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RESUMO 

 

Marques, B. V. D. Obesidade reduz a participação do receptor AT2 na ação 

anticontrátil do tecido adiposo perivascular da aorta torácica de camundongos. 2019. 

Dissertação (Mestrado em Farmacologia) - Instituto de Ciências Biomédicas. 

Universidade de São Paulo. São Paulo, 2019. 

 

 A obesidade predispõe a inúmeras doenças que vem causando milhares de 

mortes por ano, sendo um problema de saúde pública na maior parte do mundo. 

Disfunção do tecido adiposo está associada ao desenvolvimento dessas doenças. O 

tecido adiposo perivascular (PVAT) é um depósito que está localizado circundando 

os vasos sanguíneos e libera diversas moléculas vasodilatadoras e vasoconstritoras, 

que atuam tanto no músculo liso vascular quanto no endotélio, participando do 

controle do tônus vascular. Assim, disfunção do PVAT pode levar ao 

desenvolvimento de doenças vasculares. Vários componentes do sistema renina 

angiotensina aldosterona (SRAA) estão expressos no PVAT, sendo que estes 

podem participar do controle do tônus vascular. O objetivo do presente projeto é 

avaliar o papel dos eixos vasodilatadores do SRAA (angiotensina II/receptor AT2 e 

enzima conversora de angiotensina 2/angiotensina 1-7/receptor Mas) na ação 

anticontrátil do PVAT da aorta torácica de camundongos obesos. Camundongos 

C57Bl/6 de 4 semanas de idade foram submetidos à dieta controle (CTL) ou 

hiperlipídica (OB) por 16 semanas. No final deste período, foi realizada a 

caracterização da obesidade e avaliação da reatividade vascular de anéis de aorta 

torácica sem (PVAT-) e com (PVAT+) PVAT para noradrenalina, incubadas ou não 

com o antagonista do receptor AT2 (PD123,319), antagonista do receptor Mas 

(A779) e inibidor da óxido nítrico sintase (L-NAME). Nossos resultados mostram que 

o efeito anticontrátil do PVAT da aorta torácica está prejudicado em camundongos 

OB, devido a menor participação do receptor AT2, porém essa disfunção independe 

de alterações da sinalização do receptor Mas e do óxido nítrico. A expressão 

proteica dos receptores AT2 foi reduzida na aorta e aumentada no PVAT de 

camundongos OB. Para confirmar a participação do receptor AT2 no efeito 

anticontrátil do PVAT da aorta torácica, curvas para noradrenalina foram realizadas 

em anéis PVAT- e PVAT+ de camundongos nocautes para esse receptor (KO), que 



 

 

foram alimentados com dieta controle (CTL KO) e hiperlipídica (OB KO). Mostramos 

que o PVAT dos animais CTL KO não possui efeito anticontrátil e que a presença do 

PVAT aumenta a contração à noradrenalina em camundongos KO. Portanto, nossos 

resultados mostram que a presença do receptor AT2 é essencial para o efeito 

anticontrátil do PVAT da aorta. 

 

Palavras-chave: Tecido adiposo perivascular. Sistema renina-angiotensina. 

Obesidade.  

  



 

 

ABSTRACT 

 

Marques, B. V. D. Obesity reduces AT2 receptor participation in anti-contractile effect 

of mice aortic perivascular adipose tissue. 2019. Dissertation (Master in 

Pharmacology) - Instituto de Ciências Biomédicas. Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2019 

 

Obesity predisposes to numerous diseases that have been causing thousands of 

deaths per year, being a public health problem in most of the world. Adipose tissue 

dysfunction is associated with the development of these diseases. Perivascular 

adipose tissue (PVAT) is a deposit that is located around the blood vessels and 

releases several vasodilator and vasoconstrictor molecules that act on both vascular 

smooth muscle and endothelium, participating in the control of vascular tone. Thus, 

PVAT dysfunction can lead to the development of vascular diseases. Several 

components of the renin angiotensin aldosterone system (RAAS) are expressed in 

PVAT, which may participate in the control of vascular tone. The aim of the present 

study is to evaluate the role of the RAAS vasodilator axes (angiotensin II/ AT2 

receptor and angiotensin converting enzyme 2/ angiotensin 1-7/ Mas receptor) in the 

anti-contractile action of PVAT in the thoracic aorta of obese mice. Four-week-old 

C57Bl/6 mice were submitted to a control (CTL) or high-fat (OB) diet for 16 weeks. At 

the end of this period, the characterization of obesity and assessment of vascular 

reactivity of thoracic aorta rings without (PVAT-) and with (PVAT+) PVAT for 

norepinephrine were performed in the absence and presence of AT2 receptor 

antagonist (PD123,319), Mas receptor antagonist (A779) and nitric oxide synthase 

inhibitor (L-NAME). Our results show that the anti-contractile effect of thoracic aortic 

PVAT is impaired in OB mice due to lower participation of the AT2 receptor, but this 

dysfunction is independent of changes in Mas receptor signaling and nitric oxide. AT2 

receptor protein expression was reduced in the aorta and increased in the PVAT of 

OB mice. To confirm the participation of the AT2 receptor in the anti-contractile effect 

of thoracic aortic PVAT, curves for norepinephrine were performed in PVAT- and 

PVAT+ rings from knockout mice for this receptor (KO), which were fed a control 

(CTL KO) and high-fat diet (OB KO). We show that the PVAT of CTL KO animals has 

no anti-contractile effect and that the presence of PVAT increases the norepinephrine 



 

 

contraction in OB KO mice. Therefore, our results show that the presence of the AT2 

receptor is essential for the anti-contractile effect of aortic PVAT. 

 

Keywords: Perivascular adipose tissue. Renin-angiotensin system. Obesity.  



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Obesidade  

A obesidade é um problema de saúde pública que aumenta a predisposição a 

diversas doenças. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em 2016, mais 

de 1,9 bilhões de adultos estavam acima do peso (índice de massa corpórea, IMC, ≥ 

25 e < 30) e, dentre esses, aproximadamente 650 milhões estavam obesos (IMC ≥ 

30), correspondendo a 39% e 13% da população acima de 18 anos, 

respectivamente (World Health Organization. 2017). No Brasil, 53,8% da população 

está acima do peso e 18,9% de brasileiros são obesos, tendo este número crescido 

60% entre 2006 e 2016 (Vigitel Brasil, 2016).  

Em todos os países do mundo a prevalência de obesidade vem aumentando 

anualmente, estima-se que a obesidade é responsável por 3,4 milhões de mortes 

anualmente (Ng et al., 2014). A obesidade também leva a uma diminuição da 

expectativa de vida da pessoa com esta condição, os números variam de acordo 

com o sexo e etnia, mas a quantidade de anos de vida perdidos vai de cerca de 5 

até 10 anos em decorrência da obesidade (Fontaine et al., 2003; Kitahara et al., 

2014; Lung et al., 2018) 

Além do custo de vida, o custo econômico do sobrepeso e obesidade vem 

aumentando e se tornando grandes desafios das gestões públicas. No Brasil, 

estima-se que anualmente são gastos 2,1 bilhões de dólares com doenças 

relacionadas ao sobrepeso e a obesidade, sendo que 10% desse valor é atribuível 

somente a essas condições (Bahia et al., 2012). 

Além disso, existem outros custos relacionados a essas condições, como 

revisado por Hammond e Levine (2010), como diminuição de produtividade, 

absentismo, debilidade, seguro de saúde, que somados aos gastos de saúde 

estima-se ter alçando US$ 215 bilhões. 

A obesidade é usualmente consequência de um desequilíbrio entre a ingesta 

e gasto calórico, resultando em aumento do estoque de triglicerídeos e levando à 

hipertrofia do adipócito e hiperplasia do tecido adiposo. Apesar da etiologia da 

obesidade ser multifatorial, seu desenvolvimento parece estar mais associado a 

fatores comportamentais, tais como uma excessiva ingestão de alimentos com altos 

níveis de gorduras e carboidratos e estilo de vida sedentário, do que ao genótipo 



 

 

individual (Bloor e Symonds, 2014).  

Do ponto de visto da evolução, os animais evoluíram para acumular gordura 

quando havia comida em excesso disponível e isso significava sobrevivência nos 

tempos de escassez. Entretanto, devido ao fato desse acúmulo de gordura hoje ser 

maior do que aquele observado no nosso passado como espécie, estamos sofrendo 

as consequências desse acúmulo de gordura exacerbado. 

Como revisado por Leal e Mafra (2013), a obesidade pode levar a diversas 

alterações e doenças, como resistência à insulina, inflamação, hipertensão e 

aterogênese, elevando o risco de doenças cardiovasculares e metabólicas. Os 

mecanismos envolvidos com a predisposição a essas doenças são complexos, mas 

se acredita que essas consequências são devidas principalmente à expansão do 

tecido adiposo, com hipertrofia do adipócito, que leva a hipóxia do tecido e infiltração 

de macrófagos. Todos esses fatores alteram a produção e liberação de adipocinas 

(substâncias liberadas pelo tecido adiposo), com aumento da leptina, TNF-α, IL-6, 

angiotensinogênio, entre outros, e diminuição de adiponectina. 

A disfunção do tecido adiposo está associada à disfunção metabólica e a 

doenças cardiovasculares em indivíduos obesos (Gustafson et al., 2010; Fernandez-

Sánchez, 2011; Maenhaut et al., 2011; Leal e Mafra, 2013; Fuster et al., 2016). Uma 

avaliação precisa das consequências da obesidade depende da avaliação da 

quantidade e distribuição de gordura corporal e função dos adipócitos (Haberka e 

Gasior, 2015; Meijer et al., 2011). Nesse sentido, o risco de desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares está mais associado à adiposidade no depósito visceral 

do que no depósito subcutâneo (Fitzgibbons e Czech, 2014; Wang et al., 2008). O 

mecanismo de aumento desse risco pode estar relacionado ao fato de que o 

depósito visceral é metabolicamente mais ativo do que o subcutâneo, secretando 

diversas substâncias vasoativas que podem contribuir para um risco 

cardiometabólico (Fox et al., 2007). 

 

  



 

 

1.2 Tecido adiposo perivascular 

Os vasos sanguíneos são compostos por três camadas: túnica íntima, túnica 

média e túnica adventícia. O tamanho de cada uma delas e a proporção entre elas 

varia conforme o leito vascular que está sendo avaliado. De forma resumida, a 

começar da camada mais interna, a túnica intima é formada principalmente por uma 

monocamada de células endoteliais, esta camada está em direto contato com a 

corrente sanguínea. A túnica média é onde estão localizadas as células da 

musculatura lisa, que são predominantes nesta camada do vaso, e são responsáveis 

pela capacidade de contração e relaxamento dos vasos, além de fibras colágenas e 

elásticas que auxiliam na estrutura do vaso e organização das células musculares. 

A adventícia, camada mais externa da parede dos vasos sanguíneos, pode 

ser dividida em duas subcamadas: a adventícia compacta, cujo principal tipo celular 

é o fibroblasto; e a gordura adventícia, que contém principalmente adipócitos (Miao e 

Li, 2012). A gordura adventícia é conhecida também como tecido adiposo 

perivascular ou PVAT. O PVAT está localizado ao redor dos vasos sanguíneos (com 

diâmetro acima de 100 m), com exceção dos vasos sanguíneos cerebrais (Gao, 

2007) e, embora as características sejam diferentes, o termo PVAT refere-se ao 

tecido adiposo que circunda os vasos sanguíneos independentemente da sua 

localização. 

O PVAT é um tecido heterogêneo, com variação da sua morfologia a 

depender da sua localização. Fenotipicamente os adipócitos do PVAT da aorta 

torácica se assemelham a adipócitos marrons. Fitzgibbons e colaboradores (2011) 

observaram que o PVAT da aorta torácica de camundongos possui características 

morfológicas muito semelhantes ao tecido adiposo marrom interescapular. Dentre as 

características apresentadas estão a maior expressão da proteína UCP-1, grande 

quantidade de mitocôndrias e adipócitos multiloculares (Fitzgibbons et al., 2011). Em 

contrapartida, os adipócitos do PVAT das artérias mesentéricas, aorta abdominal e 

artérias coronárias possuem características semelhantes às de adipócitos brancos, 

não expressam proteína UCP-1 e são uniloculares (Chatterjee et al., 2009; Police et 

al., 2009; Gálvez-Prieto et al., 2012). Além de adipócitos, o PVAT possui 

fibroblastos, células tronco mesenquimais, células do sistema imune, terminações de 

neurônios e vasos sanguíneos (Eringa et al., 2012; Houben et al., 2011; Meijer et al., 

2011). 



 

 

Entretanto, Chang e colaboradores (2012) demonstraram que a deleção do 

gene do Peroxisome proliferator-activated receptor γ (PPARγ), um fundamental fator 

de transcrição que leva a adipogênese, condicionado à expressão da SM22α, uma 

proteína expressa majoritariamente em células de músculo liso, leva a perda total do 

PVAT nesses animais, mas com desenvolvem normal dos demais depósitos, 

mostrando que os precursores dos adipócitos do PVAT compartilham a mesma 

origem embrionária do que as células do musculo liso vascular e se diferenciam dos 

demais adipócitos. 

Até 1991, acreditava-se que o PVAT possuía somente uma função estrutural, 

porém neste ano Soltis e Cassis publicaram um estudo mostrando pela primeira vez 

que o PVAT promovia diminuição na resposta contrátil à noradrenalina em aorta 

torácica de ratos e, assim, apontaram um papel do PVAT na modulação da 

contração vascular (Soltis e Cassis, 1991).  Uma década depois, Löhn e 

colaboradores (2001) demonstraram que o PVAT liberava um fator relaxante não 

identificado, mas que levava à ativação de canais de potássio por tirosina quinases e 

hiperpolarização das células do músculo liso vascular. Atualmente, o PVAT é 

considerado um regulador negativo da vasoconstrição induzida por agonistas em 

condições fisiológicas. Uma vez que o PVAT libera substâncias que possuem ação 

autócrina e parácrina, faz com que esse depósito seja um compartimento relevante 

em doenças cardiometabólicas (Eringa et al., 2007; Chatterjee et al., 2009; Siegel-

Axel e Häring, 2016).  

O PVAT libera diversas substâncias que podem mediar sua ação anticontrátil, 

que podem variar com o leito vascular, a espécie e o agonista vasoconstritor 

avaliado. Exemplos dessas substâncias são óxido nítrico (NO) (Gao et al., 2007; Gil-

Ortega et al., 2010), peróxido de hidrogênio (Gao et al., 2007), sulfeto de hidrogênio 

(Fang et al., 2009; Schleifenbaum et al, 2010), adiponectina (Fésüs et al., 2007), 

angiotensina 1-7 (Lee et al., 2009), prostaglandinas (Ozen et al., 2013) e palmitato 

(Lee et al., 2011). Contudo, os mecanismos que regulam a liberação dessas 

substâncias pelo PVAT ainda não são conhecidos. O PVAT pode liberar também 

fatores contráteis, pois a estimulação elétrica promove contração em artérias 

mesentéricas de ratos com PVAT intacto, que é prevenida por antagonistas dos 

receptores α-adrenérgico (Soltis e Cassis, 1991) e receptores AT1 de angiotensina II 

(Soltis e Cassis, 1991; Lu et al., 2010) e inibidores da enzima conversora de 



 

 

angiotensina (ECA) (Lu et al., 2010) e NADPH oxidase (Gao et al., 2006). 

Recentemente foi demonstrado que no PVAT a ativação dos receptores AT2 e Mas 

levam à produção de NO e de H2O2, que contribuem para o efeito anticontrátil 

(Nóbrega et al., 2019). Assim, os fatores relaxantes e contráteis derivados do PVAT, 

associados aos fatores endoteliais, são importantes para regular o tônus vascular. 

Em ratos magros, o PVAT mesentérico reduz a contração de artérias 

mesentéricas de maneira dependente da quantidade de gordura (Verlohren et al., 

2004; Gálvez et al., 2006). Contudo, a influência do PVAT na regulação do tônus 

vascular pode ser alterada em condições em que ocorre disfunção do tecido 

adiposo. O exemplo mais ilustrativo de disfunção do tecido adiposo é a obesidade. 

Já foi observado que a obesidade promoveu perda do efeito anticontrátil do PVAT na 

aorta (Gao et al., 2005; Ma et al., 2010) e em artérias mesentéricas (Marchesi et al., 

2009; Fernandez-Alfonso et al., 2013, Hashimoto, 2016), estando relacionado à 

diminuição de óxido nítrico, que pode ser causado tanto pela diminuição da óxido 

nítrico sintase (NOS) ou pelo desacoplamento da NOS.  

 No entanto, vale ressaltar que, devido ao fato das características 

morfológicas do PVAT variarem de acordo com a localização anatômica, essa perda 

da ação anticontrátil pode não ser universal e os mecanismos envolvidos podem 

variar de acordo com o leito vascular.  

 

  



 

 

1.3 Sistema renina-angiotensina-aldosterona 

O sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) é um importante regulador 

da homeostasia hidroeletrolítica, da pressão arterial, de processos metabólicos e 

crescimento e proliferação celular de vários tecidos.  

Simplificadamente, de forma sistêmica, o angiotensinogênio, principal 

peptídeo precursor do SRAA, produzido principalmente pelo fígado, é clivado pela 

renina, uma enzima produzida nas células justaglomerulares nos rins, formando a 

angiotensina I, um decapeptídeo, que através da ação da enzima conversora de 

angiotensina (ECA) que é uma dipeptidase, é convertida à angiotensina II, um 

octapeptídeo, que é ligante de dois receptores, AT1 e AT2. O eixo formado por ECA-

angiotensina II-receptor AT1 é responsável por exercer as ações mais conhecidas do 

SRAA, entre elas estão a vasoconstrição, aumento da sede, produção de 

aldosterona, reabsorção de sódio, ativação do sistema nervoso simpático, hipertrofia 

e fibrose. Já a ativação do receptor AT2 produz, na sua maior parte, efeitos que 

contrabalanceiam os efeitos provocados pelo receptor AT1, como vasodilatação, 

natriurese, prevenção da hipertrofia e fibrose vascular (Steckelings et al., 2013; 

Singh; Karnik, 2016) 

As angiotensinas I e II podem ser clivadas pela ECA2 em angiotensina 1-9 e 

angiotensina 1-7, respectivamente, sendo que a angiotensina 1-9 pode ser clivada à 

angiotensina 1-7, que é agonista do receptor Mas. O eixo ECA2-angiotensina 1-7-

receptor Mas é contrarregulador das ações da angiotensina II mediadas pelo 

receptor AT1. Novos membros do SRAA foram identificados nas últimas décadas. Os 

peptídeos que têm ações biológicas estão a angiotensina a, angiotensina IIII, 

angiotensina IV, angiotensina 3-7, angiotensina 1-12, angiotensina 1-2, angiotensina 

1-3, angiotensina 1-4, angiotensina 1-5 e alamandina (Cummins, 2009; Carey, 2013; 

Lautner et al., 2013; Hrenak, Paulis, Simko, 2016; Moraes et al., 2017; Yu Et Al., 

2016).  

Todos os componentes do SRAA também são encontrados no coração, vasos 

sanguíneos e linfáticos, adrenais, rins, pâncreas, sistema nervoso central, sistema 

reprodutor e tecido adiposo, constituindo o SRAA tecidual, que funciona 

independentemente do SRAA sistêmico. Contudo, embora a formação de 

angiotensina II tecidual se dê a partir da angiotensina I, a renina local parece 

participar dessa conversão apenas nos rins, adrenais e cérebro, sendo que, no 



 

 

coração e nos vasos sanguíneos, a conversão local parece depender da renina 

secretada pelos rins (Nguyen Dinh Cat e Touyz, 2011). Aumento dos componentes 

do SRAA tecidual ocorre independentemente da pressão arterial, na aterosclerose, 

infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca, doença renal e diabetes (Raizada et al., 

2007). 

Vários componentes do SRAA estão presentes no PVAT de ratos e 

camundongos, incluindo angiotensinogênio, ECA, ECA2, receptores AT1 e AT2, 

receptor de renina, quimase, angiotensina I, II e 1-7 (Gálvez-Prieto et al., 2008; 

Inada, 2016). Foi demonstrado que tecido adiposo visceral e PVAT de humanos e 

camundongos produzem aldosterona de maneira dependente de angiotensina II e 

que o PVAT de camundongos geneticamente obesos-diabéticos promoveu 

disfunção endotelial em artérias mesentéricas, que foi corrigida agudamente por 

antagonista do receptor de mineralocorticoide (Briones et al., 2012). Estudo 

conduzido em nosso laboratório mostrou que o tratamento crônico com antagonista 

do receptor AT1 losartana recuperou a ação anticontrátil do PVAT mesentérico de 

camundongos obesos (Hashimoto, 2016). Contudo, a participação dos eixos 

vasodilatadores do SRAA na ação anticontrátil do PVAT de camundongos obesos 

ainda não é conhecida.  

 

  



 

 

6. CONCLUSÃO  

 

Sumarizando os nossos resultados indicam que: 

 

1) Nosso modelo de obesidade é robusto já que mostramos por diversas 

técnicas seu sucesso; 

2) A ação anticontrátil do PVAT da aorta torácica está prejudicada em 

camundongos obesos; 

3) Os animais obesos apresentam prejuízo da função do PVAT por menor 

participação do receptor AT2; 

4) Na ausência do receptor AT2 não é visto efeito anticontrátil do PVAT da 

aorta; 

5) O PVAT de camundongos nocaute obesos aumenta a contração da aorta 

desses animais; 

 

Podemos então concluir que o receptor AT2 é essencial para o efeito 

anticontrátil do PVAT da aorta de camundongos, e que o comprometimento desta 

função do PVAT em animais obesos é por menor participação desse receptor. 
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