Obesidade. Inflamação.

adiposo

perivascular.

Sistema

renina-angiotensina.

ABSTRACT

Inada AC. Components of renin angiotensin-system in perivascular adipose tissue in
thoracic aortic and mesenteric bed: alterations promoted by high-fat diet obesity.
[Masters thesis (Pharmacology)]. São Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas,
Universidade de São Paulo; 2016.
Obesity is characterized by inflammation in adipose tissue. Angiotensin II/AT1 receptor
pathway induces oxidative stress and vascular inflammation. Perivascular adipose
tissue surrounds blood vessels and has paracrine actions in the vascular wall. It is
classified as brown and white being the last one more willing to inflammation. In the
present study, we evaluated the components of renin angiotensin-system in brown
(thoracic aortic - TA) and white (mesenteric bed – MB) PVAT in lean (CT) as well as in
obese mice (OB). RNAm content of angiotensinogen in brown and white PVAT was
reduced in obese mice. ACE1 activity was lower in brown PVAT of OB group in
comparison to CT group and it was similar to white PVAT in both groups. In brown
PVAT, protein content of AT1 receptor (AT1R) was similar to CT and OB groups and
AT2 receptor (AT2R) was not detected in both groups. In white PVAT, protein contents
of AT1R and AT2R were increased in obese group. RNAm expression of CCR2
receptor from MCP-1 (monocytes chemoctatic protein 1) in brown PVAT was similar to
both groups; however, it was increased in white PVAT in OB group. Protein content
of MCP-1 was increased in white PVAT in OB group. Treatment in obese mice with
angiotensin II receptor blocker (ARB) (losartan; 10 mg/kg) for 30 days did not reverse
the parameters which characterize obesity and did not diminish MCP-1 expression in
white PVAT. In relation to the components of renin angiotensin-system, brown and
white PVAT responded differently to high-fat diet obesity.
Keywords: Perivascular Adipose Tissue. Renin Angiotensin-System. Obesity.
Inflammation.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Obesidade
A expectativa de vida foi marcada por uma volatilidade na taxa de mortalidade
causada pela fome e a guerra, bem como por uma série de doenças infecciosas
epidêmicas e pandêmicas no passado. Em meados do século XIX, devido a melhores
condições de vida, avanços na ciência e intervenções médicas, a expectativa de vida
da população estabeleceu aos poucos um padrão positivo. Porém, a obesidade por
ser uma epidemia global na sociedade moderna, pode resultar em uma diminuição
nos parâmetros de longevidade da população norte-americana (Olshansky et al.,
2005). Todavia, a obesidade não atinge somente os países desenvolvidos, mas
também os países em desenvolvimento (Ahima, 2011).
Segundo a World Health Organization (WHO), o número de pessoas obesas no
mundo dobrou desde 1980. Em 2014, mais de 1,9 bilhões de adultos, com idade igual
ou superior a 20 anos estavam em sobrepeso, isso é equivalente a 39% dos
indivíduos. Desses 1,9 bilhões de adultos em sobrepeso, mais de 600 milhões eram
obesos, o que é proporcional a 13% da população adulta mundial, dos quais 11%
eram homens e 15% mulheres (WHO, 2015). Em países como Brasil, França e
Canadá existem mais de 40% de indivíduos em sobrepeso e nos EUA e Alemanha
esse número ultrapassa 65% (WHO, 2008). De acordo com o Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE), mais de 16% de mulheres adultas e 12% de homens
adultos são considerados obesos no Brasil (IBGE, 2008).
O processo de urbanização levou a uma modificação nos hábitos do dia a dia
dos indivíduos como um todo. É evidente que nos países em desenvolvimento, as
dietas indígenas ricas em frutas, vegetais e peixes foram substituídas por dietas
ocidentais mais baratas e com maior teor energético (Ahima, 2011; Mavoa et al.,
2008). Ainda, a mão de obra foi substituída por máquinas, automóveis passaram a ser
utilizados em demasia e assistir televisão tornou-se o foco da atividade rotineira. Em
outras palavras, as pessoas, em sua grande maioria, tornaram-se extremamente
sedentárias.
O índice de massa corpórea (IMC) é utilizado para classificar se um indivíduo
é obeso e é dado pela razão entre a massa corporal (kg) e a altura elevada ao
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quadrado (m2). Os parâmetros de IMC para classificação dos indivíduos são:
indivíduos com IMC entre 18,50 a 24,99 são normais; indivíduos com IMC entre 25,0
e 29,99 estão com sobrepeso (classe I); indivíduos com IMC superior a 30 são obesos
(classe II); e indivíduos com IMC superior a 40 são obesos mórbidos (classe III)
(James, 2008; WHO, 2015).
Não só o acúmulo de tecido adiposo deve ser considerado, mas também, a
localização dos depósitos de gordura corpórea, pois esta será determinante não
somente no fenótipo da obesidade como em suas consequências patológicas
(Aghamohammadzadeh et al., 2012; Zraika et al., 2002). Por essa razão, a relação
cintura-quadril e a circunferência abdominal são outros parâmetros importantes na
caracterização da obesidade, sendo indicativos de acúmulo de gordura visceral e
fatores de risco para doenças cardiovasculares (Wang et al., 2008).
A obesidade é uma epidemia global de etiologia multifatorial em que vários
fatores, como susceptibilidade genética, alterações metabólicas, sexo, idade, dieta e
sedentarismo estão interligados e é caracterizada pela expansão do tecido adiposo e
acúmulo anormal ou excessivo de gordura corporal decorrentes de um desequilíbrio
entre o gasto calórico e a captação energética. O excesso de gordura corpórea está
intimamente ligado à dislipidemia, resistência à insulina, hipertensão arterial, levando
ao aumento da prevalência de doenças cardiovasculares e diabetes mellitus (Niehues
et al., 2014; van Stijn et al., 2014).
A correlação entre as consequências patológicas e o ritmo de vida em que os
indivíduos se deparam no mundo moderno resulta no aumento da mortalidade e torna
a epidemia da obesidade um problema de saúde pública mundial de grande impacto
econômico e social. Os mecanismos que levam às co-morbidades relacionadas com
a obesidade não são totalmente elucidados e, por essa razão, devem ser estudados
para que os tratamentos ou as formas de prevenção sejam mais eficazes.

1.2 Tecido adiposo
O tecido adiposo é o maior reservatório energético do corpo, porém, ao longo
das últimas duas décadas, o conceito de que o tecido adiposo é apenas um local de
estoque energético mudou e, atualmente, ele é reconhecido como um tecido que
secreta diversas substâncias biotivas, conferindo a esse tecido funções endócrinas.
O tecido adiposo é principalmente composto de adipócitos, representando 50% das
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células, porém outros tipos celulares contribuem para o crescimento e função do
tecido adiposo, incluindo pré–adipócitos, linfócitos, macrófagos, fibroblastos e células
vasculares (Ouchi et al., 2011).
Dentre os principais constituintes do tecido adiposo estão os adipócitos. Estes,
por sua vez, estocam triacilglicerol em períodos de excesso energético e mobilizam
triacilglicerol durante o gasto energético. Para que os adipócitos alcancem a
maturidade e tornem-se funcionais, é necessário o processo de adipogênese, que é
constituído de duas etapas. A primeira etapa envolve as células mesenquimais nãodiferenciadas, que se diferenciam em pré-adipócitos e estes são submetidos a uma
segunda etapa de diferenciação para que se tornem adipócitos maduros. O processo
de adipogênese requer ativação sequencial de numerosos fatores, incluindo o PPARγ (Peroxisome Proliferator Activator Receptor-γ), IGF-1 (fator de crescimento derivado
de insulina 1), MCSF (fator estimulador de colônia derivado de macrófagos), ácidos
graxos, prostaglandinas e glicocorticoides (Ali et al., 2013).
Os diferentes depósitos de gordura são constituídos de adipócitos brancos e
marrons e a proporção dessas células irá variar de acordo com o gênero, espécie,
nutrição, ambiente e, consequentemente, determinará a coloração do tecido. Os
adipócitos marrons são prevalentes no tecido adiposo marrom, enquanto os adipócitos
brancos são prevalentes no tecido adiposo branco. Os adipócitos marrons são
encontrados somente em mamíferos e diferem dos adipócitos brancos por
expressarem maior quantidade de UCP-1 (uncoupling protein-1), que é uma proteína
mitocondrial

transmembrana,

cuja

ativação

resulta

na

geração

de

calor.

Morfologicamente, adipócitos marrons são multiloculares, ou seja, apresentam várias
vesículas de lipídeos, possuem aproximadamente 60 μm de diâmetro e são ricos em
mitocôndrias (Bloor, Symonds, 2014; Rosen, Spielgeman, 2006).
Os adipócitos brancos armazenam lipídeos na forma de triacilglicerol em uma
única gota lipídica, ou seja, é uma estrutura unilocular que ocupa 85-90% do
citoplasma e empurra o núcleo para a periferia. Fisiologicamente, os adipócitos
brancos atingem aproximadamente 90-100 μm de diâmetro, sendo muitas vezes
maiores do que as hemácias, fibroblastos e células do sistema imunológico, e
possuem a capacidade de alterar acentuadamente seu tamanho (volume e diâmetro)
conforme a quantidade de triacilglicerol acumulado (Fonseca et al., 2006).
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O tecido adiposo marrom é encontrado em recém-nascidos e adultos,
principalmente nas regiões cervicais e supra claviculares, fornecendo proteção à
exposição ao frio por gerar calor através do processo de termogênese (Cannon,
Nedergaard, 2012). O tecido adiposo branco é encontrado em mamíferos nas regiões
subcutâneas

e

viscerais.

Os

depósitos

viscerais

compreendem

a

região

retroperitoneal, mesentérica e omental. Ainda, o depósito branco participa da
regulação do balanço energético mediante processos de lipogênese e lipólise (Bloor,
Symonds, 2014; Proença et al., 2014).
Uma das principais funções do tecido adiposo branco é sua participação no
metabolismo lipídico incluindo o estoque de triglicerídeos durante o consumo
energético e a liberação de ácidos graxos quando o gasto energético excede a
captação energética. Em condições fisiológicas normais, os processos de lipogênese
e lipólise ocorrem em sintonia e equilíbrio. A lipogênese é a síntese de ácidos graxos
esterificados a partir de enzimas. Estes são translocados e estocados nas gotas
lipídicas dos adipócitos brancos. Para que os tecidos não adiposos, como fígado e
músculo esquelético, tenham disponíveis ácidos graxos e glicerol necessários para o
metabolismo energético, o processo de lipólise por enzimas lipolíticas no tecido
adiposo branco se faz presente para que se mantenha a homeostase metabólica
(Vásquez-Vela et al., 2008).
Na obesidade, o aumento no número de pré-adipócitos e do tamanho dos
adipócitos causa expansão do tecido adiposo branco, quando ocorre uma excessiva
captação energética e o remodelamento do tecido adiposo ocorre através do aumento
do estoque de triglicerídeos, levando à hipertrofia do adipócito. Essa hipertrofia leva a
um desequilíbrio lipolítico e lipogênico causando uma disfunção na sinalização
endócrina. No tecido adiposo branco ocorre a liberação de várias substâncias
bioativas de maneira desequilibrada, causada pelo excesso de adiposidade, levando
à disfunção dos adipócitos e contribuindo para a disfunção metabólica e
cardiovascular presentes na obesidade. Essas substâncias secretadas pelo tecido
adiposo são denominadas adipocinas e a expressão dessassubstâncias bioativas
podem variar dependendo da localização do depósito do tecido adiposo. (Ouchi et al.,
2011).
Os estudos pioneiros das adipocinas tiveram início em 1987, do qual Cook e
colaboradores identificaram uma substância denominada adipsina, conhecida como
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fator do complemento D. Em 1993, Hotamisglil e colaboradores observaram
expressão do fator de necrose tumoral  (TNF-α), uma citocina pró-inflamatória, no
tecido adiposo, sendo que sua expressão estava aumentada no depósito de gordura
epididimal em camundongos obesos e a neutralização do TNF-α reduzia a resistência
à insulina associada com a obesidade. Subsequentemente, em 1994, Zhang e
colaboradores identificaram uma proteína expressa no tecido adiposo denominada
leptina, que é o produto do gene ob, também conhecido como Lep. Assim, a partir da
descoberta da leptina, o tecido adiposo foi considerado um tecido com funções
endócrinas (Lago et al., 2007).
A leptina regula o comportamento alimentar e o metabolismo de glicose e
lipídios atuando no sistema nervoso central na região do hipotálamo, induzindo fatores
anorexígenos (CART, POMC) e inibindo fatores orexígenos (NPY, AGRP e orexina).
Camundongos com falta de leptina, denominados camundongos ob/ob, mostram
hiperfagia, obesidade e resistência à insulina, e a administração de leptina nesses
camundongos reverte essas alterações. A produção da leptina ocorre no tecido
adiposo e sua liberação depende do tamanho dos adipócitos. As ações biológicas da
leptina ocorrem através da ligação a seus receptores, que são codificados pelo gene
db e pertence à super família do receptor de citocina de classe 1. Os splicings
alternativos do gene db dão origem a seis isoformas, a forma solúvel Ob-Re, quatro
isoformas com domínios citoplasmáticos curtos (Ob-Ra, Ob-Rc, Ob-Rd e Ob-Rf) e a
isoforma longa Ob-R, que é a mais encontrada em quase todos os tecidos (Friedman,
Halaas, 1998; Lago et al., 2007; Shurk et al., 2007).
Sabe-se que além da leptina, o tecido adiposo libera outras adipocinas que
podem ser de caráter pró e anti-inflamatório (Ouchi et al., 2011). Nesse grupo incluemse citocinas (TNF-α e IL-6), proteínas do sistema do complemento alternativo
(adipsina), inibidor do ativador de plasminogênio-1 (PAI-1), proteínas envolvidas na
regulação da pressão arterial (angiotensinogênio), proteínas da regulação da
homeostasia da glicose (adiponectina - ACRP30), fatores que induzem angiogênese
(fator de crescimento endotelial vascular - VEGF), proteínas de fase aguda (PCR) e
quimiocinas (MCP-1, IL-8 e CCL5) (Ouchi et al., 2011; Trayhurn, 2005). O acúmulo de
tecido adiposo está associado ao desenvolvimento de inflamação crônica de baixo
grau em indivíduos obesos, devido ao aumento na liberação de adipocinas próinflamatórias e redução de fatores anti-inflamatórios, possuindo um importante papel
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no desenvolvimento da disfunção endotelial, estresse oxidativo e resistência à insulina
em indivíduos obesos (Fernandez-Sánchez, 2011).
Devido ao aumento de citocinas pró-inflamatórias no tecido adiposo durante a
obesidade, ocorre também, a infiltração de macrófagos no tecido adiposo. Em 2003,
Weisberg e colaboradores demonstraram pela primeira vez, a presença de
macrófagos infiltrados no tecido adiposo perigonadal, perirenal, mesentérico e
subcutâneo de camundongos com diferentes graus de adiposidade e em tecido
adiposo subcutâneo de humanos obesos. Esse aumento do conteúdo de macrófagos
no tecido adiposo está relacionado com dois parâmetros de adiposidade: o índice de
massa corpórea e o tamanho do adipócito (Weisberg et al., 2003).
Antes dos macrófagos se infiltrarem nos tecidos, estas células estão na
circulação sanguínea na forma de monócitos. Os monócitos são liberados para a
circulação periférica onde vão circular por vários dias antes de se infiltrarem nos
tecidos e constituírem as populações de macrófagos nos tecidos. Além disso,
estímulos imunológicos, metabólicos e pró-inflamatórios aumentarão o recrutamento
de monócitos nos tecidos, onde se diferenciarão em macrófagos e células dendríticas,
contribuindo para a defesa do hospedeiro, remodelamento e reparo tecidual (Gordon,
Taylor, 2005).
As populações de macrófagos são classificadas em: macrófagos ativados
classicamente,

denominados

macrófagos

M1

e

macrófagos

ativados

alternativamente, denominados macrófagos M2. A população M1 pode ser induzida in
vitro por fatores de crescimento de células hematopoiéticas derivadas da medula
óssea. Os macrófagos M2 podem ser induzidos por fatores estimulantes de colônia
de macrófagos (M-CSF e IL-4). Além disso, os macrófagos M1 são conhecidos por
secretarem citocinas pró-inflamatórias, enquanto os macrófagos M2 secretam
citocinas anti-inflamatórias. (Osborn, Olefsky, 2012).
Em camundongos obesos foi demonstrado que as populações de macrófagos
possuem a capacidade de polarização, ou seja, o fenótipo anti-inflamatório de
macrófagos ativados alternativamente (M2) pode mudar para um fenótipo próinflamatório de macrófagos ativados classicamente (M1) (Lumeng et al., 2007). Assim,
a maior infiltração de macrófagos presente na obesidade irá predispor a uma
exacerbação da inflamação do tecido adiposo branco.
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1.3 Tecido adiposo perivascular

O tecido adiposo perivascular (PVAT) está localizado ao redor dos vasos
sanguíneos, com exceção dos vasos sanguíneos cerebrais. O PVAT possui contato
direto com a adventícia sem a presença de uma barreira anatômica, por essa razão,
mediadores secretados por esse tecido podem ter fácil acesso às células do músculo
liso nos vasos sanguíneos (Chaterjee et al., 2009; Eringa et al., 2007). Além disso, o
PVAT é composto por dois tipos de adipócitos, o marrom e o branco, e possui
diferentes componentes celulares dependendo do leito vascular (Gao, 2007).
Em PVAT de aorta torácica, os adipócitos presentes são predominantemente
marrons. Fitzgibbons e colaboradores observaram que o PVAT da aorta torácica de
camundongos possui características morfológicas muito semelhantes ao tecido
adiposo marrom interscapular. Dentre as características apresentadas estão a maior
expressão de proteína UCP-1, grande quantidade de mitocôndrias e adipócitos
multiloculares (Fitzgibbons et al., 2011). Em contrapartida, o PVAT de artérias
mesentéricas, aorta abdominal e artérias coronárias possuem características de
tecido adiposo branco. O PVAT desses leitos vasculares expressam pequena
quantidade de proteína UCP-1, os adipócitos presentes são uniloculares, com maior
diâmetro, possuindo características celulares semelhantes aos depósitos de gordura
branca. (Chaterjee et al., 2009; Gálvez-Prieto et al., 2012; Police et al., 2009).
O PVAT foi considerado por muito tempo apenas como um tecido estrutural.
No entanto, em 1991, Soltis e Cassis observaram que o PVAT promovia diminuição
na resposta contrátil à noradrenalina em aorta torácica de ratos e, assim, apontaram
pela primeira vez um papel do PVAT na modulação da contração vascular.

A

explicação para esse efeito ainda é desconhecida, mas sabe-se que seus efeitos são
mediados por ativação de canais de potássio (K+) por tirosina quinases e
hiperpolarização das células do músculo liso vascular e parece ser dependente
também de óxido nítrico (NO) (Dubrovska et al., 2004; Gao et al., 2006; Soltis, Cassis,
1991).
Em condições fisiológicas, o PVAT parece liberar substâncias vasoativas, tais
como fatores relaxantes derivados dos adipócitos (ADRF) (Dubrovska et al., 2004),
H2O2 (Gao et al., 2006), angiotensina 1-7 (Lu et al., 2010), NO (Gil-Ortega et al., 2010),
leptina (Gálvez-Prieto et al., 2012), levando a um efeito anti-contrátil vascular
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(Dubrovska et al., 2004; Fernandez-Alfonso et al., 2010; Gao, 2007). O efeito anticontrátil parece estar diminuído na obesidade. Gao e colaboradores demonstraram
que o efeito anti-contrátil do PVAT foi perdido em modelos de animais obesos apesar
da grande quantidade de gordura perivascular, sugerindo que, na obesidade, o
aumento de PVAT pode estar relacionado com mudanças nas expressões dos fatores
derivados do PVAT, resultando em alterações vasculares (Férnandez-Alfonso et al.,
2013; Gao et al., 2005).
O PVAT libera não só fatores relaxantes como também fatores contráteis. Gao
e colaboradores foram os primeiros a descreverem que a presença do PVAT aumenta
a vasoconstrição, o que abriu novas perspectivas da função do PVAT na regulação
da função vascular. O grupo observou que o PVAT aumenta a vasoconstrição em
resposta à ativação do nervo perivascular pela estimulação do campo elétrico e este
aumento, poderia estar envolvido na liberação de ânion superóxido e ativação das
vias de tirosina quinase e MAPK/ERK (Gao et al., 2007). Outros estudos demostraram
que elevada concentração de angiotensina II estava presente em PVAT de artéria
mesentérica de ratos (Gálvez-Prieto et al., 2008). A angiotensina II é um vasoconstritor
e está envolvido na formação de superóxido por estimular a NADPH oxidase
(Kawazoe et al., 2000). Considerando esses aspectos, a homeostasia dos fatores
relaxantes e contráteis derivados do PVAT é importante para manter o tônus vascular
normal e o desequilíbrio desses fatores pode contribuir para o desenvolvimento da
disfunção vascular.
Além dos fatores vasoativos, o PVAT libera diferentes citocinas e quimiocinas
dependendo do leito vascular em que esse tecido se encontra. Police e colaboradores
observaram que em PVAT da aorta abdominal, que é considerado um tecido adiposo
branco, de camundongos obesos induzidos por dieta hiperlipídica, houve maior
liberação e expressão de MCP-1 e de seu receptor, o CCR2. Ainda, a infiltração de
macrófagos no PVAT de aorta abdominal foi superior em comparação ao PVAT da
aorta torácica nesse modelo animal (Police et al., 2009). Outros estudos
demonstraram que o PVAT de aorta torácica de camundongos tratados com dieta
hiperlipídica apresenta maior resistência à infiltração de macrófagos em comparação
ao tecido adiposo visceral (gordura epididimal) desses animais (Fitzgibbons et al.,
2011). Nesse sentido, o PVAT marrom parece ser menos susceptível a processos
inflamatórios.
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Além disso, Chaterjee e colaboradores demostraram aumento na expressão e
secreção de citocina pró-inflamatória (IL-6), bem como de quimiocinas (IL-8 e MCP1), e diminuição de adiponectina no PVAT de artérias coronárias e adipócitos brancos
diferenciados de humanos quando comparado com os depósitos de gordura
subcutânea e visceral. Esses resultados sugerem que os adipócitos perivasculares de
humanos podem apresentar um estado pró-inflamatório e que o PVAT possui papel
importante na inflamação da adventícia, o que pode contribuir para o desenvolvimento
da aterosclerose (Chaterjee et al., 2009). Como já descrito, o PVAT possui ação
parácrina nos vasos sanguíneos liberando uma série de moléculas biologicamente
ativas e, assim, o desequilíbrio dos fatores derivados do PVAT durante os processos
patológicos pode resultar em disfunções vasculares bem como em um microambiente
pró-inflamatório, aumentando o risco para doenças cardiovasculares.

1.4 Sistema renina-angiotensina
O sistema renina-angiotensina (SRA) é um importante regulador da
homeostasia da pressão sanguínea, da função renal, de processos metabólicos, do
crescimento e da proliferação celular de vários tecidos (Sanjuliani et al., 2011).
Simplificadamente, o angiotensinogênio, que é uma proteína glicosilada secretada
primeiramente pelo fígado, sendo o principal peptídeo precursor do SRA, é clivado
pela renina, uma enzima produzida nas células justaglomerulares nos rins, formando
a angiotensina I, que é um decapeptídeo biologicamente inativo, sendo que através
da enzima conversora de angiotensina (ECA 1) será clivada no principal peptídeo
efetor desse sistema: a angiotensina II (Frigolet et al., 2013) (Figura 1).
A angiotensina II, o octapeptídeo efetor do SRA, exerce seu efeito fisiológico
via dois receptores acoplados à proteína G, AT1 e AT2, que possuem funções opostas
em muitos tipos celulares (Houriuchi et al., 1999). O receptor AT1 interage com muitas
proteínas G heterotriméricas, produzindo diferentes segundos mensageiros, por
exemplo, o trifosfato de inositol, diacilglicerol e espécies reativas de oxigênio. A
maioria dos efeitos patológicos da angiotensina II se dá pela ligação desse peptídeo
com o receptor AT1. Dentre as respostas mediadas pelo receptor AT1 estão a
vasoconstrição, aumento da sede, produção de aldosterona, reabsorção de sódio,
ativação do sistema nervoso simpático, hipertrofia e fibrose (Higuchi et al., 2007;
Nguyen et al., 2011).
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Existem dois subtipos de receptor AT1 conhecidos como AT1a e AT1b. Os
receptores AT1 de humanos compartilham 95% da homologia do receptor AT1 de
roedores. O receptor AT1a é expresso nos rins, glândula adrenal, fígado, cérebro e
tecido adiposo (Cassis et al., 1996; Dinh et al., 2001); enquanto o receptor AT1b é
expresso de forma limitada nas glândulas adrenal e pituitária, hipotálamo e vasos de
resistência (Burson et al., 1994; Chen et al., 1992; Johren et al., 1995; Zhou et al.,
2005).
Além disso, a angiotensina II pode exercer suas funções por intermédio do
receptor AT2. Este receptor medeia suas ações através da ativação de várias
fosfatases, incluindo serina/fosfatase 2A (PP2A) e MAPK fosfatase (MKP-1), pela
geração de NO e ativação de vias anti-inflamatórias e anti-fibróticas (de Gasparo et
al., 2000; Lemarié, Schiffrin, 2010). O receptor AT2 é altamente expresso durante o
desenvolvimento fetal sendo que sua expressão é mais restrita em adultos, sendo
demonstrado aumento da expressão desse receptor no cérebro, glândula adrenal,
fígado, rins, miocárdio, endotélio e tecido adiposo em algumas condições patológicas
(Darimont et al., 1994; Grady et al., 1991; Unger, 1999).
Nas últimas décadas, a visão convencional do SRA passou por modificações.
Novos membros do SRA foram identificados e a expressão de componentes do SRA
em diferentes tecidos foi caracterizada. Dentre os peptídeos do SRA que parecem ter
ações biológicas estão a angiotensina III, angiotensina IV, angiotensina 1-7,
angiotensina 1-9 e, mais recentemente, a angiotensina 1-12 e alamandina
(Balakumar, Jagadeesh, 2014; Montezano et al., 2014).
Nos últimos dez anos, muitos estudos apresentaram evidências de uma nova
via do SRA, mais conhecida como o eixo enzima conversora de angiotensina 2/
angiotensina 1-7/ receptor Mas. A descoberta da enzima conversora de angiotensina
2 (ECA 2) e seus substratos, como por exemplo a angiotensina 1-7, mudou toda a
visão da via canônica do SRA. Essas descobertas permitiram uma visão diferente
sobre o papel do SRA e sua influência na fisiopatologia de doenças cardiovasculares
e renais (Santos et al., 1988; Santos et al., 2013).
A angiotensina 1-7 é um heptapeptídeo que pode ser sintetizado a partir da
angiotensina I e angiotensina II. Através da angiotensina I, as enzimas propilendopeptidase (PEP) e endopeptidase neutra (NEP) levam à formação de
angiotensina 1-7. Por outro lado, mediante angiotensina II, a angiotensina 1-7 é
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convertida por intermédio da ECA2 (Passos-Silva et al., 2013) (Figura 1). As ações da
angiotensina 1-7 são mediadas através de um receptor acoplado à proteína G,
chamado de receptor Mas (MasR), promovendo muitas ações importantes, como
vasodilatação, redução de espécies reativas do oxigênio, efeitos antitrombóticos e
melhora no metabolismo de lipídeos e glicose em diferentes órgãos e tecidos. (FragaSilva et al., 2008; Santos et al., 2005; Santos, 2010, 2012).
Além disso, estudos mais recentes têm demonstrado outra via para a síntese
da angiotensina 1-7, na qual a angiotensina I é hidrolisada pela ECA 2 em
angiotensina 1-9 (Figura 1), sendo então convertida em angiotensina 1-7 pela ação
da ECA ou da NEP (Rice et al., 2004). O peptídeo angiotensina 1-9, por sua vez,
possui ação mediada através da ligação ao receptor AT2 (Flores-Muñoz et al., 2011).
Além disso, foi observado que a ação de angiotensina 1-9, via AT2, possui efeito
protetor por antagonizar a sinalização de angiotensina II em cardiomiócitos (FloresMuñoz et al., 2011).
Outros peptídeos derivados da angiotensina II incluem a angiotensina III e a
angiotensina IV. A angiotensina III possui ações semelhantes às da angiotensina II e
é formada pela angiotensina II a partir da enzima aminopeptidase A (AMPA). Além
disso, a angiotensina III possui afinidade pelos receptores AT1 e AT2, tendo como
principais efeitos o aumento de pressão arterial, a vasoconstrição e a produção de
aldosterona (Reaux et al., 2001). A angiotensina IV é gerada a partir de angiotensina
III através da enzima aminopeptidase N (AMPN) e seus efeitos são mediados através
do receptor AT1 e AT4, sendo este último, identificado como uma enzima
transmembrana

aminopeptidase

regulada

por

insulina

(IRAP).

O

peptídeo

angiotensina IV parece aumentar o fluxo sanguíneo renal, induzir vasodilatação e
melhor a função cardíaca (Yang et al., 2010).
Outro peptídeo foi descrito por Nagata e colaboradores (2006) sendo chamado
de angiotensina 1-12. Esse peptídeo pode ser um substrato alternativo para a
produção local de angiotensina, sugerindo uma via não canônica na formação de
angiotensinas independente da biotransformação de angiotensinogênio pelas ações
da renina (Ahmad et al., 2014; Nagata et al., 2006). Em 2008, Jessup e colaboradores,
descreveram pela primeira vez a localização da angiotensina 1-12 em ratos Wistar
Kyoto normotensos (WKY) e espontaneamente hipertensos (SHR). Este grupo
observou que em ratos SHR a concentração de angiotensina 1-12 em miócitos
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cardíacos foi superior quando comparada a de ratos WKY. Em contrapartida, nos
túbulos renais, a concentração de angiotensina 1-12 foi inferior em animais SHR do
que nos animais WKY, sugerindo que a hipertensão é associada com mudanças na
expressão desse peptídeo (Jessup et al., 2008).
Em 2013, Lautner e colaboradores descreveram um novo heptapeptídeo
gerado através da angiotensina 1-7, sendo assim chamada de alamandina. Esse
grupo observou que o novo heptapeptídeo está presente na circulação humana e
produz muitas ações fisiológicas semelhantes às da angiotensina 1-7, incluindo
vasodilatação, efeitos anti-fibróticos, anti-hipertensivos e centrais independentes dos
receptores Mas e AT2. Interessantemente, esse estudo observou que a alamandina
possui suas ações por intermédio do seu próprio receptor que denominaram receptor
acoplado à proteína G relacionado ao Mas, membro D (MrgD) (Lautner et al., 2013).

Figura 1 - Principais peptídeos do sistema renina-angiotensina. Angiotensina II é formada da clivagem
subsequente de angiotensinogênio por intermédio da renina em angiotensina I. Esta, por sua vez,
mediante ação da enzima conversora de angiotensina (ECA) converterá angiotensina I em angiotensina
II. As ações da angiotensina II são mediadaspelos receptores AT1 e AT2, enquanto fragmentos
menores como angiotensina IV e angiotensina 1-7 podem agir via receptor IRAP (ou AT4) e Mas,
respectivamente (adaptado de Putnam K.A., 2012).
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1.5 Sistema renina-angiotensina no tecido adiposo
A produção local de angiotensina II está relacionada com uma variedade de
doenças, incluindo hipertensão arterial, aterosclerose e doenças renais. Nos últimos
anos, a presença dos componentes do SRA foi proposta nos adipócitos, sugerindo
que essas células são fontes dos componentes do SRA (Cassis et al., 2008). Na
obesidade, tanto em modelos de roedores induzidos por dieta como os modelos
genéticos (ob/ob e db/db) apresentam aumento da expressão dos componentes do
SRA tanto local quanto sistêmico (Boustany et al., 2004; Frederich et al., 1992).
A produção dos componentes do SRA pelos adipócitos é uma área de intenso
estudo por muitos pesquisadores e pode ter um papel importante na ligação que existe
entre obesidade e doenças cardiovasculares, incluindo hipertensão. Em 1987,
Campbell e Habener observaram pela primeira vez a presença da expressão de
RNAm para angiotensinogênio em tecido adiposo marrom periaórtico de ratos
(Campbell, Habener,1987). Logo após, na década de 90, pesquisas em células de
humanos, demonstraram a expressão de angiotensinogênio no tecido adiposo em
cultura de adipócitos primários (Engeli et al., 1999).
Por essa razão, mais estudos foram surgindo com o enfoque na expressão de
angiotensinogênio no tecido adiposo. Gupte e colaboradores observaram que no
tecido adiposo abdominal, a expressão de angiotensinogênio está aumentada em
ratos hipertensos e obesos induzidos por dieta hiperlipídica e isso pode estar
associado com as concentrações elevadas de peptídeos de angiotensina nesse tecido
(Gupte et al., 2008). Assim, com o decorrer dos anos, vários grupos de estudo
avaliaram a expressão de outros componentes do SRA nos adipócitos, dentre eles,
as enzimas renina e ECA; bem como a presença dos receptores de angiotensina II,
AT1 e AT2 (Cassis, 2000; Jing et al., 2012).
No tecido adiposo, a angiotensina II regula o crescimento e diferenciação dos
adipócitos, o metabolismo lipídico, a expressão e a liberação de adipocinas e
componentes do SRA. Matsushita e colaboradores, foram os primeiros a avaliarem os
efeitos do SRA nos adipócitos no processo de diferenciação de células-tronco
mesenquimais (MSCs) de humanos em adipócitos maduros. Esse estudo demonstrou
que a angiotensina II está aumentada nas MSCs e este aumento inibe a sua
diferenciação em adipócitos, via ativação do receptor AT2. Por outro lado, a
angiotensina II via receptor AT1 pode estimular a adipogênese (Matsushita et al.,
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2006). Em contrapartida, Sharma e colaboradores demonstraram que a angiotensina
II inibia diretamente a diferenciação de adipócitos in vitro via receptor AT1 (Sharma et
al., 2002). Ainda, outros estudos envolvendo adipócitos viscerais maduros de
humanos e pré-adipócitos diferenciados in vitro observaram que a proliferação celular
induzida por angiotensina II foi mediada por receptor AT1 (Sarzani et al., 2008).
Além dos clássicos depósitos de gordura, Gálvez-Prieto e colaboradores
compararam a expressão dos componentes do SRA no PVAT marrom de aorta
torácica e PVAT branco de artéria mesentérica em ratos Wistar. Foi observado que os
componentes do SRA são expressos de forma diferente em PVAT branco e marrom,
sugerindo que o SRA perivascular pode apresentar papéis diferentes dependendo do
tipo de tecido adiposo e do leito vascular. A angiotensina II, por possuir efeitos
contráteis e pró-inflamatórios e sendo produzida localmente no PVAT, poderia ter um
grande impacto na função vascular e ter um importante papel no desenvolvimento da
hipertensão relacionada com a obesidade (Gálvez-Prieto et al., 2008).
As ações pró-inflamatórias da angiotensina II ocorre através da ativação de
quimiocinas e também de citocinas pró-inflamatórias. Tsuchyia e colaboradores
demonstraram que em pré-adipócitos de tecido adiposo de ratos in vitro, o peptídeo
angiotensina II aumentou a expressão proteica e de RNAm para MCP-1 através das
vias dependentes de NF-kB e receptor AT1. (Tsuchyia et al., 2005). Além disso, Shurk
e colaboradores observaram que pela mesma via, a angiotensina II estimula a
produção e a liberação de IL-6 e IL-8 em adipócitos humanos diferenciados in vitro
(Shurk et al., 2004). Diante dessas evidências, a Ang II além de possuir um papel
importante na regulação da manutenção da homeostasia da pressão sanguínea e
eletrolítica e na alteração das funções vasculares, possui também várias ações no
tecido adiposo, como por exemplo, ações pró-inflamatórias que podem contribuir no
desenvolvimento de diabetes mellitus tipo 2 e doenças cardiovasculares relacionadas
com a obesidade.
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2 JUSTIFICATIVA E HIPÓTESE
Os dados apresentados anteriormente mostram que a inflamação crônica é
uma condição subjacente e contribui para o desenvolvimento de alterações vasculares
e metabólicas na obesidade. O PVAT possui ação parácrina nos vasos sanguíneos e
componentes do SRA são expressos nesse tecido. Contudo, o PVAT marrom e branco
apresentam diferenças em relação à composição, localização, conjunto de moléculas
expressas e secretadas e propensão à inflamação. Considerando a importância do
SRA na regulação da homeostasia, bem como nas alterações vasculares, e que a
angiotensina II pode induzir mobilização de monócitos, a hipótese do presente estudo
foi que o eixo ECA 1/angiotensina II/AT1 esteja mais expresso/ativo no PVAT branco
do que no PVAT marrom na obesidade, o que explicaria as diferenças de propensão
à inflamação dos dois tipos de PVAT.
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3 OBJETIVO
O objetivo do presente estudo foi avaliar os componentes do SRA no PVAT
marrom (aorta torácica) e branco (leito mesentérico) em um modelo de obesidade
induzida por dieta hiperlipídica.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS
4.1 Animais
Os procedimentos experimentais estão de acordo com os princípios éticos de
experimentação animal adotados pela Sociedade Brasileira de Ciência em Animal de
Laboratório (SBCAL) e aprovados pela Comissão Experimental no Uso de Animais
(CEUA) do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) da Universidade de São Paulo
(USP) sob o número 94, folha 3, livro 9.
Foram utilizados camundongos machos da linhagem C57Bl/6 com 4 semanas
de idade com massa corpórea entre 17-19 g, provenientes do Biotério de Isogênicos
do Departamento de Imunologia, situado no ICB/USP. As caixas foram
acondicionadas no Biotério de Camundongos do Departamento de Farmacologia
(ICB/USP) em ambiente com temperatura controlada (22 ± 2 ºC) e ciclo claro-escuro
(12 horas/ 12 horas). Os camundongos tiveram livre acesso à ração e água.
Os camundongos C57Bl/6 com 4 semanas de idade foram divididos em dois
grupos experimentais: controle e obeso que receberam ração padrão e hiperlipídica,
respectivamente, por 16 semanas (Tabela 1).Para avaliar a participação o SRA em
parâmetros inflamatórios, um lote de camundongos foram divididos em quatro grupos:
controle, obeso, controle tratado com losartana e obeso tratado com losartana (Tabela
2).

Tabela 1 - Grupos experimentais
GRUPOS

TRATAMENTO

N

Controle (CT)

Ração padrão por 16 semanas
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Obeso (OB)

Ração hiperlipídica por 16
semanas

37
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Tabela 2 - Grupos experimentais para avaliar a participação do sistema reninaangiotensina em parâmetros inflamatórios
GRUPOS

TRATAMENTO

N

Controle
(CT)
Obeso
(OB)
Controle/Losartana
(CT/LOS)

Ração padrão por 16 semanas

13

Ração hiperlipídica por 16 semanas

14

Ração padrão por 16 semanas e na
12ª semana de dieta passaram a ser
tratados com losartana

14

Ração hiperlipídica por 16 semanas
e na 12ª semana de dieta passaram a ser
tratados com losartana

14

Obeso/Losartana
(OB/LOS)

4.2 Indução da Obesidade
Para a indução da obesidade, foi utilizada ração hiperlipídica, cujo conteúdo
calórico é de 5,4 kcal/g (carboidrato, 25,9%; proteína, 14,9%; gordura, 59%)
(PragSoluções, Brasil), baseado no estudo de De Souza e colaboradores (2005). A
ração padrão apresentou conteúdo calórico de 3,8 kcal/g (carboidrato, 70%; proteína,
20%; gordura, 10%) (Nuvilab CR1, Nuvital Nutrientes S.A., Brasil). Camundongos
foram submetidos às dietas padrão ou hiperlipídica durante 16 semanas, a partir da
4ª semana de idade.

4.3 Tratamento com Antagonista do Receptor AT1
Camundongos C57BL/6 do grupo obeso e do grupo controle foram tratados
com antagonista do receptor AT1 de angiotensina II (losartana 10 mg/kg) (Martinez et
al., 2005) na água de beber por 4 semanas (30 dias), a partir da 12ª semana de dieta.
Nesse momento, o tratamento com antagonista de receptor AT1 de angiotensina II foi
realizado para avaliarmos a influência da angiotensina II via receptor AT1 na
inflamação do PVAT.

4.4 Caracterização do Modelo de Obesidade
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4.4.1 Ganho de massa corpórea e consumo de ração e água
Os camundongos foram pesados semanalmente e o consumo semanal médio
de ração, calorias e água foi determinado ao longo das 16 semanas de tratamento
com as dietas. A eficiência energética foi calculada a partir do ganho de massa
corpórea (g) corrigida pela energia total ingerida (kcal) ao longo das 16 semanas de
tratamento com as dietas.
A massa corpórea na 16ª semana do início da dieta foi normalizada pelo
comprimento naso-anal para determinar o índice de Lee {[massa corporal1/3
(g)/comprimento naso-anal (cm)] x 100}. Ao final das 16 semanas de dieta, a massa
dos depósitos de gorduras periepididimal e retroperitoneal e do músculo gastrocnêmio
foi determinada e normalizada pela massa corpórea.

4.4.2 Concentração sérica de lipídeos, insulinemia e glicemia
O alimento foi retirado às 06:00 horas da manhã e, após 4 horas, os
camundongos foram anestesiados com mistura de cetamina (150 mg/kg) e xilazina
(7,5 mg/kg) (i.p.) e amostra de sangue foi coletada por punção cardíaca e colocada
em tubo com EDTA. Em seguida, o soro foi obtido por centrifugação (3.000 rpm por
15 minutos) e armazenado a -80 ºC até o momento da determinação sérica de
colesterol total, HDL e triglicérides. Os lipídeos foram dosados por ensaios
colorimétricos (kits Liquiform, Labtest, Brasil). A concentração de VLDL foi obtida a
partir do cálculo: triglicérides (mg/dL)/ 5. A concentração de LDL foi obtida a partir do
cálculo: colesterol total (mg/dL) – (HDL + VLDL).
A glicose foi determinada por fitas reativas “OneTouch-Ultra” e glicosímetro
“OneTouch-Lifescan” (Johnson & Johnson, EUA) em amostra de sangue obtida por
punção submandibular de animais acordados e em restrição total de alimentos por 4
horas. Parte do soro foi também utilizado para determinar a concentração de insulina
por ELISA (SPI-Bio, França). A resistência à insulina foi avaliada pelo índice HOMAIR: {[insulinemia de jejum (µIU/mL) x glicemia de jejum (mmol/L)] / 22,5} (Mathew et
al., 1985). A função da célula -pancreática foi avaliada pelo índice HOMA-β:
{[insulinemia de jejum (µIU/mL) x 20] / [glicemia de jejum (mmol/L) – 3,5]} (Wallace et
al., 2004).
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4.4.3 Leucograma e contagem de células diferenciadas
Vinte µL de sangue das amostras obtidas no procedimento descrito no item
anterior foram utilizados para contagem de leucócitos totais, utilizando-se o aparelho
CC 530/550 (CELM). A contagem diferencial de leucócitos foi procedida por
observação ao microscópio de 100 células da série branca, em esfregaços de sangue
corados pelo método panótico rápido (Instant-Prov, Newprov).

4.5 Expressão de RNAm por Reação em Cadeia de Polimerase (PCR) em Tempo
Real
O conteúdo de RNAm para angiotensinogênio, ECA 1, ECA2, renina, receptor
AT1 (subtipo AT1a e AT1b), receptor AT2, receptor Mas e receptor CCR2 foi avaliado
pela reação em cadeia de polimerase em tempo real (PCR-RT) em PVAT do leito
mesentérico e aorta torácica de camundongos controles e obesos. O PVAT foi
dissecado de artérias obtidas de camundongos anestesiados com injeção
intraperitoneal de mistura de cetamina (150 mg/kg) e xilazina (7,5 mg/kg) e
rapidamente congeladas em nitrogênio líquido e mantidas a -80 °C até o
processamento.
O RNA total foi obtido utilizando-se o método de Trizol (Invitrogen, EUA),
seguindo as orientações do fabricante. A integridade do RNA foi observada pela
presença das bandas 18S e 28S em gel de agarose 1%. Após esse procedimento, 2
μg (para angiotensinogênio, ECA1, ECA2, renina, Mas e CCR2) e 4 g (para
receptores AT1a, AT1b e AT2) do RNA total de cada amostra foram utilizados para
obtenção da fita de cDNA pelo método da transcriptase reversa, utilizando MMLV
(Invitrogen, EUA). PCR em tempo real foi realizado em um volume final de 14 μL
contendo oligonucleotídeos específicos (Tabela 3), que foram construídos a partir de
informações retiradas do GENEBANK (http://www.ncbi.nlm.nih.gov).
As reações de PCR foram realizadas e analisadas usando-se o sistema Corbett
Research (Corbett Life Sciences, Austrália). A expressão de RNAm foi quantificada
utilizando-se o cálculo do 2∆∆Ct (PFAFFL, 2001). A normalização dos resultados foi
realizada pelo conteúdo do RNAm para a ciclofilina (controle interno padronizado). Os
resultados foram expressos em unidades arbitrárias normalizadas pela expressão de
RNAm de ciclofilina.
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Tabela 3 - Especificação dos oligonucleotídeos
Gene
Angiotensinogênio
Renina
ECA1
ECA2
AT1a
AT1b
AT2
Mas
CCR2
Ciclofilina

Sequência
S - CTTGGATAGAGAACCCGCCTC
AS - CAAAAGGGTGGGCAGCTTGT
S - GGTTTCCTCAGCCAGGACTC
AS - AAAGGCCCATGCCTAGAACC
S - CCCAAGGTGACTTTGACCCA
AS - CCTCGTGGAACTGGAACTGG
S - CTGGGACACGGAGACTTCAG
AS- TGGATGTGTCCCATCTCGTG
S - CCTCCAAGAAAGCCATCACC
AS - CCTGGGGCAGTCATCTTGAA
S - AGAGACCAGACAAGACACGC
AS - GTCTCTTTGTTGGAGGGGGT
S - TTAAGGAGTGCATGCGGGAG
AS - TGGTGGCAGCAAAACTGAAG
S - CCACGCAAGATTGAAAAGGGG
AS - TTCAGCAAAACTCGGCAAGC
S - GCCATCATAAAGGAGCCATACC
AS - TGCCCTCTTCTGGTCTTTGC
S – TATCTGCACTGCCAAGACTGAAT
AS – CTTCTTGCTGGTCTTGCCATTCC

ECA, enzima conversora de angiotensina. CCR2, receptor da proteína quimiotáxica de
monócitos-1 (MCP-1) 2. S, sense. AS, anti-sense.

4.6 Ensaio da Atividade Enzimática da Enzima Conversora de Angiotensina
(ECA)
No ensaio fluorimétrico para determinação da atividade da ECA (Santos et al.,
1985), amostras de PVAT de aorta torácica e do leito mesentérico do grupo controle
e obeso foram pulverizadas em almofariz de porcelana e pistilo, homogeneizadas em
nitrogênio e incubadas em um tampão de borato de sódio (0,4 M, pH 8,3) contendo
NaCl (0,9 M). Os extratos teciduais do PVAT de aorta torácica e leito mesentérico
foram centrifugados (3.500 rpm a 4 °C por 5 minutos) para separação da gordura e,
logo após, foram centrifugados a 1.500 rpm durante 20 minutos a 4 oC. Após a
centrifugação, o sobrenadante foi removido e utilizado para quantificação do conteúdo
proteico total, utilizando o método de Bradford.
Posteriormente, 20 µL de homogenato de PVAT de aorta torácica e leito
mesentérico foram incubados com 470 µL do substrato da ECA (substrato Hip-HisLeu) durante 30 minutos a 37 oC. A reação foi interrompida com a adição de 1,2 mL
de NaOH (0,34 M) e 100 µL de ortoftaldeído (20 mg/mL em metanol). Após 10 minutos
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em temperatura ambiente, foi adicionado 200 µL de HCl (3 N) e centrifugado a 3000
rpm durante 10 minutos a 4 oC. Em seguida, foi realizada a leitura em leitor de ELISA
(Biotek Synergy 2) utilizando os seguintes comprimentos de onda: 365 nm e 495 nm.
As leituras foram normalizadas pela concentração proteica das respectivas amostras
e expressas em nmoles de His/Leu/minuto/mg de proteína.

4.7 Western Blotting
O conteúdo proteico para os receptores AT1 e AT2 no PVAT de aorta torácica
e do leito mesentérico dos grupos controle e obeso, como também, para as citocinas
TNF-, IL-1 e MCP-1 no PVAT de aorta torácica e do leito mesentérico dos grupos
controle, obeso, controle tratado com losartana e obeso tratado com losartana, foi
avaliado pelo ensaio de Western Blotting. Amostras de PVAT de aorta torácica e do
leito mesentérico de todos os grupos foram dissecadas cuidadosamente, rapidamente
congeladas em nitrogênio líquido e mantidos a -80 °C até o processamento.
Posteriormente, os tecidos mantidos a -80 °C foram pulverizados em almofariz de
porcelana e pistilo em nitrogênio, e homogeneizados incubados por 30 minutos a 4 ºC
em 30 µL de tampão de lise específico para receptores AT1 e AT2 (Tris-HCl 50mM;
EDTA 1 mM, aprotinina 0,01 mg/mL; PMSF 2 mM; sacarose 10 %; inibidor de
proteases) ou 50 µL de tampão de lise RIPA (Triton-X-100 1%; Tris 100 mM, pH 7,4;)
contendo pirofosfato de sódio (100 mM), fluoreto de sódio (100 mM), EDTA (10 mM),
ortovanadato de sódio (10 mM), PMSF (2 mM) e aprotinina (0,01 mg/mL) para as
citocinas.
Os extratos teciduais do PVAT de aorta torácica e leito mesentérico foram
centrifugados (3.500 rpm a 4 °C por 5 minutos) para separação da gordura.
Posteriormente, os extratos teciduais do PVAT foram centrifugados (12.000 g a 4 °C
por 30 minutos) para a remoção do material insolúvel. Após a centrifugação, o
sobrenadante foi removido e utilizado para quantificação do conteúdo proteico total,
utilizando o método de BCA (ácido bicincônínico, Thermo Scientific). Para o ensaio de
Western Blotting, as amostras foram tratadas com tampão de Laemmli contendo DTT
(ditiotreitol, 200 mM) e aquecidas em banho seco a 100 °C por 5 minutos. Foi utilizado
50 µg de proteínas totais tanto para avaliação das citocinas, como também, para os
receptores AT1 e AT2, sendo estas submetidas à eletroforese em gel de poliacrilamida
(SDS-PAGE 12%).
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A transferência das proteínas separadas no gel foi feita eletricamente para uma
membrana de PVDF (GE-Armsham), por 1 hora e 30 minutos a 100 V. Após a
transferência, verificou-se a eficiência da transferência através da incubação da
membrana com ácido acético (1%) por 5 minutos, seguida de incubação com o corante
Ponceau por 20 minutos e nova incubação com ácido acético (1%) por 5 minutos.
Após lavagem com água destilada e TBS-T (Tris 10 mM, NaCl 150 mM e Tween 20
0,02%), nos ensaios experimentais para as citocinas, a membrana foi incubada com
solução bloqueadora constituída de albumina (3%) (Sigma Aldrich) por 1 hora e 30
minutos em temperatura ambiente para reduzir a ligação inespecífica dos anticorpos.
Após o bloqueio, a membrana foi incubada com anticorpo anti-TNF-α (ABCAM)
(1:500), anti-MCP-1 (Santa Cruz Biotechnology) (1:500), anti-IL-1β (ABCAM) (1:500)
por 12 horas a 4 °C. Os anticorpos secundários conjugados com peroxidase antihamster (1:2000) para TNF-α e IL-1 e anti-goat (1:2000) para MCP-1 foram
incubados por 1 hora e 30 minutos em temperatura ambiente.
Para o receptor AT1, a membrana foi incubada com leite desnatado Molico®
(3%) por 1 hora em temperatura ambiente para reduzir a ligação inespecífica dos
anticorpos. Após o bloqueio, a membrana foi incubada com anticorpo anti-AT1 (Santa
Cruz Biotechnology) (1:1000) por 12 horas a 4 °C. O anticorpo secundário conjugado
com peroxidase anti-rabbit (1:10000) foi incubado por 1 hora em temperatura
ambiente. Para o receptor AT2, a membrana não foi incubada em bloqueio, sendo
incubado diretamente com o anticorpo primário anti-AT2 (Imuny Anticorpos Nacionais)
(1:1000) por 12 horas a 4 °C. O anticorpo secundário conjugado com peroxidase antirabbit (1:7000) foi incubado por 1 hora em temperatura ambiente.
Logo após a incubação dos anticorpos secundários, as membranas foram
incubadas com a solução de quimioluminescência, como descrito no protocolo do kit
(Thermo Fisher Scientific). A emissão de luz foi detectada, visualizada e digitalizada
por fotodocumentador GelLogic (Analitica), utilizando-se o software Carestream. Essa
intensidade foi normalizada pela intensidade de bandas coradas com o corante
Ponceau conforme descrito por Romero-Calvo e colaboradores (2010).

4.8 Análise Estatística
Os resultados são mostrados como média ± erro padrão da média. A análise
estatística foi realizada pelo teste t-Student (GraphPad Prism 5) ou análise de
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variância (ANOVA) de uma via seguida do teste de Bartlett para a homogeneidade
das variâncias e teste de múltiplas comparações Tukey quando apropriado. Para a
evolução ponderal foi utilizada ANOVA duas vias seguida pelo pós-teste de
Bonferroni. O nível de significância aceito foi p < 0,05.
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5 RESULTADOS
5.1 Caracterização do Modelo de Obesidade
5.1.1 Evolução ponderal e consumo de ração, calorias e água
A Figura 2A mostra a evolução ponderal de camundongos alimentados com
ração padrão (controle) e ração hiperlipídica (obeso) ao longo de 16 semanas.
Camundongos alimentados com ração hiperlipídica passaram a apresentar maior
ganho de massa corpórea do que os camundongos alimentados com ração padrão a
partir da 4ª semana do início da dieta (Figura 2A).
Camundongos que foram alimentados com ração hiperlipídica apresentaram
menor consumo semanal médio de ração (Figura 2B), de calorias (Figura 2C) e de
água (Figura 2E) do que os camundongos alimentados com ração padrão. Contudo,
camundongos alimentados com ração hiperlipídica apresentaram maior eficiência
energética média do que os alimentados com ração padrão (Figura 2D).
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Figura 2 - Evolução ponderal (A) e consumo semanal médio de ração (B), calorias (C) e água (D) e
eficiência energética média {[ganho total de massa corpórea (g)/energia total ingerida (kcal)] *100} (D)
de camundongos alimentados com ração padrão (controle) e ração hiperlipídica (obeso) por 16
semanas. Gráfico A: cada ponto representa média ± epm; ANOVA-duas vias: * p < 0,05 versus Controle;
n = 32 para controle e n = 37 para obeso. Gráfico B, C, D e E: os valores representam a média dos
valores médios ± epm; teste t-Student: * p < 0,05 versus Controle; o número no interior das barras
representa número de lotes avaliados.

5.1.2 Índice de Lee, conteúdo de gordura e massa magra
Ao final de 16 semanas de dieta, camundongos alimentados com ração
hiperlipídica (obeso) apresentaram maior índice de Lee (Figura 3A) e massa dos
depósitos de gordura retroperitoneal (Figura 3B) e periepididimal (Figura 3C) do que
camundongos alimentados com ração padrão (controle). A massa do músculo
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gastrocnêmio foi reduzida em camundongos alimentados com ração hiperlipídica por
16 semanas em comparação aos alimentados com ração padrão (Figura 3D).
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Figura 3 - Índice de Lee {[massa corpórea1/3 (g)/comprimento naso-anal (cm)] x 100} (A) e massa dos
depósitos de gordura retroperitoneal (B) e periepididimal (C) e do músculo gastrocnêmio (D) corrigida
pela massa corpórea de camundongos alimentados com ração padrão (controle) e ração hiperlipídica
(obeso) por 16 semanas. As barras representam média ± epm. Teste t-Student: * p < 0,05 versus
controle. Número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.1.3 Glicemia e insulinemia
Camundongos obesos apresentaram maior concentração sanguínea de glicose
e insulina em relação aos camundongos controles (Figura 4A e 4B, respectivamente).
Camundongos obesos também apresentaram maiores índices HOMA – IR (Figura 4C)
e HOMA -  (Figura 4D) do que os camundongos controles, indicando maior
resistência à insulina e intolerância à glicose.
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Figura 4 - Glicemia (A), insulinemia (B), índice HOMA - IR (C) e índice HOMA - β (D) de camundongos
alimentados com ração padrão (controle) e ração hiperlipídica (obeso) por 16 semanas. As barras
representam média ± epm. Teste t-Student: * p < 0,05 versus controle. O número de animais avaliados
encontra-se no interior das barras.

5.1.4 Série lipídica
Camundongos obesos apresentaram aumento da concentração sérica de
colesterol total (Figura 5A) e colesterol HDL (Figura 5C) do que camundongos
controles. Porém, as concentrações séricas de colesterol LDL (Figura 5B), triglicérides
(Figura 5D) e colesterol VLDL (Figura 5E) não apresentaram diferenças entre os
grupos.
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Figura 5 - Concentração sérica de colesterol total (A), colesterol LDL (B), colesterol HDL (C),
triglicérides (D) e colesterol VLDL (E) de camundongos alimentados com ração padrão (controle) e
ração hiperlipídica (obeso) por 16 semanas. As barras representam média ± epm. Teste t-Student: * p
< 0,05 versus controle. O número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.1.5 Leucograma
O número de leucócitos totais circulantes foi semelhante no grupo controle e
obeso (Figura 6A). A proporção de linfócitos foi aumentada no esfregaço de
camundongos obesos em comparação aos camundongos controles (Figura 6B). Por
outro lado, a proporção de monócitos e neutrófilos foi reduzida no esfregaço de
camundongos obesos (Figura 6C e 6D).
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Figura 6 - Número de leucócitos circulantes totais (A) e proporção de linfócitos (B), monócitos (C) e
neutrófilos (D) em 100 células no esfregaço sanguíneo de camundongos alimentados com ração padrão
(controle) e ração hiperlipídica (obeso) por 16 semanas. As barras representam média ± epm. Teste tStudent: * p < 0,05 versus controle. O número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.2 Expressão de RNAm dos Componentes do Sistema Renina-Angiotensina
Para confirmar se o PVAT da aorta torácica e do leito mesentérico de
camundongos expressavam os componentes do sistema renina-angiotensina,
avaliamos a expressão do RNAm dos principais componentes desse sistema.

5.2.1 Angiotensinogênio, renina, ECA1 e ECA2
A expressão do RNAm para angiotensinogênio foi reduzida no PVAT da aorta
torácica e do leito mesentérico de camundongos obesos (Figura 7A e 7B) em relação
a expressão no PVAT decamundongos controles. A expressão do RNAm para ECA1
no PVAT de aorta torácica de camundongos obesos foi similar ao de camundongos
controles, porém, foi aumentada no PVAT do leito mesentérico de camundongos
obesos (Figura 7C e 7D). Por outro lado, a expressão do RNAm da ECA2 foi reduzida
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no PVAT da aorta torácica, mas não foi alterada no PVAT do leito mesentérico de
camundongos obesos (Figura 7E e 7F). A expressão do RNAm de renina não foi
detectada em nenhum tipo de PVAT em ambos os grupos.
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Figura 7 - Expressão do RNAm do angiotensinogênio (A e B), enzima conversora de angiotensina
(ECA) 1 (C e D) e 2 (E e F) no tecido adiposo perivascular da aorta torácica (PVAT-AT) e do leito
mesentérico (PVAT-LM) de camundongos alimentados com ração padrão (controle) e ração
hiperlipídica (obeso) por 16 semanas. As barras representam média ± epm. Os resultados foram obtidos
utilizando-se o cálculo Ct e normalizado pelo RNAm da ciclofilina. Teste t-Student: * p < 0,05 versus
controle. O número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.2.2 Receptores AT1, AT2 e Mas
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Não houve diferença na expressão do RNAm do receptor AT1a no PVAT da
aorta torácica (Figura 8A) entre os grupos controle e obeso. Em contrapartida, no
PVAT do leito mesentérico, a expressão do RNAm do receptor AT1a foi aumentada
em animais obesos (Figura 8B). A expressão do RNAm do receptor AT1b não foi
diferente entre o PVAT do leito mesentérico de camundongos obesos e camundongos
controles (Figura 8C). A expressão do RNAm desse receptor não foi detectada no
PVAT da aorta torácica de camundongos controles e obesos.
Houve maior expressão do RNAm do receptor AT2 em PVAT de aorta torácica
no grupo obeso (Figura 8D). No entanto, a expressão desse receptor no PVAT do leito
mesentérico foi reduzida no grupo obeso em relação ao grupo controle (Figura 8E).
Não foi detectada a expressão do RNAm do receptor Mas no PVAT da aorta
torácica e do leito mesentérico de camundongos controles e obesos.
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Figura 8 - Expressão do RNAm dos receptores AT1a (A e B), AT1b (C) e AT2 (D e E) no tecido adiposo
perivascular da aorta torácica (PVAT-AT) e do leito mesentérico (PVAT-LM) de camundongos
alimentados com ração padrão (controle) e ração hiperlipídica (obeso) por 16 semanas. As barras
representam média ± epm. Os resultados foram obtidos pelo cálculo Ct e normalizado pelo RNAm
da ciclofilina. Teste t-Student: * p < 0,05 versus controle. O número de animais avaliados encontra-se
no interior das barras.

5.3 Ensaio da Atividade Enzimática da Enzima Conversora de Angiotensina
(ECA)
A atividade da enzima conversora de angiotensina (ECA)foi reduzida no PVAT
da aorta torácica de camundongos obesos (Figura 9A). Em contrapartida, no PVAT
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do leito mesentérico, não houve diferença na atividade da enzima entre os dois grupos
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Figura 9 - Atividade da enzima conversora de angiotensina (ECA) no tecido adiposo perivascular da
aorta torácia (PVAT-AT) (A) e do leito mesentérico (PVAT-LM) (B) de camundongos alimentados com
ração padrão (controle) e ração hiperlipídca (obeso) por 16 semanas. As barras representam média ±
epm. Teste t-Student: * p < 0,05 versus controle. O número de animais avaliados encontra-se no interior
das barras.

5.4 Conteúdo Proteico dos Receptores para Angiotensina II
5.4.1 Conteúdo proteico do receptor AT1
Houve diminuição na expressão do conteúdo proteico do receptor AT1 no PVAT
da aorta torácica no grupo obeso (Figura 10A e 10C). Em contrapartida, o PVAT do
leito mesentérico de camundongos obesos apresentou aumento do conteúdo proteico
do receptor AT1 em relação aos camundongos controles (Figura 10B e 10D).
A

PVAT - AT

AT1R
(42 kda)

B

PVAT - LM

AT1R
(42 kda)

Ponceau

Ponceau

CT OB CT OB CT OB CT OB

CT OB CT OB CT OB CT OB

C

D

1.5

2.0

1.0

*
0.5

0.0

7
Controle

7
Obeso

AT1R/Ponceau
(unidade arbitrária)

AT1R/Ponceau
(unidade arbitrária)

55

*

1.5
1.0
0.5
0.0

8
Controle

8
Obeso

Figura 10 - Conteúdo proteico (C e D) do receptor AT1 no tecido adiposo perivascular da aorta torácica
(PVAT-AT) (A e C) e do leito mesentérico (PVAT-LM) (D e E) de camundongos alimentados com ração
padrão (controle, CT) e ração hiperlipídica (obeso, OB) por 16 semanas. As barras representam média
± epm. A densidade óptica das bandas foi normalizada pelo ponceau. Teste t-Student: * p < 0,05 versus
controle. O número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.4.2 Conteúdo proteico do receptor AT2
Não foi possível detectar a expressão proteica do receptor AT2 no PVAT da
aorta torácica dos dois grupos, pelo menos utilizando-se os anticorpos das marcas
Alomone, Imuny, Proteimax e Santa Cruz. No PVAT do leito mesentérico de
camundongos obesos, a expressão proteica do receptor AT2 foi aumentada em
relação aos camundongos controles (Figura 11A e 11B).
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Figura 11 - Conteúdo proteico do receptor AT2 no tecido adiposo perivascular do leito mesentérico
(PVAT-LM) (A e B) de camundongos alimentados com ração padrão (controle) e ração hiperlipídica
(obeso) por 16 semanas. As barras representam média ± epm. A densidade óptica das bandas foi
normalizada pelo ponceau. Teste t-Student: * p < 0,05 versus controle. O número de animais avaliados
encontra-se no interior das barras.

5.5 Expressão do RNAm do receptor da MCP-1
Com o objetivo de detectar indícios de inflamação no PVAT da aorta torácica e
do leito mesentérico, avaliamos o conteúdo de RNAm do receptor para a MCP-1. A
expressão do RNAm do receptor da MCP-1, o CCR2, no PVAT da aorta torácica de
camundongos obesos foi similar ao de camundongos controles (Figura 12A). Por outro
lado, o PVAT do leito mesentérico de camundongos obesos apresentou maior
expressão do RNAm do CCR2 do que o PVAT de camundongos controles (Figura
12B).
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Figura 12 - Expressão do RNAm do receptor CCR2 no tecido adiposo perivascular da aorta torácica
(PVAT-AT) (A) e do leito mesentérico (PVAT-LM) (B) de camundongos alimentados com ração padrão
(controle) e ração hiperlipídica (obeso) por 16 semanas. As barras representam média ± epm. Os
resultados foram obtidos pelocálculo Ct e normalizados pelo RNAm da ciclofilina. Teste t-Student: *
p < 0,05 versus controle. O número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.6 Efeito do Tratamento com Antagonista do Receptor AT1 sobre Parâmetros
da Obesidade
O tratamento com antagonista do receptor AT1 losartana (10 mg/kg) na água
de beber por 30 dias não alterou a massa corpórea final (Figura 13A), índice de Lee
(Figura 13B), a massa dos depósitos de gorduras periepididimal (Figura 13C) e
retroperitoneal (Figura 13D), a massa magra (Figura 11E) e a glicemia (Figura 13F)
de camundongos controles e obesos.
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Figura 13 - - Massa corpórea final (A), índice de Lee (B), massa relativa da gordura periepididimal (C)
e retroperitoneal (D), massa relativa do músculo gastrocnêmio (E) e glicemia (F) de camundongos
alimentados com ração padrão (controle, CT) ou ração hiperlipídica (obeso, OB) por 16 semanas e
tratados ou não com losartana (10 mg/kg, CT/L e OB/L) por 30 dias. As barras representam média ±
epm. ANOVA-uma via: * p < 0,05 versus CT; # p < 0,05 versus CT/L. O número de animais avaliados
encontra-se no interior das barras.

5.7 Efeito do Tratamento com Antagonista do Receptor AT1 sobre a Massa do
PVAT
Camundongos obesos apresentaram maior massa do PVAT da aorta torácica
(Figura 14A) e do leito mesentérico (Figura 14B) do que camundongos controles. O
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tratamento com o antagonista do receptor AT1 losartana não modificou a massa do
PVAT dos dois leitos em camundongos controles e obesos (Figura 14A e 14B).
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Figura 14 - -Massa relativa do tecido adiposo perivascular (PVAT) da aorta torácica (A) e do leito
mesentérico (B) de camundongos alimentados com ração padrão (controle, CT) ou ração hiperlipídica
(obeso, OB) por 16 semanas e tratados ou não com losartana (10 mg/kg, CT/L e OB/L) por 30 dias. As
barras representam média ± epm. ANOVA-uma via: * p < 0,05 versus CT; # p < 0,05 versus CT/L. O
número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.8 Efeito do Tratamento com Antagonista do Receptor AT1 sobre Conteúdo
Proteico de Marcadores Inflamatórios
5.8.1 Conteúdo proteico de TNF-
Não observamos diferenças entre os 4 grupos avaliados no conteúdo proteico
de TNF- no PVAT do leito mesentérico (Figura 15).
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Figura 15 - Conteúdo proteico de TNF- em tecido adiposo perivascular do leito mesentérico (A e B)
de camundongos alimentados com ração padrão (controle, CT) ou ração hiperlipídica (obeso, OB) por
16 semanas e tratados ou não com losartana (10 mg/kg, CT/L e OB/L) por 30 dias. As barras
representam média ± epm. A densidade óptica das bandas foi normalizada pelo ponceau. ANOVA-uma
via. O número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.8.2 Conteúdo proteico de IL-1
Não observamos diferenças entre os 4 grupos avaliados no conteúdo proteico
de IL-1 no PVAT do leito mesentérico (Figura 16).
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Figura 16 - Conteúdo proteico de IL-1 em tecido adiposo perivascular do leito mesentérico (A e B) de
camundongos alimentados com ração padrão (controle, CT) ou ração hiperlipídica (obeso, OB) por 16
semanas e tratados ou não com losartana (10 mg/kg, CT/L e OB/L) por 30 dias. As barras representam
média ± epm. A densidade óptica das bandas foi normalizada pelo ponceau. ANOVA-uma via. O
número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.

5.8.3 Conteúdo proteico de MCP-1
O conteúdo proteico da proteína quimiotáxica de monócitos 1 (MCP-1) no PVAT
do leito mesentérico de camundongos obesos foi aumentado em comparação aos
camundongos controles (Figura 17). O tratamento com losartana não modificou o
conteúdo proteico de MCP-1 no PVAT do leito mesentérico de camundongos controles
e obesos (Figura 17). Contudo, não houve diferença entre os camundongos controles

62

e obesos tratados com losartana, sendo que o grupo obeso tratado com losartana
ainda foi diferente do grupo controle sem tratamento (Figura 17).
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Figura 17 - Conteúdo proteico de MCP-1 em tecido adiposo perivascular do leito mesentérico de
camundongos alimentados com ração padrão (controle, CT) ou ração hiperlipídica (obeso, OB) por 16
semanas e tratados ou não com losartana (10 mg/kg, CT/L e OB/L) por 30 dias.As barras representam
média ± epm. A densidade óptica das bandas foi normalizada pelo ponceau. ANOVA-uma via: * p <
0,05 versus CT. O número de animais avaliados encontra-se no interior das barras.
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6 DISCUSSÃO
A obesidade é um dos maiores desafios para o sistema de saúde mundial
devido ao aumento do número de indivíduos obesos ano após ano. Tal fato é de
grande importância, uma vez que as estimativas demonstram que os gastos de saúde
atribuídos à obesidade crescem consistentemente e, ainda, segundo a Organização
Mundial de Saúde, os casos de obesidade e sobrepeso resultam em um maior número
de mortes do que os de baixo peso (Filkestein, 2009; WHO, 2015).
Nos últimos anos, não só modelos de obesidade induzida por dieta, como
também, os modelos genéticos são amplamente estudados (Campfield et al., 1995;
Fitzgibbons et al., 2011; Gallou-Kabani et al., 2007; Kobayasi et al., 2010; Lin et al.,
2000; Luo et al., 2015; Okada et al., 2010; de Souza et al., 2005). Modelos de
obesidade induzidos por dieta mimetizam melhor a obesidade em humanos do que os
modelos geneticamente modificados e podem ser a melhor escolha para os estudos
com perspectivas de terapias futuras (Lutz, Woods, 2012).
O modelo induzido por dieta rica em gordura tornou-se uma das principais
ferramentas para entender a correlação entre as dietas ocidentais e o consumo de
alto teor lipídico com o desenvolvimento da obesidade. Esse modelo mimetiza a
grande disponibilidade de alimentos com alto teor lipídico na sociedade moderna nas
últimas duas décadas (Wang, Liao, 2012).
O primeiro passo em nosso estudo foi a caracterização do modelo de
obesidade, do qual foi observado aumento na massa corpórea a partir da 4ª semana
de dieta evoluindo até a 16ª semana em animais que receberam ração hiperlípidica.
Nosso protocolo foi efetivo em induzir a obesidade, visto que estes animais
apresentaram os parâmetros que caracterizam o estado de obesidade: aumento do
índice de Lee e da massa relativa das gorduras periepididimal e retroperitoneal.
Nossos resultados de caracterização da obesidade induzida por dieta hiperlipídica em
camundongos C57Bl/6 corroboram com os dados do mesmo modelo de obesidade e
tempo de indução de dieta de outros estudos (Soares, 2014; de Souza et al., 2005).
A indução do nosso modelo de obesidade inicia-se na 4ª semana de vida dos
animais, sendo estes considerados jovens, estendendo até a 20ª semana de vida, o
que é equivalente à fase adulta do animal. O tempo de dieta em nosso estudo é de 16
semanas (Fitzgibbons et al., 2011; Soares, 2014) e, segundo o que consta na
literatura, 15 semanas de dieta hiperlipídica em camundongos corresponde há
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aproximadamente 8 a 10 anos em que um humano é acometido pela obesidade
(Bhattacharya et al., 2008).
O consumo de ração hiperlipídica foi menor, o que indica que os camundongos
obesos não são hiperfágicos, sendo assim, diferente dos modelos de obesidade ob/ob
e db/db que apresentam hiperfagia (Campfield et al., 1995; Lutz, Woods, 2012).
Embora o teor calórico ingerido no grupo obeso tenha sido menor em relação ao grupo
que recebeu ração padrão, a eficiência energética da dieta hiperlipídica é maior do
que a da dieta padrão, o que pode ser comprovado com o aumento da massa relativa
dos depósitos de gorduras viscerais, periepididimal e retroperitoneal. No estudo de Lin
e colaboradores (2000), é observado aumento gradual na captação energética de
camundongos C57BL/6 que receberam ração hiperlipídica, principalmente a partir da
15ª semana, progredindo consistentemente até a 19ª semana de dieta (Lin et al.,
2000).
Nosso modelo experimental apresentou alteração da homeostasia da glicose.
Camundongos que receberam ração hiperlipídica apresentaram aumento da glicemia.
Embora esses animais fossem hiperinsulinêmicos, nosso modelo de obesidade
apresentou

resistência

à

insulina

(avaliada

pelo

índice

HOMA-IR)

e

hiperfuncionalidade das células β pancreáticas (avaliada pelo índice HOMA-β),
indicando que a hiperglicemia apresentada é decorrente da resistência à insulina
(Soares, 2014).
Trabalhos anteriores demonstraram que camundongos C57Bl/6 que receberam
ração hiperlídica por 20 semanas apresentaram aumento nos níveis glicêmicos e
insulinêmicos (Sato et al., 2010). Ainda, van der Heijden e colaboradores (2015)
observaram que camundongos submetidos à dieta hiperlipídica por 24 e 40 semanas,
além de apresentarem um progressivo fenótipo de obesidade, exibiram aumento nos
níveis de insulina e resistência à insulina (HOMA-IR). Porém, com o prolongamento
da dieta hiperlipídica, na 52ª semana de dieta, esses animais demonstraram melhora
da sensibilidade à insulina (van der Heijden et al., 2015).
Quando avaliado a série lipídica, foi observado aumento da concentração
sérica do colesterol total e colesterol-HDL em camundongos obesos, sem diferenças
nas demais frações lipídicas. Estudos anteriores demonstraram aumento do colesterol
total (Sato et al., 2010), o que pode estar relacionado com o aumento da fração HDL
do colesterol em diversas linhagens de camundongos submetidos à dieta hiperlipídica
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(Paigen, 1995).De fato, camundongos da linhagem C57BL/6 submetidos à dieta
hiperlipídca apresentaram a fração HDL do colesterol aumentada, o que pode conferir
nesse modelo animal uma proteção à formação da placa aterosclerótica (GallouKabani et al., 2007; Trauppe et al., 2002); o que difere do modelo de camundongos
C57BL/6 deficientes da apoliproteína E submetidos à dieta rica em gordura, onde a
falta da apoliproteína E confere a esses animais susceptibilidade ao desenvolvimento
da aterosclerose (Breslow, 1996).
Não apenas o aumento do tecido adiposo, como também, as localizações dos
depósitos de gordura devem ser consideradas. Como descrito anteriormente, o tecido
adiposo branco é um tecido dinâmico envolvido em uma variedade de processos
metabólicos e fisiológicos e difere funcionalmente do tecido adiposo marrom (Fonseca
et al. 2006). Sabe-se que a obesidade é caracterizada pela expansão do tecido
adiposo, do qual é distribuído no corpo em diferentes compartimentos que
amplamente se aglomeram em duas regiões: central (tecido adiposo visceral) e
periférica (tecido adiposo subcutâneo) (Spoto et al., 2014).
Além dos clássicos depósitos de gordura já estudados, uma maior atenção tem
sido dada à gordura perivascular. Esse depósito era considerado apenas como um
tecido estrutural, porém, atualmente, sabe-se que o PVAT possui diferentes
características e funções em comparação aos outros compartimentos de gordura.
Além de circundar os vasos sanguíneos, possui ação parácrina modulando a
reatividade, a estrutura e a inflamação vascular (Rajsheker et al., 2010).
Police e colaboradores descreveram que os adipócitos do PVAT ao redor da
aorta torácica de camundongos exibiam características morfológicas de adipócitos
marrons, enquanto adipócitos ao redor da aorta abdominal são predominantemente
adipócitos brancos uniloculares (Police et al., 2009). Ainda, segundo Gálvez-Prietro e
colaboradores, o PVAT que circunda artérias mesentéricas e a aorta torácica é
considerado tecido adiposo branco e marrom, respectivamente (Gálvez-Prieto et al.,
2008).
O tecido adiposo expressa componentes do sistema renina-angiotensina,
sendo estes, muito ativados em humanos e modelos experimentais de obesidade
(Giacchetti et al., 2002; Littlejohn, Grobe, 2015). Porém, a maioria dos estudos focam
na investigação do sistema renina-angiotensina no tecido adiposo subcutâneo e
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visceral e, assim, pouca atenção foi dada à gordura perivascular nos estudos do
sistema renina-angiotensina local (Boustany et al. 2004; Cassis et al., 2008).
Em ratos Wistar sem obesidade, quase todos os componentes do sistema
renina-angiotensina são expressos no PVAT e essa expressão varia dependendo do
leito vascular (Gálvez-Prieto et al., 2008). Assim, inicialmente, avaliamos se dois tipos
diferentes de PVAT, da aorta torácica e do leito mesentérico, de camundongos
também expressavam os componentes do sistema renina-angiotensina e, para tanto,
avaliamos a expressão do RNAm desses componentes. Além disso, avaliamos o
efeito da obesidade sobre a expressão dos componentes do sistema reninaangiotensina.
Em nosso trabalho, o RNAm do angiotensinogênio, ECA1, ECA2, AT1a e AT2
foram expressos tanto no PVAT da aorta torácica quanto no PVAT do leito
mesentérico de camundongos C57Bl/6 controles e obesos. Contudo, a expressão do
RNAm do receptor AT1b foi expresso apenas no PVAT do leito mesentérico,
independentemente da presença da obesidade. Além disso, não detectamos a
expressão do RNAm da renina e do receptor Mas em nenhum dos dois tipos de PVAT
avaliados tanto de camundongos controles quanto de camundongos obesos.
Semelhantemente ao encontrado em nosso estudo, em ratos Wistar sem obesidade,
a renina também não foi detectada no PVAT da aorta torácica e da artéria
mesentérica. Contudo, o receptor AT1b é expresso tanto no PVAT da aorta torácica
quanto no da artéria mesentérica desses ratos (Gálvez-Pietro et al., 2008). Portanto,
nossos resultados mostram que, em relação ao sistema renina-angiotensina, existe
pouca diferença entre os PVATs de camundongos e ratos.
Em relação aos efeitos da obesidade, inicialmente, avaliamos a expressão do
angiotensinogênio que é o precursor dos peptídeos do sistema renina-angiotensina,
sendo produzido pelo fígado e outros tecidos, tal como o tecido adiposo. No presente
estudo, a expressão diminuída de angiotensinogênio no PVAT marrom e branco de
camundongos obesos induzidos por dieta hiperlipídica, poderia resultar em uma
menor conversão do seu produto final, a angiotensina II.
Estudos

anteriores

demonstraram

que

a

expressão

diminuída

de

angiotensinogênio pode estar relacionada com o estresse oxidativo e inflamação.
Okada e colaboradores sugerem que a regulação de angiotensinogênio no tecido
adiposo subcutâneo e visceral pode ser distinta de outros tecidos em resposta ao
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estresse oxidativo. Nesse estudo, a expressão de angiotensinogênio em tecido
adiposo subcutâneo e visceral de camundongos e humanos obesos foi diminuída, em
paralelo, houve maior produção de espécies reativas de oxigênio (EROs) e aumento
na expressão e concentração de MCP-1 e IL-6 em adipócitos hipertrofiados (Okada et
al., 2010). Quando os adipócitos hipertrofiados foram tratados com N-acetilcisteína,
um antioxodante, houve redução na geração de EROs e na expressão de MCP-1, com
aumento na expressão de angiotensinogênio tanto em adipócitos hipertrofiados como
também em tecido adiposo epididimal de camundongos obesos. Dessa maneira, o
estresse oxidativo reduziu a expressão de angiotensinogênio no tecido adiposo em
camundongos e humanos obesos e, ainda, o angiotensinogênio foi negativamente
regulado pela inflamação no tecido adiposo, indicando mecanismos de contra
regulação (Okada et al., 2010).
Em nosso estudo, embora a expressão do precursor angiotensinogênio
estivesse diminuída no PVAT do leito mesentérico no grupo obeso, a expressão da
ECA1, enzima que converte angiotensina I em angiotensina II, estava aumentada. No
PVAT de aorta torácica, mesmo com a expressão de angiotensinogênio diminuída em
animais obesos, não houve maior expressão da ECA1. Em contrapartida, no PVAT da
aorta torácica de animais obesos, a expressão de ECA2, enzima que converte
angiotensina II em angiotensina 1-7, estava diminuída o que pode resultar em uma
menor formação da via cujas ações se contrapõem às ações da angiotensina II.
Devido às diferenças na expressão do RNAm da ECA1 nos diferentes
depósitos de gordura perivasculares, foi avaliada a atividade desta enzima. No PVAT
da aorta torácica, a atividade enzimática da ECA1 foi diminuída em animais obesos.
Entretanto, não foi observado diferenças na atividade enzimática da ECA1 no PVAT
do leito mesentérico entre os grupos controle e obeso. Nesse sentido, os resultados
podem indicar que, com a menor expressão do precursor angiotensinogênio, a
formação de seu produto final, nesse caso, a angiotensina II, estaria diminuída no
PVAT da aorta torácica. Diante dos resultados apresentados, podemos concluir que a
obesidade modula de maneira diferente a formação de angiotensina II nos diferentes
tipos de PVAT em camundongos.
Considerando que a angiotensina II pode exercer suas ações pela ativação de
seus dois receptores, o receptor AT1, tanto o subtipo AT1a quanto o AT1b, e o
receptor AT2, avaliamos o efeito da obesidade sobre a expressão dos receptores de
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angiotensina II nos depósitos de gordura perivascular. A expressão de RNAm do
receptor AT1a foi aumentada no PVAT do leito mesentérico de camundongos obesos,
mas não foi alterada no PVAT da aorta torácica; enquanto que a expressão de RNAm
do receptor AT1b não apresentou diferenças no PVAT do leito mesentérico e não foi
detectada no PVAT da aorta torácica dos dois grupos. Embora o anticorpo utilizado
no presente estudo não distingua os subtipos AT1a e AT1b, o conteúdo proteico do
receptor AT1 foi aumentado no PVAT do leito mesentérico e diminuído no PVAT da
aorta torácica do grupo obeso.
Antigamente, acreditava-se que apenas o receptor AT1a possuía papel
importante nas funções renais e cardiovasculares, porém, hoje em dia acredita-se que
o receptor AT1b na ausência do receptor AT1a. Em artéria femoral e aorta abdominal
de camundongos machos e fêmeas knockout para AT1a, as respostas contráteis da
angiotensina II não foram perdidas (Zhou et al., 2003), sendo observado também na
artéria mesentérica (Zhou et al., 2005), e quando utilizado um antagonista de receptor
AT1 (losartana), essas respostas foram bloqueadas pelo fármaco, sugerindo que o
subtipo AT1b pode ser um mediador das respostas da angiotensina II na ausência do
subtipo AT1a (Zhou et al., 2003).
Contudo, as ações pró-inflamatórias da angiotensina II na gordura branca
parecem ser mediadas exclusivamente pelo receptor AT1a. Kouyama e colaboradores
(2005) observaram diminuição na expressão de leptina, MCP-1, IL-6 e PAI-1 no tecido
adiposo branco de camundongos knockouts para receptor AT1a tratados com dieta
hiperlipídica, sugerindo que as consequências metabólicas e inflamatórias da
obesidade são mediadas via receptor AT1a (Kouyama et al., 2005).
Após a avaliação da expressão do receptor AT1, verificamos a expressão de
RNAm para o receptor AT2. No PVAT de aorta torácica houve aumento da expressão
do receptor AT2 no grupo obeso e, em contrapartida, no PVAT do leito mesentérico
foi apresentado menor expressão do receptor AT2. Interessantemente, quando esses
resultados foram confirmados pela avaliação do conteúdo proteico do receptor AT2,
foi observado aumento da expressão do receptor AT2 no PVAT do leito mesentérico
em camundongos obesos, enquanto que no PVAT da aorta torácica não foi detectada
a expressão proteica desse receptor.
As ações mediadas pelo receptor AT1 se contrapõem às ações mediadas pelo
receptor AT2 em condições fisiológicas. As ações da angiotensina II via receptor AT1
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ativa inúmeras vias de sinalização, dentre as quais estão a ativação de MAP quinases,
ou seja, uma família de serinas/treoninas quinases que são classicamente associadas
com a contração das células do músculo liso vascular (vasoconstrição), migração e
adesão celular, deposição de colágeno, inflamação, crescimento e diferenciação
celular. As principais MAP quinases envolvidas nesses processos estão a ERK1/2,
p38 e JNK (Touyz et al., 2004; Zhao et al., 2005). Por outro lado, as ações da
angiotensina II via receptor AT2 ainda não são completamente entendidas. Contudo,
sabe-se que as ações da angiotensina II via receptor AT2 ativa compostos como
bradicinina, óxido nítrico e 3,5- monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) que
medeiam a vasodilatação, contraregulando as ações do receptor AT1 (Batenburg et
al., 2004; Carey et al., 2005).
Em condições patológicas tal como hipertensão, injúria vascular e inflamação,
há uma alta regulação do receptor AT2 (Akashita,1999; Lee et al., 2008). Hagihara e
colaboradores, observaram que em ratos obesos induzidos por glutamato
monosódico, houve um aumento na expressão do receptor AT2 em artérias
mesentéricas, sem diferenças na expressão do receptor AT1. As concentrações dos
peptídeos angiotensina I e II foram aumentadas em ratos obesos e a resposta contrátil
à angiotensina II foi reduzida nesses animais, sendo observada ativação da via
ERK1/2-eNOS pelo receptor AT2 no endotélio, indicando um mecanismo de
compensação, o que contribui para contrarregular a contração e diminuir a resposta à
angiotensina II em ratos obesos (Hagihara et al., 2014). Em nosso modelo de
obesidade, além do aumento da expressão do receptor AT1 no PVAT brancodo do
leito mesentérico, houve também aumento na expressão do receptor AT2, o que pode
indicar um mecanismo compensatório para contrarregular o aumento da síntese de
angiotensina local e sistêmico.
No presente estudo, observamos que a massa relativa do PVAT da aorta
torácica de animais obesos e do leito mesentérico foram aumentadas e que o
antagonista do receptor AT1 (losartana, 10 mg/kg) não reverteu esse parâmetro. É
descrito na literatura que a angiotensina II pode modular os processos de
diferenciação e proliferação celular, metabolismo lipídico e adipogênese. Contudo,
estudos direcionados na influência da angiotensina II via receptor AT1 ou AT2 no
tecido adiposo são controversos (Matsushita et al., 2006; Sarzani et al., 2008; Sharma
et al., 2002). Assim sendo, estudos futuros serão necessários acerca dos efeitos da
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angiotensina II e da participação dos receptores AT1 e AT2 na biologia da gordura
perivascular.
A angiotensina II além de promover efeitos sobre o metabolismo lipídico, o
crescimento e diferenciação de adipócitos, pode contribuir para o estado próinflamatório na obesidade. Tsuchiya e colaboradores (2006) demonstraram que a
angiotensina II induz a expressão proteica e de RNAm para MCP-1 (proteína
quimiotáxica de monócitos) em cultura primária de pré-adipócitos de tecido adiposo
epididimal de ratos e que esse aumento foi mediado pelas vias do NF-kB e receptor
AT1, sugerindo que a expressão de MCP-1 induzida por angiotensina II no tecido
adiposo pode estar envolvida na inflamação local e no acúmulo de macrófagos nesse
tecido (Tsuchiya et al., 2006).
Na obesidade há o acúmulo de macrófagos no tecido adiposo que participam
das vias inflamatórias que estão ativas no tecido adiposo de indivíduos obesos.
Adipócitos também produzem CSF-1, o regulador primário da sobrevivência e
diferenciação de macrófagos (Weisberg et al., 2003). Consequentemente, com o
aumento da adiposidade, o tecido adiposo pode liberar sinais como a MCP-1,
causando aumento do influxo de monócitos e criar um microambiente ideal para esses
monócitos sobreviverem e se diferenciarem a macrófagos maduros no tecido adiposo
(Weisberg et al., 2003).
Levando em consideração que a angiotensina II pode promover um estado próinflamatório

no

tecido

adiposo

por

induzir

a

expressão

de

MCP-1

e,

consequentemente, levar à infiltração de monócitos/macrófagos no tecido, fomos
avaliar a expressão do receptor de MCP-1 (CCR2) no PVAT de aorta torácica e do
leito mesentérico de camundongos submetidos à dieta hiperlipídica. Observamos um
aumento na expressão do receptor CCR2 no PVAT branco de camundongos obesos,
mas no PVAT marrom essa expressão não estava alterada. Dessa maneira, fomos
avaliar o conteúdo proteico de MCP-1 e foi observamos maior expressão proteica de
MCP-1 no PVAT do leito mesentérico de camundongos obesos.
Como já descrito, Police e colaboradores observaram que no PVAT branco há
uma maior expressão de MCP-1 e seu receptor CCR2 e, ainda, uma maior migração
de macrófagos para esse tecido do que em PVAT da aorta torácica. (Police et al.,
2009). Além disso, em nosso trabalho, foi observado uma diminuição de monócitos
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circulantes nos camundongos obesos, o que pode ser indicativo de maior demanda
de monócitos.
Para avaliarmos a influência da angiotensina II via receptor AT1 sobre os
marcadores inflamatórios no PVAT de camundongos alimentados com ração
hiperlipídica por 16 semanas, tratamos esses camundongos com o antagonista de
receptor AT1 losartana (10 mg/kg) na água de beber por 30 dias, a partir da 12ª
semana de dieta. Após tratamento com losartana, não foi observado quaisquer
mudanças nos parâmetros que caracterizam a obesidade e nem a diminuição da
glicemia. Além disso, não observamos mudança na massa do PVAT, branco ou
marrom, e nos marcadores inflamatórios no PVAT branco.
Nossos resultados indicam que o sistema renina-angiotensina não está
envolvido no desenvolvimento dos parâmetros que caracterizam a obesidade e no
estado pró-inflamatório. Contudo, a ausência de efeito do tratamento com antagonista
do receptor AT1 losartana sobre o fenótipo e os parâmetros da obesidade e os
marcadores inflamatórios, provavelmente se deve ao tempo de tratamento com o
fármaco, uma vez que estudos que adotaram tempo maior de tratamento mostram
resultados diferentes, pelo menos, no tecido adiposo visceral.
Muñoz e colaboradores, com o intuito de avaliarem a contribuição da
angiotensina II na patogênese da resistência à insulina e hipertensão na obesidade,
utilizaram ratos obesos Zucker (fa/fa) que foram tratados com um antagonista do
receptor AT1 de angiotensina II (irbesartana 50 mg/kg) por 6 meses. O modelo animal
de obesidade Zucker, além de apresentar obesidade, apresenta síndrome metabólica
(hiperglicemia, hipertrigliceridemia, hiperinsulinemia, hipercolesterolemia e aumento
da pressão arterial sistólica - SBP) com aumento da concentração de angiotensina II
no tecido adiposo. Os autores desse estudo puderam observar uma reduzida SBP e
melhora na concentração plasmática de insulina e lipídios, bem como diminuição no
tamanho dos adipócitos, reduzida infiltração de macrófagos, redução do conteúdo de
MCP-1 e TNF-α e aumento na expressão de adiponectina no tecido adiposo epididimal
de animais obesos Zucker tratados com irbesartana por 6 meses (Muñoz et al., 2009).
Outros grupos avaliaram a hipótese que o antagonista de receptor AT1 de
angiotensina II reduz as consequências metabólicas e inflamatórias em camundongos
induzidos por dieta hiperlipídica. Camundongos C57Bl/6J foram tratados com
valsartana 10 mg/kg/dia e tratados com dieta padrão e dieta ocidental (alto teor
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lipídico) por 12 semanas. Após tratamento com o fármaco, em animais obesos, foi
observado que houve melhora na tolerância à glicose e na sensibilidade à insulina
bem como redução da concentração sérica de citocinas inflamatórias (MCP-1 e IFNγ)
e também diminuição na expressão de MCP-1 e menor infiltração de macrófagos no
tecido adiposo epididimal. Esse estudo sugere que o antagonista de receptor AT1 de
angiotensina II pode ser um tratamento efetivo na estratégia terapêutica nas doenças
relacionadas com a obesidade (Cole et al., 2010).
O tempo de tratamento com losartana escolhido no presente estudo foi distinto
dos estudos descritos acima para evitarmos os efeitos pressóricos e metabólicos do
bloqueio do sistema renina-angiotensina, que poderiam interferir nos efeitos sobre os
marcadores inflamatórios. Assim, outros estudos deverão ser conduzidos para avaliar
a participação do sistema renina-angiotensina na inflamação do PVAT de
camundongos obesos.
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7 CONCLUSÃO
Os resultados obtidos até o momento nos permitem concluir que a obesidade
induzida por 16 semanas de dieta hiperlipídica modula o sistema renina-angiotensina
no PVAT branco e marrom de maneira diferente.
Embora o papel do sistema renina-angiotensina no PVAT ainda não esteja
estabelecido, a expressão aumentda dos receptores AT1 e AT2 de angiotensina II no
PVAT do leito mesentérico indica um mecanismo de compensação para contrarregular
os efeitos da angiotensina II. Porém, no PVAT marrom, onde a atividade da ECA1
está reduzida, os mecanismos contrarregulatórios do sistema renina-angiotensina
parecem não ser ativados.
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