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RESUMO 
 

Bochi APG. Treinamento físico aeróbio reduz a aterogênese e a resistência 

insulínica induzida pela restrição alimentar de sódio em camundongos 

knockout para o receptor de lipoproteína de densidade baixa (LDLR KO) 

[dissertação]. São Paulo: Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo; 

2022. 

 

A diminuição do consumo de sódio reduz a pressão arterial e as doenças 

cardiovasculares (DCV). Entretanto, a diminuição prolongada e intensa da 

ingestão de sódio aumenta a concentração circulante de angiotensina II (ANG 

II), a resistência insulínica, a dislipidemia, e favorece a aterogênese. O 

exercício físico regular reduz a aterosclerose, em parte, por melhorar o perfil 

lipídico, a sensibilidade insulínica e as defesas antioxidantes na parede arterial. 

No presente estudo foi avaliado se o treinamento físico aeróbio (TFA) previne 

ou atenua a hiperlipidemia, resistência insulínica e aterogênese induzidas pela 

restrição alimentar de sódio em camundongos knockout para receptor de LDL 

(LDLR KO). Camundongos machos LDLR KO com 12 semanas de idade foram 

alimentados com dieta normossódica (NS; 1,27% de NaCl) ou hipossódica (HS; 

0,15% de NaCl) submetidos ou não ao TFA, por 90 dias (n=20 animais/grupo). 

O TFA foi realizado em esteira rolante, 5 vezes/sem, 60 min/dia, 15 m/min, por 

90 dias. Os animais foram divididos em 4 grupos: dieta NS e sedentário (NS-S); 

NS e treinado (NS-T); dieta HS e sedentário (HS-S); HS e treinado (HS-T). No 

início e final do estudo avaliou-se massa corporal, capacidade máxima de 

exercício, concentrações plasmáticas de colesterol total (CT), triglicérides (TG), 

glicose e pressão arterial (PA). No final do protocolo, determinou-se tolerância 

à insulina e perfil de lipoproteínas. Após 90 dias, o tronco braquiocefálico foi 

destinado às análises histológicas de infiltrado lipídico, receptor de ANG II tipo 

1 (AT1), receptor para produtos de glicação avançada (RAGE), carboximetil-

lisina (CML), 4-hidroxi-nonenal (4-HNE) e expressão gênica para o receptor 

AT1 (Agtr1a), RAGE (Ager) e receptor para lipoproteína de densidade baixa 

oxidada (LOX-1) (Orl1). Os resultados foram comparados por ANOVA de 2 

fatores e o teste de correlação Pearson foi utilizado para avaliar as 



 
 

associações entre variáveis. A PA, CT e expressão gênica foram semelhantes 

entre os grupos. Em comparação à dieta NS, a restrição de sódio aumentou a 

infiltração de lípides na parede vascular; os conteúdos de CML, RAGE e 4-

HNE; as concentrações plasmáticas de TG, LDL-c e VLDL-tg. Por outro lado, a 

dieta HS reduziu o conteúdo do receptor AT1; a sensibilidade insulínica; e as 

concentrações plasmáticas de HDL-c e HDL-tg. O TFA preveniu a infiltração 

lipídica e o aumento dos conteúdos de CML, RAGE e 4-HNE na parede arterial, 

melhorou a sensibilidade à insulina e reduziu a expressão do receptor AT1 

induzidos pela dieta HS.   

 

Descritores: Restrição alimentar de sódio; Aterosclerose; Exercício físico; 

Dislipidemia; Camundongos knockout. 

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Bochi APG. Aerobic exercise training reduces atherogenesis and insulin 

resistance induced by low-sodium diet in LDL receptor knockout mice 

[dissertation]. São Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 

2022. 

 
Decreased sodium intake reduces blood pressure and cardiovascular disease. 

However, low sodium (LS) intake increases angiotensin II (ANG II) plasma 

concentration, insulin resistance, dyslipidemia, and favors atherogenesis. 

Regular exercise reduces atherosclerosis, in part, by improving lipid profile, 

insulin sensitivity and antioxidant defenses in the arterial wall. In the present 

study, it was evaluated whether aerobic exercise training (AET) prevents or 

mitigates hyperlipidemia, insulin resistance and atherogenesis induced by LS 

diet in low-density lipoprotein receptor knockout mice (LDLR KO). Twelve-week-

old male LDLR KO mice were fed a normal (NS) (1.27% NaCl) or LS (0.15% 

NaCl) diet and submitted or not to AET, for 90 days (n=20 animals/group). AET 

was performed on a treadmill, 5 times/week, 60 min/day, 15 m/min, for 90 days. 

The animals were distributed into 4 groups: NS diet and sedentary (NS-S); NS 

and trained (NS-T); LS diet and sedentary (LS-S); LS and trained (LS-T). Body 

mass, maximum exercise capacity, plasma total cholesterol (TC), triglycerides 

(TG), glucose and blood pressure (BP) were evaluated at the beginning and at 

the end of the study. Lipoprotein profile and insulin sensitivity were evaluated at 

the end of the AET protocol. Lipid infiltration, angiotensin II type 1 receptor 

(AT1), receptor for advanced glycation end products (RAGE), 

carboxymethyllysine (CML) and 4-hydroxynonenal (4-HNE) contents were 

determined by histopathological analyses as well as the expression of AT1 

receptor (Agtr1a), RAGE (Ager) and LOX-1 (Orl1) genes in the brachiocephalic 

trunk. BP, TC and gene expression were similar among groups. Compared to 

NS, LS diet increased vascular lipid infiltration, CML, RAGE, 4-HNE, plasma 

TG, LDL-C and VLDL-TG. Conversely, LS diet reduced vascular AT1 receptor, 

insulin sensitivity, HDL-C and HDL-TG. AET prevented lipid infiltration, the 

increase in CML, RAGE and 4-HNE contents, reduced AT1 level in the arterial 

wall and improved LS-induced peripheral insulin resistance. 



 
 

Descriptors: Dietary sodium restriction; Atherosclerosis; Exercise; Dyslipidemia; 

Mice, knockout. 
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1. INTRODUÇÃO  

1.1 Aterosclerose e sistema renina-angiotensina-aldosterona  

A aterosclerose é uma doença sistêmica, crônica e progressiva que 

favorece a manifestação de doenças cérebro e cardiovasculares. Estas são as 

principais causas de mortalidade nos países desenvolvidos (Kiechl et al.,1999 

e Grundy at al., 2005). No Brasil, cerca de 30% dos óbitos são atribuídos às 

doenças cardiovasculares (DCV) (França et al., 2017).  

A aterosclerose caracteriza-se pelo acúmulo de lípides na parede arterial 

(Leong et al., 2015), ao qual somam-se eventos inflamatórios. Inicia-se a partir 

da infiltração de lipoproteínas (LP) que contêm apolipoproteína-B, 

principalmente as LP de densidade baixa (LDL), no espaço subendotelial e de 

sua modificação por oxidação. A ação quimiotática de LDL modificadas 

estimula a infiltração de monócitos na íntima arterial, os quais se diferenciam 

em macrófagos e promovem a captação dessas LP por intermédio dos 

receptores scavenger (CD-36, SR-AI, SR-BI e LOX-1). Os receptores de 

lipoproteína de densidade muito baixa (VLDL), proteína relacionada ao receptor 

de LDL (LRP1) e para LP que contém apoB48, expressos em células 

vasculares e macrófagos, também contribuem para a aterosclerose por meio 

da captação do colesterol proveniente das LP ricas em TG (VLDL; LP de 

densidade intermediária – IDL; quilomícrons – QM) (Morita, 2016). O acúmulo 

gradual de colesterol nestas células favorece a resposta inflamatória que 

agrava a lesão, mas pode ser contrabalanceado pela remoção do excesso de 

colesterol pelas LP de densidade alta (HDL). As HDL removem colesterol de 

macrófagos e o transportam ao fígado, possibilitando sua eliminação pelas 

fezes, por meio do transporte reverso de colesterol (Kontush et al., 2013; 

Kontush et al., 2014).    

Juntamente com outros fatores de risco primários, como diabete melito 

(DM), dislipidemia, tabagismo, histórico familiar de DCV, sexo e idade, a 

hipertensão arterial sistêmica (HAS) contribui para a aterosclerose. A HAS é 

uma doença multifatorial caracterizada por níveis aumentados de pressão 
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arterial (PA) sistólica (≥ 140 mmHg) e/ou diastólica (≥ 90 mmHg) (Whelton et 

al., 2018). O aumento da PA se associa, frequentemente, a alterações 

funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, tais como coração, encéfalo e rins, 

levando a modificações metabólicas, o que aumenta o risco de eventos 

cardiovasculares (Nobre et al., 2013). Estima-se que a HAS acometerá 

aproximadamente, 1/3 da população mundial em 2025 (Oliveros et al., 2020). 

Em 2017, a HAS afetou 46% de americanos (American College of Cardiology; 

American Heart Association, 2017), sendo o principal fator de risco para 

morbidade e mortalidade cardiovascular, destacando-se infarto agudo do 

miocárdio, acidente vascular encefálico (AVE) e insuficiências cardíaca e renal 

(Lim et al., 2012). A prevalência de HAS é maior que 20% na população 

brasileira, sendo mais de 60% na terceira idade e 5% em crianças e 

adolescentes; contribuindo direta ou indiretamente para 50% das mortes por 

DCV (SBC, 2017). A análise transversal realizada em 6 países da América 

Latina, demonstrou que o Brasil possui a maior taxa de prevalência de HAS 

(52,5%) e baixo controle da PA (37,6%) (Lamelas et al., 2019).  

Aspectos hemodinâmicos desempenham papel importante nas DCV. O 

rearranjo da matriz extracelular e o remodelamento vascular são os principais 

mecanismos adaptativos ao aumento crônico da PA. Na vigência da HAS, o 

crescimento, hipertrofia, inflamação e fibrose das células vasculares 

contribuem para o remodelamento vascular.  A HAS aumenta o estresse 

biomecânico sobre a parede arterial, induz hipertrofia e hiperplasia das células 

musculares lisas vasculares (VSMC – vascular smooth muscle cell), implicando 

em aumento da resistência vascular periférica (Jankowski et al., 2007). O 

aumento da PA modula a expressão gênica das células arteriais por meio de 

forças biomecânicas (tensão de cisalhamento – shear stress, pressão 

hidrostática e estiramento cíclico) (Hastings et al., 2007).  

Células endoteliais expostas in vitro a diferentes forças mecânicas com 

níveis fisiologicamente semelhantes apresentaram aumento de expressão da 

molécula de adesão intercelular-1 (ICAM-1), maior adesão de monócitos 

(Cheng at al., 1996), deformidade de membrana citoplasmática, alterações na 

morfologia e alinhamento celulares, assim como da arquitetura do 

citoesqueleto e taxa de divisão celular (Davies, 1995; Resnick et al., 1995). 
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Resultados semelhantes foram observados in vivo, nos quais ratos 

espontaneamente hipertensos (SHR) também apresentaram aumento da 

expressão de ICAM-1 e adesão de monócitos em células endoteliais quando 

comparados a animais normotensos (Liu et al., 1996). Entretanto, a extensão e 

a gravidade da aterosclerose variam consideravelmente entre indivíduos 

hipertensos com PA semelhantes (Chiesura-Corona et al., 1994; Rossi et al., 

1992), sugerindo que, além do estresse biomecânico, há influência de outros 

mecanismos. Desta maneira, diversos fatores humorais vasoativos, incluindo 

catecolaminas (Liu et al., 2013), serotonina (Vanhoutte et al., 2016), insulina e 

o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) (Kvandová et al., 2016) 

desempenham funções relevantes na aterogênese e patogênese da HAS.  

O SRAA constitui-se em importante sistema neuroendócrino, sobretudo 

por influenciar as funções cardiovasculares, renais, cerebrais e das glândulas 

adrenais e modular a PA, volemia, resposta endotelial à inflamação assim 

como o equilíbrio de sódio e potássio (Pacurari et al., 2014; Giestas et al., 

2010). 

 A ativação do SRAA - estimulada por hipovolemia, redução do conteúdo 

de sódio detectado pela mácula densa do túbulo distal, estímulo da atividade 

do nervo simpático renal e perfusão renal diminuída - inicia-se com a síntese 

de renina pelas células justaglomerulares da arteríola renal aferente. Na 

circulação sistêmica, a renina cliva o angiotensinogênio secretado pelo tecido 

hepático, originando a angiotensina I (ANG I). Primariamente, nas células 

endoteliais pulmonares, a enzima conversora de angiotensina (ECA) catalisa a 

hidrólise da ANG I, originando o peptídeo biologicamente ativo angiotensina II 

(ANG II). Usualmente, os efeitos da ANG II sobre os tecidos vascular, cardíaco, 

renal e adrenal são mediados por dois receptores acoplados à proteína G, 

receptor de ANG II do tipo-1 (AT1) e tipo-2 (AT2), os quais, em geral, 

desencadeiam respostas biológicas contrárias. A maioria dos efeitos 

fisiológicos e fisiopatológicos da ANG II é mediada pelo receptor AT1, incluindo 

vasoconstrição, secreção de aldosterona, reabsorção de sódio pelos túbulos 

renais, sede, ativação do sistema nervoso simpático, inotropismo e 

cronotropismo cardíacos, além de inflamação, hipertrofia e fibrose 

cardiovasculares (Giestas et al., 2010). 
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O SRAA, em particular a ANG II, está diretamente implicado no 

remodelamento vascular, estimulação de crescimento das VSMC, aumento da 

deposição de colágeno, inflamação vascular, síntese de fatores de crescimento 

e agentes vasoativos que desempenham papéis críticos na aterogênese (Van 

Thiel et al., 2015). A VSMC é predominante na vasculatura, sendo o principal 

tipo celular envolvido na aterosclerose.  A proliferação das VSMC associada à 

captação de LDL oxidada, síntese e deposição de componentes da matriz 

extracelular por este tipo celular, constituem a base do desenvolvimento da 

lesão aterosclerótica (Chaabane et al., 2014). Além de causar vasoconstrição e 

aumentar a concentração de cálcio nas VSMC (Zicha et al., 2014), a ANG II 

induz hipertrofia celular por meio de aumento na expressão do fator de 

crescimento derivado de plaquetas (PDGF - platelet-derived growth factor), 

fator de crescimento transformador beta-1 (TGFβ-1 – transforming growth 

factor β-1) e de proto-oncogenes (c-fos, c-jun e c-myc) (Zheng et al., 2007; 

Ishida et al.,1997). A ANG II favoreceu o aumento da expressão do receptor 

para PDGF e a proliferação de VSMC na íntima da veia femoral autóloga 

transplantada em cães como resposta a alterações hemodinâmicas induzidas 

cirurgicamente. Neste modelo experimental, o antagonismo ao receptor AT1 

inibiu acentuadamente o espessamento da íntima, indicando que a ANG II 

induz o crescimento excessivo de VSMC em resposta a alterações 

hemodinâmicas após enxerto autólogo de veia. Ressalta-se que os resultados 

obtidos in vivo foram confirmados in vitro utilizando-se células musculares lisas 

de aorta humana (Kuma et al., 2007). O TGFβ estimula a síntese de 

proteoglicanos pelas VSMC, condição que favorece a ligação entre as VSMC e 

a LDL e predispõe à aterosclerose (Little et al., 2002).  Por conseguinte, a 

infusão subcutânea de ANG II por minibombas osmóticas em camundongos 

knockout para o receptor de LP de densidade baixa (LDLR KO), modelo de 

dislipidemia e aterosclerose, aumentou transitoriamente a concentração 

plasmática de TGFβ de maneira dependente da dose. Também foi observado 

acúmulo vascular permanente de proteoglicano, especialmente biglicano, e 

maior aterosclerose quando comparados aos animais infundidos com 

norepinefrina ou veículo (Huang et al., 2008). A ANG II também aumenta a 
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atividade da NADPH oxidase (Dikalov et al., 2013) e, consequentemente, a 

produção de espécies reativas de oxigênio (ROS) (Dikalov et al., 2014).   

VSMC estimuladas in vitro com ANG II na presença de losartana – 

antagonista específico do receptor AT1 – assim como camundongos duplo 

knockout para os receptores de LDL e AT1 (LDLR KO AT1 KO) infundidos com 

ANG II não apresentaram aumento do conteúdo de proteoglicano, 

demonstrando que a sinalização deflagrada pela ligação da ANG II ao receptor 

AT1 estimula a síntese de biglicano e favorece a aterosclerose (Huang et al., 

2008).   

A hiperlipidemia e a inflamação vascular são preponderantes à 

formação, progressão e ruptura da lesão aterosclerótica (Newby, 2016). A ANG 

II estimula a expressão de moléculas de adesão das células vasculares-1 

(VCAM-1; vascular cell adhesion melecule-1), ICAM-1 e E-selectina, as quais 

aumentam a aderência endotelial (Alvarez et al., 2004).  A infusão de ANG II 

em camundongos knockout para a apolipoproteína E (apo E KO), modelo de 

hipercolesterolemia e aterosclerose, induziu acentuadamente a transcrição 

gênica de quimiocinas (proteína quimiotática de monócitos - MCP-1; monocyte 

chemoattractant protein-1 – e RANTES; regulated upon activation normal T-cell 

expressed and secreted), receptores de quimiocinas (CCR1, CCR2 e CCR3) e 

citocinas (fator de necrose tumoral; TNF-α - tumor necrosis factor-α, 

interleucina-6; IL-6, interleucina-1β; IL-1β e TGF-β1) assim como a injúria 

vascular (Ni et al., 2004). A importância deste mecanismo na lesão vascular 

também foi mostrada em camundongos knockout para o receptor de MCP-1 

(CCR2; receptor for monocyte chemoattractant protein-1) e com HAS induzida 

por infusão de ANG II, os quais apresentaram 65% de redução na hipertrofia 

vascular e ausência de infiltração de macrófagos na parede vascular quando 

comparados aos animais selvagens (C57BL/6) com hipertensão dependente de 

ANG II (Bush et al., 2000).  

Estudo in vivo com vênulas mesentéricas de ratos Sprague-Dawley 

evidenciou que concentrações fisiológicas e vasoconstritoras de ANG II 

induziram aumento de adesão e migração leucocitárias dependentes do tempo 

e da concentração, as quais foram mediadas por aumento da expressão da 

molécula de adesão celular P- selectina. Desta maneira, a ANG II deflagra o 
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recrutamento inicial de leucócitos que implica na subsequente injúria vascular 

observada na hipertensão e aterosclerose, constituindo um importante papel na 

patogênese das doenças cardiovasculares (Piqueras et al., 2000).   

A ANG II exerce influência direta sobre a HAS, metabolismo de lípides e 

aterosclerose. Infusão de ANG II, durante 14 dias, em ratos Wistar aumentou a 

síntese hepática de triglicérides (TG) e a trigliceridemia em relação ao grupo 

controle infundido com veículo (Ran et al., 2004). Tem sido mostrado que o 

antagonismo farmacológico ao receptor AT1 assim como a deficiência desse 

receptor atenua a aterosclerose induzida por hipercolesterolemia. 

Camundongos LDLR KO e knockout para o receptor AT1 (AT1 KO), 

alimentados com dieta aterogênica, apresentaram redução de lesões 

ateroscleróticas quando comparados aos controles com deficiência apenas 

para o receptor de LDL (Daugherty et al., 2004). Ressalta-se que o menor 

desenvolvimento de aterosclerose nos camundongos duplo knockout ocorreu 

independentemente de alterações nas concentrações plasmáticas de 

colesterol, MCP-1, PA, estresse oxidativo (anticorpos contra LDL modificada), 

expressão gênica e distribuição de VCAM-1 nas lesões ateroscleróticas. A 

hipercolesterolemia foi relacionada ao aumento da concentração sistêmica de 

angiotensinogênio e peptídeos de angiotensina (ANG II, ANG III, ANG IV, ANG 

4-8, ANG 5-8), os quais foram menores nos animais duplo knockout (Daugherty 

et al., 2004).   

Macrófagos diferenciados a partir de monócitos humanos e submetidos 

ao tratamento com ANG II in vitro apresentaram aumento da transcrição 

gênica, expressão proteica, e atividade da enzima acil-CoA:colesterol 

aciltransferase-1 (ACAT1), assim como maior formação de células espumosas. 

A ACAT1 é uma proteína integral de membrana, localizada no retículo 

endoplasmático, que catalisa a formação de colesterol esterificado a partir de 

sua forma livre (Stein et al., 2005).  Especificamente em macrófagos, a 

atividade da ACAT1 favorece a formação de células espumosas na parede 

arterial, evento crítico no desenvolvimento da aterosclerose. O tratamento dos 

macrófagos com antagonistas específicos do receptor AT1 (candesartana e 

[Sar 1,Il e 8 ]-Ang II) inibiu completamente os parâmetros estimulados pela 

ANG II. Inibidores da via de transdução de sinal intracelular pós-receptor 
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impediram os efeitos celulares da ANG II. Por conseguinte, a ligação da ANG II 

ao receptor AT1 com subsequente sinalização pela via da proteína G, c-Src 

tirosina cinase, proteína cinase C (PKC) e MAP cinase (proteína cinase ativada 

por mitógenos; MAPK mitogen activated protein kinase), acelera a formação de 

células espumosas por estimular a síntese e atividade da ACAT1 (Kanome et 

al., 2008).   

1.2 Consumo alimentar de sódio e doença cardiovascular 

Estima-se que a média de ingestão diária de sódio da população 

brasileira e mundial seja, respectivamente, 3,7 e 3,95 g (Mill et al., 2019; 

Mozaffarian et al., 2014). Devido à associação positiva entre a ingestão de 

sódio e a PA, assim como a relação direta entre HAS e mortalidade por DCV, a 

redução do consumo global de sódio tornou-se meta para a prevenção da HAS 

e das doenças vasculares associadas (Appel et al., 2011).  

            De acordo com a Organização Mundial da Saúde (2012), Sociedade 

Brasileira de Cardiologia (Précoma et al., 2019) e o Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde. Secretaria de atenção à Saúde., 2008) a ingestão diária 

de sódio deve ser inferior a 2 g – equivalente a 5 g de cloreto de sódio - para 

adultos e crianças acima de 2 anos de idade. Diversas instituições de saúde 

recomendam, para indivíduos americanos, que a ingestão diária de sódio deve 

ser inferior a 2,3 g para a população em geral e menor que 1,5 g para 

indivíduos acima de 51 anos, afrodescendentes, portadores de HAS, DM ou 

doença renal crônica (Dietary Guidelines for Americans 2015 – 2020, American 

Heart Association, American Medical Association, American Public Health 

Association, 2015; Dietary guidelines, 2015-2020). Estima-se que 1,65 bilhão 

de mortes por DCV foram globalmente atribuíveis, durante o ano de 2010, ao 

consumo diário de sódio maior que 2 g (Mozaffarian et al., 2014; Powles et al., 

2013).  

O Estudo multicêntrico e randomizado DASH (Dietary Approaches to 

Stop Hypertension) avaliou o efeito de diferentes concentrações de sódio sobre 

a PA. A ingestão diária de sódio abaixo de 100 mmol (2,3 g) reduziu 

substancialmente a PA em ambas as dietas, convencional e DASH (rica em 

vegetais, frutas e laticínios com baixo conteúdo de gordura), sendo o efeito 
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hipotensor da restrição de sódio mais eficiente na dieta DASH (et al., 2001). 

Estudos de coorte têm mostrado aumento do risco de mortalidade decorrente 

de DCV quando a excreção urinária de sódio, em 24 h, é maior que 7 g. 

(O'Donnell et al., 2011; Thomas et al., 2011; Ekinci et al., 2011). 

O estudo multicêntrico INTERSALT (International Study of Sodium, 

Potassium, and Blood Pressure) avaliou a excreção urinária de sódio e 

potássio de 24 h em 10.079 indivíduos e mostrou associação entre a redução 

de 100 mmol (2,3 g) na excreção urinária de sódio e diminuição da PA (Intersalt 

Cooperative Research Group., 1988). Uma metanálise de estudos 

randomizados comparou, em populações adultas, diferentes níveis de ingestão 

de sódio usando a excreção urinária de sódio em 24h e concluiu-se que a 

diminuição da PAS (2,2 mmHg) e PAD (0,66 mmHg) alcançada com a redução 

de sódio (2,3 g) foi maior em populações mais velhas, não brancas e com PA 

mais elevada. Porém, estudos de curto prazo subestimam o efeito da redução 

de sódio sobre a PA (Huang et al., 2020). 

O estudo TOHP (Trials of Hypertension Prevention) investigou a 

associação entre a ingestão de sódio, estimada a partir de múltiplas 

determinações da excreção urinária de sódio de 24 h, e a mortalidade em 

longo prazo (24 anos). Evidenciou-se uma relação linear direta entre ingestão 

de sódio elevada e maior risco de mortalidade total ao longo de um período de 

23 a 26 anos, e nenhuma evidência para curva em J (J-shaped), apesar da 

limitação das estimativas dos efeitos referente às extremidades de consumo de 

sódio (Cook et al., 2016).  

Embora tenha sido evidenciado (Intersalt Cooperative Research Group., 

1988; Whelton et al., 1998; Sacks et al., 2001; Appel et al., 2011; Jayedi et al., 

2019) efeitos hipotensores inerentes à redução do consumo de sódio, diversos 

estudos mostram que a associação entre ingestão de sódio e eventos e 

mortalidade cardiovasculares permanece controversa.  

O estudo epidemiológico de coorte PURE (Prospective Urban Rural 

Epidemiological), desenvolvido em 18 países, reportou que a ingestão diária de 

sódio maior que 6 g ou inferior a 3 g associou-se ao aumento do risco para 

eventos e mortalidade cardiovasculares, respectivamente. O consumo de sódio 

estimado entre 3 e 6 g foi associado ao menor risco de morte por eventos 
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cardiovasculares, estabelecendo-se uma associação em J (J-shaped) entre 

ingestão de sódio e alterações cardiovasculares (O'Donnell et al., 2014). 

Resultados semelhantes haviam sido mostrados anteriormente e, por 

conseguinte, indivíduos com DCV podem ser vulneráveis aos efeitos da 

ingestão elevada e baixa de sódio (O'Donnell et al., 2011). O acompanhamento 

de 2937 indivíduos com hipertensão moderada, durante 3,5 anos, mostrou uma 

associação inversa entre a incidência de infarto do miocárdio e a excreção 

urinária de sódio de 24 h (Alderman et al., 1995). A relação inversa entre 

ingestão de sódio e a mortalidade cardiovascular também foi observada em 

outras investigações (Stolarz et al., 2011, Alderman et al., 1998 e Cohen et al., 

2006). Considerando-se amostra da população americana, os achados não 

evidenciaram associação entre o maior consumo de sódio e o recrudescimento 

de mortalidade cardiovascular (Cohen et al., 2008). Uma meta-análise, 

envolvendo 16 estudos de coorte, sugeriu que a baixa ingestão de sódio (< 3 

g/dia) aumenta o risco de mortalidade cardiovascular. Em contrapartida, a 

ingestão moderada (3-5 g/dia) ou acentuada (> 5 g/dia) de sódio foi relacionada 

à elevação de risco de mortalidade por AVE (Zhu et al., 2018). Análise conjunta 

de 4 estudos mostrou que a ingestão elevada de sódio (excreção de sódio > 7 

g/dia) aumenta o risco de eventos cardiovasculares e morte somente em 

populações hipertensas, enquanto a baixa ingestão de sódio (excreção de 

sódio < 3 g/dia) associa-se a maior risco de eventos cardiovasculares e morte 

em indivíduos com ou sem hipertensão (Mente et al., 2016). Por conseguinte, 

há controvérsias em relação ao consumo ideal de sódio que possa conferir 

maior proteção contra o risco de DCV. A recente atualização de dados do 

estudo PURE, considerado o maior estudo epidemiológico sobre ingestão 

global de sódio, mostrou recrudescimento de mortalidade cardiovascular e por 

outras causas mediante consumo de sódio < 3 g e > 7 g/dia e menor risco 

quando a ingestão diária de sódio se apresentou entre 3 – 5 g/dia (O’Donnell et 

al., 2019). 

Além disso, a baixa ingestão de sódio pode causar efeitos adversos 

como dislipidemia, resistência insulínica, intolerância à glicose e aumento de 

atividade do SNS e SRAA, os quais favorecem a aterogênese (Institute of 

Medicine of National Academies, 2013; Alderman, 2010).  



10 
 

 
 

Estudo desenvolvido em nosso laboratório evidenciou que ratos Wistar 

alimentados cronicamente com dieta restrita em sódio, apresentaram 

diminuição da remoção plasmática de LP ricas em TG (QM e VLDL), 

implicando em aumento das concentrações plasmáticas de TG, colesterol total 

(CT) e ácidos graxos livres (AGL), quando comparados aos animais que 

receberam dieta contendo concentração padrão de sódio (normossódica; NS) 

(Catanozi et al., 2001).  Evidenciou-se que a restrição alimentar crônica de 

sódio agravou a dislipidemia e favoreceu a infiltração de lípides na parede 

arterial de camundongos LDLR KO e apo E KO normotensos (Catanozi et al., 

2003). 

           Os resultados experimentais foram semelhantes aos obtidos em estudo 

clínico, no qual indivíduos com hipertensão moderada e não-obesos, 

submetidos à restrição de sódio, apresentaram menor remoção plasmática de 

QM e VLDL, maior trigliceridemia, conteúdo de TG em QM e VLDL, resistência 

insulínica, além de elevação de marcadores pró-inflamatórios (Nakandakare et 

al., 2008).  

           Denotamos que camundongos hiperlipidêmicos e com hipertensão 

renovascular dependente de ANG II (2K1C; modelo two-kidney, one clip), 

submetidos à restrição alimentar crônica de sódio, apresentaram aumento da 

colesterolemia e trigliceridemia e, a despeito do efeito hipotensor da restrição 

de sódio, maior infiltração de lípides na parede vascular, conteúdo de 

carboximetil-lisina (CML; marcador de glicoxidação) e receptores para produtos 

de glicação avançada (RAGE), quando comparados ao grupo hipertenso 

alimentado com dieta NS (Fusco et al., 2017). O aumento da concentração 

plasmática de CT e TG favorece a peroxidação lipídica, fator importante na 

biogênese de CML (Fu et al., 1996).    

A maior atividade do SRAA e SNS, mediante a restrição alimentar de 

sódio, favorece a resistência à insulina. Neste sentido, indivíduos alimentados 

com dieta pobre em sódio apresentaram maior concentração plasmática de 

ANG II, excreção urinária de norepinefrina e resistência insulínica, quando 

comparados ao período em que os mesmos indivíduos receberam dieta rica em 

sódio (Garg et al., 2011). A ligação da ANG II ao receptor AT1 modula 

negativamente a sinalização insulínica em múltiplas etapas. A ANG II estimula 
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a fosforilação dos resíduos de serina da subunidade β do receptor de insulina, 

do substrato do receptor de insulina-1 (IRS-1) e da subunidade regulatória p85 

da fosfatidilinositol 3-quinase (PI3-quinase). A fosforilação dos resíduos de 

serina inibe a interação entre os componentes da via de sinalização insulínica 

(Muscogiuri et al., 2008). Desta maneira, a atividade crônica do SRAA prejudica 

a resposta intracelular à insulina e, consequentemente, a translocação do 

transportador de glicose tipo 4 (GLUT4) para a membrana plasmática, 

contribuindo para a resistência insulínica na musculatura esquelética e em 

adipócitos (Ogihara et al., 2002; Krskova et al., 2011). Por outro lado, há 

indícios que a resistência insulínica, desencadeada pela ANG II, seja atribuída 

ao estresse oxidativo em vez de prejuízo na via de sinalização da insulina. 

Neste sentido, a administração de tempol – mimético da enzima superóxido 

dismutase - a ratos Sprague-Dawley tratados com ANG II e submetidos ao 

clamp euglicêmico-hiperinsulinêmico normalizou a resistência insulínica. Os 

mesmos resultados foram obtidos em relação à captação de glicose induzida 

por insulina em músculo esquelético isolado de ratos previamente infundidos 

com ANG II (Ogihara et al., 2002).     

1.3 Treinamento físico e aterosclerose 

A prática regular de atividade física diminui os fatores de risco para as 

DCV (Schuler et al., 1992) contribuindo para a redução da morbidade e 

mortalidade cardiovasculares (Hamer et al., 2012 e Thompson et al., 2003). Por 

outro lado, baixos níveis de atividade física e a diminuição do gasto energético 

diário estão associados ao aumento de riscos cardiovasculares e mortalidade 

de todas as causas, tanto em indivíduos saudáveis quanto em portadores de 

doenças cardiovasculares e metabólicas (Dankel et al., 2017). A inatividade 

física favorece o espessamento das camadas arteriais íntima e média 

(Kadoglou et al., 2008), havendo uma relação inversa entre a capacidade de 

exercício aeróbio e a progressão de espessamento de ambas as camadas da 

carótida (Sandrock et al., 2008 e Lakka et al., 2001). 

A atividade física regular melhora a função endotelial (Hambrecht et al., 

1998), PA, resistência insulínica, eleva o conteúdo de colesterol carreado pela 

HDL (HDL-c), reduz a trigliceridemia e a concentração de LDL pequenas e 
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densas (Thompson et al., 2003), protege contra a isquemia miocárdica 

(Libonati et al., 1997) e melhora o estado redox e, consequentemente a 

disponibilidade do oxido nítrico (Roque et al., 2013).  

A redução da trigliceridemia promovida pelo exercício físico advém do 

aumento da expressão e atividade da enzima lipoproteína lipase (LPL), a qual 

hidrolisa TG das VLDL e QM (Gabriel et al., 2013). A transcrição gênica da LPL 

resulta da ativação da proteína cinase dependente de AMP (AMPK), mas 

também da melhora na sensibilidade à insulina promovida pelo exercício físico 

(Kahn et al., 2005; Hardie et al., 2012). Por reduzir o status inflamatório e 

favorecer a oxidação mitocondrial de ácidos graxos, o exercício físico melhora 

a sinalização insulínica via receptor de insulina e substrato do receptor de 

insulina, culminando na translocação do GLUT4 à superfície celular (Rockl et 

al., 2008; Stanford e Goodyear., 2014).   

A hidrólise de TG e a consequente redução do tamanho das VLDL e QM 

favorece o desprendimento de componentes de superfície destas LP, havendo 

a geração de partículas nascentes de HDL, pré-beta HDL (Sviridov et al., 2003, 

Olchawa et al., 2004). Em atletas, a concentração de pré-beta HDL foi 46% 

maior que em indivíduos controles ativos, após teste agudo (Olchawa et al., 

2004). Também foram observados aumentos nas concentrações das 

apolipoproteínas A-I e A-II, principais componentes proteicos das HDL 

(Olchawa et al., 2004; Hoang et al., 2008).  

Embora, em alguns estudos, a concentração de HDL-c no plasma não 

seja modificada pelo treinamento físico, observa-se enriquecimento das HDL 

em TG, o que reflete melhor maturação ao longo do transporte reverso (Ribeiro 

et al., 2008). Ocorre ainda o aumento do fluxo de colesterol ao longo do 

transporte reverso, mediado pelo treinamento físico, que está vinculado ao 

aumento da expressão de receptor do tipo B-E (B-E), receptor do tipo 

scavenger da classe B-I (SR-BI) e receptor do transportador cassete de ligação 

a ATP, subfamília A, membro 1 (ABCA-1) no fígado de camundongos (Rocco et 

al., 2011).  

Em camundongos apo E KO ou LDLR KO, modelos de dislipidemia e 

aterosclerose, o TFA reduziu a aterogênese e diminuiu áreas de lesões 

ateroscleróticas pré-estabelecidas (Ramanchandran et al., 2005; Napoli et al., 
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2006, Matsumoto et al., 2013). Tais efeitos decorrem do aumento da expressão 

de enzimas antioxidantes no leito vascular, melhora da função endotelial e 

hemostática e redução do perfil inflamatório. Além disso, de acordo com o tipo 

e intensidade do exercício (Kraus et al., 2002), observa-se elevação do HDL-c, 

e modulação da expressão de genes em macrófagos (Pinto et al., 2018) e 

distribuição de óxidos de colesterol (Ferreira et al., 2017).  

Em indivíduos portadores de diabete melito tipo 2, mesmo na ausência 

de variação do HDL-c, cronicamente, o exercício melhora a capacidade 

antioxidante das HDL (Iborra et al., 2008).  

Do ponto de vista arterial, o benefício do exercício físico deve também 

estar relacionado ao menor influxo de colesterol, graças à melhora do perfil de 

tamanho de LDL, redução de insulto oxidativo e melhora da função endotelial 

(Søndergaard et al., 2014; Halverstadt et al., 2007).   

Ratos SHR submetidos a treinamento físico de intensidade moderada, 

durante 12 sem, apresentaram melhoria do relaxamento vascular dependente 

de endotélio, redução da proliferação de VSMC, elastina e hidroxiprolina 

(marcador de colágeno), do conteúdo de mRNA e expressão da ECA e do 

receptor AT1, assim como redução da concentração de ANG II na aorta, 

quando comparados ao grupo sedentário. Por outro lado, houve aumento do 

conteúdo de mRNA e expressão da ECA2, receptores AT2 e Mas, com 

correspondente aumento da concentração de Ang-(1-7), cujos efeitos, de 

maneira geral, compensam as ações da via clássica (SRAA-receptor AT1) 

sobre a homeostase da PA e do sistema cardiovascular. O exercício físico 

aumentou o conteúdo de micro RNA (miRNA)-27a e miRNA-155 e diminuiu o 

de miRNA-143, os quais modulam negativamente a tradução do mRNA da 

ECA, receptor AT1 e ECA 2, respectivamente. Desta maneira, o exercício 

físico, influenciando a transcrição de miRNA, regula a transcrição de genes-

alvo associados ao SRAA e contribui para a proteção da injúria aórtica em 

ratos SHR (Gu et al., 2014).  

Investigações com camundongos LDLR KO e apo E KO, mostram que o 

exercício físico diminui a progressão da aterosclerose (Napoli et al., 2004 e 

Pellegrin et al., 2007). Camundongos apo E KO com hipertensão dependente 

de ANG II, submetidos regularmente a atividade física, apresentaram redução 
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do conteúdo de mRNA para o receptor AT1, maior estabilidade de placa 

aterosclerótica, menor conteúdo de macrófagos nas lesões ateroscleróticas e 

menor tônus simpático quando comparados aos animais hipertensos 

sedentários (Pellegrin et al., 2009). Além disso, 89% dos camundongos 

hipertensos sedentários desenvolveram lesões ateroscleróticas avançadas 

enquanto somente 25% dos hipertensos treinados desenvolveram placas com 

este perfil fenotípico.  Os resultados mostraram que os benefícios do exercício 

físico podem ser mediados, pelo menos em parte, por redução da transcrição 

gênica do receptor AT1 (Pellegrin et al., 2009).  

O tratamento de camundongos apo E KO hipertensos (hipertensão 

dependente de ANG II) e sedentários com antagonista do receptor AT1 

preveniu o desenvolvimento de placas ateroscleróticas vulneráveis (Nussberger 

et al., 2008). De maneira semelhante, camundongos apo E KO/AT1 KO (duplo 

knockout) sedentários apresentaram redução de aterosclerose (Eto et al., 

2008). Estas observações reforçam o papel do receptor AT1 na aterogênese. A 

redução da expressão dos componentes do sistema enzimático nicotinamida 

adenina dinucleotídeo fosfato-oxidase (NADPH oxidase) da parede vascular, 

como resposta ao treinamento físico, atenuando um dos principais efetores 

celulares da ANG II, está associada à diminuição da biossíntese vascular de 

ROS e ao comprometimento da biodisponibilidade de óxido nítrico. Por 

conseguinte, o treinamento físico regular reduz o estresse oxidativo vascular, 

diminuindo a expressão do receptor AT1 e da enzima NADPH oxidase, 

principal geradora de ânion superóxido na parede vascular, induzida pela ANG 

II (Adams et al., 2005).  
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2. JUSTIFICATIVA 

 

A HAS é um dos principais fatores de risco para as DCV e mortalidade 

prematura (Lim et al., 2012; Murray et al., 1997). Por conseguinte, 

considerando-se as implicações do elevado consumo de sódio para a saúde 

pública e seu impacto sobre as DCV, tem sido recomendado que a ingestão de 

sódio pela população seja menor que 2,0 g de sódio/dia, comparando-se com a 

média atual de consumo de sódio das populações ocidentais correspondente a 

3,5-4,0 g de sódio/dia. 

Não obstante, a redução do consumo de sódio estimula a atividade do 

SRAA, SNS e prejudica o metabolismo glicolipídico (Oh et al., 2016). Em 

levantamento envolvendo 185 ensaios clínicos randomizados, incluindo 

normotensos e hipertensos, os indivíduos com ingestão diária de sódio de 1,5 

g, apresentaram concentrações plasmáticas mais altas de renina, aldosterona, 

epinefrina, norepinefrina, CT e TG em comparação aos indivíduos que 

ingeriram alto teor de sódio (4,6 g/dia) (Graudal et al., 2017).    

 Em ratos, a restrição alimentar crônica de sódio aumentou a 

concentração dos lípides plasmáticos (CT, TG e AGL) devido à redução da 

remoção plasmática de QM e VLDL. Isto favoreceu a infiltração de lípides na 

parede arterial evidenciada em camundongos LDLR KO normotensos 

(Catanozi et al., 2003) e em outros modelos experimentais (Ivanovski et al., 

2005; Lu et al., 2013 e Tikellis et al., 2012).  

Em camundongos LDLR KO hipertensos, o efeito hipotensor da restrição 

de sódio não preveniu a aterogênese induzida pelos efeitos do SRAA 

associados à maior dislipidemia, quando comparados aos animais hipertensos 

alimentados com dieta normossódica (Fusco et al., 2017). 

Resultados semelhantes foram obtidos em estudo clínico, no qual 

indivíduos moderadamente hipertensos, não obesos, alimentados com dieta 

pobre em sódio apresentaram alterações adversas do metabolismo de LP e do 

perfil inflamatório (Nakandakare et al., 2008).  

Considerando-se que a hiperlipidemia e a ativação crônica do SRAA, 

promovidos pela intensa restrição salina, são fatores aterogênicos, o presente 

estudo submeteu camundongos hiperlipidêmicos, simultaneamente, à restrição 
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alimentar de sódio e TFA para investigar se o exercício físico regular previne ou 

atenua os efeitos adversos desta dieta sobre a aterogênese. Os achados 

permitem inferir se, em indivíduos que se beneficiam da restrição salina para o 

controle da pressão arterial, a prática concomitante de exercício físico regular 

pode contrabalançar os efeitos indesejáveis da dieta hipossódica sobre o 

metabolismo glicolipídico e risco cardiovascular. 

Este estudo integra linha de pesquisa que investiga o efeito do 

treinamento físico sobre a modulação dos efeitos adversos da restrição crônica 

de sódio sobre o metabolismo de lípides e carboidratos nos tecidos muscular 

(esquelético e cardíaco), hepático, adiposo e vascular. 
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3. OBJETIVO 

 

Investigar se o exercício físico aeróbio regular, durante 90 dias, previne 

ou atenua a hiperlipidemia e a aterogênese induzidas pela restrição alimentar 

crônica de sódio em camundongos normotensos LDLR KO, analisando: 

1) as concentrações plasmáticas de TG, CT e glicose;  

2) o perfil das LP;  

3) resistência insulínica; 

4) infiltrado lipídico na parede arterial; 

5) o conteúdo proteico do receptor AT1; do marcador de glicoxidação 

CML e seu receptor RAGE; e do marcador de peroxidação lipídica 4-

HNE na parede arterial. 

6) a transcrição gênica dos receptores AT1, RAGE e LOX-1 na parede 

arterial. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Modelo animal 

Os protocolos para utilização de animais deste projeto estão de acordo 

com os Princípios Éticos na Experimentação Animal adotados pela Sociedade 

Brasileira de Ciência em Animais de Laboratório (SBCAL) e foram aprovados 

pela Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Medicina 

da Universidade de São Paulo (protocolo # 149/16).  

As matrizes dos animais knockout para o receptor de LDL (modelo 

experimental para dislipidemia e aterosclerose) foram adquiridas 

comercialmente do Jackson Laboratory (Bar Harbor, Maine, EUA) e possuem 

base genética dos camundongos C57BL/6J, com manutenção homozigótica da 

colônia. Os animais foram mantidos em biotério convencional (Centro de 

Manutenção e Experimentação de Animais da Clínica Médica – Disciplina de 

Reumatologia) com ciclo de 12 h luz/12 h escuro, à temperatura de 22±2 ºC, 

recebendo água filtrada e ração convencional ad libitum.  

4.2 Protocolo experimental  

Camundongos LDLR KO, machos, com 12 sem de idade, foram 

alimentados com rações que contém os seguintes nutrientes (g/100g): caseína 

(28,7); sacarose (31,3); amido (20,0); óleo de soja (6,0); minerais e vitaminas. 

Quantidades crescentes de celulose são substituídas por sódio. Os 

camundongos foram aleatoriamente distribuídos em 4 grupos experimentais 

(n=20 animais/grupo) de acordo com diferentes concentrações de sódio na 

dieta e realização de TFA. Os grupos foram alimentados com ração pobre em 

sal, designada dieta hipossódica (HS), contendo 0,06% de sódio (0,15% de 

NaCl), ou ração composta por 0,5% de sódio (1,27% de NaCl), denominada 

dieta normossódica (NS) - concentração padrão de NaCl (Harlan Teklad – 

EUA). A ração hipossódica contém concentração de cloreto de sódio suficiente 

para o desenvolvimento normal dos roedores (Brensilver et al., 1985). O 

consumo de ração por grupo e a massa corporal de cada animal foram 

monitorados, uma vez por semana, a partir do início do protocolo experimental 

até o final do experimento (90 dias de protocolo experimental).  
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Ao completarem 24 sem de idade, os animais de cada grupo 

experimental foram colocados em gaiolas metabólicas individuais, durante 24 

h, para determinação da excreção urinária de sódio. As medidas de 

concentração plasmática de CT, TG, glicose, hematócrito, massa corporal, PA 

(pressão arterial sistólica - PAS; pressão arterial diastólica - PAD) e frequência 

cardíaca (FC) foram realizadas antes e ao final do protocolo experimental. O 

teste de tolerância à insulina (ITT) foi realizado em alguns animais de cada 

grupo experimental, ao final do estudo. O perfil de LP foi realizado no final do 

protocolo experimental. Em seguida, os animais foram submetidos à eutanásia 

por injeção intraperitoneal de tiopental sódico (THIOPENTAX) em sobredose 

anestésica (150 mg/kg de peso corporal) para extração do tronco 

braquiocefálico, o qual foi destinado às análises histopatológicas e de 

transcrição gênica, conforme descrito a seguir (Figura 1).  

Desta maneira, foram formados 4 grupos experimentais: 

• NS-S = dieta normossódica e mantido sedentário (n=20). 

• NS-T = dieta normossódica e submetido ao treinamento físico (n=20). 

• HS-S = dieta hipossódica e mantido sedentário (n=20). 

• HS-T = dieta hipossódica e submetido ao treinamento físico (n=20). 

 

CAMUNDONGOS LDLR KO
MACHOS

12 SEMANAS DE IDADE

SEDENTÁRIO

DIETA  NORMOSSÓDICA            DIETA HIPOSSÓDICA

NS-S                                          HS-S

MASSA CORPORAL
PA

GLICOSE

CT e TG

HEMATÓCRITO

TESTE DE ESFORÇO MÁXIMO

0 90 DIAS

TREINADO

DIETA  NORMOSSÓDICA        DIETA HIPOSSÓDICA

NS-T                                          HS-T

MASSA CORPORAL
PA

GLICOSE

CT e TG

HEMATÓCRITO

PERFIL DE LIPOPROTEÍNAS
TESTE DE ESFORÇO MÁXIMO

SÓDIO
URINÁRIO ITT

EUTANÁSIA

COLETA DO TRONCO BRAQUIOCEFÁLICO

INFILTRADO LIPÍDICO CONTEÚDO PROTEICO
AT1, CML, RAGE e 4-HNE

EXPRESSÃO GÊNICA
AT1, RAGE e LOX-1

90 DIAS DE PROTOCOLO EXPERIMENTAL

 
Figura 1- Protocolo experimental. Camundongos knockout para o receptor de LDL (LDLR 
KO), machos, com 12 semanas de idade foram divididos em quatro grupos experimentais. 
Os animais foram alimentados com dieta normossódica ou hipossódica e submetidos ao 
treinamento físico ou mantidos sedentários. O treinamento físico aeróbio foi realizado em 
esteira rolante, 60 min/dia, 5 vezes por semana, na velocidade de 15 m/min. A duração do 
protocolo experimental foi de 90 dias. Ao final do protocolo foi realizado perfil de 
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lipoproteínas plasmáticas, excreção de sódio urinário e teste de tolerância à insulina (ITT). 
Após a eutanásia, o tronco braquiocefálico foi coletado para as análises de infiltrado 
lipídico, conteúdo proteico do receptor de angiotensina II tipo 1 (AT1); de carboximetil-lisina 
(CML); do receptor para produtos de glicação avançada (RAGE); 4-hidroxi-nonenal (4-
HNE) e para as análises de expressão gênica de AT1; RAGE e do receptor para 
lipoproteína de densidade baixa oxidada (LOX-1). Pressão arterial = PA; colesterol total = 
CT; triglicérides = TG; NS-S = normossódico sedentário; NS-T = normossódico treinado; 
HS-S = hipossódico sedentário; HS-T = hipossódico treinado. 

 

4.3 Protocolo de treinamento físico aeróbio 

Uma semana antes do início do protocolo de TFA, os animais dos quatro 

grupos foram submetidos a um programa de adaptação à esteira rolante. Desta 

forma, os animais foram colocados em esteira rolante própria para 

camundongos (WEG, São Carlos, SP, Brasil), a uma velocidade de 12 m/min e 

um aumento gradual no tempo de 10 min/dia, por 3 dias, tendo duração inicial 

de 30 min e final de 60 min. Animais dos quatro grupos que não se adaptaram 

à esteira rolante foram excluídos do protocolo (~ 10%).  

O TFA foi realizado em esteira rolante, 5 vezes por sem, a 15 m/min, 60 

min/dia e durante 90 dias (Kadoglou et al., 2013).  

A intensidade do exercício foi determinada como 60% da capacidade 

máxima de exercício (intensidade moderada) de acordo com o teste de esforço 

máximo previamente padronizado (Ferreira et al., 2007). Os testes de esforço 

máximo e progressivo foram realizados no início e no final do protocolo, até a 

exaustão do animal. Os parâmetros do teste de esforço máximo consistiram em 

velocidade inicial de 9 m/min, esteira sem inclinação e aumento de 3 m/min a 

cada 3 min, até a completa incapacidade de o animal correr. O tempo máximo 

que cada animal conseguiu correr até a completa exaustão (em segundos [s]) 

foi considerado como parâmetro de condicionamento.   

4.4 Coleta de sangue 

Todas as determinações bioquímicas foram realizadas em alíquotas de 

sangue (200 µL) coletadas após os animais permanecerem 12 h sem acesso à 

ração, porém com livre acesso à água. O sangue foi coletado pela veia caudal, 

utilizando-se capilares previamente heparinizados (Conybeare, 1988). A 

obtenção do plasma ocorreu por meio de centrifugação do sangue, a 3000 rpm, 

a 4°C, durante 20 min. 
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4.5 Dosagens bioquímicas 

A concentração plasmática de CT e TG foi determinada por meio de kits 

enzimáticos colorimétricos (Labtest do Brasil). A glicemia foi avaliada por 

glicosímetro Accu Check Performa (Roche do Brasil). 

4.6 Perfil de lipoproteínas plasmáticas    
O perfil das LP plasmáticas (VLDL, LDL, HDL) foi determinado por 

cromatografia líquida para separação rápida de proteínas (FPLC) no período 

final do estudo. Alíquotas de plasma (100 μL) de cada animal foram injetadas 

em coluna Superose 6HR 10/30 (FPLC System, Pharmacia, Upsalla, Suécia). 

O plasma foi eluído, em fluxo constante de 0,5 mL/min, com tampão Tris (Tris 

10 nM, NaCl 150 mM, EDTA 1mM e NaN3 0,03% - pH 7,4). As LP foram 

separadas e depositadas em placas contendo 96 poços. O conteúdo de CT e 

TG foi determinado por meio de ensaios enzimáticos colorimétricos (Labtest, 

Brasil) e espectrofotômetro de microplaca SpectraMax plus 384 (Molecular 

Devices, Califórnia, EUA). A área sob a curva de cada fração de LP foi utilizada 

para comparação.  

4.7 Teste de tolerância à insulina 

Após privação alimentar de 4 h, foi determinada a concentração 

plasmática de glicose por meio da utilização de glicosímetro (Accu Check 

Performa - Roche do Brasil). Posteriormente à infusão intraperitoneal de 

insulina regular (1 U/kg; Humulin R, Eli Lilly - São Paulo - Brasil), alíquotas de 

sangue foram obtidas a cada 10 min, em período total de 30 min, para 

determinação da glicemia. A constante de decaimento da glicose plasmática 

durante o ensaio (kITT), baseia-se na regressão linear do logaritmo neperiano 

referente às concentrações de glicose obtidas entre os tempos 0 e 30 min 

(Zheng et al., 2014).  

4.8 Coleta de urina 

A urina dos animais foi coletada utilizando-se gaiolas metabólicas 

individuais (Beiramar Indústria e Comércio LTDA, São Paulo, SP, Brasil), 

apropriadas para camundongos, onde foram mantidos durante 24 h, com livre 
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acesso à ração e à água filtrada. Após a coleta de urina, as amostras foram 

centrifugadas a 2500 rpm, durante 15 min, e armazenadas a -80ºC. Ao final do 

protocolo, a excreção urinária de sódio (UNa; mEq/24h) foi determinada em 

fotômetro de chama (FC280, CELM). Os valores foram corrigidos pelo volume 

total de urina e as concentrações foram expressas em mEq/24h.  

4.9 Aferição da pressão arterial caudal 

A mensuração da PA foi realizada por fotopletismografia de transmissão, 

a qual é baseada na detecção da distensão do vaso arterial causada pelo pulso 

de sangue que flui através da cauda. Durante 3 dias, os animais foram pré-

condicionados ao método de aferição de PA (manipulação, contenção física e 

insuflação do manguito caudal). A plataforma de contenção foi mantida à 

temperatura de 33-34 ºC. A partir de um contensor metálico, a cauda dos 

animais foi submetida a um sensor óptico e um manguito de oclusão. Após a 

frequência de pulso ser determinada pelo software BP-2000, automaticamente 

foi inflado o manguito de oclusão. Assim que a pressão de oclusão se 

equiparou, inicialmente, à pressão diastólica e, posteriormente, à sistólica, a 

amplitude do traçado da onda pressórica diminuiu, fornecendo a aferição 

diastólica e sistólica, respectivamente. O software BP-2000 possui 

processadores de sinais extremamente sensíveis para detectar e 

desconsiderar a movimentação do animal. Desta maneira, o equipamento 

considerou somente medidas obtidas na ausência de movimentação animal. O 

equipamento utilizado é da marca Visitech Systems, modelo BP-2000-M2 

Blood Pressure Analysis System (Carolina do Norte, EUA). A medida de PA foi 

obtida por meio da média de seis aferições consecutivas, durante dois dias 

sucessivos.   

4.10 Isolamento do tronco braquiocefálico para obtenção dos cortes 

histológicos e quantificação de mRNA 

Após a eutanásia dos animais, o tronco braquiocefálico foi removido por 

toracolaparotomia crânio-caudal. Com auxílio de um estereoscópio, o coração 

e o leito vascular foram dissecados e transcardialmente perfundidos, sob-baixa 

pressão, com solução gelada de cloreto de sódio 0,9%, para remover o sangue 
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intraluminal.  Para as análises histológicas, a artéria foi preenchida com 

criopreservante (TissueTek-OCT Compound, Sakura Finetek, EUA) para 

assegurar a integridade das estruturas histológicas. O tronco braquiocefálico foi 

removido na interface com a curvatura maior do arco aórtico, colocado em 

criopreservante e imediatamente congelado em nitrogênio líquido. Utilizando-se 

um criostato (Leica, modelo CM1800 – Maryland, EUA), foram realizados 

cortes seriados transversais com 2 m de espessura a partir da curvatura 

maior do arco aórtico (Drinane et al., 2009). Para as análises de expressão 

gênica, o tronco braquiocefálico foi armazenado em 150 µl de solução 

estabilizadora de RNA (RNA laterTM Stabilization Solution, Thermofisher 

Scientific, Waltham, MA, EUA) para assegurar a integridade do RNA, mantido 

em refrigeração a 4 °C, durante 24 h, para subsequente armazenamento a - 80 

°C. 

4.11 Análises histopatológicas e quantificação de depósito lipídico no 

tronco braquiocefálico 

A infiltração lipídica no espaço subendotelial e na camada média do 

tronco braquiocefálico foi avaliada mediante coloração histológica de Oil Red-

O, específica para identificação de lípides (Xu et al., 2010). Os cortes 

histológicos, com espessura de 2 µm e aderidos às lâminas previamente 

tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO, EUA), foram 

analisados por análise-cega, utilizando-se microscópio óptico (Olympus-BX51, 

Tóquio, Japão), conectado a uma câmera de vídeo (Olympus Co, St Laurent, 

Quebec, Canadá) e a um programa de análise de imagens (Image-Pro Plus 

6.0). Para a quantificação da infiltração lipídica no tronco braquiocefálico foram 

obtidas imagens digitais dos cortes histológicos positivamente marcados na 

área compreendida entre a íntima e a lâmina elástica externa (Centa et al., 

2019). Foram demarcados quatro a cinco campos de cada artéria utilizando-se 

a objetiva de 400x, sendo que a área corada pelo Oil Red-O foi quantificada 

com o auxílio do software de análise de imagens Image-Pro Plus 6.0. Durante 

as demarcações, houve o cuidado para se incluir apenas as áreas 

comprometidas da íntima e da camada média. Os resultados foram expressos 

como média percentual da área total comprometida nos cortes histológicos.   
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4.12 Imunofluorescência do tronco braquiocefálico 

Para a reação de imunofluorescência, cortes histológicos com espessura 

de 2 µm do tronco braquiocefálico foram aderidos às lâminas previamente 

tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano (Sigma, St. Louis, MO, EUA) e 

submetidos a cinco lavagens de 10 min em PBS e Tween 20. O bloqueio de 

sítios inespecíficos foi realizado pela incubação das lâminas com BSA 5% e 

Triton 0,5%, durante 60 min, à temperatura ambiente. A seguir, as lâminas 

foram incubadas por 48 h, a 4°C, com anticorpos policlonais de coelho anti-

CML (1:30), anti-receptor AT1 (1:50), anti-4-hidroxi-nonenal (4-HNE) (1:50) 

(Abcam, Cambridge, Reino Unido) e anti-RAGE (1:10) (Rockland 

Immunochemicals Inc, Limerick, PA, EUA), diluídos em BSA 1% e Triton 0,5%. 

As lâminas foram lavadas três vezes, durante 10 min cada, com PBS e Tween 

20 a 0,005% e incubadas com anticorpo anti-IgG de coelho conjugado com 

Alexa Fluor® 488 (1:200) (Invitrogen, Fisher Scientific Baltics UAB, Vilnius, 

Lituânia), diluído em azul de Evans 0,003% durante 60 min, à temperatura 

ambiente.  Após a terceira lavagem de um ciclo de cinco lavagens com PBS e 

Tween 20 por 5 min cada, as lâminas foram incubadas por 15 min à 

temperatura ambiente, com 4,6-diamidino-2-fenilindole, diidrocloridro (DAPI) 

diluído 1:200 em PBS.  Para a análise das lâminas em microscópio de 

fluorescência (Olympus-BX51, Tóquio, Japão) sob magnificência de 400x 

(Ludovico-Martins et al., 2009), as lâminas foram preparadas em meio de 

montagem semipermanente (solução glicerol/PBS). As microfotografias da 

região entre a íntima e a lâmina elástica externa foram digitalizadas. 

Posteriormente, demarcou-se quatro a cinco campos de cada artéria entre a 

íntima e a lâmina elástica externa do tronco braquiocefálico sob magnificência 

de 400x. A área marcada pela imunofluorescência foi quantificada utilizando-se 

o software de análise de imagens Image-Pro Plus 6.0. Os resultados foram 

expressos como média percentual da área total comprometida nos cortes 

histológicos (Ludovico-Martins et al., 2009). 
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 4.13 Análise de expressão gênica por transcrição reversa seguida de 

reação em cadeia de polimerase quantitativa em tempo real (RT-qPCR) em 

tronco braquiocefálico 

 

O tronco braquiocefálico foi armazenado em 150 l de solução 

estabilizadora de RNA (RNA laterTM Stabilization Solution, Thermofisher 

Scientific, Waltham, MA, EUA), a - 80ºC, para assegurar a intergridade do 

RNA. As amostras foram maceradas com auxílio de homogeneizador Tissue-

Tearor modelo 985370 (Biospec, Oklahoma, EUA), utilizando-se caçapa 

congelada com nitrogênio líquido, rotação de 1500 rpm durante 1 min, 

ressuspendidas em 1000 l de TRIzol Invitrogen (Life Technologies 

Corporation, Califórnia, EUA) e acrescidas de 200 l de clorofórmio (Merck, 

São Paulo, Brasil). Após centrifugação a 13.000 g por 15 min, a fase superior 

aquosa foi retirada cuidadosamente e transferida para coluna de extração do 

kit de isolamento de RNA Isolation Qiagen RNeasy Mini Colums (Qiagen 

GmbH, Hilden, Alemanha) e o protocolo seguido de acordo com as orientações 

do fabricante. A presença das bandas correspondentes aos RNA ribossomais 

18s e 28s, assim como a integridade e qualidade do RNA total foram 

determinadas por 2100 Bioanalyser (Agilent Thecnologies, EUA), utilizando-se 

Agilent RNA 6000 Pico kit (Waldbronn, Alemanha).  

A quantificação do mRNA do receptor AT1 (Agtr1a), RAGE (Ager) e 

LOX-1 (Olr1), conforme descrito na Tabela 1, foi realizada por transcrição 

reversa seguida de reação em cadeia de polimerase quantitativa em tempo real 

(RT-qPCR), utilizando-se o sistema de amplificação Taqman Two Step RT-

PCR (Applied Biosystems, Califórnia, EUA). Para a síntese de cDNA foram 

utilizados 1000 pg de RNA total extraídos das artérias de acordo com o 

protocolo do conjundo de reagentes High Capacity RNA-to-cDNA kit (Applied 

Biosystems, Califórnia, EUA). Experimentos prévios determinaram que as 

análises de RT-qPCR podem ser realizadas utilizando-se concentrações de 

RNA total a partir de 1400 pg. A reação foi desenvolvida em termociclador 

PTC-100 (MJ Reasearch Inc, Watertown, Massachusetts, EUA) seguindo-se o 

protocolo do fornecedor (60 min a 37ºC, 5 min a 95ºC seguido de incubação a 

4ºC). Para a análise da expressão gênica por amplificação do cDNA foram 
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utilizadas sondas marcadas com FAM (6-carboxy-fluorescein) adquiridas no 

formato TaqMan Gene Expression Assays (Applied Biosystems, Foster City, 

CA, EUA). De acordo com o programa geNorm 

(http://leonxie.com/referencegene.php), o gene gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase (GAPDH) (Gapdh) foi utilizado como gene endógeno 

normalizador adequado, apresentando-se estável para as análises do tecido 

arterial (Gomes et al., 2016). 

A solução denominada Gene Expression Master Mix (Applied 

Biosystems, Foster City, CA, EUA) foi utilizada para as reações de RT-qPCR, 

seguindo-se as recomendações do fabricante e utilizando-se o equipamento 

StepOnePlus (Applied Biosystems, EUA). As análises foram realizadas com o 

auxílio do programa StepOne Software 2.0 (Applied Biosystems, EUA) que 

gera curvas logarítmicas dos sinais de fluorescência emitidos durante a 

amplificação dos genes. O programa fornece o ciclo em que o sinal de 

fluorescência é significativo, denominado ciclo de t threshold (Ct) (Kubista et 

al., 2006). Para cada amostra de cDNA, o Ct de cada gene foi registrado e 

comparado com o controle endógeno escolhido. Os valores de expressão 

gênica foram calculados pela fórmula 2^-2Ct, no qual Ct = Ct gene alvo − Ct 

do controle endógeno, considerando-se a eficiência do ensaio (90 a 110%) 

(Livak e Schmitgen, 2001).  

Tabela 1 - Indicação dos genes para RT-qPCR utilizados no estudo de acordo com o 
símbolo, nomenclatura oficial e número de catálogo de sondas (Applied Biosystems)  

Símbolo 

oficial 

Nome completo oficial de acordo com banco de 

genes da NCBI 

Número de 

catálogo 

Agtr1a Angiotensin II receptor type 1a  Mn00616371_m1 

Ager RAGE Mn00545815_m1 

Olr1 Oxidized low density lipoprotein receptor 1 Mn00454588_g1 

Gapdh Glyceraldehyde-3-phosphate dehidrogenase Mm99999915_g1 

 
Agtr1a, gene que codifica para o receptor de angiotensina II do tipo 1; Ager, gene que codifica 
para o receptor dos produtos de glicação avançada; Olr1, gene que codifica para o receptor de 
lipoproteína de densidade baixa oxidada; Gapdh, gene normalizador gliceraldeído-3-fosfato 

desidrogenase. 
 

http://leonxie.com/referencegene.php


27 
 

 
 

4.14 Análise estatística 

As análises estatísticas foram realizadas utilizando-se o programa 

Minitab® versão 19 (Minitab LLC, Pensilvânia, EUA). O teste de Kolmogorov-

Smirnov foi realizado para verificar a normalidade dos dados. Análise de 

Variância (ANOVA) de 1 fator foi utilizada para as comparações dos dados 

basais e o teste de Kruskal-Wallis para os dados que não apresentaram 

distribuição normal. A análise de variância de dois fatores (modelo linear 

generalizado) com dois fatores fixos (dieta e exercício) e o pós-teste de Tukey 

foram aplicados para comparações entre dados obtidos após as intervenções 

experimentais. As diferenças estatísticas expressam dieta (NS vs. HS), efeito 

do TFA (S vs. T) ou a interação de ambos os fatores. Nas situações em que se 

observou interação da dieta e TFA, letras distintas demonstram que os grupos 

são estatisticamente diferentes (P < 0,05). A correlação de Pearson foi utilizada 

para avaliar associações entre as seguintes variáveis: concentração plasmática 

de TG, HDL-c e colesterol carreado pela fração de LDL (LDL-c), taxa de 

decaimento da glicose plasmática, infiltrado de lípides e conteúdo proteico de 

CML, RAGE, 4-HNE e receptor AT1 na parede arterial. Em todos os casos 

foram consideradas significantes as situações nas quais o nível descritivo de 

significância foi inferior a 5 % (P < 0,05). Os dados foram expressos como 

média e desvio padrão (SD).  
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5. RESULTADOS 

 

 

Antes de serem submetidos à ingestão das dietas experimentais (HS e 

NS) e ao TFA, observou-se que a massa corporal, concentrações plasmáticas 

de CT, TG, glicose, hematócrito, PAS, PAD e FC não foram diferentes entre os 

grupos (Tabela 2).   

 

Tabela 2 - Massa corporal, perfil bioquímico, hematócrito, pressão arterial e frequência 
cardíaca em camundongos knockout para o receptor de LDL, dados basais 

 
Normossódico Hipossódico  

Sedentário Treinado Sedentário Treinado P 
Massa 
corporal (g) * 
(n=15,19,15,20) 

  

 
24,9 

(24,2 - 26,2) 

 
24,85 

(23,7 – 25,95) 

 
24,85  

(23,7-26,45) 

 
24,20  

(23,4 - 26) 

 
0,73 

CT (mg/dL)   
(n=12,14,13,13)  
           

 
262 ± 34,34 

 
254,3 ± 33,55 

 
282,8 ± 36,56 

 
264 ± 37,29 

 
0,12 

TG (mg/dL)    
(n=12,14,13,13) 
           

 
172,7 ± 34,01 

 
161,2 ± 35,45 

 
157,7 ± 30,79 

 
160,4 ± 36,5 

 
0,59 

Glicose 
(mg/dL)                
(n=8,8,8,9)  

 
89,53 ± 12,63 

 
90,56 ± 9,26 

 
91,44 ± 14,10 

 
92,73 ± 15,35 

 
0,91 

Hematócrito 
(%) 
(n=9,7,8,9) 
  

 
48,75 ± 5,40 

 
49,94 ± 7,02 

 
48,82 ± 6,26 

 
49,33 ± 6,16 

 
0,95 

PAS (mmHg)                    
(n=8,8,7,9) 
  

 
108 ± 8,37 

 
113 ± 6,10 

 
111 ± 5,79 

 
109 ± 5,62 

 
0,36 

PAD (mmHg) *            
(n=8,8,7,9) 
  

46 
(39,5 – 52,5)  

41,5 
 (39,2 -46,7) 

43 
(38 -48,25) 

48 
(38-55) 

 
0,72 

FC (bpm) * 
(n=8,8,8,9) 

481 
(439 -595) 

 

474 
(446 – 536) 

 

474 
(461 -552) 

 

489 
(413 – 552) 

 

 
0,65 

Resultados expressos como média ± desvio padrão foram comparados por ANOVA de um 
fator. Para os dados que não apresentaram distribuição normal, os resultados foram expressos 
como mediana e comparados pelo teste de Kruskal-Wallis*. Normossódico = camundongos 
alimentados com dieta normossódica (0,5% Na); Hipossódico = camundongos alimentados 
com dieta hipossódica (0,06% Na); CT = colesterol total; TG = triglicérides; PAS = pressão 
arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; FC = frequência cardíaca. n = número de 
camundongos.  

Após 90 dias de protocolo experimental, o grupo HS-T apresentou 

aumento de massa corporal quando comparado aos grupos NS-S, NS-T e HS-

S. Em relação aos lípides plasmáticos, os camundongos HS-S apresentaram 

aumento da trigliceridemia em comparação ao grupo NS-S. Os animais 
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treinados apresentaram aumento de glicemia quando comparados aos 

sedentários. Não houve diferença de colesterolemia, hematócrito, PAS, PAD e 

FC entre os grupos (NS-S, NS-T, HS-S e HS-T) (Tabela 3).  
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Tabela 3 - Massa corporal, perfil bioquímico, hematócrito, pressão arterial, frequência 
cardíaca e excreção urinária de sódio em camundongos knockout para o receptor de 
LDL alimentados cronicamente com dieta normossódica ou hipossódica, treinados ou 
sedentários, após 90 dias 

 
Normossódico Hipossódico P =  

Sedentário Treinado Sedentário Treinado Dieta TFA Interação 
Massa corporal 

(g) 
(n=15,19,15,20) 

 
25 ± 2 

 
24 ± 2 

 
24 ± 1 

 
27 ± 2 

 
0,005 

 
0,02 

 
0,001 

CT (mg/dL) 
(n=12,14,13,13)  

 
339 ± 142 

 
331 ± 110 

 
334 ± 110 

 
371 ± 103 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

TG (mg/dL) 
(n=12,14,13,13)  

 
126 ± 27 

 
135 ± 53 

 
149 ± 40 

 
184 ± 65 

 
0,013 

 
ns 

 
ns 

Glicose (mg/dL) 
(n=8,8,8,9)  

 
103 ± 12 

 
114 ± 17 

 
102 ± 8 

 
112 ± 15 

 
ns 

 
0,032 

 
ns 

Hematócrito 
(%) 

(n=9,7,8,9)  

 
48 ± 2 

 
49 ± 2 

 
50 ± 2 

 
49 ± 3 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

PAS (mmHg) 
(n=8,8,7,9)  

 
108 ± 7 

 
105 ± 5 

 
101 ± 5 

 
103 ± 5 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

PAD (mmHg) 
(n=8,8,7,9)  

 
44 ± 7  

 
43 ± 6 

 
41 ± 7 

 
45 ± 7 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

FC (bpm) 
(n=8,8,8,9) 

 
552 ± 63 

 

 
531 ± 50 

 

 
541 ± 66 

 

 
544 ± 65 

 

 
ns 

 
ns 

 
ns 

Excreção 
urinária de 

sódio (mEq / 
24h) 

(n=8,7,6,6)  

 
0,157 ± 0,021  

 
0,186 ± 0,034  

 
0,027 ± 0,011  

 
0,030 ± 0,020  

 
0,001 

 
ns 

 
ns 

Resultados expressos como média ± desvio padrão foram comparados por ANOVA de dois 
fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. Normossódico = camundongos 
alimentados com dieta normossódica (0,5% Na); Hipossódico = camundongos alimentados 
com dieta hipossódica (0,06% Na); CT = colesterol total; TG = triglicérides; PAS = pressão 
arterial sistólica; PAD = pressão arterial diastólica; FC = frequência cardíaca; TFA = 
treinamento físico aeróbio. n = número de camundongos. Números em cor vermelha 
representam diferença estatística entre dieta, TFA ou interação entre os fatores. 

 

Conforme esperado, os camundongos HS apresentaram diminuição da 

excreção urinária de sódio quando comparados aos animais NS, demonstrando 

eficácia em relação à administração da dieta durante o desenvolvimento do 

protocolo experimental (Tabela 3).  

A análise cromatográfica do perfil das LP plasmáticas evidenciou que os 

animais HS apresentaram elevação do percentual de colesterol na fração LDL 

e diminuição em HDL, quando comparados aos animais do grupo NS (Figura 

2). 
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Figura 2 - Distribuição percentual de colesterol nas frações de lipoproteínas em 
camundongos knockout para receptor de LDL alimentados cronicamente com dieta 
normossódica ou hipossódica, treinados ou sedentários, após 90 dias. Os resultados, 
expressos como média ± desvio padrão, foram comparados por ANOVA de dois fatores 
(modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. Normo = camundongos alimentados com 
dieta normossódica (0,5% Na); Hipo = camundongos alimentados com dieta hipossódica 
(0,06% Na). n = número de camundongos. 

Houve aumento no percentual de triglicérides em VLDL e diminuição na 

HDL dos animais do grupo HS, quando comparados aos animais do grupo NS 

(Figura 3).  
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Figura 3 - Distribuição percentual de triglicérides nas frações de lipoproteínas em 
camundongos knockout para receptor de LDL alimentados cronicamente com dieta 
normossódica ou hipossódica, treinados ou sedentários, após 90 dias. Os resultados, 
expressos como média ± desvio padrão, foram comparados por ANOVA de dois fatores 
(modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. Normo = camundongos alimentados com 
dieta normossódica (0,5% Na); Hipo = camundongos alimentados com dieta hipossódica 
(0,06% Na). n = número de camundongos. 
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Em comparação ao período inicial, os camundongos treinados 

apresentaram melhor capacidade de esforço máximo, demonstrando a eficácia 

do protocolo de treinamento físico (Figura 4).  
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Figura 4 - Teste de capacidade máxima em camundongos knockout para o receptor de 
LDL alimentados cronicamente com dieta normossódica ou hipossódica, treinados ou 
sedentários, após 90 dias. Os resultados, expressos como média ± desvio padrão, foram 
comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. 
Treinamento*tempo: P = 0,001; Treinamento*dieta: P = 0,834; Treinamento*dieta*tempo: P = 
0,122. Letras distintas demonstram diferenças estatisticamente significantes para a interação 
entre os fatores treinamento e tempo*. Letra em cor vermelha representa interação entre os 
fatores. Normo = camundongos alimentados com dieta normossódica (0,5% Na); Hipo = 
camundongos alimentados com dieta hipossódica (0,06% Na). n = número de camundongos.  

Os camundongos HS-S apresentaram menor taxa de decaimento de 

glicose, quando comparados aos grupos NS-S, NS-T e HS-T, conforme 

demonstrado no teste de tolerância à insulina, evidenciando resistência 

insulínica na vigência da restrição alimentar crônica de sódio. Tal efeito foi 

prevenido mediante ao TFA no grupo HS-T (Figura 5).  
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Figura 5 - Teste de tolerância à insulina em camundongos knockout para o receptor de 
LDL alimentados cronicamente com dieta normossódica ou hipossódica, treinados ou 
sedentários, após 90 dias. A constante de decaimento da glicose plasmática (kITT) foi 
calculada baseando-se no declínio linear da curva de concentração de glicose entre 10 e 30 
min após injeção intraperitoneal de insulina regular (1 U/kg). Os resultados, expressos como 
média ± desvio padrão, foram comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear 
generalizado) com pós-teste de Tukey. Dieta: P = 0,015; Treinamento: P = 0,018; Interação: P 
= 0,022. Letras distintas representam diferenças entre grupos (P < 0,05).  Letra em cor 
vermelha representa interação entre os fatores. Normo = camundongos alimentados com dieta 
normossódica (0,5% Na); Hipo = camundongos alimentados com dieta hipossódica (0,06% 
Na). n = número de camundongos. 

 
O infiltrado de lípides nas camadas íntima e média do tronco 

braquiocefálico foi determinado por coloração de Oil Red-O. Os animais HS-S 

apresentaram maior infiltrado lipídico na vasculatura, quando comparados aos 

demais grupos, sendo tal efeito prevenido pelo TFA (Figura 6 A e B).  
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Figura 6 - Infiltrado de lípides no tronco braquiocefálico de camundongos knockout para 
o receptor de LDL alimentados cronicamente com dieta normossódica ou hipossódica, 
treinados ou sedentários, após 90 dias. (A) Microfotografias representativas de cortes 
histológicos do tronco braquiocefálico fixados a lâminas tratadas com 3-aminopropiltrietoxi 
Silano e submetidos à coloração de Oil Red-O, conforme descrito na sessão Materiais e 
Métodos. Setas indicam infiltrado de lípides em vermelho. ADV = adventícia; MED = média; INT 
= íntima (400x). (B) Análise histomorfométrica de infiltrado de lípides corados com Oil Red-O 
em tronco braquiocefálico. Os resultados, expressos como média ± desvio padrão, foram 
comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. 
Dieta: P = 0,001; Treinamento: P = 0,001; Interação: P = 0,001. Letras distintas representam 
diferenças entre grupos (P < 0,05). Letra em cor vermelha representa interação entre os 
fatores. Normo = camundongos alimentados com dieta normossódica (0,5% Na); Hipo = 
camundongos alimentados com dieta hipossódica (0,06% Na). n = número de camundongos. 

 

A análise de imunofluorescência evidenciou menor conteúdo do receptor 

AT1 na parede arterial nos grupos HS-S e HS-T quando comparados aos 

grupos NS-S e NS-T, respectivamente. A análise também evidenciou menor 

conteúdo do receptor AT1 nos camundongos dos grupos HS-T e NS-T quando 

comparados aos grupos HS-S e NS-S, respectivamente. Desta forma, houve 

diferença estatística nos fatores dieta e treinamento, mas não houve interação 

entre os dois fatores (Figura 7 A e B).  
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Figura 7 - Imunofluorescência para o receptor de angiotensina II do tipo 1 (AT1) no 
tronco braquiocefálico de camundongos knockout para o receptor de LDL alimentados 
cronicamente com dieta normossódica ou hipossódica, treinados ou sedentários, após 
90 dias. (A) Microfotografias representativas de cortes histológicos do tronco braquiocefálico 
fixados a lâminas tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano e submetidos à imunofluorescência 
com anticorpo policlonal de coelho anti-AT1, conforme descrito na sessão Materiais e Métodos. 
Setas indicam marcação do receptor AT1 em verde. ADV = adventícia; MED = média; INT = 
íntima (400x). (B) Análise histomorfométrica de marcação por imunofluorescência do receptor 
AT1 em tronco braquiocefálico. Os resultados, expressos como média ± desvio padrão, foram 
comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. 
Dieta: P = 0,001; Treinamento: P = 0,001; Interação: P = 0,536. Normo = camundongos 
alimentados com dieta normossódica (0,5% Na); Hipo = camundongos alimentados com dieta 
hipossódica (0,06% Na). n = número de camundongos.  

Observou-se maior conteúdo de CML, principal produto de glicação 

avançada (AGE), em áreas de injúrias vasculares nos camundongos HS-S 

quando comparados aos demais grupos (Figura 8 A e B). O efeito da 

glicoxidação na parede arterial, causado pela restrição alimentar crônica de 

sódio, foi revertido pelo TFA.  
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Figura 8 - Imunofluorescência para conteúdo de carboximetil-lisina (CML) no tronco 
braquiocefálico de camundongos knockout para o receptor de LDL alimentados 
cronicamente com dieta normossódica ou hipossódica, treinados ou sedentários, após 
90 dias. (A) Microfotografias representativas de cortes histológicos do tronco braquiocefálico 
fixados a lâminas tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano e submetidos à imunofluorescência 
com anticorpo policlonal de coelho anti-CML, conforme descrito na sessão Materiais e 
Métodos. Setas indicam marcação de CML em verde. ADV = adventícia; MED = média; INT = 
íntima (400x). (B) Análise histomorfométrica de marcação por imunofluorescência de CML em 
tronco braquiocefálico. Os resultados, expressos como média ± desvio padrão, foram 
comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. 
Dieta: P = 0,001; Treinamento: P = 0,001; Interação: P = 0,001. Letras distintas representam 
diferenças entre grupos (P < 0,05). Letra em cor vermelha representa interação entre os 
fatores. Normo = camundongos alimentados com dieta normossódica (0,5% Na); Hipo = 
camundongos alimentados com dieta hipossódica (0,06% Na). n = número de camundongos. 

Os resultados obtidos para o receptor de produtos de glicação avançada 

(RAGE) foram semelhantes aos apresentados anteriormente para CML. Houve 

maior expressão de RAGE nos camundongos HS-S, quando comparados aos 

demais grupos (Figura 9 A e B).  
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Figura 9 - Imunofluorescência para receptor de produtos de glicação avançada (RAGE) 
no tronco braquiocefálico de camundongos knockout para o receptor de LDL 
alimentados cronicamente com dieta normossódica ou hipossódica, treinados ou 
sedentários, após 90 dias. (A) Microfotografias representativas de cortes histológicos do 
tronco braquiocefálico fixados a lâminas tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano e submetidos 
à imunofluorescência com anticorpo policlonal de coelho anti-RAGE, conforme descrito na 
sessão Materiais e Métodos. Setas indicam marcação de RAGE em verde. ADV = adventícia; 
MED = média; INT = íntima (400x). (B) Análise histomorfométrica de marcação por 
imunofluorescência de RAGE em tronco braquiocefálico. Os resultados, expressos como média 
± desvio padrão, foram comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado) 
com pós-teste de Tukey. Dieta: P = 0,001; Treinamento: P = 0,001; Interação: P = 0,001. Letras 
distintas representam diferenças entre grupos (P < 0,05).  Letra em cor vermelha representa 
interação entre os fatores. Normo = camundongos alimentados com dieta normossódica (0,5% 
Na); Hipo = camundongos alimentados com dieta hipossódica (0,06% Na). n = número de 
camundongos.  

O grupo HS-S apresentou aumento de peroxidação lipídica na parede 

arterial, representado pelo marcador 4-HNE, quando comparado aos demais 

grupos (Figura 10 A e B). O TFA preveniu a peroxidação lipídica na parede 

arterial induzida pela acentuada restrição alimentar de sódio.  
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Figura 10 - Imunofluorescência para 4-hidroxinonenal (4-HNE) no tronco braquiocefálico 
de camundongos knockout para o receptor de LDL alimentados cronicamente com dieta 
normossódica ou hipossódica, treinados ou sedentários, após 90 dias. (A) 
Microfotografias representativas de cortes histológicos do tronco braquiocefálico fixados a 
lâminas tratadas com 3-aminopropiltrietoxi Silano e submetidos à imunofluorescência com 
anticorpo policlonal de coelho anti-4-HNE, conforme descrito na sessão Materiais e Métodos. 
Setas indicam marcação de 4-HNE em verde. ADV = adventícia; MED = média; INT = íntima 
(400x). (B) Análise histomorfométrica de marcação por imunofluorescência de 4-HNE em 
tronco braquiocefálico. Os resultados, expressos como média ± desvio padrão, foram 
comparados por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. 
Dieta: P = 0,001; Treinamento: P = 0,001; Interação: P = 0,001. Letras distintas representam 
diferenças entre grupos (P < 0,05). Letra em cor vermelha representa interação entre os 
fatores. Normo = camundongos alimentados com dieta normossódica (0,5% Na); Hipo = 
camundongos alimentados com dieta hipossódica (0,06% Na). n = número de camundongos. 

A taxa de decaimento da glicose e o HDL-c correlacionaram-se 

negativamente ao LDL-c. De maneira semelhante, o kITT correlacionou-se 

inversamente com os parâmetros vasculares como infiltração de lípides, 4-

HNE, CML e RAGE. A concentração plasmática de TG apresentou correlação 

positiva com o infiltrado lipídico e os conteúdos de CML, RAGE e 4-HNE na 

parede arterial. De maneira interessante, os níveis vasculares de infiltração 

lipídica, CML, RAGE e 4-HNE correlacionaram-se positivamente entre si. CML 

e RAGE foram negativamente correlacionados ao receptor AT1 no tronco 

braquiocefálico (Tabela 4). 
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Tabela 4 - Correlação entre variáveis metabólicas e arteriais 

Correlação de Pearson (r) P

HDL-c vs. LDL-c -0.782 0.001

kITT vs. LDL-c -0.508 0.013

TG vs. infiltração de lípides 0.406 0.044

kITT vs. infiltração de lípides -0.641 0.001

4-HNE vs. infiltração de lípides 0.814 0.001

CML vs. infiltração de lípides 0.849 0.001

RAGE vs. infiltração de lípides 0.912 0.001

4-HNE vs. TG 0.556 0.005

CML vs. TG 0.635 0.001

RAGE vs. TG 0.487 0.016

4-HNE vs. kITT -0.596 0.003

CML vs. kITT -0.705 0.001

RAGE vs. kITT -0.713 0.001

CML vs. 4-HNE 0.811 0.001

RAGE vs. 4-HNE 0.831 0.001

RAGE vs. CML 0.958 0.001

CML vs. receptor AT1 -0.583 0.003

RAGE vs. receptor AT1 -0.572 0.003
        

AT1, receptor de angiotensina II tipo1; CML, carboximetilisina; 4-HNE, 4-hidroxinonenal; HDL-c, 
colesterol da fração de lipoproteína de densidade alta; kITT, taxa de decaimento da glicose no 
sangue; LDL-c, colesterol da fração de lipoproteína de densidade baixa; infiltração de lípides, 
infiltração lipídica na parede arterial; RAGE, receptor para produtos de glicação avançada; e 
TG, triglicérides. P < 0,05 foi considerado estatisticamente significante. 

 

A expressão dos genes Agtr1a (Figura 11), Ager (Figura 12) e Orl1 

(Figura 13) não foi diferente entre os grupos. 
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Figura 11 - Expressão relativa (2^-ΔΔCT) do gene Agtr1a (que codifica para o receptor de 
angiotensina II do tipo 1 – AT1) no tronco braquiocefálico de camundongos knockout 
para o receptor de LDL alimentados cronicamente com dieta normossódica ou 
hipossódica, treinados ou sedentários, após 90 dias. A expressão gênica foi avaliada em 
homogenatos do tronco braquiocefálico por RT-qPCR. Gapdh (gliceraldeído-3-fosfato 
desidrogenase) foi utilizado como gene normalizador da reação. A expressão gênica foi 
calculada pela fórmula: 2-([CT do gene alvo - média dos CT do controle endógeno] – 
calibrador), e a média de CT do grupo NS-S como calibrador (2^-ΔΔCT). Resultados 
apresentados como amplitude de expressão e desvio padrão, foram comparados por ANOVA 
de dois fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. Dieta: P = 0,714; 
Treinamento: P = 0,215; Interação: P = 0,942. Normo = camundongos alimentados com dieta 
normossódica (0,5% Na); Hipo = camundongos alimentados com dieta hipossódica (0,06% 
Na). n = número de camundongos. 
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Figura 12 - Expressão relativa (2^-ΔΔCT) do gene Ager (que codifica para receptor de 
produtos de glicação avançada - RAGE) no tronco braquiocefálico de camundongos 
knockout para o receptor de LDL alimentados cronicamente com dieta normossódica ou 
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hipossódica, treinados ou sedentários, após 90 dias. A expressão gênica foi avaliada em 
homogenatos do tronco braquiocefálico por RT-qPCR. Gapdh (gliceraldeído-3-fosfato 
desidrogenase) foi utilizado como gene normalizador da reação. A expressão gênica foi 
calculada pela fórmula: 2-([CT do gene alvo - média dos CT do controle endógeno] – 
calibrador), e a média de CT do grupo NS-S como calibrador (2^-ΔΔCT). Resultados 
apresentados como amplitude de expressão e desvio padrão, foram comparados por ANOVA 
de dois fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. Dieta: P = 0,360; 
Treinamento: P = 0,968; Interação: P = 0,337. Normo = camundongos alimentados com dieta 
normossódica (0,5% Na); Hipo = camundongos alimentados com dieta hipossódica (0,06% 
Na). n = número de camundongos. 
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Figura 13 - Expressão relativa (2^-ΔΔCt) do gene Orl1 (que codifica para receptor de 
lipoproteína de densidade baixa oxidada - LOX-1) no tronco braquiocefálico de 
camundongos knockout para receptor de LDL alimentados cronicamente com dieta 
normossódica ou hipossódica, treinados ou sedentários após 90 dias.  A expressão 
gênica foi avaliada em homogenatos do tronco braquiocefálico por RT-qPCR. Gapdh 
(gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase) foi utilizado como gene normalizador da reação. A 
expressão gênica foi calculada pela fórmula: 2-([CT do gene alvo - média dos CT do controle 
endógeno] – calibrador), e a média de CT do grupo NS-S como calibrador (2^-ΔΔCt). 
Resultados apresentados como amplitude de expressão e desvio padrão, foram comparados 
por ANOVA de dois fatores (modelo linear generalizado) com pós-teste de Tukey. Dieta: P = 
0,223; Treinamento: P = 0,926; Interação: P = 0,257. Normo = camundongos alimentados com 
dieta normossódica (0,5% Na); Hipo = camundongos alimentados com dieta hipossódica 
(0,06% Na). n = número de camundongos.  
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6. DISCUSSÃO 

 

 

A redução do consumo global de sódio tornou-se meta para a prevenção 

populacional da HAS e DCV associadas (Appel et al., 2011). Entretanto, a 

restrição acentuada de sódio alimentar pode favorecer a resistência insulínica, 

aumentar a concentração circulante de TG, CT e AGL, assim como a atividade 

do SRAA e SNS (Alderman et al., 1995; Institute of Medicine of National 

Academies, 2013; O’Donnell et al., 2014). Em última instância, tais implicações 

aumentam o risco de DCV e mortalidade, podendo mitigar os efeitos 

cardioprotetores relacionados à redução da ingestão de sódio (Alderman et al., 

1988; Cohen et al., 2006; Stolarz et al., 2011). 

Estudos desenvolvidos em nosso laboratório com animais submetidos à 

restrição alimentar de sódio evidenciaram elevação da trigliceridemia, 

colesterolemia e concentração plasmática de AG circulantes, alterações 

metabólicas que contribuíram para a precoce infiltração lipídica na parede 

arterial (Catanozi et al., 2001; 2003). Mostramos que, a despeito do efeito 

hipotensor, a restrição alimentar de sódio favoreceu o acúmulo de AGE – 

sugerindo maior glicoxidação e peroxidação lipídica – e maior conteúdo lipídico 

na parede arterial de camundongos hiperlipidêmicos e concomitantemente 

hipertensos (Fusco et al., 2017). O tratamento dos camundongos com 

losartana, antagonista seletivo do receptor AT1, preveniu tais insultos 

vasculares independentemente de redução da PA, mostrando o efeito pró-

aterogênico, suscitado pela ligação da ANG II ao receptor AT1, induzido pela 

restrição acentuada e crônica de sódio (Fusco et al., 2017). Reportamos 

achados semelhantes em indivíduos moderadamente hipertensos e não 

obesos submetidos à restrição alimentar de sódio (Nakandakare et al., 2008). 

Houve elevação da trigliceridemia de jejum, conteúdo de colesterol em QM, 

concentração circulante de marcadores pró-inflamatórios e resistência 

insulínica em comparação ao período no qual os mesmos indivíduos foram 

alimentados com dieta normossódica (Nakandakare et al., 2008).   

No presente estudo avaliou-se, durante 90 dias, em camundongos LDLR 

KO, o efeito da restrição alimentar crônica de sódio e treinamento físico sobre 
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as concentrações de lípides plasmáticos, perfil de LP e resistência insulínica, 

assim como a influência de tais parâmetros sobre a infiltração e peroxidação 

lipídica e glicoxidação e a transcrição gênica dos receptores AT1, RAGE e 

LOX-1 na parede arterial. Considerando seu papel ateroprotetor, avaliou-se a 

capacidade do TFA em se contrapor aos efeitos adversos, suscitados pela 

acentuada restrição alimentar de sódio, sobre o tronco braquiocefálico.  

A excreção urinária de sódio substancialmente reduzida denota a 

condição de homeostase eletrolítica mediante o consumo da dieta hipossódica 

(Mangrum et al., 2002). Em conformidade com parâmetros previamente 

determinados (Ferreira et al., 2017; Kadoglou et al., 2013), os animais foram 

submetidos a treinamento físico de intensidade moderada a baixa. A 

velocidade de pico no teste de esforço máximo representou intensidade de 

56% na primeira semana e 39% no final do protocolo. Portanto, houve maior 

capacidade de exercício físico dos camundongos treinados. Os fatores acima 

descritos comprovam a eficácia quanto à administração de ambas as dietas e a 

realização do treinamento físico durante o protocolo experimental.  

À semelhança de estudos anteriores (Catanozi et al., 2001; 2003; Fusco 

et al., 2017), a restrição alimentar crônica de sódio induziu resistência 

insulínica, aumento de peso corpóreo (HS-T) e hipertrigliceridemia. Ademais, 

identificou-se relevante alteração quanto à distribuição lipídica entre as frações 

de LP. Houve elevação do conteúdo de colesterol e TG em LDL e VLDL, 

respectivamente, com concomitante diminuição de colesterol e TG em HDL. 

Colesterol total, hematócrito, PAS e PAD não foram diferentes entre os grupos, 

sugerindo que esses fatores parecem não influenciar os efeitos adversos sobre 

os lípides plasmáticos e os danos vasculares provocados pela ingestão da 

dieta HS. Os animais treinados apresentaram aumento de glicemia quando 

comparados aos grupos sedentários. Esse resultado inesperado pode ser 

decorrente de estresse inerente ao manejo dos animais durante o 

desenvolvimento do protocolo experimental com possíveis efeitos metabólicos 

associados à secreção de catecolaminas, hormônio do crescimento e 

corticosterona. 

Embora não tenha havido diferença na colesterolemia, o perfil pró-

aterogênico de distribuição de lípides entre as LP favoreceu o precoce acúmulo 
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lipídico na parede arterial dos camundongos alimentados com a dieta pobre em 

sódio. A redução da atividade da enzima LPL, induzida pela resistência 

insulínica na vigência da restrição alimentar de sódio, prejudica o metabolismo 

das LP ricas em TG (QM e VLDL), favorece a formação de LDL pequenas e 

densas e alterações na distribuição dos lípides entre as frações de LP 

(Catanozi et al., 2001), caracterizando o perfil lipídico pró-aterogênico dos 

camundongos mantidos sob restrição de sódio, no presente estudo. 

O teste de tolerância à insulina mostrou que a redução da ingestão de 

sódio diminuiu a taxa de decaimento da glicose, alteração evidenciada 

frequentemente em condições de resistência insulínica (Garg et al., 2011; 

Olivares-Reyes et al., 2009). A ativação do SRAA e SNS, secundária à 

restrição alimentar de sódio, favorece a resistência insulínica (Garg et al., 

2011). A vasoconstrição elicitada pela ligação da ANG II ao receptor AT1 reduz 

a perfusão sanguínea e, consequentemente, prejudica a difusão de glicose 

para os tecidos (Prada et al., 2000). Entretanto, além do prejuízo ao aporte de 

glicose aos tecidos, decorrente dos efeitos mecânicos, as implicações 

humorais da ANG II são preponderantes na contribuição para a resistência 

insulínica e não devem ser negligenciadas (Kvandová et al., 2016). Como 

descrito anteriormente no presente manuscrito (subtópico 1.2 Consumo 

alimentar de sódio e doença cardiovascular), a ANG II estimula a 

fosforilação dos resíduos de serina da subunidade beta do receptor de insulina, 

IRS-1 e PI3-cinase levando à inibição da interação entre os componentes da 

via de sinalização insulínica. Desta maneira, ocorre prejuízo na via de 

sinalização intracelular comprometendo a translocação do GLUT4 do 

citoplasma para a membrana plasmática (Rao RH., 1994, 1996; Richey et al., 

1999 e Ogihara et al., 2002; Krskova et al., 2011; Zhou et al., 2012).  Tais 

achados foram reforçados pela correlação negativa da kITT e HDL-c com LDL-

c, demonstrando um perfil de lípides plasmáticos pró-aterogênico 

frequentemente notado no estado de resistência periférica à insulina. 

No presente estudo mostrou-se que o treinamento físico preveniu a 

resistência insulínica induzida pela restrição alimentar de sódio. O exercício 

físico reduz o status inflamatório, aumenta a oxidação mitocondrial de ácidos 

graxos e melhora a sinalização insulínica via receptor e substrato do receptor 
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de insulina, condição que favorece a translocação do GLUT4 à superfície 

celular (Rockl et al., 2008; Stanford e Goodyear., 2014).    

Estudos experimentais e clínicos mostraram que a restrição alimentar de 

sódio aumenta a concentração de lípides circulantes (TG, CT e AG) (Catanozi 

et al., 2001, 2003; Nakandakare et al., 2008). Nesse sentido, reportamos em 

ratos e humanos que a restrição alimentar crônica de sódio induz aumento da 

concentração plasmática de AG e hipertrigliceridemia secundária à redução da 

atividade da LPL, enzima que catalisa a hidrólise de TG carreados por QM e 

VLDL (Catanozi et al., 2001; Nakandakare et al., 2008).  A elevação do 

conteúdo de AG circulantes, decorrente da resistência insulínica induzida pela 

restrição de sódio, prejudica a atividade da LPL (Catanozi et al., 2001).  

  As vias de sinalização intracelular, suscitadas pela ANG II, as quais 

modulam negativamente a expressão do receptor AT1 na parede arterial não 

são plenamente conhecidas, embora o cálcio, PKC e AMP cíclico tenham sido 

especulados como efetores relevantes de mecanismos regulatórios 

transcricionais e pós-transcricionais (Lassègue et al.,1995). 

A ligação da ANG II ao receptor AT1, impelida pela dieta hipossódica, 

estimula a atividade do complexo enzimático NADPH oxidase e, 

consequentemente, a produção ROS (Dikalov et al., 2014). O estresse 

oxidativo, induzido pela ANG II, diminui a expressão do receptor AT1 por meio 

de efeitos pós-transcricionais diretos na expressão do mRNA do receptor AT1 

que envolve a liberação intracelular de cálcio e a ativação da p38-MAP cinase 

(Nickenig et al., 2000). Em VSMC, evidenciou-se que radicais livres reduziram 

a expressão do receptor AT1 por ativação da p38-MAP cinase e liberação 

intracelular de cálcio (Nickenig et al., 2000). Esses achados corroboram os 

resultados deste estudo, no qual houve diminuição do conteúdo do receptor 

AT1 na parede arterial do grupo hipossódico quando comparado ao 

normossódico.  

Os mecanismos pelos quais o exercício físico reduz a transcrição gênica 

e a expressão vascular do receptor AT1 não estão completamente elucidados. 

Tem sido mostrado que tais efeitos estão associados à diminuição da 

expressão e atividade do complexo enzimático NADPH oxidase com 

consequente redução da biossíntese vascular de ROS (Adams et al., 2005). 
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Além disso, reportou-se que o exercício físico aumenta o conteúdo do 

microRNA (miRNA)-155, o qual modula negativamente a tradução do mRNA e 

a expressão do receptor AT1 (Gu et al., 2014). Essas evidências mostram que 

parte dos efeitos anti-aterogênicos do exercício físico pode ser mediada por 

redução do conteúdo do receptor AT1, implicando em diminuição do insulto 

oxidativo vascular, menor expressão de fatores de adesão (ICAM-1, VCAM-1 e 

MCP-1), mitigação de atividade inflamatória local, adesão celular e disfunção 

endotelial (Adams et al., 2005, Nickenig, 2002). Tais achados fundamentam os 

resultados do presente estudo, no qual os grupos treinados apresentaram 

diminuição do conteúdo do receptor AT1 em comparação aos grupos 

sedentários, refletindo em proteção vascular evidenciada por menor infiltração 

lipídica e conteúdo de CML, RAGE e 4-HNE na parede arterial dos 

camundongos HS-T. Nesse sentido, camundongos apo E KO/AT1 KO (duplo 

knockout) sedentários apresentaram redução de aterosclerose, denotando o 

papel pró-aterogênico da sinalização do receptor AT1 (Eto et al., 2008).  

A menor aterogênese evidenciada em camundongos submetidos ao TFA 

e à restrição de sódio pode ser atribuída à redução da expressão vascular do 

receptor AT1 associada a outros benefícios do treinamento físico como efeitos 

anticoagulantes, anti-inflamatórios e antioxidantes, os quais promovem 

vasculoproteção (Sinzinger et al., 1988; Yu et al., 2017; Petersen et al., 2005; 

Flynn at al., 2006; Kawanishi et al., 2010; Tabas et al., 2015; Timmerman et al., 

2008; Pedersen et al., 2012; Oliveira et al., 2010; Stefano et al., 2001; 

Pedersen., 2006).  

Não houve diferença na expressão dos genes AT1, RAGE e LOX-1 

entre os grupos. Nesse sentido, tem sido reportado que, embora as 

concentrações de proteínas se correlacionem com o conteúdo de seus 

respectivos mRNAs, frequentemente, a associação entre as duas referidas 

classes de moléculas biológicas não é considerada forte. Além disso, a 

transcrição e a tradução gênicas usualmente não apresentam uma relação 

linear e simples. Diferentes eventos podem desacoplar a transcrição e a 

tradução gênicas continuamente ou sob determinadas condições (Vogel e 

Marcotte, 2012; Maier et al., 2009). Entretanto, os camundongos LDLR KO 

sedentários e alimentados com a dieta pobre em sódio apresentaram maior 
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conteúdo proteico de CML, RAGE e 4-HNE na parede arterial, quando 

comparados aos demais grupos.  

 A atividade física preveniu a elevação desses parâmetros, evidenciando 

seu efeito protetor contra a injúria arterial induzida pela restrição de sódio. Os 

insultos oxidativos e inflamatórios assim como a peroxidação lipídica, mediados 

pela ligação da ANG II ao receptor AT1 (Wassmann et al., 2006) na vigência da 

restrição intensa de sódio, favorecem a geração de CML e a expressão de 

RAGE na parede arterial (Fusco et al., 2017; Fu et al., 1996).  

A ANG II eleva a concentração de ROS na parede arterial, os quais 

interagem com óxido nítrico derivado do endotélio, cujas propriedades são 

primordialmente antiaterogênicas, havendo, dessa maneira, depleção em sua 

concentração (Skultetyova et al., 2007). Essa reação favorece a formação de 

peroxinitrito, o qual tem características tóxicas e reativas, comprometendo a 

função endotelial e predispondo à aterosclerose (Skultetyova et al., 2007; 

Dubois-Deruy et al., 2020; Griendling et al., 2003). A alteração do estado redox 

ativa genes (sensíveis ao estado redox) que levam à maior expressão de 

ICAM-1, VCAM-1 e MCP-1, as quais induzem e promovem inflamação local e 

adesão celular, mecanismos críticos na aterosclerose (Skultetyova et al., 2007). 

 Neste estudo, a concentração de TG plasmático e kITT 

correlacionaram-se positiva e negativamente, respectivamente, com a 

infiltração de lípides, CML, RAGE e 4-HNE na parede arterial. Esses resultados 

estão de acordo com os estágios iniciais da aterosclerose, os quais são 

favorecidos pelo aumento da atividade do SRAA, resistência à insulina e 

hipertrigliceridemia induzidos pela dieta HS. Tais achados são fundamentados 

pela correlação positiva entre os níveis vasculares de infiltração lipídica, CML, 

RAGE e 4-HNE. Embora nesse estudo a expressão do receptor AT1 

apresentou-se negativamente correlacionada aos conteúdos de CML e RAGE 

na parede arterial, investigações anteriores mostraram que a interação entre as 

vias de sinalização do SRAA e o eixo AGE/RAGE estabelece um círculo vicioso 

efetivo de disfunção e injúria (Kamioka et al., 2010; Thomas et al., 2005). 

Nesse sentido, a infusão crônica de ANG II em ratos Sprague-Dawley 

aumentou a concentração circulante e renal de AGE, efeitos antagonizados 

pela piridoxamina, inibidor da geração de AGE. Em contrapartida, a infusão 
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contínua de albumina glicada de rato elevou a expressão renal de 

angiotensinogênio, ECA, renina e receptor AT1, implicações que foram 

prevenidas pelo tratamento com valsartana, antagonista seletivo do receptor 

AT1. Os efeitos adversos induzidos pela infusão de ANG II ou AGE foram 

atribuídos à geração de ROS, mecanismo de interação entre o receptor AT1 e 

RAGE, visto que as propriedades antioxidantes de ambas, valsartana e 

piridoxamina, preveniram tais prejuízos.  A geração de ROS favorece a 

ativação do SRAA e a formação de AGE (Thomas et al., 2005). Além disso, a 

restrição alimentar de sódio não aumentou a área de placa aterosclerótica, 

marcadores de inflamação vascular e adesão de leucócitos endoteliais na aorta 

de camundongos duplo knockout para apoE/RAGE em comparação a 

camundongos knockout somente para a apoE, demonstrando interação entre 

os receptores AT1 e RAGE em modelo de aterogênese dependente de ANG II 

(Pickering et al., 2019). No mesmo estudo, foi demonstrado que a ligação da 

ANG II ao receptor AT1 provoca a transativação do receptor RAGE e eventos 

de sinalização pró-inflamatória através de um complexo heteromérico AT1-

RAGE, independentemente dos ligantes RAGE (Pickering et al., 2019). O 

receptor AT1 ativa diversas vias de sinalização, incluindo as proteínas G 

heterotriméricas Gq e G12 e cinase regulada por sinal extracelular (ERK) 1/2 

(Turu et al., 2019). Alguns efetores das vias de sinalização do receptor AT1 

como as proteínas cinase C e JAK2, NF-κB e NADPH oxidase são comuns à 

transdução de sinal do RAGE (Shaw et al., 2003; Wautier et al., 2001), 

evidenciando que, além da vasoconstrição e retenção de sódio, a ativação do 

receptor AT1 suscita mecanismos pró-oxidativos e pró-inflamatórios 

determinantes à indução da aterosclerose (Seta et al., 2002). 

Embora o objetivo do presente estudo não tenha sido investigar as vias 

regulatórias anteriormente descritas, os resultados obtidos referentes ao 

infiltrado lipídico, CML, RAGE e 4-HNE sugerem que a intensa restrição 

alimentar de sódio induza a atividade de tais mecanismos na parede arterial.   

Neste estudo investigou-se os estágios iniciais da aterogênese, uma vez 

que a concentração de cloreto de sódio presente nas dietas experimentais não 

induz o desenvolvimento de lesões ateroscleróticas com fenótipos complexos e 

avançados em camundongos LDLR KO.  
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Nos mesmos animais deste estudo, observou-se que a dieta HS alterou 

espécies de glicerofosfolípides e ácidos graxos no músculo gastrocnêmio, 

contribuindo para desarranjos na homeostase glicolipídica (Pinto et al., 2021). 

A restrição intensa de sódio favoreceu o acúmulo de TG no fígado, com 

alteração na expressão de genes envolvidos na síntese, captação e 

metabolização de lípides neste órgão (Ferreira et al., 2021). 

Na vasculatura, o treinamento físico aeróbio reduz a resistência, 

aumenta o estresse de cisalhamento, a expressão da enzima óxido nítrico 

sintase endotelial (eNOS) e a biodisponibilidade de óxido nítrico. 

Consequentemente, há maior capacidade vasodilatadora e aumento de 

perfusão sanguínea na musculatura esquelética (Nystoriak et al., 2018). Além 

disso, a redução da inflamação sistêmica, adaptações funcionais e estruturais 

da vasculatura e indução de fenótipo antiaterogênico das células endoteliais 

constituem alguns dos importantes efeitos secundários ao exercício físico que 

são relevantes à prevenção e ao tratamento das doenças cardiovasculares 

(Nystoriak et al., 2018; Padilla et al., 2011; Laughlin et al., 2008; Black et al., 

2016). Esses mecanismos podem ter protegido a parede arterial dos 

camundongos HS-T contra o acúmulo precoce de lípides, CML, RAGE e 4-

HNE.    

Os achados mostraram que a restrição alimentar crônica de sódio 

provocou resistência insulínica, hipertrigliceridemia, aumento de LDL-c e VLDL-

tg e diminuição simultânea de HDL-c e HDL-tg. Além disso a dieta HS 

aumentou a infiltração lipídica, os conteúdos de CML, RAGE e 4-HNE e reduziu 

o conteúdo do receptor AT1 na parede arterial. 

 A despeito do TFA não ter prevenido o perfil lipídico pró-aterogênico 

induzido pela restrição crônica e intensa de sódio alimentar, houve melhoria da 

sensibilidade à insulina e o desenvolvimento de respostas vasculoprotetoras. 

Embora tais evidências devam ser devidamente demonstradas em humanos, o 

presente estudo mostrou que o TFA pode ser uma abordagem interessante 

para prevenir ou mitigar os efeitos adversos induzidos pela restrição intensa de 

sódio e favorecer os benefícios da redução do consumo de sódio, 

particularmente em estados de HAS, insuficiência cardíaca e doença renal. 
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6.1 Limitações do estudo  

A restrição dietética de sódio promoveu importantes efeitos adversos no 

metabolismo glicolipídico sistêmico e lesões vasculares, alguns dos quais 

prevenidos ou atenuados pelo TFA. A literatura mostra uma complexa 

interação entre o SRAA e o eixo AGE/RAGE, entretanto, tais vias de 

sinalização não foram investigadas, mas apenas inferidas neste modelo 

experimental como base teórica para fundamentar os resultados. Parte das 

referidas limitações está associada à exígua dimensão do tronco 

braquiocefálico murino [~2 mm de comprimento; diâmetro de ~ 0,5 mm; 

espessura da parede de 0,04 mm] (Bond et al., 2011, Williams et al., 2002). 

Esse segmento vascular é particularmente suscetível à aterogênese, 

apresentando lesões com características semelhantes às injúrias observadas 

em humanos (Rosenfeld et al., 2008), o que facilita a análise histológica da 

aterogênese, conforme evidenciado no presente estudo. Não obstante, a 

reduzida dimensão do vaso limitou a disponibilidade de amostras para avaliar 

as vias de sinalização intracelular discutidas anteriormente neste estudo. 
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7. CONCLUSÃO 

O TFA previne os efeitos pró-aterogênicos da restrição alimentar crônica e 

intensa de sódio atenuando a resistência periférica à insulina, a infiltração 

lipídica, a glicoxidação e peroxidação lipídica nas camadas íntima e média do 

tronco braquiocefálico em camundongos LDLR KO. Esses eventos ocorreram 

independentemente da melhoria do perfil dos lípides plasmáticos, o qual foi 

adversamente modificado pela ingestão reduzida de sódio.  
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