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RESUMO 
Coêlho MS. Obesidade e resistência à insulina induzida pela restrição crônica no 
consumo de sal em ratos Wistar: efeitos sobre o balanço energético, sistema 
renina-angiotensina (SRA) e sinalização da insulina. [Tese de Doutorado]. São 
Paulo: Instituto de Ciências Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2005. 
 
A restrição de sal na dieta está associada com resistência à ação da insulina e 
obesidade. O mecanismo molecular pelo qual a dieta hipossódica (HO) pode 
induzir resistência à insulina e obesidade não está totalmente compreendido. O 
objetivo do presente estudo foi avaliar a influência da ingestão crônica de sal 
sobre o peso corporal (PC), sinalização da insulina no fígado, músculo e tecido 
adiposo branco (TAB) e sua associação com adiposidade e resistência à insulina. 
Com esta finalidade, ratos Wistar foram alimentados com dieta HO, 
normossódica (NR) ou hipersódica (HR) desde o desmame. O PC foi avaliado 
desde o desmame. Ao completarem 12 semanas de vida, foram avaliados pressão 
arterial, balanço energético, consumo de ração, glicemia, angiotensina II 
(ANGIO II) plasmática e perfil hormonal. A atividade motora espontânea foi 
estudada em ratos com 8 e 12 semanas. A sensibilidade à insulina foi analisada 
pelo índice de HOMA. A expressão da proteína desacopladora mitocondrial 1 
(UPC-1) foi quantificada no tecido adiposo marrom (TAM) e o conteúdo de 
ANGIO II no TAM, TAB e hipotálamo. As etapas iniciais da sinalização da 
insulina foram avaliadas por imunoprecipitação e immunoblotting das proteínas 
envolvidas como o receptor da insulina (IR), substrato 1 e 2 do IR (IRS-1 e IRS-
2), enzima fosfatidilinositol 3 – quinase (PI-3q), proteína quinase B (Akt/PKB), 
ativação da proteína c-jun NH2-terminal quinase (JNK) e fosforilação em 
serina 307 do IRS-1. O PC no desmame foi semelhante entre os grupos de 
dieta. No entanto, na idade adulta os ratos em dieta HO apresentaram maior PC, 
adiposidade visceral, glicemia e insulinemia de jejum, concentração de ANGIO 
II plasmática e aumento do conteúdo de ANGIO II no TAM. Por outro lado, 
nestes mesmos animais a dieta HO diminuiu o consumo de ração, o gasto 
energético, a expressão da proteína UCP-1, adiponectina plasmática e o 
conteúdo de ANGIO II no TAB. A atividade motora não foi diferente entre os 
grupos estudados. A dieta HO diminuiu a via IR/PI-3q/Akt/Foxo1 de sinalização 
da insulina no fígado e músculo. Por outro lado, parte desta via (IRS-
2/Akt/Foxo1) mostrou-se aumentada no TAB. No fígado e músculo houve um 
aumento da fosforilação da proteína JNK associada com maior fosforilação do 
IRS-1ser307 no grupo HO. Em conclusão, a restrição ou sobrecarga crônica de sal 
altera a evolução ponderal associada com modificações no balanço energético e 
no perfil hormonal na idade adulta. A resistência à insulina induzida pela dieta 
HO é tecido-específico e foi acompanhada por uma ativação da proteína JNK e 
um aumento da fosforilação dos resíduos de serina 307 do IRS-1. 
Palavras-chave: Sal, obesidade, balanço energético, SRA, resistência à insulina, 
leptina, adiponectina, sinalização da insulina. 

 



 

ABSTRACT  
 
 
 

Coêlho MS. Obesity and insulin resistance due to chronic low salt intake in 
Wistar rats: effects on energy balance, renin angiotensin system (RAS) and 
insulin signaling. [Tese de Doutorado]. São Paulo: Instituto de Ciências 
Biomédicas da Universidade de São Paulo, 2005. 
 
Restriction of sodium chloride intake has been associated with insulin 
resistance (INS-R) and obesity. The molecular mechanisms by which the low 
salt diet (LSD) can induce INS-R and obesity have not yet been established. 
The aim of the present study was to evaluate the influences of salt intake on 
body weight (BW) and on insulin signaling in liver, muscle and white adipose 
tissue (WAT). Wistar rats were fed a LSD, normal (NSD), or high (HSD) salt 
diet since weaning. At 12 weeks of age, BW, blood pressure (BP), energy 
balance, food intake, plasma glucose and angiotesin II (ANGIO II), and 
hormonal profile were evaluated. Afterward, motor activity, HOMA index, 
uncoupling protein 1 expression (UCP-1) and tissue adipose ANGIO II content 
was determined. The early steps of insulin signaling (IR: insulin receptor, IRS-1 
and IRS-2: IR substrate 1 and 2, PI-3K: phosphatidylinositol 3-kinase), Akt 
(protein kinase B) phosphorylation, JNK (c-jun NH2-terminal kinase) activation 
and IRS-1ser307 (serine 307 of IRS-1) phosphorylation were evaluated by 
immunoprecipitation and immunoblotting. LSD increased BW, visceral adiposity, 
blood glucose, insulin, leptin, plasma ANGIO II and its content in BAT. 
Otherwise, LSD decreased food intake, energy expenditure, UCP-1 expression, 
adiponectin and ANGIO II content in WAT. Motor activity was not influenced 
by the dietary salt content. In LSD, a decreasing in IR/PI-3K/Akt/Foxo1 was 
observed in liver and muscle and an increase in this pathway was showed in 
adipose tissue. JNK activity and IRS-1ser307 phosphorylation were higher in liver 
and muscle. In conclusion, LSD induced obesity and insulin resistance due to 
changes in energy expenditure, SRA and insulin signaling. The INS-R is tissue-
specific and is accompanied by JNK activation and IRS-1ser307 phosphorylation. 
 
Key-words: Salt, Obesity, Energy Balance, RAS, Insulin resistance, Leptin, 
Adiponectin, Insulin Signaling. 
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1. INTRODUÇÃO 

Estudos em animais de experimentação (Dahl et al., 1962, Denton et al., 

1995, da Costa Lima et al., 1997), em grupos de seres humanos (McGregor et al., 

1989, Cutler et al., 1991, Law et al., 1991, Mascioli et al., 1991) e epidemiológicos 

(Meneely et al., 1958, Denton et al., 1997) mostraram que o cloreto de sódio 

exerce um papel importante na regulação da pressão arterial. Em função deste 

conhecimento, a restrição de sal na dieta é recomendada como um dos 

tratamentos não medicamentosos para a hipertensão arterial (WHL, 1993, JNC 

VII 2003). No entanto, alguns trabalhos (Iwaoka et al., 1988, Ruppert et al., 

1991, Fliser 1995) demonstraram efeitos colaterais desta restrição, relatando 

alterações no metabolismo de glicose (hiperinsulinemia e resistência à insulina). 

Em estudos anteriores deste laboratório verificou-se em ratos Wistar 

alimentados com dieta hipossódica alterações no metabolismo de glicose e no 

peso corpóreo, diminuição do número de receptores de insulina, menor captação 

de glicose e ausência de diferenças na sensibilidade à insulina em adipócitos 

isolados (da Costa Lima et al., 1997). Em estudos subseqüentes, a sensibilidade à 

insulina foi avaliada, in vivo, pelo método do "clamp" euglicêmico 

hiperinsulinêmico e os resultados mostraram menor sensibilidade à insulina, 

aumento da massa adiposa, maior atividade da renina plasmática (Prada et al., 

2000) e alterações no metabolismo de lipídios (Catanozi et al., 2001). No 

entanto, estes estudos não avaliaram o mecanismo pelo qual a restrição de sal na 

dieta aumenta o peso corporal e induz resistência à insulina. 

Uma revisão sistemática da literatura referente à restrição de sal na 

dieta e pressão arterial, realizada por John Swales (2000) sugere que em 

termos populacionais não existem dados suficientes na literatura para 

recomendação da diminuição do consumo de sal na dieta como tratamento 

totalmente benéfico à saúde de pacientes hipertensos. No entanto, Norman 

Kaplan (2000) analisando dados da literatura, incluindo trabalhos 

epidemiológicos, observacionais e intervencionistas, concluiu que a redução do 
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consumo de sal na dieta apresenta mais efeitos positivos do que negativos para 

saúde. 

Apesar de não haver mais dúvidas que o aumento da pressão arterial está 

associado com maior risco de complicações cardiovasculares, renais e 

mortalidade, não existem dados conclusivos, em termos populacionais, que a 

restrição de sal na dieta diminui estes riscos. 

Inúmeros estudos relataram uma associação entre hipertensão arterial, 

resistência à insulina, diabetes mellitus do tipo 2 e obesidade (Ferrannini et al., 

1987, Reaven 1988, Ferrannini et al., 1991, Ravussin et al., 1992, Hsueh et al., 

1994, Freidman 2000, Sharma et al., 2005). Entretanto, as complicações e o 

grau de associação entre estas doenças, ainda hoje são motivos de estudos e 

controvérsias, onde variáveis (idade, sexo, raça, hábito alimentar, quantidade de 

massa adiposa, peso corporal e atividade física) podem modular a intensidade 

destas interações (Kuczmarski et al., 1994), sendo um fator prognóstico para 

diminuição da longevidade (Chan et al., 1994, Colditz et al., 1995, Stevens et al., 

1998). 

A obesidade é um fator de risco que aumenta a prevalência de doenças 

crônicas e mortalidade tanto em homens quanto em mulheres (Ohlson et al., 

1985, Stamler et al., 1989, Schapira et al., 1994, Chan et al., 1994, Monson et 

al., 1995, Colditz et al., 1995, Lissener et al., 1995). 

Um estudo epidemiológico realizado em Estocolmo, analisando fichas 

hospitalares de 504 crianças e acompanhadas por 40 anos, mostrou que a 

mortalidade por doenças cardiovasculares, diabetes mellitus, hipertensão 

arterial e certos tipos de câncer foi maior nos indivíduos obesos (DiPietro et al., 

1994). Outros estudos verificaram que o risco relativo de mortalidade por todas 

as causas associadas com obesidade foi maior nos indivíduos entre 30 e 40 anos 

(Stevens et al., 1998) e o aumento da adiposidade visceral foi relacionado com 

complicações metabólicas (Kisssebah et al., 1982). 
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Os fatores que influenciam o desenvolvimento da obesidade podem ser 

genéticos e ambientais. Os mecanismos genéticos quando presentes podem ser 

inibidos por fatores ambientais (Bouchard, 1991). 

A influência da dieta é um dos fatores ambientais mais estudados na 

gênese da obesidade (Golay et al., 1997, Kopelman 2000). Num trabalho de 

tendência secular, após análise de dados históricos de peso corporal de homens 

convocados para as forças armadas entre 1935 e 1977, os autores verificaram 

um aumento da prevalência da obesidade precedido por aumento do consumo de 

dieta rica em gordura neste período na Dinamarca (Sonne-Holm et al., 1977). 

Estudos epidemiológicos retrospectivos foram realizados na tentativa de 

correlacionar a influência dos hábitos alimentares e da prevalência da 

obesidade. De 13 estudos revisados por Lissner et al. (1995), 11 mostraram 

correlação positiva entre porcentagem de dieta rica em gordura e obesidade. No 

entanto, estes estudos podem somente estabelecer a associação estatística 

entre as duas variáveis, eles não necessariamente indicam uma relação de causa 

e efeito. Neste contexto, Puedel et al. (1995) analisando informações de 

200.000 participantes do sexo masculino e feminino do “Nationwide Preventive 

Health Programme” na Alemanha relataram que em indivíduos obesos ocorre um 

pequeno, mas sistemático, aumento no índice da massa corporal (IMC) associado 

com o tipo de dieta ingerido. Por outro lado, o estudo “WHO-MONICA” 

realizado em 18 países da Europa, não evidenciou em homens nenhuma relação da 

dieta com o aumento do IMC (WHO 2000). Além da dieta, fatores 

comportamentais e sócio-demográficos podem influenciar no ganho de peso 

corporal. O estudo prospectivo de Rissanen et al. (1991) avaliando duas vezes 

12.669 adultos na Finlândia num intervalo de 5 anos, verificou maior ganho de 

peso corporal nos indivíduos com doenças crônicas, sedentários, fumantes e com 

menor grau de escolaridade. Em suma, estes estudos populacionais mostraram 

uma relação entre hábitos alimentares e prevalência da obesidade.  
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Atualmente, a obesidade é um problema crescente e oneroso de saúde na 

maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento. Nos Estados Unidos, 

estima-se que 50% da população adulta tem excesso de peso e 22% é obesa. Na 

Europa, a obesidade atinge de 15 a 20% da população adulta (WHO 1997). No 

Brasil, segundo Filozof et al. (2001), 35% da população adulta tem excesso de 

peso corporal. Ao contrário do que se observou nos Estados Unidos e em alguns 

países europeus, a realização de inquéritos populacionais de representatividade 

nacional não ocorre de forma sistemática, e os dados disponíveis são de 

pesquisas sobre o perfil nutricional da população brasileira.  

Para a Organização Mundial de Saúde (WHO 2000) em termos 

populacionais a obesidade em adultos é caracterizada como índice de massa 

corporal (IMC) igual ou maior a 30kg/m2 e excesso de peso quando o IMC variar 

de 25 a 29,9 kg/m2. Apesar das limitações desta medida, estudos mostraram 

uma relação positiva entre risco relativo de mortalidade e IMC (Stamler et al., 

1986). O uso do IMC foi indicado como uma estratégia para padronizar a 

comparação dos estudos populacionais e facilitar a identificação de indivíduos e 

grupos dentro da população com maior risco de morbidade e mortalidade. 

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial definida como um 

excesso de massa de tecido adiposo (Kolpeman 2000) e o aumento desta massa 

podem ocorrer em função das alterações crônicas no balanço energético 

(Jéquier 2002). 

Os componentes do balanço energético são a ingestão calórica e o gasto 

energético (Wynne et al., 2005). O primeiro refere-se a todo alimento ingerido 

que possa ser metabolizado pelo organismo. O gasto energético é a soma do 

gasto metabólico basal, efeito térmico da dieta (produção de calor induzida pela 

alimentação) e atividade física (Bouchard et al., 1993). 

O balanço energético, em condições fisiológicas, é mantido por um 

equilíbrio entre a ingestão calórica e gasto energético. No entanto, quando 

ocorre um desequilíbrio, a longo prazo, entre estas variáveis, o balanço 
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energético pode ser positivo (ingestão calórica maior do que o gasto energético) 

favorecendo o desenvolvimento da obesidade ou negativo (ingestão calórica 

menor do que o gasto energético) induzindo a diminuição do estoque energético 

e peso corporal (Leibel et al., 1995, Jéquier 2002, Wynne et al., 2005). O 

desequilíbrio no balanço energético só ocorre a longo prazo, mas segundo 

Jéquier (2002) um excesso de 5% da ingestão calórica em relação ao gasto 

energético, durante um ano, é suficiente para induzir um ganho de 5kg de massa 

adiposa, sendo assim, importante para o desenvolvimento da obesidade. Além 

disso, estudos relataram evidências de que o estilo de vida sedentário aumenta a 

prevalência da obesidade (Prentice et al., 1996) e existe uma relação inversa 

entre IMC e atividade física (Westerterp et al., 1997). 

A proporção em que cada um dos componentes do balanço energético 

contribui para a regulação do peso corporal é específica para cada indivíduo e 

dependente do estilo de vida e de outros fatores ambientais.  

Como já mencionado em estudos anteriores do nosso laboratório, a 

restrição crônica de sal na dieta é um dos fatores ambientais associados com 

obesidade em ratos na idade adulta. Assim sendo, seria importante investigar a 

participação dos componentes do balanço energético na regulação do peso 

corporal de ratos alimentados com restrição de sal na dieta. 

Tecido adiposo e regulação do peso corporal 

Os mecanismos que participam da regulação do peso corporal e 

adiposidade não estão totalmente compreendidos. No entanto, inúmeros estudos 

mostraram que o controle do peso corporal depende de um circuito complexo de 

sinalização envolvendo fatores periféricos e centrais inter-relacionados e auto-

ajustáveis com influência sobre o balanço energético (Sahu 2004). 

Na década de 50, surgiu a hipótese de que o tecido adiposo tem um papel 

importante na regulação do peso corporal em associação com centros 

hipotalâmicos que controlam a ingestão alimentar (Kennedy 1953). Estudos em 

roedores demonstraram que lesão no núcleo ventromedial induzia hiperfagia e 
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obesidade e estimulação no núcleo lateral do hipotálamo foi associada com 

afagia (Hetherington et al., 1940, Anand et al., 1951). Num estudo seguinte, 

ficou evidenciado a participação conjunta do tecido adiposo e hipotálamo na 

regulação do peso corporal. Neste estudo, 2 ratos foram submetidos a uma 

parabiose (circulação sangüínea cruzada entre 2 ratos). Um destes animais 

também foi submetido à lesão no hipotálamo ventromedial, o qual induziu o 

aumento da massa de tecido adiposo. O rato que manteve o hipotálamo intacto 

apresentou perda de peso por inibição da ingestão alimentar. Os autores 

concluíram que o aumento da massa adiposa do animal obeso secretava um “fator 

de saciedade” que não tinha efeito nele em função da sua lesão, mas agia no 

hipotálamo do rato intacto inibindo sua ingestão alimentar (Hervey 1959). Na 

época, foi sugerido que existia um “fator de saciedade” liberado pelo tecido 

adiposo que estimulava áreas do hipotálamo responsáveis pelo controle da 

ingestão alimentar. No entanto, a hipótese foi pouco aceita, pois o tecido 

adiposo era visto como um lugar para armazenamento de “gordura corporal”. 

A importância do tecido adiposo na regulação do peso corporal só foi 

realmente reconhecida na década de 80 (Siiteri 1987) após a descoberta da 

síntese e secreção de substâncias neste tecido. Atualmente, o tecido adiposo é 

considerado um órgão endócrino complexo e com atividade metabólica (Ahima et 

al., 2000, Kershaw et al., 2004, Gimeno et al., 2005). Este tecido, além de 

responder a sinalização proveniente do SNC e sistemas hormonais é capaz de 

expressar e secretar várias substâncias com ação local e sistêmica. Estas 

substâncias incluem a leptina, adiponectina, adiponutrina, adipisina, TNF-α 

(fator de necrose tumoral α), resistina, interleucinas, PAI-1 (inibidor do 

ativador de plasminogênio), enzimas envolvidas no metabolismo de 

glicocorticóides, componentes do sistema renina-angiotensina (SRA), que são 

chamadas em conjunto de adipocitocinas (Matsuzawa et al., 1999, Ahima et al., 

2000). A função metabólica do tecido adiposo é dependente, em parte, das 
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ações e efeitos local e sistêmico das adipocitocinas no controle da adiposidade 

(Kershaw et al., 2004). 

Leptina (16kDa) 

A descoberta da leptina (Zhang et al., 1994) também mostrou que o 

tecido adiposo participa ativamente do controle do gasto energético e do peso 

corporal (Ahima et al., 2000). Este polipeptídeo é produzido pelo tecido adiposo 

branco (TAB), tecido adiposo marrom - TAM (Moinat et al., 1995, Moraes 2003) 

e em menor quantidade em outros tecidos (Masuzaki et al., 1997, Bado et al., 

1998, Jin et al., 2000). 

Após a descoberta do receptor da leptina (Tataglia et al., 1995), o papel 

fisiológico deste hormônio foi objeto de intensa investigação, não somente na 

regulação do peso corporal, mas também em outras ações fisiológicas como na 

reprodução, formação de osso e no sistema cardiovascular. 

A síntese e secreção da leptina pelos adipócitos são influenciadas pelo 

estoque energético e é proporcional ao tamanho e número de adipócitos 

(Sindelar et al., 1999). Outros fatores podem regular a síntese e secreção da 

leptina. É conhecido que a insulina, glicocorticóides e TNF-α estimulam sua 

liberação nos adipócitos, enquanto ácidos graxos livres, atividade β-adrenérgica 

e PPAR-γ (peroxisome proliferator-activated receptor) inibem a liberação da 

leptina. A distribuição regional da massa adiposa corporal é outro fator 

importante na determinação da expressão da leptina nos adipócitos (Zimmet 

1996, Lonnqvist et al., 1997, de Silva 1998). 

A ação da leptina sobre a homeostase energética ocorre através da 

modulação da ingestão calórica e gasto energético (Bjorbaek et al., 2004). A 

leptina como um mecanismo de “retroalimentação negativa” proveniente do 

tecido adiposo age em áreas hipotalâmicas responsáveis pelo controle da 

ingestão alimentar (Campfield et al., 1995, Frederich et al., 1995, Maffei et al., 

1995, Considine et al., 1996, Ahima RS et al., 2000, Kershaw et al., 2004), 

modulando o comportamento alimentar e aumentando o gasto energético (Ahima 
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et al., 2000, Gimeno et al., 2005) para reduzir o peso corporal (Halaas et al., 

1995). Esta ação pode ocorrer por modulação direta em duas populações de 

neuropeptídeos hipotalâmicos os orexigênicos e anorexigênicos (Pellymounter et 

al., 1995), reduzindo e aumentando sua expressão, respectivamente. 

Segundo Flier (2004), a restrição alimentar reduz a concentração da 

leptina circulante como uma resposta fisiológica adaptativa ao “jejum” seguida 

por diminuição do gasto energético e aumento do “apetite”. Em humanos e 

roedores obesos, que não expressam o gene da leptina, respostas semelhantes 

são observadas, diminuição do gasto energético e aumento do “apetite”. Por 

outro lado, em outros tipos de obesidade foi observado aumento de leptina 

circulante. Os autores verificaram, ainda, que altas doses de leptina exógena 

não diminuem excesso de peso nestes obesos (Bjorbaek et al., 2004), sendo 

consistente com estados de resistência à ação da leptina (Flier 2004). 

O mecanismo de resistência à leptina não está totalmente compreendido. 

Porém, é sugerido uma falha na sinalização da leptina ou no seu transporte para 

o hipotálamo (Banks et al., 1996, Bjorbaek et al., 2004, Flier 2004). Scarpace et 

al. (2000) relataram uma associação entre grau de obesidade e resistência a 

leptina em ratos Brown Norway alimentados com dieta com alto teor calórico. 

Estes animais apresentaram um aumento gradual da leptina circulante associada 

com maior adiposidade e maior peso corporal. No entanto, estes resultados não 

foram acompanhados por um aumento gradual na ingestão alimentar. Os autores 

verificaram ainda uma diminuição da transmissão da sinalização da leptina no 

hipotálamo com redução da fosforilação da proteína STAT3 (transdutor de 

sinalização e ativador de transcrição 3). Atualmente, considera-se que a 

proteína STAT3 é um fator importante para a transdução do sinal da leptina no 

hipotálamo. 

Sendo assim, existiu a necessidade de investigar a participação da 

leptina na obesidade induzida pela dieta hipossódica. 
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Adiponectina (ADP, 30kDa) 

A ADP foi caracterizada em 1995 e 1996 por grupos diferentes e 

inicialmente foi chamada de apM1, Acrp30, adipoQ e GBP28 (Maeda et al., 1996; 

Nakano et al., 1996, Hu et al., 1996). Em estudo subseqüente, foram 

identificados dois tipos de receptores para ADP, o ADP1 expresso no músculo e 

ADP2 expresso do fígado (Yamauchi et al., 2003). É relatado que as diferentes 

isoformas da ADP, em concordância com dois tipos de receptores, ativam vias 

distintas para a transdução (fator nuclear kappa B [NF-kB] ou proteína AMPK 

[AMP-activated protein kinase]) da sua sinalização nos tecidos alvo (Tsao et al., 

2002). 

A ADP é uma citocina secretada pelos adipócitos e sua expressão é maior 

no tecido adiposo subcutâneo do que no tecido visceral (Fain et al., 2004) e sua 

concentração sérica é inversamente proporcional à quantidade de massa de 

tecido adiposo, índice de massa corporal, concentração de insulina e 

triacilglicerol plasmático (Weyer et al., 2001, Comuzzie et al., 2001). 

Em humanos e roedores, sua concentração no sangue é diminuída em 

condições de obesidade, resistência à insulina e diabetes mellitus do tipo 2 

(Ouchi et al., 1999, Hotta et al., 2000, Tsao et al., 2002). Quando a 

concentração de ADP está aumentada apresenta efeitos anti-inflamatórios 

(Kopp HP et al., 2005). 

Outros estudos relataram a importância da ADP na gênese da obesidade 

e resistência à insulina. Camundongos com supressão do gene para ADP e 

alimentados com dieta rica em gordura apresentaram intolerância prematura à 

glicose, resistência à insulina e influxo de ácidos graxos não esterificados 

(Maeda et al., 2002). Resultados inversos foram observados em camundongos 

com expressão aumentada de ADP (Maeda et al., 2002). Em adição, a 

adiponectina aumenta a produção de óxido nítrico em células endoteliais e 

estimula a angiogênese. Estes efeitos são mediados através do aumento da 
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fosforilação do receptor da insulina, ativação da proteína AMPK e modulação das 

vias de sinalização do NF-kB (Diez et al., 2003). 

Neste contexto, ADP é um importante marcador de algumas doenças 

crônicas relacionadas com a obesidade, justificando sua quantificação neste 

modelo de obesidade e resistência induzida pela dieta hipossódica. 

Proteína desacopladora mitocondrial 1 (UCP-1, 32kDa) 

A função principal do TAM é a produção de calor que e em pequenos 

roedores, é independente de tremor muscular e da termogênese facultativa 

induzida pela dieta. A capacidade calorigênica do TAM é mantida pela oxidação 

dos ácidos graxos provenientes dos estoques endógenos de trialcilgliceróis. Um 

dos principais elementos responsáveis pela capacidade de dissipação de energia 

neste tecido é a proteína UCP-1 (Ricquier et al., 1990) que transforma a energia 

contida no próton mitocondrial em calor, sendo uma via alternativa de 

transformar energia química em térmica (Nicholls et al., 1984, Erlanson-

Albertsson 2003). A UCP-1 também é chamada de termogenina ou proteína 

ligada ao guanosina 5´difosfato (GDP). Em um estudo de Masaki et al. (2003) foi 

verificado que a expressão da proteína UCP-1 no TAM é um bom marcador do 

gasto energético. 

Em mamíferos, o TAM está localizado nas regiões interescapular, 

subescapular, axilar, cervical dorsal e ao longo de grandes vasos. Nos roedores, 

o TAM totaliza até 3% do peso corporal e a região interescapular corresponde a 

25% do TAM total (Cannon et al., 2004). 

O TAM frente a uma sobrecarga calórica é capaz de aumentar o gasto 

energético e prevenir o desenvolvimento da obesidade. Quando ocorre uma 

redução na ingestão calórica, ele pode agir diminuindo o gasto energético 

(Rothwell et al., 1979, Stock 1999). Desta forma, o TAM tem papel importante 

na regulação do peso corporal e gasto energético. 
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Sistema renina angiotensina (SRA) 

É descrito que a concentração de angiotensina II (ANGIO II) local e 

sistêmica tem efeitos sobre o metabolismo e o crescimento do tecido adiposo 

(Zorad et al, 1995, Engeli et al., 2003). Os componentes do SRA como renina, 

angiotensinogênio (AGT), angiotensina I (ANGIO I), ANGIO II, receptores de 

ANGIO II do tipo 1 (AT1a, AT1b) e 2 (AT2) e enzima conversora de 

angiotensina (ECA) são produzidos no tecido adiposo. Em outros estudos, foi 

demonstrado que a expressão do AGT, ECA e receptor AT1 é maior no tecido 

adiposo visceral do que no tecido adiposo subcutâneo. Em humanos, alguns 

estudos mostraram uma correlação positiva entre adiposidade, AGT plasmático, 

atividade de renina plasmática, atividade da ECA e a expressão de AGT no 

tecido adiposo branco (Engeli et al., 2003). 

O mecanismo pelo qual ANGIO II tem efeitos sobre a regulação do peso 

corporal é controverso. No entanto, alguns autores sugerem que a concentração 

de ANGIO II tem efeitos sobre o metabolismo, crescimento e diferenciação 

dos adipócitos (Zorad et al., 1995, Engeli et al., 2003) promovendo a lipogênese, 

inibindo a lipólise e indiretamente estimulando a síntese de prostaglandinas. Por 

outro lado, em adipócitos maduros a ANGIO II pode inibir o recrutamento de 

pré-adipócitos (Engeli et al., 2003). 

Kouyama et al. (2005) demonstraram, em camundongos com supressão do 

gene para o receptor AT1a e submetidos à dieta hipercalórica, uma diminuição 

no ganho de peso corporal, na adiposidade e na resistência à insulina sem 

alteração na ingestão alimentar. Os autores também constataram um aumento 

do gasto energético (elevação da temperatura retal, aumento do consumo de 

oxigênio e maior expressão da UCP-1) e uma ativação simpática (aumento da 

excreção urinária de catecolaminas), além de uma modulação na produção de 

adipocitocinas no tecido adiposo. 

Não é conhecido o mecanismo pelo qual a restrição crônica de sal na dieta 

induz obesidade em ratos Wistar. Sugerimos a hipótese de que mudanças no 
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balanço energético, no perfil hormonal, na atividade do SRA tenham 

participação na alteração de peso corporal e massa adiposa nestes animais 

(Anexo 1). 

Sinalização da insulina 

Desde a descoberta da insulina (Banting et al., 1922) inúmeros estudos 

foram desenvolvidos para tentar entender a participação deste hormônio na 

manutenção da homeostase glicêmica, crescimento e desenvolvimento dos 

tecidos e o mecanismo molecular da sua ação em função da prevalência de 

doenças crônicas como a obesidade, diabetes mellitus do tipo 2 e hipertensão 

arterial (Ferrannini et al., 1987, Reaven 1988, 1991, Hsueh et al., 1994). 

A restrição crônica de sal na dieta está associada com alguns efeitos 

colaterais (Iwaoka et al., 1988, Sharma et al., 1990, Ruppert et al., 1991) como 

menor sensibilidade à insulina (Rocchini 1994, Prada et al., 2000, Okamoto et al., 

2004). No entanto, não existe um consenso sobre o mecanismo molecular pelo 

qual a restrição de sal na dieta altera a sensibilidade à ação da insulina no 

fígado, músculo e tecido adiposo. 

A insulina desencadeia uma série de respostas biológicas e os principais 

tecidos alvos para a regulação da homeostase da glicose pela insulina incluem o 

fígado, o músculo e o tecido adiposo. 

Os efeitos biológicos da insulina iniciam-se após a ativação do seu 

receptor, resultando na fosforilação em tirosina de vários substratos protéicos 

intracelulares (Kahn 1993, Van Obberghen 1994), incluindo o IRS-1 e o IRS-2 

(substratos do receptor de insulina 1 e 2). Estes substratos quando são 

fosforilados em tirosina se associam e ativam a enzima PI-3q (fosfatidilinositol 

3 quinase). É descrito que a interação da enzima PI-3q com a proteína IRS-1 é 

essencial para a ação metabólica e mitogênica da insulina (Shepherd et. al., 

1995). Esta etapa de associação da PI-3q com as proteínas IRSs é importante 

para os processos de translocação do transportador de glicose (GLUT4), 

captação de glicose estimulada pela insulina (Czech et. al., 1999), ativação da 
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glicogênio sintetase e para a inibição da lipólise estimulada pela insulina (White 

1998). A PI-3q é formada por duas subunidades, uma catalítica de 110kDa e 

outra regulatória de p85. A subunidade regulatória possui dois domínios SH-2 

que interagem com os sítios de fosforilação das proteínas IRSs (Myers et. al., 

1992). A ativação da PI-3q catalisa a fosforilação de fosfoinositídeos na posição 

3D formando fosfatidilinositol 3-fosfato o qual se liga a domínios PH e regulam 

diversas moléculas sinalizadoras (as proteínas serina/treonina quinase da família 

das proteínas quinases). Dentre elas a melhor caracterizada é a quinase 1 

dependente de fosfoinositídeos (PDK-1) que é uma serina quinase capaz de 

fosforilar e ativar a proteína Akt (Le Roith et. al., 2001). A proteína Akt/PKB 

(proteína quinase B) ativada aumenta a captação de glicose no músculo e no 

tecido adiposo, através da translocação do GLUT4, aumenta a síntese de 

glicogênio no músculo e no fígado pela fosforilação e inibição da quinase da 

glicogênio sintetase 3 (GSK3) e aumenta a lipogênese pela ativação de fatores 

de transcrição nucleares (Le Roith et al., 2001, Saltiel et. al., 2001). 

O fator de transcrição Foxo1 (Forkead Box Containing Protein O Sub-

family) é sensível à ação da insulina e regulado por algumas proteínas 

sinalizadoras. A enzima PI-3q é um dos principais reguladores deste fator de 

transcrição para mediar os efeitos da insulina e dos fatores de crescimento 

sobre a expressão gênica após a sinalização da PI-3q e da proteína Akt (Anexos 

2, 10 e 11). 

Entre os mecanismos que contribuem para alterações na sinalização da 

insulina, há a fosforilação da serina dos substratos IRS por algumas proteínas 

como a c-jun NH2-terminal quinase (JNK). A JNK é uma proteína membro da 

família MAPK (p38 mitogen-activated protein kinase). É conhecido que existem 

três isoformas desta proteína, a JNK1, JNK2 e JNK3 (Ip et al., 1998). Estudos 

mostraram que a atividade da proteína JNK pode interferir negativamente na 

sinalização da insulina (Aguire et al., 2002, Lee et al., 2003). Os autores 

mostraram ainda que a ativação da JNK pode induzir fosforilação em serina 307 
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do substrato IRS-1, inibindo a interação do IR ativado com este substrato, 

prejudicando a transdução da sinalização a insulina (Anexo 3). 

Neste contexto, do exposto da literatura e dos resultados obtidos neste 

Laboratório surgiram as seguintes perguntas: 

1. Quais os mecanismos envolvidos com alterações de peso corporal associadas 

com modificações no aporte de sal na dieta?  

2. Alterações no perfil hormonal e no balanço energético podem explicar as 

diferenças de peso corporal e consumo de ração nestes animais? 

3. Qual a participação do sistema-renina-angiotensina-aldosterona local e 

sistêmico na regulação do peso corporal neste modelo experimental? 

4. O maior peso corporal dos ratos em dieta hipossódica é decorrente de uma 

menor atividade motora espontânea? 

5.  Alterações na via de sinalização da insulina podem explicar a menor 

sensibilidade à insulina induzida por restrição de sal na dieta?  

Com intuito de entender melhor os efeitos da dieta hipossódica sobre a 

obesidade e a resistência à insulina, o presente estudo teve como objetivos: 

Avaliar os possíveis mecanismos pelos quais a sobrecarga ou restrição 

crônica de sal na dieta tem influência no peso corporal.  

Avaliar os efeitos da restrição de sal na dieta sobre a sinalização da 

insulina no fígado, músculo e tecido adiposo e sua associação com a adiposidade 

visceral e com a resistência à insulina. 
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2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os experimentos realizados neste projeto de pesquisa estão de acordo 

com os princípios éticos de experimentação animal, adotados pelo Colégio 

Brasileiro de Experimentação Animal e foram aprovados pela Comissão de Ética 

em Experimentação Animal, do Instituto de Ciências Biomédicas da 

Universidade de São Paulo – USP. 

2.1 ANIMAIS 

Foram utilizados ratos Wistar machos provenientes do Biotério Central 

da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que logo após o 

desmame (3ª semana de idade), foram divididos em três grupos e receberam 

dieta (Harlan Teklad, Madison-WI/EUA): hipossódica - HO (0,15% NaCl e 25% 

de proteína), normossódica - NR (1,27% NaCl e 25% de proteína) ou hipersódica 

- HR (7,94% NaCl e 25% de proteína) ad libitum até a 12ª semana de idade. No 

protocolo 4, houve uma exceção, os animais foram divididos em dois grupos e 

receberam somente dieta NR ou HO. 

O fornecimento de ração e de água potável foi ad libitum durante o 

período de estudo. 

Os ratos foram acondicionados em gaiolas de plástico (40x33cm) com até 

4 animais por gaiola e mantidos em ambiente a 25ºC e com ciclos claro-escuro 

fixos de 12/12 horas.  

2.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

Em todos os protocolos experimentais o peso corporal dos animais foi 

avaliado (semanalmente ou diariamente) do desmame à idade adulta. 

Os experimentos foram divididos em quatro protocolos, descritos a 

seguir, com objetivo de avaliar os efeitos da restrição de sal sobre a regulação 

do peso corporal (protocolos 1, 2 e 3) e sobre a sinalização da insulina e sua 

associação com a adiposidade e resistência à insulina (Protocolo 4 e Anexo 4). 

Protocolo 1: Avaliação do balanço energético (calorimetria direta), da 

composição corporal (lipídios, proteína e porcentagem de água), do consumo de 
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ração, volume urinário e ingestão hídrica em ratos com 12 semanas de idade e 

alimentados com dieta HO, NR ou HR desde o desmame. 

Protocolo 2: Medida da atividade motora espontânea, glicemia de jejum, 

perfil hormonal (leptina, insulina e adiponectina), pressão arterial e expressão 

da proteína UCP-1 em ratos com 8 e/ou 12 semanas de idade nas dietas HO, NR 

ou HR. 

Protocolo 3: Avaliação do SRA sistêmico e local em ratos com 12 

semanas de idade nas dietas HR, NR ou HO. A ANGIO II foi quantificada no 

TAB periepididimal e TAM por HPLC, e pela técnica de imuno-histoquímica 

quantificada e visualizada no hipotálamo, TAB retroperitoneal, TAB mesentérico 

e TAM. 

Protocolo 4: Avaliação da transdução do sinal da insulina, estudando a 

expressão tecidual e o grau de fosforilação das proteínas envolvidas nesta via 

(IR, IRS-1, IRS-2, PI-3q, JNK, IRS-1ser307, Akt e Foxo1) por imunoprecipitação 

e “immunoblotting” no fígado, músculo e TAB em ratos com 12 semanas de idade 

nas dietas HO e NR. A sensibilidade à insulina foi avaliada pelo índice HOMA e a 

obesidade pela medida da massa de tecido adiposo. 

 

2.3 AVALIAÇÃO DO BALANÇO ENERGÉTICO 

A evolução ponderal foi acompanhada semanalmente do desmame até a 8ª 

semana de idade em ratos mantidos em gaiola de plástico. Da 8ª a 12a semana de 

vida, os ratos foram pesados diariamente. 

Para avaliação do balanço energético através da calorimetria e para 

medida da composição corporal, os ratos em dieta HO, NR ou HR foram 

divididos em dois subgrupos ao completarem 8 semanas de idade: grupo inicial e 

grupo final (Anexo 5). 

GRUPO INICIAL 

Os animais com 8 semanas de vida foram submetidos a jejum noturno 

(sem restrição de ingestão de água) e na manhã seguinte foram pesados e 
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anestesiados com pentobarbital sódico (Hypnol 3% - 40mg/kg, i.p.). Após a 

anestesia, foi realizada coleta de sangue por punção da aorta abdominal e em 

seguida os ratos foram sacrificados. O aparelho digestório foi retirado e 

esvaziado (limpo) sendo a seguir devolvido à carcaça do animal para sua pesagem 

(Anexo 6). Esta medida foi considerada como peso fresco da carcaça. Todas as 

carcaças foram acondicionadas em freezer –20ºC para posterior medida  do 

conteúdo de calorias. 

GRUPO FINAL 

Neste grupo, os animais com 8 semanas de idade na dieta HO, NR ou HR 

foram transferidos para gaiola metabólica (modelo 650-0100, Nalgene Brand 

Products, New York, NY, EUA) de policarbonato (Anexo 7) para avaliação do 

balanço energético. Após a adaptação às novas condições, todos os ratos foram 

pesados diariamente no mesmo horário e iniciou-se a medida do consumo das 

dietas, da ingestão hídrica e do volume urinário. O bolo fecal foi coletado 

diariamente e armazenado em freezer –20ºC para posterior medida do conteúdo 

de calorias. 

No final de 30 dias de avaliação, os animais também foram submetidos, 

como descrito no grupo inicial, a jejum noturno, coleta de sangue, esvaziamento 

do tubo digestório e pesagem da carcaça fresca. A carcaça e o bolo fecal foram 

armazenados em freezer -20ºC para posterior medida do conteúdo de calorias. 

2.3.1 Preparo das amostras para medida do conteúdo de calorias 

A medida do conteúdo de calorias foi realizada segundo o método 

descrito por Luz et al. (1998). 

2.3.1.1 Carcaça 

As carcaças foram autoclavadas (autoclave Fanem, modelo 415, São 

Paulo, Brasil) por 30 min a uma temperatura de 120ºC e a uma pressão de 

1kgf/cm2 para amolecimento dos tecidos e a seguir transferidas para um 

liquidificador Waring (Blender, modelo 37BL84). Foi acrescentado um volume de 

água destilada equivalente ao peso da carcaça fresca para sua homogeneização. 
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Com a obtenção do homogenato, uma alíquota foi armazenada em freezer –20ºC 

para análises quantitativas de gordura e proteína corporal. O restante do 

homogenato foi acondicionado em um becker e colocado em estufa de secagem 

(FANEM, modelo 315-SE, São Paulo, Brasil) à temperatura de 60ºC para sua 

desidratação. O homogenato desidratado foi transferido para um dissecador 

até que atingisse a temperatura ambiente, para depois ser pesado. A 

estabilização do peso deste material foi utilizada para confirmação da sua 

desidratação total, obtendo-se o peso seco da carcaça. As amostras 

desidratadas foram homogeneizadas e prensadas em moinho analítico (marca 

IKA Works, modelo A-11, Staufen, Alemanha) para posterior medida do 

conteúdo de calorias (Anexo 6). 

2.3.1.2 Bolo fecal 

Assim como as carcaças, as amostras do bolo fecal foram colocadas na 

estufa até sua total desidratação e seu peso seco foi anotado. Este material foi 

homogeneizado no moinho analítico para posterior medida do conteúdo de 

calorias. 

2.3.1.3 Ração 

Uma alíquota das rações (HO, NR e HR) fornecida para os ratos foi 

triturada no moinho analítico. A ração em pó foi analisada no calorímetro para 

quantificar o conteúdo energético (kJ) por grama de ração, para calcular a 

quantidade de calorias ingeridas pelos animais durante os 30 dias de estudo. 

2.3.2 Medida do conteúdo de calorias 

Seguindo o método proposto por Luz et al. (1998), uma alíquota de 0,25g 

em pó da carcaça, bolo fecal e rações foram submetidas à medida do conteúdo 

de calorias utilizando um calorímetro adiabático (marca Ika-Works, modelo C-

5000, Staufen, Alemanha) com enchimento de oxigênio e despressurização 

automática para determinação do valor energético. Com a combustão do material 

analisado no calorímetro foi quantificado o valor calórico e calculado as variáveis 

do balanço energético (energia inicial, final, ingerida, absorvida, fecal e 
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metabolizável, porcentagem de energia absorvida, ganho de energia, gasto de 

energia e eficiência metabólica bruta). 

2.3.3 Cálculos do balanço energético 

Energia inicial (kJ): conteúdo calórico das carcaças de ratos com 8 semanas de 

idade.  

Energia final (kJ): conteúdo calórico das carcaças de ratos com 12 semanas. 

Energia ingerida (kJ): calculada multiplicando a quantidade de ração ingerida 

(g) durante os 30 dias pelo conteúdo calórico da ração (kJ). 

Energia das fezes (kJ): conteúdo calórico do bolo fecal multiplicado pelo peso 

seco das fezes. 

Energia absorvida (kJ): calculada subtraindo o valor da energia ingerida pelo 

valor da energia fecal. 

Energia metabolizável: foi considerada como 96% da energia absorvida. É 

sugerido que 4% da energia absorvida é perdida pela urina. 

Porcentagem de energia absorvida (%): razão entre energia absorvida e 

energia ingerida multiplicada por 100. 

Ganho de energia (kJ): energia final subtraída da energia inicial. 

Gasto de energia: energia metabolizável subtraída do ganho de energia. 

Eficiência metabólica bruta (%): razão entre ganho de energia e energia 

metabolizável multiplicada por 100. 

Ganho de peso corporal (g): calculado subtraindo o peso final dos ratos com 12 

semanas de idade do peso inicial (8 semanas de idade). 

 

2.4 COMPOSIÇÃO CORPORAL 

A composição corporal foi avaliada na carcaça dos animais com 12 

semanas provenientes do grupo final. 

2.4.1 Extração e quantificação de lipídios totais 

Para a extração e quantificação de lipídios totais foi utilizada uma 

alíquota de 1,0 g do homogenato das carcaças. A avaliação foi realizada seguindo 
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um protocolo descrito por Folch et al. (1957), utilizando clorofórmio e metanol 

para formar um sistema bifásico, separando na parte superior do tubo de ensaio 

o metanol e a salina e na parte inferior do tubo o clorofórmio e a gordura. A 

fase superior do tubo foi aspirada e na inferior o clorofórmio foi evaporado e o 

tubo foi deixado em temperatura ambiente e pesado por alguns dias. A 

estabilização do peso foi considerada como conteúdo de lipídios totais na 

quantidade de amostra utilizada. 

A quantidade de lipídios totais na carcaça foi expressa em g/100g de 

tecido. 

2.4.2 Quantificação da proteína total 

O conteúdo de proteína total dos animais foi medido pelo método 

proposto por Leshner et al. (1972), utilizando uma alíquota (1,0g) do homogenato 

das carcaças. 

A quantidade de proteína total na carcaça foi expressa em mg/ml. 

2.4.3 Porcentagem de água corporal 

A porcentagem de água corporal foi calculada a partir da diferença entre 

o peso seco e o peso fresco da carcaça do animal sacrificado na idade adulta, 

dividido pelo peso fresco e multiplicado por 100. 

 

2.5 AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE MOTORA ESPONTÂNEA 

A atividade motora espontânea dos ratos foi avaliada num campo-aberto 

segundo o método descrito por Chiavegatto et al. (1998) com adaptações. A 

observação do animal foi monitorada por câmera de vídeo e gravada em fita 

VHS (Anexo 8). 

O campo-aberto utilizado neste projeto foi construído segundo 

Broadhurst (1960). Este campo é constituído de uma arena (1m2) de madeira 

pintada de branco e o piso da arena foi dividido em 36 quadrados iguais. O 

campo-aberto foi limpo com uma solução de álcool a 5% antes de cada sessão. 

Este procedimento visou eliminar possíveis odores emitidos por animais 
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previamente observados. Antes dos experimentos, os ratos foram transferidos 

para a sala de medida para adaptação ao ambiente. 

Cada animal foi colocado individualmente no centro da arena e cada 

sessão durou cinco minutos. As observações dos animais foram intercaladas e 

conduzidas entre as 14:00 e 17:30 horas, para evitar possíveis interferências 

devido a variações circadianas. 

As variáveis observadas e registradas neste campo-aberto representam 

categorias comportamentais que são freqüência de locomoção, freqüência de 

levantar, tempo de permanência, tempo de limpeza do animal e número de bolos 

fecais. Tais variáveis foram identificadas e padronizadas por Chiavegatto et al. 

(2001). 

Freqüência de locomoção (LO): o animal, com o tronco afastado do chão 

por meio de movimentos alternados das quatro patas, levantando-se e voltando a 

apoiá-las em outro local, desloca-se horizontalmente sobre o fundo da arena do 

campo-aberto. Uma unidade de medida corresponde ao ato do animal entrar, com 

as quatro patas, em uma das divisões do fundo da arena. 

Freqüência de levantar (LE): uma unidade de medida corresponde ao 

movimento do animal apoiar-se apenas nas patas posteriores, com a cabeça 

dirigida para cima e com o corpo perpendicular em relação ao chão da arena, 

tocando ou não as paredes laterais com as patas anteriores. 

O tempo de permanência do animal no campo-aberto foi medido na área 

central, intermediária e periférica na arena. 

O número de bolos fecais e o tempo de limpeza do animal foram 

quantificados durante o período de permanência do animal na arena. 

A atividade motora espontânea foi observada em ratos com 8 e 12 

semanas de idade, na ausência de estímulos externos. Esta movimentação foi 

considerada como sendo a atividade espontânea do animal. 
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2.6 DETERMINAÇÕES BIOQUÍMICAS 

2.6.1 Dosagem de leptina - LEP 

Para a dosagem de LEP foi utilizado um grupo adicional de ratos com 12 

semanas de idade, sacrificados para coleta de sangue sem restrição alimentar. 

A LEP foi determinada pelo método de radioimunoensaio, utilizando "kit" 

comercial específico para LEP de rato (Linco Research Inc., St. Louis, MO, 

EUA). O teste é considerado completamente homólogo, pois o anticorpo, o 

antígeno marcado com 125I e os padrões são preparados com leptina de rato 

altamente purificada. 

2.6.2 Dosagem de insulina e adiponectina 

O sangue coletado foi imediatamente centrifugado para separação do 

plasma e estocado a -20°C até o momento da dosagem. A insulina e a 

adiponectina foram determinadas pelo método de radioimunoensaio, utilizando 

"kit" comercial específico para rato (Linco Research Inc., St. Charles, MO, EUA 

e Diagnostic Products Corporation, Los Angeles, CA, EUA, respectivamente). 

2.6.3 Glicemia basal 

A glicemia de jejum foi determinada utilizando tiras reativas analisadas 

em glicosímetro (Advantage Boehringer Mannheim, EUA) com limites de detecção 

de 10-600 mg/dl. 

 

2.7 PRESSÃO ARTERIAL CAUDAL – PAc 

Pela manhã, os ratos foram transferidos para uma sala apropriada para a 

medida de PAc. As medidas foram realizadas utilizando o método oscilométrico 

(Harvard Indirect Rat Tail Blood Pressures Monitor, Harvard Apparatus, 

Edenbridge, Kent, Inglaterra). Estas medidas foram realizadas em animais 

acordados, considerando apenas as obtidas na ausência de movimentação 

espontânea da cauda do animal. Para cada animal foram registradas quatro 

aferições de PAc e o valor encontrado correspondia à pressão arterial média. Os 
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animais foram previamente treinados para adaptação ao método de medida de 

PAc (Anexo 9). 

As medidas de PAc foram realizadas em animais com 12 semanas de idade 

em dieta HO, NR ou HR. 

 

2.8 EXPRESSÃO DA PROTEÍNA UCP-1 NO TECIDO ADIPOSO 

MARROM 

Foram utilizados reagentes e aparelhos para eletroforese adquiridos da 

Bio-Rad (Richmond, CA, EUA). 

Metano hidroximetilamina (TRIS), fenilmetilsulfonilfluoreto (PSMF), 

aprotinina, ditiotreitol (DTT), Triton X-100, Tween 20 e glicerol foram 

adquiridos da Sigma Chemical Co. (St. Louis, MO, EUA). A proteína A marcada 

com iodo radioativo (125I) e membrana de nitrocelulose (Hybond ECL, 0,45 μm) 

foram adquiridas da Amersham (Aylesbury, UK). A proteína A sepharose 6MB 

foi adquirida da Pharmacia (Uppsala, Suécia). O anticorpo anti-UCP1 foi 

adquirido da Santa Cruz Biotechnology Inc., (Santa Cruz, CA, EUA) e o 

anticorpo Akt/PKB da Biolabs (Hitchin, Hertfordshire, UK). 

2.8.1 Soluções 

As soluções utilizadas estão descritas a seguir: 

Solução tampão de extração A para extrato total de proteínas: foi 

utilizado para extração das proteínas do tecido, contendo trizma-base 

(hidroximetil amino metano) 100mM, pH 7,6, SDS 10%, EDTA 10mM, fluoreto de 

sódio 100nM, pirofosfato de sódio 10mM, ortovanadato de sódio 10nM. 

Solução tampão de extração B para imunoprecipitação: usada para 

extração de proteínas do imunoprecipitado, contendo trizma-base 100mM, 

EDTA 10mM, pirofosfato de sódio 10mM, fluoreto de sódio 100mM, 

ortovanadato de sódio 10M, PMSF 2mM (diluído em álcool etílico), Triton 10% e 

0,1mg/ml de aprotinina. 
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Solução tampão para a lavagem do imunoprecipitado: composta de 

trizma-base 100mM, EDTA 10mM, ortovanadato de sódio 2mM e Triton X-100 

0,5%. 

Solução tampão de Laemmli (5X): foi utilizada para estocar o material 

extraído e para sua aplicação no gel de SDS-PAGE, contendo azul de bromofenol 

0,1%, fosfato de sódio 1M pH 7,0, glicerol 50% e SDS 10%.  

Solução tampão utilizada na eletroforese: composta de trizma-base 

200mM, glicina 1,52M, EDTA 7,18mM e SDS 0,4%. 

Solução tampão para transferência: utilizada para transferência das 

proteínas separadas no SDS-PAGE para a membrana de nitrocelulose, contendo 

trizma-base 25mM, glicina 192mM, metanol 20% e SDS 0,02%, para facilitar a 

eluição de proteínas de alto peso molecular. 

Solução tampão para o gel de poliacrilamida: utilizada para preparar o 

SDS-PAGE, gel de resolução contendo EDTA 4mM, SDS 2%, trizma-base 

750mM, pH 8,9. 

Solução tampão para SDS-PAGE: utilizada para preparar o SDS-PAGE, 

gel de empilhamento contendo EDTA 4mM, SDS 2%, trizma-base 50mM, pH 6,7 

ajustado com ácido fosfórico. 

Solução basal: solução básica utilizada para o manuseio da membrana de 

nitrocelulose após transferência das proteínas. É composta de cloreto de sódio 

150mM, trizma-base 10mM e Tween 20 a 0,02%. 

Solução bloqueadora: utilizada para incubar a membrana de nitrocelulose 

logo após a transferência, contendo 5% de leite em pó desnatado e azida sódica 

0,02%, dissolvidos em solução basal. 

Solução para os anticorpos: solução de diluição dos anticorpos, contendo 

0,3% de leite em pó desnatado e azida sódica 0,02%, diluídos em solução basal. 

Solução de proteína A marcada com 125I: utilizada para a visualização 

das bandas em auto-radiografia, contendo 0,1% de leite desnatado, dissolvida 

em solução basal com 2μCi de proteína A 125I. 
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2.8.2 Procedimento para extração da proteína tecidual 

Os ratos com 12 semanas de idade foram anestesiados com pentobarbital 

sódico (hypnol 3%, 40mg/kg i.p.) e o TAM foi removido, sendo imediatamente 

colocado na solução tampão de extração A mantido em gelo, homogeneizado com 

Polytron PTA (Brinkmann Instruments Inc., modelo PT 10/35, Westbury, NY, 

EUA) e centrifugado a 11.000rpm por 40min a 4oC (Beckman Coulter Inc., 70.1 

Ti rotor - Palo Alto, CA, EUA). As alíquotas do sobrenadante foram estocadas 

em solução tampão de Laemmli, contendo DTT até a fase seguinte. Outra 

pequena porção do sobrenadante foi utilizada para a quantificação da 

concentração protéica de cada amostra pelo método de Bradford (1976). 

2.8.3 “Immunoblotting” 

Para o “immunoblotting”, uma alíquota de 250μg do extrato de proteína 

total foi aquecida em banho-maria por 5min e aplicada em gel de poliacrilamida 

(SDS-PAGE), de 2mm de espessura, balizado por um marcador de peso 

molecular da Bio-Rad, contendo miosina (205 kDa), β galactosidase (116 kDa), 

BSA (85 kDa) e ovalbumina (47 kDa). Foi realizada eletroforese em cuba para 

mini-gel da marca Bio-Rad com solução tampão previamente diluída. O SDS-

PAGE foi submetido a 40 volts por 30 min e depois a 120 volts por 2 horas. A 

seguir, as proteínas separadas no SDS-PAGE foram transferidas para uma 

membrana de nitrocelulose, utilizando-se o equipamento de eletro-transferência 

do mini-gel da Bio-Rad, que foi mantido em voltagem constante de 120 volts por 

2 horas, como descrito por Towbin et al. (1979). 

Após a transferência, as membranas foram incubadas em solução 

bloqueadora por 2 horas à temperatura ambiente, lavadas com solução basal por 

15min e incubadas com anticorpo anti-UCP-1 ou anti-Akt1 (controle) overnight a 

4ºC. Após a primeira incubação, as membranas foram lavadas com solução basal 

e incubadas com a proteína A 125I, 2µCi  por 2 horas em temperatura ambiente. 

O excesso de proteína A 125I foi lavado com solução basal e as membranas foram 

colocadas junto ao filme de raio-X (Kodak Co., Rochester, NY, EUA) com 
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intensificador (Cronex Lightining Plus intensifying screens – DuPont, St. Loius, 

MO, EUA). O cassete foi mantido à temperatura de -80oC e após um período de 

48 horas, os filmes foram revelados de maneira convencional. As bandas foram 

submetidas a densitometria óptica (Hoefer Scientific Instruments, San 

Francisco, CA, EUA). 

Os resultados foram analisados comparando as bandas obtidas entre os 

diferentes grupos de dieta estudados. 

 

2.9 QUANTIFICAÇÃO DE ANGIO II PLASMÁTICA E TECIDUAL 

2.9.1 Preparação do coquetel de inibidores de peptidases 

O coquetel de inibidores foi preparado seguindo a ordem de adição das 

soluções:  10μl de solução de p-OHHgBnz 1nM, 50μl de solução o-fenantrolina 

30nM, 10μl de solução de fenilmetilsulfonilfluoreto (PMSF) 1nM, 50μl de solução 

de EDTA 7,5%, 20μl de solução de pepstatina 1nM, solução A (HCl 0,18N) e 

solução B (etanol ácido: 200 ml de solução A e 600ml de etanol absoluto). Para 

cada amostra de tecido foi utilizado 1.400μl do coquetel de inibidores e 280μl 

para amostras de sangue. 

2.9.2 Procedimento para extração dos tecidos 

Os ratos com 12 semanas de idade foram anestesiados com pentobarbital 

sódico (Hypnol 3%, 40mg/kg i.p.) para coleta de sangue e remoção dos tecidos 

(adiposo branco periepididimal e adiposo marrom). As amostras foram coletadas 

em tubo falcon contendo o coquetel de inibidores de peptidases, 

homogeneizadas, e centrifugadas a 3.000rpm por 15min a 4ºC. O plasma e o 

sobrenadante dos tecidos foram estocados em freezer -80º para posterior 

quantificação de ANGIO II. 

2.9.3 Quantificação da concentração de ANGIO II 

A ANGIO II foi determinada utilizando cromatografia de fase reversa 

acoplada a um detector ultravioleta (214ηm) usando a técnica descrita por 

Franco et al. (2003). 
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Os tecidos foram previamente homogeneizados em 8ml de tampão de 

fosfato de sódio 0,1M contendo sacarose 0,34M e cloreto de sódio 0,3M (pH 

7,2). O peptídeo Angiotensina III (320ηg) foi adicionado em cada amostra como 

um padrão interno do ensaio. 

A extração de ANGIO II foi realizada utilizando cromatografia em 

colunas Sep-Pak-C18 (Millipore, EUA). A coluna foi ativada com adição de 5ml 

metanol, 5ml tetraidrofurano, 5ml hexano, 5ml metanol e 10ml de água MilliQ. 

Em seguida, as amostras foram passadas pela coluna e os peptídeos foram 

eluídos com a adição dos reagentes: 10ml de água, 5ml de ácido acético 4% e 5ml 

etanol/ácido acético/água (90:4:6, volume/volume).Os peptídeos de interesse 

foram extraídos da coluna na última fase e foram evaporados no equipamento 

Speed Vac SC 110 (Savant Instruments Inc., Holbrook, NY, EUA). Os extratos 

das amostras foram reconstituídos com 500μl de ácido fosfórico 0,1% em 

acetonitrila 5%, filtradas e injetadas na coluna aquapore OD 300 (7μm, 

4,6x250mm - Applied Biosciences, Salt Lake City, UT, EUA) do sistema de 

HPLC. Os peptídeos foram inicialmente separados por eluição isocrática durante 

5min, seguido por um gradiente linear de 5 a 35% de acetonitrila em ácido 

fosfórico 0,1% durante 20min a um fluxo de 1,5 ml/min. Os tempos de retenção 

foram utilizados para identificar os picos de interesse, previamente 

determinados por eluição com peptídeo padrão. 

A concentração de ANGIO II foi determinada no tecido adiposo branco, 

no tecido adiposo marrom e no plasma. Os cálculos foram realizados baseados na 

área do pico formado e a concentração de ANGIO II foi expressa em ηg/g de 

tecido analisado e no plasma em ηg/ml. 

 

2.10 IMUNO-HISTOQUÍMICA PARA ANGIO II 

2.10.1 Processo de parafinização dos tecidos 

Os ratos com 12 semanas de idade foram sacrificados para retirada do 

TAB (mesentérico e retroperitoneal), TAM e hipotálamo que foram 
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imediatamente transferidos para uma solução fixadora de Duboscq-Brasil 

durante 40min para conservação das estruturas. Em seguida os fragmentos 

permaneceram em solução tampão fosfato 0,1M com formol a 10%.  

Para a realização do processo de parafinização e inclusão do tecido, os 

fragmentos foram retirados da solução tampão fosfato 0,1M com formol 10% e 

transferidos para uma caixeta de metal perfurada. Este processo de inclusão do 

tecido na parafina foi realizado pelo processador automático de tecido 

“histokinette” (Jung-Histokinette 2000 Leica, Nussloch, Alemanha) por 14 

horas, como descrito a seguir. 

O processo de inclusão iniciou-se pela desidratação dos tecidos em álcoois 

em concentrações progressivas (álcool 50%, álcool 70%, álcool 96% e álcool 

absoluto [2 banhos]). Seguiu-se a diafanização, onde os tecidos passaram por 

uma solução de álcool absoluto e xilol (volume/volume) e por último, foram 

imersos em parafina fundida a 60°C. 

O material parafinizado foi incluído em blocos e após solidificação 

permaneceu em temperatura ambiente. 

2.10.2 Corte do tecido no micrótomo 

Os tecidos incluídos em blocos de parafina permaneceram 30min a -20°C 

antes do corte, para evitar enrugamento do corte do tecido. Os blocos foram 

cortados em micrótomo (Reichert Yung Supercut 2065 Leica, Nussloch, 

Alemanha) com navalhas descartáveis com espessura de 3 a 4μm e aderidos em 

lâminas previamente revestidas com gelatina a 2% (Sigma Chemical Co, St Louis, 

MO, EUA). As lâminas com os cortes permaneceram em estufa (Fabbe-Primar, 

São Paulo, Brasil) a 60ºC por 2 horas e em seguida foram armazenadas a 4ºC. 

2.10.3 Revestimento das lâminas com gelatina 

As lâminas foram lavadas em solução de álcool/éter (1:1). Para o preparo 

da gelatina foi acrescentado 4g de gelatina purificada do tipo A (Sigma 

Chemical Co, St Louis, MO, EUA) com 500ml de água destilada a 50°C. Quando 

esta solução atingiu 30°C, adicionou-se 4g de sulfato de potássio crômico (Sigma 

 



                                                                                   Materiais e Métodos 44 

Chemical Co, St Louis, MO, EUA) e a solução foi filtrada. Para realização do 

processo de revestimento, as lâminas foram mergulhadas por alguns segundos na 

solução de gelatina, retirou-se o excesso e foram acondicionadas à 4°C. 

2.10.4 Desparafinização 

Antes da realização da técnica de imuno-histoquímica, as lâminas 

passaram por um processo de desparafinização. Foram incubadas por 30min em 

estufa a 60°C. Ao término deste período, as lâminas foram imersas 3 vezes em 

xilol por 9min; 2 vezes no álcool absoluto por 5min; 2 vezes no álcool 96% por 

3min e depois lavadas em água destilada. Finalizado este processo, as lâminas 

foram hidratadas em solução salina tris-tamponada (TBS), pH 7,6. 

Após a desparafinização, as lâminas foram colocadas em tampão citrato e 

levadas ao microondas para exposição antigênica. 

2.10.5 Técnica Estreptavidina/fosfatase alcalina para ANGIO II 

A reação de imuno-histoquímica pela técnica de estreptavidina-

biotina/fosfatase alcalina foi utilizada para identificação de ANGIO II. 

As lâminas desparafinizadas foram colocadas em solução de TBS pH 7,6 

e colocadas em câmara úmida. Em seguida, foi realizado o bloqueio da avidina e 

da biotina endógena por 15min cada (Vector Laboratories Inc., Burlingame, CA, 

EUA). Após este período foi realizado o bloqueio inespecífico com soro não-

imune de cavalo (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) na diluição de 1:70, 

durante 30min. Em seguida, as lâminas foram incubadas com anticorpo primário 

policlonal de coelho anti-ANGIO II (Península Laboratories Inc., San Carlos, CA, 

EUA) na diluição de 1:400, overnight, a 4°C em câmara úmida. Após este período, 

os cortes foram incubados com anticorpo secundário, anti-imunoglobulina 

biotinilada de cabra anti-coelho (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA), na 

diluição de 1:1000, durante 45min, seguido do complexo estreptavidina-

biotina/fosfatase-alcalina (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA) durante 

30min. Todas as lavagens entre as incubações dos anticorpos foram realizadas 

com solução salina tris-tamponada.  
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Para revelação foi utilizado um substrato cromogênico preparado à base 

do corante fast red. Este procedimento foi realizado sob microscopia, sendo 

interrompido com a solução de TBS e o tempo de revelação foi de 8min. Os 

cortes foram contra-corados com hemalumbre de Mayer por 2min e lavados em 

água corrente. As lamínulas foram colocadas em gelatina glicerinada Kaiser 

(Merck, Darmstadt, Alemanha) previamente aquecida.  

As células positivas neste tipo de reação se apresentaram na cor 

vermelha e corresponderam à expressão de ANGIO II no tecido estudado. O 

núcleo da célula foi marcado com corante na cor azul. O controle negativo do 

método foi realizado na ausência do anticorpo primário específico no tecido. 

2.10.6 Análise das lâminas 

As lâminas foram analisadas em microscópio e as estruturas coradas em 

vermelho foram identificadas e contadas como positivo para ANGIO II. 

Para a apresentação dos resultados em células positivas/mm2, o número 

encontrado por campo foi multiplicado pelo fator de correção 6,25 obtendo-se o 

número de células positivas/mm2. Estes foram os cálculos para o TAB 

mesentérico e retroperitoneal. Os cortes de tecidos foram analisados em 

microscópio com aumento de 200 vezes. 

No TAM e no hipotálamo foi utilizado o método de contagem de pontos. 

Esta técnica consiste em um sistema de microscópio acoplado a um monitor de 

vídeo com uma ocular graticulada de 160 pontos. Foram contados os pontos 

coincidentes à área ocupada por ANGIO II. Os cortes de tecidos foram 

analisados em microscópio com aumento de 400 vezes. As fotos destes cortes 

foram obtidas através de uma câmera fotográfica acoplada ao microscópio. 

 

2.11 CÁLCULO DO ÍNDICE DE HOMA E QUANTIFICAÇÃO DA 

OBESIDADE 

 O índice de HOMA (homeostasis model of assessment) foi calculado para 

avaliar a sensibilidade à insulina nos ratos com 12 semanas de idade. Este índice 
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foi calculado usando a fórmula matemática descrita por Matthews et al. (1985) 

e atualizada por Bonora et al. (2000): Fórmula: glicemia de jejum (mmol/l) x 

insulinemia de jejum (μU/ml) / 22,5. 

A obesidade foi avaliada através da medida da massa de tecido adiposo 

mesentérico, periepididimal e retroperitoneal nos ratos com 12 semanas de 

idade. 

 

2.12 SINALIZAÇÃO DA INSULINA 

Utilizando a técnica de imunoprecipitação (IP) e “immunoblotting” (IB) foi 

quantificada a expressão protéica e a fosforilação de algumas proteínas envolvidas 

na transdução do sinal da insulina. Dentre elas, foi estudado o receptor da insulina 

(IR), o substrato do receptor da insulina 1 (IRS-1) e 2 (IRS-2), a enzima 

fosfatidilinositol 3-quinase (PI-3q), a proteína quinase B (PKB/Akt), a proteína c-

jun N-terminal quinase (JNK), a serina 307 do IRS-1, o fator de transcrição Foxo1 

no fígado, no músculo gastrocnêmio e no TAB periepididimal. 

Os reagentes, aparelhos e soluções utilizadas para eletroforese foram 

adquiridos da Bio-Rad (Richmond, CA, EUA) e estão descritos no item 2.8. 

Para estimular a sinalização da insulina nos tecidos, foi utilizada insulina 

regular humana (Humulin®-R, Eli Lilly Co., Indianápolis, IN, EUA). 

Os anticorpos utilizados foram o antifosforotirosina (αPY), anti-IR 

subunidade β (αIR), anti-IRS-1, anti-Akt1/2, anti-pJNK e anti-JNK1 e anti-

IRS1ser307 adquiridos da Santa Cruz Technology Inc., (Santa Cruz, CA, EUA). Os 

anticorpos anti-PI-3q, anti-IRS-2 e anti-phospho-IRS-1ser307 foram adquiridos da 

Upstate Biotechnology, Inc., (Lake Placid, NY, EUA). Outros anticorpos utilizados 

foram anti-pAkt e anti-pFoxo1 (Cell Signaling Technology Inc., Beverly, MA, EUA). 

 

2.12.1 Procedimento para extração das proteínas teciduais 

Os ratos com 12 semanas, após jejum de 6 horas, foram anestesiados 

(Hypnol 3%, 40mg/kg i.p) e a cavidade abdominal foi aberta para exposição da veia 
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porta onde foi administrada em “bolus” uma injeção de 0,2ml de solução salina (NaCl 

0,9%) com ou sem insulina cristalina (2μg). O fígado foi removido após 30 segundos 

da injeção de insulina e músculo e tecido adiposo após 90 segundos. 

O material extraído foi imediatamente colocado na solução tampão de 

extração A (extrato total - IB) ou em tampão de extração B (extrato total - IP) e 

imediatamente homogeneizado no Polytron ajustado na velocidade máxima. Depois 

foi centrifugado a 12.000rpm por 40min a 4oC e as alíquotas do sobrenadante 

foram estocadas em solução tampão de Laemmli, contendo DTT 200mM até a fase 

seguinte (IP e IB ou IB direto). Outra pequena porção do sobrenadante foi 

utilizada para a quantificação da concentração protéica de cada amostra pelo 

método colorimétrico - biureto (kit protal, Laborlab, Guarulhos, SP, Brasil). 

2.12.2 Imunoprecipitação - IP 

O sobrenadante do extrato foi utilizado para imunoprecipitação com os 

anticorpos anti-IR, anti-IRS-1 e anti-IRS-2. Os volumes das amostras foram 

normalizados por concentração protéica e o volume do anticorpo aplicado foi fixo 

(10μl/amostra). As amostras foram incubadas por 12-14 horas a 4oC. Em seguida 

foram acrescidos 50μL de proteína-A Sepharose e as amostras foram novamente 

incubadas por 2 horas a 4oC e depois centrifugadas por 15min. As proteínas 

precipitadas foram lavadas 3 vezes com solução tampão e preparadas para a fase 

seguinte (IB). 

2.12.3 “Immunoblotting” - IB 

As proteínas precipitadas (IP) e/ou extrato total (IB) foram submetidas à 

eletroforese em SDS-PAGE. Uma quantidade do extrato tecidual (250μg) para IB 

de cada amostra foram aplicadas no gel de poliacrilamida. Após a eletroforese em 

cuba de mini-gel, as proteínas separadas no SDS-PAGE foram transferidas para 

uma membrana de nitrocelulose conforme descrito no item 2.8.3. 

Os anticorpos utilizados neste “immunoblotting” foram anti-fosfotirosina e 

anti-PI-3q. Para quantificar a fosforilação da proteína Akt e Foxo1 não foi 

necessário imunoprecipitação do homogenato. Foi utilizado extrato total dos 
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homogenatos dos tecidos e anticorpos anti-fosfo-AKt/PKB e anti-Foxo1 no 

“immunoblotting”. As membranas obtidas foram expostas ao filme de raio-X e 

reveladas conforme descrito no item 2.8.3. 

Os resultados foram analisados comparando as bandas obtidas entre os 

diferentes grupos de dieta estudados. 

 

2.13 ANALÍSE ESTATÍSTICA 

Os resultados foram expressos como média e erro-padrão da média. 

Utilizou-se análise de variância de um fator (one way-ANOVA) seguida do teste 

de Newman-Keuls’ para avaliar as diferenças entre as médias dos resultados 

obtidos nos diversos grupos analisados. Também foi utilizada a análise de 

variância de dois fatores (two way-ANOVA) para avaliação da evolução ponderal, 

volume urinário e ingestão hídrica. No balanço energético, diferenças de 

eficiência metabólica entre os grupos foram analisadas pelo teste de Kruskal-

Wallis seguido do pós-teste de Dunn’s. O teste t foi utilizado para avaliar 

diferenças entre médias obtidas no protocolo 4. O erro alfa menor do que 5% 

foi aceito para rejeitar a hipótese de nulidade. 
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3. RESULTADOS 

As tabelas e figuras referidas no texto encontram-se no final deste 

capítulo. 

3.1 Pressão arterial 

A PAc (mmHg) foi verificada nos animais com 12 semanas de idade. Os 

valores encontrados foram maiores (p<0,05) nos ratos alimentados com dieta 

HR quando comparados aos grupos NR ou HO. A PAc não foi diferente entre os 

grupos HO e NR. Estes resultados estão demonstrados na Figura 1 e Tabela 2. 

3.2 Peso corporal, balanço energético, composição corporal e 

expressão da proteína UCP1 

A evolução ponderal dos ratos desde o desmame até a 12ª semana de 

idade apresentou perfil semelhante entre os quatro protocolos estudados e 

diferenças entre as dietas. Desta forma, só mostraremos os resultados de peso 

corporal do balanço energético. 

O peso corporal no desmame foi semelhante entre os três grupos de 

dieta estudados (HR=43,8±4, n=21; NR=44,8±8, n=18 e HO=45,4±3g, n=16). No 

entanto, a partir da 8ª até 12ª semana, o peso corporal foi maior (p<0,05) nos 

ratos em dieta HO e menor (p<0,05) nos animais em dieta HR comparado ao 

grupo NR. Estes resultados estão demonstrados na Figura 2A. 

Os resultados a seguir foram avaliados diariamente da 8ª a 12ª semana 

de idade em ratos mantidos em gaiolas metabólicas. O consumo médio de ração 

durante 30 dias foi maior (p<0,05) nos ratos em dieta HR (21,3±0,9, n=8) e 

menor (p<0,05) no grupo HO (19,0±0,8, n=9) quando comparado ao grupo NR 

(20,3±1,2g/rato/dia, n=8). Estes resultados estão demonstrados na Figura 2B. A 

ingestão hídrica e volume urinário foram maiores (p<0,05) nos ratos alimentados 

com dieta HR quando comparado ao grupo NR e HR (Figuras 3A e 3B). A energia 

ingerida, porcentagem de energia absorvida, energia metabolizável e o gasto de 

energia foram maiores (p<0,05) nos ratos em dieta HR e menores (p<0,05) nos 

ratos em dieta HO quando comparados ao grupo NR (Figuras 4, 5A, 5B, 6B e 
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Tabela 1). A eficiência metabólica não foi diferente entre os grupos de dieta 

estudados (Tabela 1). A energia fecal foi maior (p<0,05) em ratos que 

consumiram dieta HO em comparação aos grupos NR e HR e menor (p<0,05) nos 

ratos em dieta HR quando comparados ao grupo NR (Figura 5C e Tabela 1). O 

ganho de energia foi menor (p<0,05) no grupo HO quando comparado com o grupo 

HR (Figura 6A). 

A expressão da proteína UCP-1 no TAM, um marcador de gasto 

energético, avaliada na idade adulta foi maior (p<0,05) nos ratos em dieta HR 

(137,9±0,9; n=4) e menor nos ratos alimentados com dieta HO (86,1±9,8; n=5) 

quando comparado ao grupo NR (100±9,5 unidades arbitrárias; n=5). Este 

resultado está demonstrado na figura 7. 

A composição corporal foi avaliada na carcaça dos animais na idade 

adulta. Os ratos submetidos à dieta HO apresentaram um aumento (p<0,05) no 

conteúdo de proteína e lipídios totais, quando comparados aos grupos NR ou HR 

(Figuras 8A, 8B e Tabela 1). A porcentagem de água corporal não foi diferente 

entre os grupos de dieta estudados. Estes resultados estão demonstrados na 

Figura 8C e Tabela 1. 

3.3 Glicemia e perfil hormonal 

O perfil hormonal e a glicemia de jejum foram avaliados em ratos na 12ª 

semana de idade. 

A glicemia e a insulinemia de jejum foram maiores (p<0,05) nos ratos 

alimentados com dieta HO comparado aos grupos HR ou NR (Tabela 2). 

A leptina plasmática foi menor (p<0,05) e a adiponectina circulante foi 

maior (p<0,05) no grupo submetido à sobrecarga crônica de sal na dieta em 

comparação aos grupos NR e HO (Figuras 9, 10 e Tabela 2). 

3.4 Atividade motora espontânea 

 Os resultados da atividade motora, observada em campo-aberto, não 

apresentaram diferenças significativas entre os grupos de dieta estudados, 

tanto em ratos na 8ª e 12ª semana de idade. Nestes animais, o peso corporal foi 
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maior (p<0,05) tanto na 8ª e 12ª semana nos animais alimentados com dieta HO 

e menor (p<0,05) nos ratos em dieta HR em comparação ao grupo NR (Tabelas 3 

e 4). 

3.5 ANGIO II plasmática e tecidual 

A concentração plasmática de ANGIO II foi menor (p<0,05) nos ratos 

em dieta HR e maior (p=0,05) nos animais em dieta HO quando comparado ao 

grupo NR. No TAM o conteúdo de ANGIO II foi maior (p<0,05) e no TAB 

periepididimal foi menor (p<0,05) no grupo HO quando comparado com grupo NR 

ou HR (Tabela 5). 

A avaliação do conteúdo de ANGIO II, utilizando a técnica de imuno-

histoquímica confirmou, em parte, estes resultados e possibilitou a visualização 

do conteúdo de ANGIO II nos tecidos, além de acrescentar a quantificação de 

ANGIO II no hipotálamo e no TAB retroperitoneal e mesentérico. 

Por imuno-histoquímica, a quantificação de ANGIO II no TAM (Figura 11 

e Tabela 6) foi maior (p<0,05) e no TAB mesentérico (Figura 12 e Tabela 6) foi 

menor (p<0,05) no grupo HO em comparação aos ratos em dieta HR. No TAB 

retroperitoneal a quantidade de ANGIO II não foi diferente entre os grupos de 

dieta (Figura 13). A quantidade de ANGIO II no hipotálamo em ratos 

alimentados com dieta HO foi menor (p<0,05) quando comparado com o grupo NR 

e HR (Figura 14 e Tabela 6). 

3.6 Expressão tecidual e fosforilação das proteínas envolvidas na 

sinalização da insulina 

No protocolo 4 foram estudados somente ratos em dieta HO e NR. 

No desmame, o peso corporal não foi diferente entre os dois grupos de 

dieta (NR=53±2,2 vs. HO=50±1,6g, n=8 em cada grupo, p>0,05). Entretanto, com 

12 semanas de vida, o peso corporal, a massa de tecido adiposo periepididimal, 

retroperitoneal, mesentérica, foram maiores (p<0.05) nos animais em dieta HO 

quando comparados com o grupo NR (Tabela 7). 
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A sensibilidade à insulina foi avaliada pelo índice de HOMA. Quando 

maior este índice menor será a sensibilidade à insulina. Os resultados 

demonstraram um maior (p<0,05) índice de HOMA no grupo em dieta HO quando 

comparado ao grupo NR (Tabela 7). Para identificar quais os tecidos que estão 

relacionados com menor sensibilidade à insulina no grupo HO, a sinalização da 

insulina foi avaliada neste estudo. 

3.6.1 Sinalização da insulina no fígado 

Em ratos com 12 semanas de vida, a expressão do receptor da insulina 

(IR), do substrato 1 e 2 do IR (IRS-1 e IRS-2) não foi diferente entre os 

grupos de dieta HO e NR (Figuras 15A, 15C e 15F). Neste tecido, após estímulo 

com insulina (injeção de insulina na veia porta), a fosforilação da tirosina do IR, 

IRS-1 e IRS-2 foi menor (p<0,05) no grupo em dieta HO+ quando comparado com 

ratos na dieta NR+ (Figuras 15B, 15D e 15G). Após estímulo pela insulina, a 

associação da expressão do IRS-1 e IRS-2 com a subunidade p85 da enzima PI-

3q foi menor (p<0,05) no grupo HO quando comparado com os ratos em dieta NR 

(Figuras 15E e 15H). 

A expressão da proteína Akt no fígado não foi diferente entre os grupos 

HO e NR (Figura 15I). No entanto, após o estímulo com a insulina, o grupo HO 

apresentou uma menor (p<0,05) fosforilação da proteína Akt em comparação ao 

grupo NR (Figura 15J). 

A expressão da proteína JNK1 não foi diferente entre as dietas HO e 

NR (Figura 15K). No entanto, a fosforilação da proteína JNK (1 e 2) foi maior 

(p<0,05) nos animais em dieta HO quando comparado ao grupo de animais que 

receberam dieta NR (Figura 15L). O resultado desta fosforilação avaliou a 

ativação da proteína JNK na via de sinalização da insulina. 

A associação da expressão do substrato IRS-1 com a proteína JNK1 e 

fosforilação em serina 307 do substrato IRS-1 foi maior (p<0,05) no grupo em 

deita HO em comparação ao grupo NR. Estes resultados estão demonstrados 

nas figuras 15M e 15N. 
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3.6.2 Sinalização da insulina no músculo gastrocnêmio  

Em ratos na idade adulta, a expressão do IR, IRS-1, IRS-2, da proteína 

Akt e da proteína JNK1 (Figuras 16A, 16C, 16F, 16I e 16K) não foi diferente 

entre os grupos HO e NR (p<0,05). Após o estímulo com a insulina, os animais em 

dieta HO apresentaram menor (p<0,05) fosforilação da tirosina do IR e IRS-1 e 

menor (p<0,05) associação com a enzima PI-3q quando comparado com o grupo 

NR (Figuras 16B, 16D e 16E). No entanto, mesmo após o estímulo com a insulina, 

a fosforilação do substrato IRS-2 e sua associação com a subunidade p85 da 

PI-3q não foram diferentes entre os grupos de dieta HO e NR (Figuras 16G e 

16H). 

A fosforilação da proteína Akt estimulada pela insulina foi menor 

(p<0,05) no grupo HO quando comparado com ratos em dieta NR (Figura 16J). 

A ativação da proteína JNK1 e sua associação com a expressão do IRS-1 

foram maiores (p<0,05) no grupo HO em comparação ao grupo NR (Figuras 16L e 

16M). 

A fosforilação em serina 307 do substrato IRS-1 foi maior (p<0,05) nos 

ratos que consumiram dieta HO quando comparados ao grupo NR (Figuras 16N). 

3.6.3 Sinalização da insulina no tecido adiposo branco 

Em animais com 12 semanas de vida, a expressão do IR e sua fosforilação 

antes e após o estímulo com a insulina não foram diferentes entre os grupos de 

dieta HO e NR. Estes resultados estão demonstrados nas Figuras 17A e 17B. 

A expressão do IRS-1 não foi diferente entre os grupos de dieta HO e 

NR (Figura 17C). Após o estímulo com a insulina, o grupo em dieta HO 

apresentou uma menor (p<0,05) fosforilação da tirosina do IRS-1 (Figura 17D) e 

na associação do IRS-1 com a enzima PI-3q (Figura 17E) quando comparado com 

o grupo NR. 

A expressão do IRS-2 e da proteína Akt não foi diferente entre os 

grupos de dieta (Figuras 17F e 17I). Após a injeção de insulina houve uma maior 

(p<0,05) fosforilação da tirosina do IRS-2 (Figura 17G) e da sua associação com 
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a subunidade p85 da enzima PI-3q no grupo HO em comparação ao grupo NR 

(Figura 17H). Foi também observado uma maior (p<0,05) fosforilação da proteína 

Akt antes (NR- vs. HO-) e após estímulo (NR+ vs. HO+) com insulina quando 

comparado ao grupo NR (Figura 17J). 

A expressão protéica da JNK1, sua fosforilação e associação com o 

substrato IRS-1 não foram diferentes entre os grupos HO e NR (Figuras 17K, 

17L e 17M). 

A fosforilação em serina 307 do substrato IRS-1 não foi diferente entre 

os grupos HO e NR (Figura 17N). 

3.6.4 Fosforilação da Foxo1 no fígado, músculo e tecido adiposo 

A isoforma Foxo1 é um fator de transcrição sensível à ação da insulina e 

regulado por algumas proteínas sinalizadoras como a enzima PI-3q e a proteína 

Akt. A Foxo1 é importante para mediar os efeitos da insulina e dos fatores de 

crescimento sobre a expressão de alguns genes. Em função dos resultados 

obtidos no grupo HO (alteração na via de sinalização da PI-3q e Akt) foi 

investigado se os efeitos da dieta HO conseguiriam interferir na expressão e 

fosforilação do fator de transcrição Foxo1 neste modelo de resistência 

insulínica (Anexo 10 e 11). 

Os ratos em dieta HO apresentaram uma menor (p<0,05) fosforilação da 

Foxo1 induzida pela insulina no fígado e músculo, quando comparado com ratos 

em dieta NR (Figuras 18A e 18B). 

No tecido adiposo, os ratos em dieta HO apresentaram uma maior 

(p<0,05) fosforilação/inativação da Foxo1 estimulada pela insulina quando 

comparado com os ratos alimentados com dieta NR (Figura 18C). 
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Figura 1: Pressão arterial caudal medida na 12ª semana de vida em ratos alimentados 

com dieta HO (n=8), NR (n=8) ou HR (n=8) desde o desmame. Os resultados 
estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. HO e NR. 
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Figura 2:  A) Evolução ponderal e B) consumo de ração diário (avaliados da 8ª a 12ª 

semana de vida) de ratos alimentados com dieta HO (n=9, •), NR (n=8, •) ou 
HR (n=8, •) desde o desmame. Os resultados estão expressos como média e 
erro-padrão da média. *p<0,05 vs. NR e HR, **p<0,05 vs. NR. 

 



                                                                                                   Resultados 56 

A)  
 

0 5 10 15 20 25 30 35
0

30

60

90

120

150

*

*

*
*

*

*

***

*

*

*
*

** ***
*

*

*
*

*

*
*

**
**

Tempo (dias)

In
ge

st
ão

 h
íd

ri
ca

 (
m
l) 

 
 
 
 
 
 
 
 
B)  

 
 

0 5 10 15 20 25 30 35
0

30

60

90

120

150

*
*

*

*
*

*

Tempo (dias)

* **
**

*

*
*

**

*
** **

*
*

** *

*

* * *

Vo
lu
m
e 

ur
in
ár

io
 (
m
l)

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3:  A) Ingestão hídrica e B) volume urinário, avaliados da 8ª a 12ª semana de 

vida, em ratos alimentados com dieta HO (n=9, •), NR (n=8,•) ou HR (n=8, •) 
desde o desmame. Os resultados estão expressos como média e erro-padrão 
da média. *p<0,05 vs. NR e HO. 
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Figura 4:  Energia ingerida, avaliada da 8ª a 12ª semana de vida, em ratos alimentados 
com dieta HO (n=9), NR (n=8) ou HR (n=8) desde o desmame. Os resultados 
estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. NR e HR, 
**p<0,05 vs. NR. 
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Figura 5:  A) Porcentagem de energia absorvida, B) energia metabolizável e C) energia 

fecal, avaliada da 8ª a 12ª semana de vida, em ratos alimentados com dieta 
HO (n=9), NR (n=8) ou HR (n=8) desde o desmame. Os resultados estão 
expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. NR e HR, 
**p<0,05 vs. NR. 
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Figura 6:  A) Ganho de energia e B) gasto de energia, avaliado da 8ª a 12ª semana de 

vida, em ratos alimentados com dieta HO (n=9), NR (n=8) ou HR (n=8) desde 
o desmame. Os resultados estão expressos como média e erro-padrão da 
média. *p<0,05 vs. NR e HR, **p<0,05 vs. NR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7:  Expressão da proteína desacopladora mitocondrial 1 (UCP-1) no TAM em 

unidade arbitrária por μg de proteína total. Variável analisada na 12ª 
semana de vida em ratos na dieta HO (n=9), NR (n=5) ou HR (n=4) desde o 
desmame. Os resultados estão expressos como média e erro-padrão da 
média. *p<0,05 vs. NR e HR, **p<0,05 vs. NR. 
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Figura 8:  A) Conteúdo de proteína total, B) gordura total e C) porcentagem de água 

corporal, avaliado na 12ª semana de vida, em ratos alimentados com dieta 
HO (n=9), NR (n=8) ou HR (n=8) desde o desmame. Os resultados estão 
expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. NR e HR. 
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Figura 9:  Leptina, avaliada na 12ª semana de vida, em ratos alimentados com dieta HO 

(n=12), NR (n=10) ou HR (n=8) desde o desmame. Os resultados estão 
expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. HO e NR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 10:  Adiponectina, avaliada na 12ª semana de vida, em ratos adultos 

alimentados com dieta HO (n=8), NR (n=8) ou HR (n=8) desde o desmame. 
Os resultados estão expressos como média e erro-padrão da média. 
*p<0,05 vs. HO e NR. 
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Figura 11: Quantificação e visualização de ANGIO II no tecido adiposo marrom pela 

técnica de imuno-histoquímica em ratos adultos alimentados com dieta HO 
(n=5), NR (n=5) ou HR (n=5) desde o desmame. Foram analisadas 5 lâminas 
em cada grupo. Os resultados estão expressos como média e erro-padrão 
da média. *p<0,05 vs. HR. (Foto: Objetiva no aumento de 400 vezes). 
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Figura 12:  Quantificação e visualização de ANGIO II no tecido adiposo branco 

mesentérico pela técnica de imuno-histoquímica em ratos adultos 
alimentados com dieta HO (n=5), NR (n=5) ou HR (n=5) desde o desmame. 
Foram analisadas 5 lâminas em cada grupo. Os resultados estão expressos 
como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. HR. (Foto: Objetiva no 
aumento de 400 vezes). 
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Figura 13:  Quantificação e visualização de ANGIO II no tecido adiposo branco 

retroperitoneal pela técnica de imuno-histoquímica em ratos adultos 
alimentados com dieta HO (n=4), NR (n=5) ou HR (n=5) desde o desmame. 
Foram analisadas de 4-5 lâminas em cada grupo. Os resultados estão 
expressos como média e erro-padrão da média. (Foto: Objetiva no 
aumento de 400 vezes). 
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Figura 14:  Quantificação e visualização de ANGIO II no hipotálamo pela técnica de 

imuno-histoquímica em ratos adultos alimentados com dieta HO (n=6), NR 
(n=5) ou HR (n=4) desde o desmame. Foram analisadas de 4-5 lâminas em 
cada grupo. Os resultados estão expressos como média e erro-padrão da 
média. *p<0,05 vs. NR e HR. (Foto: Objetiva no aumento de 400 vezes). 
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Figura 15: Sinalização da insulina no FÍGADO de animais em HO (n=5) ou NR (n=5) na idade 

adulta. A) Expressão do IR. Uma Alíquota do extrato total contendo a mesma 
quantidade de proteína foi utilizada para imunoprecipitação (IP) e 
“immunoblotting” (IB) com anticorpo anti-IR. B) Fosforilação do IR antes (-) e após 
(+) a injeção da insulina (IP com anti-IR e IB com antifosfotirosina - pY). C) 
Expressão do IRS-1 (IP e IB com anti-IRS-1). D) Fosforilação do IRS-1 (IP com 
anti-IRS-1 e IB com pY). E) Associação do IRS-1 com a PI-3q (IP com anti-IRS-1 e 
IB com anti-PI-3q). F) Expressão IRS-2 (IP e IB com anti-IRS-2). G) Fosforilação 
do IRS-2 (IP com anti-IRS-2 e IB com anti-pY). H) Associação do IP com anti-
IRS-2 e IB com anti-PI-3q. I) Expressão da Akt (IB anti-Akt). J) Fosforilação da 
Akt (IB com anti-pAkt). K) Expressão da JNK1 (IB com anti-JNK1). L) Fosforilação 
da JNK (IB com anti-pJNK). M) Associação do IP com anti-IRS-1 e IB com anti-
JNK1. N) Fosforilação em serina 307 do IRS-1 (IB com anti-IRS-1ser307). Os 
resultados estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. NR+, 
**p<0,001 vs. NR+. 
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Figura 16:  Sinalização da insulina no MÚSCULO GASTROCNÊMIO de animais em dieta HO 

(n=5) ou NR (n=5) na idade adulta. A) Expressão do IR. Uma Alíquota do extrato 
total contendo a mesma quantidade de proteína foi utilizada para 
imunoprecipitação (IP) e “immunoblotting” (IB) com anticorpo anti-IR. B) 
Fosforilação do IR antes (-) e após (+) a injeção da insulina (IP com anti-IR e IB 
com antifosfotirosina - pY). C) Expressão do IRS-1 (IP e IB com anti-IRS-1). D) 
Fosforilação do IRS-1 (IP com anti-IRS-1 e IB com pY). E) Associação do IRS-1 
com a PI-3q (IP com anti-IRS-1 e IB com anti-PI-3q). F) Expressão IRS-2 (IP e IB 
com anti-IRS-2). G) Fosforilação do IRS-2 (IP com anti-IRS-2 e IB com anti-pY). 
H) Associação do IP com anti-IRS-2 e IB com anti-PI-3q. I) Expressão da Akt (IB 
anti-Akt). J) Fosforilação da Akt (IB com anti-pAkt). K) Expressão da JNK1 (IB 
com anti-JNK1). L) Fosforilação da JNK (IB com anti-pJNK). M) Associação do IP 
com anti-IRS-1 e IB com anti-JNK1. N) Fosforilação em serina 307 do IRS-1 (IB 
com anti-IRS-1ser307). Os resultados estão expressos como média e erro-padrão da 
média. *p <0,05 vs. NR+, **p <0,001 vs. NR. 
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Figura 17:  Sinalização da insulina no ADIPOSO BRANCO de animais em dieta HO (n=5) ou NR 

(n=5) na idade adulta. A) Expressão do IR. Uma Alíquota do extrato total contendo 
a mesma quantidade de proteína foi utilizada para imunoprecipitação (IP) e 
“immunoblotting” (IB) com anticorpo anti-IR. B) Fosforilação do IR antes (-) e após 
(+) a injeção da insulina (IP com anti-IR e IB com antifosfotirosina - pY). C) 
Expressão do IRS-1 (IP e IB com anti-IRS-1). D) Fosforilação do IRS-1 (IP com 
anti-IRS-1 e IB com pY). E) Associação do IRS-1 com a PI-3q (IP com anti-IRS-1 e 
IB com anti-PI-3q). F) Expressão IRS-2 (IP e IB com anti-IRS-2). G) Fosforilação 
do IRS-2 (IP com anti-IRS-2 e IB com anti-pY). H) Associação do IP com anti-
IRS-2 e IB com anti-PI-3q. I) Expressão da Akt (IB anti-Akt). J) Fosforilação da 
Akt (IB com anti-pAkt). K) Expressão da JNK1 (IB com anti-JNK1). L) Fosforilação 
da JNK (IB com anti-pJNK). M) Associação do IP com anti-IRS-1 e IB com anti-
JNK1. N) Fosforilação em serina 307 do IRS-1 (IB com anti-IRS-1ser307). Os 
resultados estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. NR+, 
**P <0.001 vs. NR+, §p<0,05 vs. NR-. 
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FÍGADO   MÚSCULO   ADIPOSO 
 
Figura 18:  Fosforilação do fator de transcrição Foxo1. Este fator foi avaliado no A) FÍGADO 

B) MÚSCULO GASTROCNÊMIO e C) TECIDO ADIPOSO BRANCO antes (-) e após 
(+) o estímulo com a injeção da insulina em animais na dieta HO (n=5) ou NR (n=5) 
na idade adulta. Uma Alíquota do extrato total contendo a mesma quantidade de 
proteína foi utilizada para “immunoblotting” (IB) com anticorpo anti-pFOXO1. As 
bandas foram analisadas por densitometria óptica. Os resultados estão expressos 
como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. NR+. 
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Tabela 1.  Efeitos da variação do consumo de sal na dieta sobre o balanço 

energético e composição corporal em ratos na 12ª semana de 

vida. Estes animais foram alimentados com dieta hipossódica 

(HO), normossódica (NR) ou hipersódica (HR) desde o desmame 

Variáveis HO n NR n HR n 

Energia ingerida (kJ) 
 
 

8.874 ± 184,2* 9 9.827 ± 180,5 8 10.402 ± 188,7** 8 

% energia absorvida (kJ) 
 
 

86,52 ± 0,53* 9 90,45 ± 0,63 8 95,91 ± 0,66** 8 

Energia fecal (kJ) 
 
 

1.199 ± 59,32* 9 941 ± 71,75 8 376 ± 32,30** 8 

Ganho de energia (kJ) 
 
 

878,3 ± 132# 9 1.009 ± 110 8 1.333 ± 107 8 

Energia metabolizável (kJ) 
 
 

7.369 ± 147* 9 8.530 ±145 8 9.625 ± 174** 8 

Gasto de energia (kJ) 
 
 

6.490,3 ± 166* 9 7.478,2 ± 144 8 8.387,1 ± 273** 8 

Eficiência metabólica (%) 
 
 

11,87 ± 1,7 9 11,8 ± 1,2 8 13,9 ± 1,1 8 

Proteína na carcaça (mg/g) 
 
 

254 ± 7,2* 9 209 ± 16,7 8 221 ± 8,2 8 

Lipídios na carcaça (g/100g) 
 
 

17,18 ± 1,16* 9 14,12 ± 0,52 8 13,25 ± 1,04 8 

Água na carcaça (%) 
 

63,2 ± 0,4 9 62 ± 0,3 8 62,6 ± 0,7 8 

Os resultados obtidos estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. 
NR e HR, **p<0,05 vs. NR, #p<0,05 vs. HR. A unidade energética utilizada foi o quilo 
Joule (kJ). Um quilo caloria corresponde a 4,184kJ. 
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Tabela 2. Efeitos da variação do consumo de sal na dieta sobre a pressão 

arterial, glicemia e perfil hormonal em ratos com 12 semanas de 

vida. Estes animais foram alimentados com dieta hipossódica 

(HO), normossódica (NR) ou hipersódica (HR) desde o desmame 

Variáveis HO n NR n HR n 

PAc (mmHg) 
 
 

121 ± 1,5 8 123 ± 2,2 8 136 ± 2,6* 8 
 

Glicemia de jejum (mmol/l) 
 
 

5,8 ± 0,12** 7 4,8 ± 0,15 9 5,0 ± 0,12 8 
 

Insulinemia de jejum (pmol/l) 
 
 

712 ± 61,5** 7 257 ± 45,4 5 326 ± 32,1 8 
 

Leptina (ηg /ml) 
 
 

9.7 ± 1,0 12 8.4 ± 0,6 10 4.5 ± 0,4* 8 
 

Adiponectina sérica (μg/ml) 
 
 

3,4 ± 0,1 8 3,5 ± 0,2 8 4,7 ± 0,3* 8 
 

Os resultados obtidos estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. 
HO e NR, **p<0,05 vs. NR e HR. 
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Tabela 3.  Efeitos da variação no consumo de sal na dieta sobre a atividade 

motora geral em ratos com 8 semanas de vida. Estes animais 

foram alimentados com dieta hipossódica (HO), normossódica 

(NR) ou hipersódica (HR) desde o desmame 

Variáveis HO 
(n= 8) 

NR 
(n= 8) 

HR 
(n= 8) 

 
Nº de bolos fecais 
 

 
4,13 ± 1,32 

 
1,88 ± 0,93 

 
5,38 ± 0,94 

 
Freqüência de levantar 
 

 
16,00 ± 2,69 

 
14,88 ± 1,60 

 
15,00 ± 3,41 

 
Freq. de locomoção na área 
central + intermediária 

 
11,37 ± 4,00 

 
9,63 ± 2,60 

 
8,00 ± 1,55 

 
Freq. de locomoção periférica 

 
65,75 ± 11,21 

 
65,88 ± 9,52 

 
52,13 ± 11,24 

 
Freq. de locomoção total 
 

 
77,13 ± 11,71 

 
75,50 ± 10,24 

 
60,13 ± 12,58 

 
Tempo na área central 
e intermediária (s) 

 
34,75 ± 17,97 

 
24,25 ± 5,85 

 
37,63 ± 8,13 

 
Tempo na área periférica (s) 
 

 
265,25 ± 17,97 

 
275,75 ± 5,85 

 
262,38 ± 8,13 

 
Tempo de limpeza (s) 
 

 
48,13 ± 8,40 

 
43,13±10,16 

 
45,25 ± 10,32 

 
Peso corporal (g) 
 

 
351,75 ± 9,87* 

 
322,00±8,19 

 
294,50 ± 5,95** 

Os resultados obtidos estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. 
NR e HR, ** p<0,05 vs. NR. A variável bolo fecal foi avaliada por ser uma característica 
de aumento de atividade ou estresse do animal. 
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Tabela 4. Efeitos da variação no consumo de sal na dieta sobre a atividade 

motora geral em ratos com 12 semanas de vida. Estes animais 

foram alimentados com dieta hipossódica (HO), normossódica 

(NR) ou hipersódica (HR) desde o desmame 

Variáveis  HO 
(n= 8) 

NR 
(n= 8) 

HR 
(n= 8) 

 
Nº de bolos fecais 

 
2,63 ± 1,07 

 
3,13 ± 0,79 

 
5,13 ± 0,81 

 
Freqüência de levantar 
 

 
25,75 ± 4,06 

 
21,25 ± 2,45 

 
16,38 ± 3,61 

 
Freq. de locomoção na área central 
+ intermediária 

 
12,25 ± 3,00 

 
11,25 ± 3,60 

 
6,63 ± 2,50 

 
Freq. de locomoção periférica 
 

 
81,38 ± 7,54 

 
77,63 ± 12,41 

 
53,00 ± 11,28 

 
Freq. de locomoção total 
 

 
93,63 ± 9,17 

 
88,88 ± 15,11 

 
59,63 ± 12,56 

 
Tempo na área central 
e intermediária (s) 

 
23,75 ± 5,08 

 
16,00 ± 5,75 

 
21,38 ± 7,12 

 
Tempo na área periférica (s) 
 

 
276,25 ± 5,08 

 
284,00 ± 5,75 

 
278,63 ± 7,12 

 
Tempo de limpeza (s) 
 

 
29,00 ± 4.78 

 
26,63 ± 5,54 

 
33,25 ± 12,94 

 
Peso corporal (g) 
 

 
483,50 ± 9,5* 

 
431,50 ± 6,2 

 
392 ± 8,7** 

Os resultados obtidos estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. 
NR e HR, ** p<0,05 vs. NR. A variável bolo fecal foi avaliada por ser uma característica 
de aumento de atividade ou estresse do animal. 
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Tabela 5.  Concentração de ANGIO II no plasma, no tecido adiposo marrom 

(TAM) e no tecido adiposo branco (TAB) periepididimal em ratos 

com 12 semanas de vida. Estes animais foram alimentados com 

dieta hipossódica (HO), normossódica (NR) ou hipersódica (HR) 

desde o desmame 

 HO n NR n HR n 

Angio II plasmática (ηg/ml) 97,41 ± 9,61 4 75,29 ± 10,08 4 14,19 ± 4,15* 4 

Angio II no TAM (ηg/g) 283,5 ± 43,87** 4 129 ± 9,0 4 119 ± 6,84 4 

Angio II no TAB (ηg/g) 

 

52,25 ± 12,70** 4 102,6 ± 13,75 4 120,1 ± 11,31 4 

 Os resultados obtidos estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. NR e 
HO, **p<0,05 vs. NR e HR.  
 

 

Tabela 6.  Quantificação de ANGIO II por imuno-histoquímica no tecido 

adiposo marrom (TAM), no tecido adiposo branco (TAB) e no 

hipotálamo em ratos com 12 semanas de vida. Estes animais 

foram alimentados com dieta hipossódica (HO), normossódica 

(NR) ou hipersódica (HR) desde o desmame 

ANGIO II HO n NR n HR n 

TAM (pontos/campos) 9,27 ± 0,81* 5 6,77 ± 1,45 5 4,41 ± 1,11 5 

TAB mesentérico (nº cell/campo) 13,46 ± 2,28* 5 21,42 ± 4,28 5 36,28 ± 7,27 5 

TAB retroperitoneal (nº cell/campo) 16,40 ± 5,23 4 15,56 ± 3,66 5 21,24 ± 4,57 5 

Hipotálamo (pontos/campos) 4,83 ± 0,66** 6 14,54 ± 2,82 5 17,51 ± 2,55 4 

Os resultados obtidos estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. HR, 
**p<0,05 vs. NR e HR. 
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Tabela 7.  Efeitos da variação do consumo de sal na dieta sobre adiposidade 

e o índice de HOMA em ratos com 12 semanas de vida. Estes 

animais foram alimentados com dieta hipossódica (HO) ou 

normossódica (NR) desde o desmame 

Variáveis  HO 
 

NR 
 

Peso corporal (g) 
 

435 ± 8* 407 ± 9 

TAB periepididimal (g/100g) 
 

1,80 ± 0,10* 1,46 ± 0,09 

TAB retroperitoneal (g/100g) 
 

1,97 ± 0,13*  1,45 ± 0,16  

TAB mesentérico (g/100g) 
 

1,69 ± 0,18** 1,07 ± 0,08  

Índice de HOMA 
 

26,2 ± 2,4 *** 8,0 ± 1,5  

Os resultados obtidos estão expressos como média e erro-padrão da média. *p<0,05 vs. 
NR, **p<0,01 vs. NR, *** p<0,001 vs. NR. Cada grupo de dieta foi composto de 5 a 8 
animais. 
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6. RESUMO DOS RESULTADOS 

 

Os principais resultados encontrados no presente estudo foram: 

Ratos Wistar em dieta HO apresentaram na idade adulta: 

• Maior peso corporal associado com aumento da massa de tecido adiposo, 

conteúdo de proteína e gordura corporal. 

• Menor consumo de ração. 

• Maior insulinemia e glicemia de jejum. 

• Maior resistência à insulina avaliada pelo índice de HOMA. 

• Menor gasto energético associado à diminuição da expressão da proteína 

UCP-1 no TAM. 

• Maior concentração de ANGIO II no TAM e menor conteúdo de ANGIO 

II no TAB mesentérico e no hipotálamo. 

• Maior resistência insulínica no fígado e músculo associada com ativação 

da proteína JNK e fosforilação em serina 307 do IRS-1, diminuição da 

via de sinalização da enzima PI-3q e da proteína Akt.  

• Aumento na via de sinalização da enzima PI-3q e da proteína Akt no 

tecido adiposo foi associado com maior fosforilação inibitória do fator 

de transcrição Foxo1. 

 

Ratos Wistar em dieta HR apresentaram na idade adulta: 

• Maior pressão arterial. 

• Maior ingestão hídrica e volume urinário. 

• Menor peso corporal acompanhado de um maior consumo de ração. 

• Maior gasto energético associado com aumento da expressão da proteína 

UCP-1 no TAM. 

• Maior concentração de adiponectina sérica e diminuição de leptina 

plasmática. 
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5. DISCUSSÃO 

Os resultados do presente estudo evidenciaram que sobrecarga ou 

restrição crônica de sal na dieta (do desmame à idade adulta) tem influência 

sobre o peso corporal de ratos Wistar machos. Foi verificado que as alterações 

de peso estavam associadas com modificações no gasto energético, na expressão 

da proteína UCP-1, no perfil hormonal e no SRA local e sistêmico, em ratos na 

idade adulta. 

No desmame, o peso corporal não foi diferente entre os grupos de dieta. 

No entanto, a partir da 8ª semana de idade, o peso corporal foi maior no grupo 

em dieta HO e menor no grupo em dieta HR. Esta diferença manteve-se até a 

12ª semana, sugerindo que a variação do conteúdo de sal da dieta tem influência 

sobre o peso corporal de ratos Wistar machos. Este achado confirma os 

resultados obtidos em estudos realizados neste laboratório (da Costa et al., 

1997, Prada et al., 2000) e por outros grupos (Catanozi et al., 2001, Okamoto et 

al., 2004), que demonstraram que ratos Wistar submetidos cronicamente à 

dieta HO desde o desmame apresentaram na idade adulta maior peso corporal 

associado com aumento da massa de tecido adiposo, menor sensibilidade à 

insulina e alterações no metabolismo lipídico. No estudo atual, foi possível 

identificar o momento a partir do qual as diferenças de peso se manifestaram. 

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial definida como um 

excesso de massa de tecido adiposo. O aumento de massa adiposa ocorre em 

função de alterações crônicas no balanço energético que induzem maior ingestão 

calórica e menor gasto energético (Iossa et al., 1999). Considerando os 

conceitos retro-mencionados, os resultados de estudos anteriores do nosso 

laboratório indicam que a dieta HO induz à obesidade na idade adulta (Prada et 

al., 2000) e confirmados no presente estudo pelo aumento da massa de tecido 

adiposo nestes animais. 
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A primeira hipótese que surgiu para explicar as diferenças de peso 

corporal entre os 3 grupos de dieta foi uma variação no consumo de ração. 

Os ratos em dieta HO apresentaram maior peso mesmo consumindo 

menor quantidade de ração e o inverso foi verificado no grupo HR, ou seja, 

menor peso corporal associado com maior consumo de ração. O consumo de ração 

avaliado durante 30 dias não explica as diferenças de peso corporal observadas 

entre os grupos de dieta e desta forma a mencionada hipótese não foi 

confirmada. Uma das possíveis explicações para estes resultados seriam 

alterações crônicas no balanço energético destes animais. 

Segundo Iossa et al. (1999), o balanço energético, em condições 

fisiológicas, é mantido por um equilíbrio entre a ingestão calórica e gasto 

energético. No entanto, quando ocorre um desequilíbrio, a longo prazo, entre 

estas variáveis, o balanço energético pode ser positivo (ingestão calórica maior 

do que o gasto energético) favorecendo o desenvolvimento de obesidade ou 

negativo (ingestão calórica menor do que o gasto energético) induzindo a 

diminuição do estoque energético e do peso corporal. 

Neste estudo, o balanço energético foi avaliado por calorimetria direta 

em ratos com 8 e com 12 semanas de idade. Os ratos em dieta HO apresentaram 

menor gasto energético e o inverso foi observado no grupo HR, indicando um 

balanço energético positivo e negativo, respectivamente. Desta forma, os 

resultados observados em ratos submetidos à restrição de sal na dieta indicam 

que é plausível ocorrer aumento de peso corporal associado com menor 

quantidade de energia ingerida e metabolizável, desde que o gasto energético do 

animal também seja menor. 

A obesidade pode ser gerada na vigência de menor consumo calórico 

desde que ocorra uma redução maior nas necessidades energéticas do organismo 

(Iossa et al., 1999, Lionetti et al., 1996). Redução do gasto energético pode 

ocorrer em conseqüência de alterações na capacidade funcional e termogênica 

do TAM, no perfil hormonal e na atividade física. Xavier et al. (2003), 
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estudando ratos Wistar, avaliaram a capacidade funcional do TAM, após injeção 

de noradrenalina (estimulador fisiológico do metabolismo no TAM). Os ratos em 

dieta HO apresentaram uma diminuição da capacidade funcional e termogênica 

no TAM (temperatura do tecido) e uma redução da temperatura retal. Neste 

estudo foi mostrado também que a capacidade de ligação da guanosina 5’-

difosfato (GDP) às mitocôndrias deste tecido, foi menor no grupo HO, indicando 

menor quantidade de UCP-1 exposta na membrana mitocondrial do TAM. A 

associação deste trabalho com os resultados do presente estudo sugere que a 

diminuição da capacidade termogênica no TAM, em ratos na dieta HO, pode ter 

contribuído para o aumento da adiposidade e do peso. O inverso também pode 

ser verdadeiro para explicar a diminuição de peso corporal no grupo HR. 

O TAM frente a uma sobrecarga calórica é capaz de aumentar o gasto 

energético e quando ocorre uma redução na ingestão calórica este tecido pode 

agir diminuindo o gasto energético (Rothwell et al., 1979, Stock 1999). Sendo 

assim, no presente trabalho investigamos melhor a participação do TAM na 

regulação do peso corporal e do gasto energético avaliando as alterações na 

expressão da proteína UCP-1. 

A função principal do TAM é a produção de calor e sua capacidade 

calorigênica é mantida pela oxidação dos ácidos graxos provenientes dos 

estoques endógenos de trialcilgliceróis. Um dos principais elementos 

responsáveis pela capacidade de dissipação de energia neste tecido é a proteína 

UCP-1 (Ricquier et al., 1990).  

No presente estudo, a expressão da proteína UCP-1 no TAM foi maior no 

grupo em dieta HR e menor nos ratos em dieta HO. Segundo Masaki et al. 

(2003) foi relatado que a expressão da proteína UCP-1 no TAM é um bom 

marcador do gasto energético. Assim sendo, estes resultados também 

contribuem para a confirmar a hipótese de que menor/maior atividade do TAM 

está associada ao maior/menor ganho de peso nos ratos em dieta HO e HR, 

respectivamente. 
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É conhecido que a termogênese via proteína UCP-1 pode ser influenciada 

por alguns hormônios dentre eles a leptina (Masuzaki et al., 1997). 

Após a descoberta da leptina (Zhang et al., 1994) ficou também 

evidenciado que o tecido adiposo branco participa ativamente do controle do 

gasto energético e do peso corporal (Ahima et al., 2000), pois este hormônio 

contribui para a redução do peso e massa adiposa diminuindo a ingestão de 

alimentos e o gasto energético (Campfield et al., 1995, Frederich et al., 1995, 

Maffei et al., 1995, Ahima et al., 2000). 

No presente estudo, os ratos em dieta HR apresentaram menor 

concentração de leptina plasmática e o inverso foi verificado no grupo HO. Por 

outro lado, o aumento de leptina circulante no grupo HO não foi capaz de 

controlar o peso corporal, indicando uma possível resistência à ação da leptina 

no hipotálamo. Desta forma é possível que a ação efetiva da leptina sobre o 

controle do peso corporal que ocorre em condições fisiológicas se modifique por 

ocasião da restrição de sal na dieta. De fato, na situação de sobrecarga salina 

constatamos diminuição da concentração de leptina plasmática, aumento no 

consumo alimentar e diminuição do peso corpóreo, resultados indicativos de 

plena atuação fisiológica da leptina. 

Scarpace et al. (2000) descreveram uma associação entre o grau de 

obesidade e resistência a leptina, em ratos Brown Norway. Estes animais 

apresentaram um aumento gradual da leptina circulante associada com maior 

adiposidade e maior peso corporal. Entretanto, estes resultados não foram 

acompanhados por um aumento progressivo na ingestão alimentar no período 

estudado. Estes ratos apresentaram uma diminuição da transmissão da 

sinalização da leptina para o hipotálamo com redução da fosforilação da proteína 

STAT3. Além disso, atualmente considera-se que a proteína STAT3 é um fator 

importante para a transdução do sinal da leptina no hipotálamo (Sahu 2004). 

Assim sendo, seria interessante investigar se eventualmente no grupo HO a 

 



                                                                                                     Discussão 80 

diminuição da sinalização da proteína STAT3 no hipotálamo está relacionada às 

alterações do comportamento alimentar e peso corporal.  

A ADP foi outro hormônio estudado neste trabalho. Os ratos em dieta 

HR apresentaram maior concentração de ADP e o resultado oposto foi 

observado no grupo HO. Em humanos e roedores, a concentração de ADP 

encontra-se diminuída em condições de obesidade, resistência à insulina e 

diabetes mellitus do tipo 2 (Ouchi et al., 1999, Hotta et al., 2000, Tsao et al., 

2002). 

Em camundongos com resistência à insulina, o tratamento crônico com 

ADP reduziu o ganho de peso corporal sem alterar a ingestão alimentar 

(Yamauchi et al., 2003) e reverteu a resistência (Yamauchi et al., 2001). 

Segundo os autores, estes efeitos são atribuídos a maior oxidação de ácidos 

graxos e captação de glicose pela ativação do fator de transcrição PPAR-α e da 

proteína MAP quinase (Yamauchi et al., 2003). Os autores sugerem que a 

oxidação de ácidos graxos foi independente da lipase hormônio sensível, 

indicando que a redução dos ácidos graxos plasmáticos poderia resultar da 

aceleração de sua captação tecidual e não da estimulação da lipólise (Fruebis et 

al, 2001). 

No presente trabalho, a maior concentração de ADP no grupo HR pode 

ter contribuído para um aumento do catabolismo dos ácidos graxos e 

conseqüentemente diminuição da massa adiposa e melhora na sensibilidade à 

insulina por ativação do fator de transcrição PPAR-α e da proteína MAP quinase. 

E como hipótese, é plausível que o inverso seja verdadeiro para o grupo HO. No 

entanto, este comentário é apenas especulativo e merece ser investigado. 

Alteração no SRA plasmático e tecidual seria uma eventual hipótese para 

explicar as diferenças de peso corporal entre as dietas. 

No presente estudo, a dieta HO aumentou a concentração de ANGIO II 

no TAM e no plasma. Esse aumento de ANGIO II no plasma do grupo em dieta 

HO não atingiu diferença estatística em relação ao grupo em dieta NR. 
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Entretanto, o conteúdo de ANGIO II foi menor no TAB mesentérico e 

hipotálamo. Além disso, não houve diferença de ANGIO II no TAB 

retroperitoneal, sugerindo que a participação do SRA na regulação do peso 

corporal destes animais poderia ser tecido específico. É plausível sugerir que o 

aumento do peso corporal, no grupo HO, possa ser decorrente de um efeito 

hipertrófico no TAB (Ailhaud et al., 2000) causado pela elevação de ANGIO II 

circulante. Os resultados do presente estudo sugerem que a dieta HO pode 

modular de forma diferenciada o conteúdo de ANGIO II nos tecidos em relação 

ao plasma. Entretanto, não podemos afirmar que o SRA sistêmico sobrepõe ao 

tecidual frente a restrição de sal na dieta para regular o peso corporal. 

Resultados anteriores deste laboratório e da literatura, nos ratos em 

dieta HR, mostraram menor atividade da renina plasmática concomitante com 

redução de peso corporal (da Costa Lima et al., 1997, Prada et al., 2000, 

Cholewa et al., 2001). Outros estudos evidenciaram uma correlação positiva 

entre a concentração de AGT e atividade de renina plasmática com a massa de 

tecido adiposo (Bloem et al., 1995, Licata et al., 1994).  

Em relação ao maior peso no grupo HO, alguns autores evidenciaram que a 

concentração de ANGIO II plasmático tem efeitos sobre o metabolismo, o 

crescimento e a diferenciação dos adipócitos (Zorad et al., 1995, Engeli et al., 

2003) promovendo a lipogênese, inibindo a lipólise e indiretamente estimulando a 

síntese de prostaglandinas. Por outro lado, em adipócitos maduros a ANGIO II 

pode inibir o recrutamento de pré-adipócitos (Engeli et al., 2003). 

Kouyama et al. (2005) observaram, em camundongos com supressão do 

gene para o receptor AT1 e submetidos à dieta hipercalórica, uma diminuição no 

ganho de peso corporal, na adiposidade e na resistência à insulina sem alteração 

na ingestão alimentar. Os autores também constataram um aumento do gasto 

energético (temperatura retal, consumo de oxigênio e expressão da UCP-1) e 

atividade simpática (excreção urinária de catecolaminas). Por outro lado, 

resultados semelhantes também foram demonstrados em camundongos com 
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supressão do gene para o receptor AT2 (Yvan-Charvet et al., 2005). Os efeitos 

protetores foram atribuídos ao aumento do gasto energético e da oxidação de 

lipídios e a participação dos fatores de transcrição PPRα- e PPR-β. 

Neste contexto, podemos sugerir que o aumento de ANGIO II no plasma 

e no TAM no grupo HO poderá ser responsável pela diminuição do gasto 

energético e eventualmente da oxidação de lipídios. O aumento de ANGIO II 

plasmática no grupo HO poderia também exercer um efeito trófico no TAB, 

favorecendo tanto a hiperplasia e hipertrofia dos adipócitos. Estudos adicionais 

serão necessários para confirmar estas conjeturas. 

Um outro fator que pode ter contribuído para as diferenças de peso 

corporal entre os grupos de dieta foi à variação na ingestão hídrica. Esta 

hipótese surgiu em função do trabalho de Boschmann et al. (2003). Eles 

demonstraram em pacientes obesos, que o aumento crônico da ingestão hídrica 

reduzia o peso corporal associada com aumento do gasto energético. 

Como esperado, os ratos em dieta HR apresentaram maior ingestão 

hídrica e conseqüentemente maior excreção de volume urinário. Estes 

resultados foram constantes durante os 30 dias de avaliação. Nos ratos em 

dieta HO o resultado obtido foi o inverso. O mecanismo pelo qual o aumento da 

ingestão hídrica pode contribuir para a diminuição do peso corporal é pouco 

estudado. 

A regulação do peso corporal é um assunto complexo e dependente de 

vários mecanismos. Uma outra hipótese para explicar as diferenças de peso 

corporal entre os grupos de dieta poderia ser aquela proposta por Tou et al. 

(2002) sugerindo que a redução do gasto energético pode estar associada com 

diminuição da atividade física, uma vez que esta última é considerada como um 

fator importante para o aumento do ganho de peso e da obesidade. Foi 

verificado no presente estudo que a atividade motora espontânea dos animais 

avaliada com 8 e com 12 semanas de idade não foi diferente entre os 3 grupos 
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de dieta permitindo assim inferir que as alterações no peso corpóreo não estão 

relacionadas a diferenças na atividade física dos animais. 

Os ratos que receberam sobrecarga crônica de sal apresentam maior PAc 

em comparação ao grupo NR e HO. Em estudos anteriores no nosso Laboratório 

(da Costa et al., 1997, Prada et al., 2000) foi observado resultado semelhante 

havendo concordância com os resultados obtidos neste trabalho. 

 

Sinalização da insulina 

Os resultados do presente estudo, em ratos na idade adulta, mostraram 

que a ingestão de dieta HO leva ao aumento do peso corporal e da massa de 

tecido adiposo (periepididimal, retroperitoneal e mesentérico) e induziu 

resistência à insulina. 

A resistência insulínica destes animais foi avaliada pelo índice de HOMA, 

confirmando os resultados anteriores do laboratório (Prada et al., 2000) 

obtidos pelo “clamp” euglicêmico hiperinsulinêmico. Foi verificada também 

alteração na transdução do sinal da insulina no fígado e músculo dos animais em 

estudo. 

Os efeitos da restrição de sal sobre a sensibilidade à insulina foi motivo 

de investigação em outros trabalhos (Rocchini 1994, Prada et al., 2000, 

Okamoto et al., 2004). No entanto, na literatura ainda não existe um consenso 

sobre o mecanismo molecular pelo qual a dieta HO induz diminuição da 

sensibilidade à insulina. 

No presente estudo, após estímulo com insulina, a transdução do sinal da 

insulina no fígado mostrou-se prejudicada nos ratos em dieta HO. Houve uma 

diminuição da fosforilação em tirosina do substrato IRS-1 e IRS-2 e na sua 

associação com a enzima PI-3q e uma diminuição na fosforilação da proteína 

Akt. A interação da PI-3q com as proteínas IRSs são essenciais para as ações 

metabólicas e mitogênicas da insulina (Shepherd et al., 1995). 
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No músculo, após estímulo com insulina, houve uma diminuição na 

fosforilação da tirosina do IRS-1 e sua associação com a PI-3q e uma diminuição 

na fosforilação da proteína Akt. Estudos prévios mostraram que no músculo o 

substrato IRS-1 é mais importante do que o IRS-2 para mediar os efeitos da 

insulina sobre o metabolismo de carboidratos e lipídios (Yamauchi et al., 1996, 

Previs et al., 2000). 

A proteína Akt participa diretamente da ação da insulina estimulando a 

translocação do GLUT4, da fosforilação da enzima glicogênio sintetase e 

ativação de fatores de transcrição (Cross et al., 1995, Le Roith et al., 2001, 

Saltiel et al., 2001). A fosforilação da proteína Akt inativa o fator de 

transcrição Foxo1 no núcleo e inibe sua atividade transcricional (Kops et al., 

1999, Kaestner et al., 2000) prejudicando a transdução do sinal da insulina e 

tendo efeitos sobre o metabolismo de glicose e lipídico (Altomonte et al., 2003, 

2004). Isto sugere que alterações na sinalização da insulina no fígado e no 

músculo de ratos em dieta HO possam ter contribuído para desencadear a 

resistência à insulina nestes animais. 

No tecido adiposo branco, as etapas iniciais da transmissão do sinal da 

insulina apresentaram modulação diferenciada. Nos ratos em dieta HO houve 

uma diminuição na fosforilação da tirosina do IRS-1 e um aumento na 

fosforilação do IRS-2 em concordância com a atividade da enzima PI-3q. O 

resultado interessante foi o aumento na fosforilação da proteína Akt, sugerindo 

que neste tecido a sinalização da insulina via IRS-1 se sobrepôs aos efeitos do 

IRS-2. Estudos de Previs et al. (2000), utilizando animais com supressão do 

gene para o IRS-1 e IRS-2, contribuíram para explicar melhor a regulação 

tecido-específico dos substratos IRSs sobre o metabolismo dos carboidratos. 

Nos animais com supressão do gene para IRS-1, o transporte de glicose 

estimulado pela insulina foi prejudicado no músculo e tecido adiposo. O mesmo 

não ocorreu nos animais com supressão do gene para o IRS-2. Araki et al. (1994) 
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e Yamauchi et al. (1996) mostraram que o IRS-1 tem função predominante sobre 

o músculo e o IRS-2 sobre o fígado e tecido adiposo. 

No presente estudo, a ativação da proteína Akt no tecido adiposo de 

ratos em dieta HO contribuiu para a estimulação negativa do fator de 

transcrição Foxo1, aumentando sua fosforilação/inativação. Nakae et al. (2003), 

mostraram neste tecido um aumento da diferenciação dos adipócitos em função 

da inativação da Foxo1. E o aumento da fosforilação do IRS-2 e ativação da PI-

3q em conjunto com a ativação da proteína Akt contribuíram para lipogênese por 

inativação do fator de transcrição Foxo1. 

Dados da literatura verificaram que a proteína Akt regula diretamente a 

transcrição de genes através da sua ação sobre fatores de transcrição. O fator 

de transcrição Foxo1 foi descrito como um efetor na sinalização da insulina em 

vários tecidos que participam do metabolismo de glicose (Kops et al., 1999). Na 

ausência de estímulos com a insulina, a proteína Foxo1 está presente no núcleo 

das células do fígado, músculo e tecido adiposo, onde participa da transcrição de 

genes que regulam a gliconeogênese, lipogênese e diferenciação de pré-

adipócitos. A função da Foxo1 é inibida pela estimulação com a insulina e fatores 

de crescimento (Farmer et al., 2003), através da ação da proteína Akt, que 

fosforila a Foxo1 e esta migra do núcleo para o citoplasma (Birkenkamp et al., 

2003, Nakae et al., 2003). 

Em outros modelos de resistência insulínica, foi demonstrado que no 

tecido adiposo há um aumento na via de sinalização da insulina (IRS-2/PI-

3q/Akt), bem como maior adiposidade (Hirata et al., 2003, Prada et al., 2005) e 

confirmados no presente estudo. 

No presente estudo, no fígado e no músculo de ratos em dieta HO, houve 

um aumento na fosforilação da proteína JNK1 associada com a maior 

fosforilação em serina 307 do IRS-1, sugerindo o possível mecanismo pelo qual 

dieta HO induz resistência à insulina. O mecanismo provável para a alteração da 

via de sinalização da insulina no fígado e músculo foi a maior fosforilação em a 
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serina 307 do IRS-1 que está envolvida com indução de resistência à insulina 

(Tanti et al., 1994, Hotamisligil et al., 1996, Mothe et al., 1996). É conhecido que 

a ativação da proteína JNK induz a fosforilação em serina 307 do IRS-1 

(Aguirre et al., 2002) bloqueando a interação do receptor da insulina com seus 

substratos e inibindo a ação da insulina na célula. Em outro modelo de obesidade 

induzida por dieta rica em gordura, Prada et al. (2005) verificaram um aumento 

na fosforilação da proteína JNK1 e do substrato IRS-1 em serina 307 associado 

com resistência à insulina. No presente estudo, apesar de ter sido demonstrado 

no tecido adiposo uma redução na fosforilação da tirosina do IRS-1, esta não foi 

acompanhada por um aumento na fosforilação do IRS-1Ser307 ou na ativação da 

proteína JNK. Estes resultados nos permitem sugerir que a proteína JNK1 não 

foi importante na redução da fosforilação do IRS-1 e que a fosforilação de 

outras serinas podem participar desta modulação. 

Dados da literatura mostraram outros dois mecanismos que podem 

contribuir para a redução da fosforilação da tirosina do substrato IRS-1. O 

primeiro estudo mostrou um aumento na atividade da proteína tirosina 

fosfatase 1B (PTP1B) que atua como um efetor negativo do IR, defosforilando o 

IR e o substrato IRS-1 (Goldstein et al., 2000). Recentemente, foi descrito um 

novo mecanismo de modulação do substrato IRS-1 através da nitrosação ou 

nitrosilação desta proteína, o qual reduz a atividade de tirosina quinase do IR e 

do IRS-1 (Carvalho-Filho et al., 2004). Estas são duas possibilidades que 

merecem ser investigadas no grupo HO, além de um estudo em camundongos com 

supressão do gene para proteína JNK-/-. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Os resultados obtidos no presente estudo permitem concluir que: 

Restrição ou sobrecarga crônica de sal na dieta tem influência sobre o 

peso corporal associado com alterações no perfil hormonal, no balanço 

energético e na atividade do SRA plasmático e tecidual em ratos Wistar na 

idade adulta. 

A resistência à insulina induzida pela dieta HO é tecido específico nos 

animais estudados. No fígado e músculo, esta resistência está associada com a 

ativação da proteína JNK e fosforilação em serina 307 do IRS-1, a qual diminuiu 

a via de sinalização da enzima PI-3q e da proteína Akt prejudicando a 

transdução do sinal da insulina nestes tecidos. 

No tecido adiposo branco, a dieta HO não induziu resistência insulínica. 

Foi observado um aumento na via de sinalização da enzima PI-3q e da proteína 

Akt, a qual estimulou negativamente a fosforilação/inativação da Foxo1 que pode 

ter contribuído para o aumento da adiposidade nos animais em dieta HO. 
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Anexo 1:  Representação esquemática do possível mecanismo pelo qual a dieta 

hipossódica (HO) induz alterações no peso corporal (PC). A dieta HO 
está associada com maior PC e menor consumo de ração (CR). 1 A 
hipótese para explicar estes resultados é um menor gasto energético 
(GE) e menor expressão da proteína UCP-1 no tecido adiposo marrom 
(TAM). Isto sugere menor capacidade funcional e termogênica do 
TAM que pode contribuir para uma diminuição da oxidação de ácidos 
graxos (AG). 2 ANGIO II plasmática tem efeito trófico sobre o 
tecido adiposo branco (TAB) diminuindo o GE e a oxidação de AG. 3 
O aumento de leptina (LEP) circulante é capaz de diminuir o GE por 
ação direta no TAM interferindo na expressão da UCP-1. Outra 
hipótese é uma diminuição da transmissão do sinal da leptina no 
hipotálamo por redução na fosforilação da proteína STAT3, a qual 
diminui a expressão de genes envolvidos com a regulação do PC. 4 A 
diminuição de adiponectina (ADP) circulante reduz o influxo de AG 
não esterificados (AFNE), aumenta a oxidação de AG e reduz a 
captação de glicose hepática, diminui a produção de óxido nítrico e a 
expressão de genes envolvidos na diferenciação dos adipócitos. 5 O 
fator de transcrição Foxo1 quando presente no núcleo da célula inibe 
a transcrição de genes que regulam a gliconeogênese, lipogênese e 
diferenciação de pré-adipócitos. Após o estímulo com a insulina, o 
aumento da fosforilação da proteína Akt ativa o Foxo1 no núcleo, o 
qual migra para o citoplasma e deixa de exercer suas funções. Estas 
ações em conjunto, como hipótese, contribuem para o aumento da 
adiposidade. 
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Anexo 2:  Representação esquemática da sinalização da insulina no fígado, 

músculo e tecido adiposo. O receptor da insulina é capaz de se 
autofosforilar e fosforilar substratos celulares (IRS-1 e IRS-2), os 
quais interagem com moléculas sinalizadoras como a subunidade p85 
da enzima PI-3q que ativa a proteína Akt. Esta proteína é capaz de 
estimular a captação de glicose via GLUT4 (transportador de glicose) 
e a síntese de glicogênio no fígado e músculo, a lipogênese no tecido 
adiposo e fosforilação de fatores de transcrição como a Foxo1 no 
fígado, músculo e tecido adiposo. 
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Anexo 3: Representação esquemática do mecanismo molecular pelo qual 

restrição crônica de sal na dieta pode induz resistência à insulina em 
ratos Wistar na idade adulta. O receptor de insulina (IR) é uma 
glicoproteína com atividade de tirosina quinase intrínseca, e quando 
ativado pela insulina se autofosforila sobre os resíduos de tirosina no 
domínio citoplasmático. No entanto, a fosforilação pode ocorrer 
sobre os resíduos da serina do IR, a qual bloqueia a atividade de 
tirosina quinase do IR. A ativação da proteína JNK pode ser um dos 
mecanismos pelo qual isto acontece, pois a proteína JNK pode 
estimular a fosforilação da serina 307 do IRS-1 diminuindo a 
interação do IR com seus substratos e conseqüentemente 
prejudicando a sinalização da insulina e contribuindo para a 
resistência à insulina nos animais em dieta hipossódica (HO). 
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Protocolo Experimental Protocolo Experimental GeralGeral
3ª semana
de idade

12ª semana
de idadePESO CORPORALPESO CORPORAL

Pressão arterial Pressão arterial 
Balanço energéticoBalanço energético
Composição corporalComposição corporal
Atividade motoraAtividade motora
Perfil hormonalPerfil hormonal

Expressão da UCPExpressão da UCP--11
Quantificação ANGIO IIQuantificação ANGIO II
Sinalização da insulinaSinalização da insulina

Desmame Idade
adulta

 

Anexo 4: Representação esquemática do protocolo experimental geral. O peso 
corporal de todos os animais foi avaliado desde o desmame (3ª 
semana de idade) até a 12ª de idade. O balanço energético foi 
avaliado em ratos com 8 e com 12 semanas de idade. As demais 
variáveis foram avaliadas em animais com 12 semanas de idade (idade 
adulta). 
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Anexo 2: Protocolo para avaliação do balanço energético e da composição 

corporal de ratos submetidos à dieta HR, NR ou NO desde o 
desmame até a 12ª semana de idade. 

 
 

Anexo 5: Representação esquemática do protocolo do balanço energético. Para 
a avaliação do balanço energético através da calorimetria os ratos 
nas três dias foram divididos em dois subgrupos ao completarem 8 
semanas de idade, o grupo inicial e o grupo final. No grupo inicial, os 
ratos com 8 semanas de idade foram sacrificados para avaliação do 
conteúdo de calorias total na carcaça e os resultados foram 
utilizados para calcular a energia inicial. No grupo final, os animais 
com 8 semanas foram transferidos para gaiolas metabólicas até 
completarem 12 semanas de idade. Durante este período todos os 
dias algumas variáveis foram avaliadas: peso corporal, consumo de 
ração, ingestão hídrica, volume urinário e coleta do bolo fecal. No 
final de 30 dias de avaliação estes animais foram sacrificados para 
avaliação do conteúdo de calorias total na carcaça. O bolo fecal 
coletado e as rações utilizadas também foram avaliados quanto a seu 
conteúdo de caloria. 
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DETERMINAÇÃO CALORIMÉTRICADETERMINAÇÃO CALORIMÉTRICA
CARCAÇACARCAÇA

FEZESFEZES
RAÇÃORAÇÃO
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Anexo 6:  Representação esquemática dos procedimentos para a determinação 

calorimétrica e avaliação da composição corporal. 
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Legenda: 
1. Orifício para ventilação do ambiente 
2. Recipiente para água 
3. Área para acondicionamento do animal 
4. Recipiente para armazenamento de ração 
5. Coletor de água 
6. Coletor de fezes 
7.  Coletor de urina 
 
Anexo 7: Representação esquemática da gaiola metabólica utilizada para a 

avaliação do balanço energético. 
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Categorias comportamentais:
Freqüência de locomoção, freqüência de levantar, tempo de 
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Anexo 8: Representação esquemática do protocolo para avaliação da atividade 

motora espontânea em campo aberto. Esta variável foi avaliada em 
ratos com 8 e 12 semanas de idade na ausência de estímulos 
externos. A observação do animal foi monitorada por câmera de 
vídeo e gravada em fita VHS. Cada animal foi colocado 
individualmente no centro da arena e cada sessão durou cinco 
minutos. As variáveis observadas e registradas no campo-aberto 
representam categorias comportamentais que são freqüência de 
locomoção, freqüência de levantar, tempo de permanência, tempo de 
limpeza do animal e número de bolos fecais. 
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Método osciloscópio
PRESSÃO ARTERIAL CAUDALPRESSÃO ARTERIAL CAUDAL

PA sistólica
Freqüência cardíaca 

Monitor do Computador 
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Anexo 9: Representação esquemática do aparelho utilizado para a medida de 

pressão arterial caudal. 
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Anexo 10: Representação esquemática da possível participação do fator de transcrição 
Foxo 1 no TECIDO ADIPOSO BRANCO como um dos mecanismos pelo qual a 
dieta hipossódica (HO) induz alterações no peso corporal. O processo de 
diferenciação dos adipócitos requer uma seqüência de eventos, a qual é 
acompanhada por mudanças características na expressão de genes. É 
conhecido que o aumento da fosforilação da Foxo1 nos adipócitos pode está 
relacionado com o aumento da diferenciação de adipócitos e com o aumento 
da lipogênese, as quais podem contribuir para o desenvolvimento da 
obesidade. A Foxo1 é sensível à ação da insulina e é regulada por algumas 
proteínas sinalizadoras como a Akt em tecidos alvos da ação da insulina. 
Este fator de transcrição é importante para mediar os efeitos da insulina e 
dos fatores de crescimento sobre a expressão de alguns genes e sua função 
depende do tipo de tecido onde ela está presente. Em condições basais e na 
ausência de estimulação celular a Foxo1 está presente no núcleo da célula e 
é sugerido que sua função no tecido adiposo seja inibir a transcrição de 
genes relacionados com a diferenciação de adipócitos, lipogênese e genes 
relacionados com o aumento da massa adiposa (Birkenkamp et al., 2003, 
Nakae et al., 2003). Nos animais em dieta hipossódica (HO) após um 
estímulo da célula adiposa com insulina houve uma ativação da proteína Akt, 
a qual é capaz de se deslocar até o núcleo e fosforilar a Foxo1. Em função 
disto, a Foxo1 migra do núcleo para o citoplasma e se ligada à proteína 14-3-
3 e por isto deixa de exercer suas funções no núcleo, sugerindo que os 
fatores de transcrição no núcleo ora inibidos pela Foxo1 agora estão ativos 
e podem contribuir para o desenvolvimento da obesidade. 
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Anexo 11: Representação esquemática da possível participação do fator de transcrição 

Foxo1 no FÍGADO e no MÚSCULO GASTROCNÊMIO como um dos 
mecanismos pelo qual a dieta hipossódica (HO) induz alterações no 
metabolismo de glicose. A Foxo1 é sensível à ação da insulina e é regulada 
por algumas proteínas sinalizadoras como a Akt. Este fator de transcrição é 
importante para mediar os efeitos da insulina e dos fatores de crescimento 
sobre a expressão de alguns genes e sua função depende do tipo de tecido 
onde ele está presente. Em condições basais e na ausência de estimulação 
celular a Foxo1 está presente no núcleo das células hepáticas e musculares. 
No fígado a Foxo1 participa da transcrição de genes como da glicose-6-
fosfatase, a qual regula a gliconeogênese. Nas células musculares a Foxo1 
ativa a transcrição de genes que aumentam a expressão da lipase 
lipoprotéica e aumentam a captação de ácidos graxos (Birkenkamp et al., 
2003, Nakae et al., 2003). Em condições normais após a estimulação das 
células hepáticas e musculares com insulina é esperado um aumento da 
fosforilação da Foxo1 no núcleo e sua migração para o citoplasma onde 
ficaria temporariamente inativa. No entanto, nos animais em dieta HO após 
estímulo das células hepáticas e musculares com insulina houve menor 
fosforilação da proteína Akt e conseqüentemente uma menor fosforilação 
da Foxo1. Estes resultados sugerem que o fator de transcrição Foxo1 pode 
ainda está ativo no núcleo destas células exercendo suas funções. Este fato, 
como hipótese, pode ter contribuído para o aumento da síntese de glicose 
nos ratos em dieta HO, o qual apresentou resistência à insulina. 
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