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Resumo 

Gonçalves TH. Avaliação do estresse oxidativo e expressão de genes 

envolvidos com a síntese e oxidação de ácidos graxos em modelo animal de 

síndrome dos ovários policísticos tratado com metformina e exercício físico 

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

2017.  

Introdução: A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é um distúrbio 

endócrino complexo com aspectos reprodutivos e metabólicos.  Alterações do 

tecido adiposo participam da fisiopatologia da síndrome e anormalidades do 

metabolismo de ácidos graxos, bem como o estresse oxidativo, parecem ter 

papel importante nesse processo. Assim, tanto o exercício físico como a 

metformina são comumente recomendadas. O objetivo deste estudo foi avaliar 

a expressão de genes envolvidos com a síntese e oxidação dos ácidos graxos 

e com os níveis de estresse oxidativo no tecido adiposo de ratas com modelo 

experimental de SOP tratadas com metformina (Met), submetidas ou não a 

exercício físico em esteira (Ex). Métodos: Foram utilizadas 46 ratas, Wistar, 

que receberam no 2º dia de vida, uma única injeção subcutânea de propionato 

de testosterona (1,25 mg) para a indução de estado de estro permanente e 

óleo de sésamo (controles). Com 80 dias de idade iniciou-se o experimento e 

os animais foram divididos em 5 grupos: 1) Controle; 2) SOP ; 3) SOP+Met; 4) 

SOP+Ex; 5) SOP+Met+Ex.Os tratamentos tiveram duração de 6 semanas. Os 

animais foram sacrificados aos 120 dias de vida e foram retirados os depósitos 

das gorduras inguinal e mesentérica. Os depósitos de gordura inguinal e 

mesentérica foram utilizados para análise da expressão dos genes Acaca, 

Srebp1, Cpt1 e Cd36, por PCR quantitativo em tempo real, e dos níveis de 

estresse oxidativo pela dosagem das glutationas reduzida (GSH) e oxidada 

(GSSG). Adicionalmente, o tamanho dos adipócitos foi analisado por 

histomorfometria. Resultados: Na análise histomorfométrica dos adipócitos da 

gordura mesentérica, houve diminuição significativa no grupo SOP+Met+Ex em 

relação ao grupo SOP. O grupo SOP apresentou hipertrofia em relação ao 

grupo controle. A análise na gordura inguinal não apresentou nenhuma 

diferença entre os grupos.Não houve diferença estatística entre os grupos nas 

análises de expressão gênica das gorduras mesentérica e marrom. Não 



 

identificamos diferenças nas medidas de estresse oxidativo (razões 

GSH/GSSG ,GSH, GSH total, GSSG e razão GSH/GSSG) no tecido adiposo 

subcutâneo, mesentérico, perigonadal e marrom entre os depósitos de gordura 

dos animais em nenhum dos grupos avaliados.  

 

Descritores: Síndrome do Ovário Policístico; Modelos Animais; Ácidos Graxos; 

Estresse Oxidativo; Metformina; Exercício Físico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

Gonçalves TH. Evaluation of oxidative stress and expression of genes involved 

with fatty acid synthesis and oxidation in animal model of polycystic ovary 

syndrome treated with metformin and physical exercise [dissertation]. São 

Paulo: “Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo”; 2017. 

Introduction: Polycystic ovary syndrome (PCOS) is a complex endocrine 

disorder, affecting both reproductive and endocrine systems. Changes in 

adipose tissue are involved in the pathophysiology of the syndrome, and 

abnormalities of fatty acid metabolism, as well as oxidative stress, appear to 

play an important role in this process. Thus, both physical exercise and 

metformin are commonly recommended. The objective of this study was to 

evaluate the expression of genes involved in the synthesis and oxidation of fatty 

acids and oxidative stress levels in adipose tissue of in an experimental model 

of PCOS using Wistar rats. Methods: 46 rats, Wistar, treated with a single 

subcutaneous injection of testosterone propionate (1.25 mg) for the induction of 

permanent estrus status (PCOS model) or sesame oil (controls) on the 2nd day 

of life. Experimental phase of the study was started when animals completed 80 

days of age. They were divided into 5 groups: 1) Control; 2) PCOS; 3) PCOS+ 

Met; 4) PCOS + Ex; 5) PCOS + Met + Ex. Intervention lasted 6 weeks.  Animals 

were sacrificed at 120 days of age and the deposits of inguinal and mesenteric 

fat were removed. Inguinal and mesenteric fat deposits were used to analyze 

the expression of Acaca, Srebp1, Cpt1 and Cd36 genes by quantitative real-

time PCR and oxidative stress levels by reduced (GSH) and oxidized 

glutathione (GSSG). In addition, adipocyte size was analyzed by 

histomorphometry. Results: In the histomorphometric analysis of mesenteric fat 

adipocytes, there was a significant decrease in the PCOS + Met + Ex group in 

relation to the PCOS group. PCOS group presented hypertrophy in relation to 

the control group. Inguinal fat analysis did not present any differences between 

the groups. There was no statistical difference between groups in analyzes of 

gene expression of mesenteric and brown fats. We did not identify differences 

in oxidative stress measurements (GSH / GSSG, GSH, total GSH, GSSG and 

GSH / GSSG ratio) in the subcutaneous, mesenteric, perigonadal and brown 



 

adipose tissue among the fat deposits of the animals in any of the evaluated 

groups.  

Descriptors: Polycystic Ovarian Syndrome; Animal Models; Fatty acids; 

Oxidative stress; Metformin; Physical exercise. 
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1. Introdução  

1. 1. Síndrome dos ovários policísticos  

A síndrome dos ovários policísticos é uma endocrinopatia complexa que 

possui aspectos metabólicos e reprodutivos e que afeta boa parte das 

mulheres em idade reprodutiva. É caracterizada por hiperandrogenismo,  

anovulação crônica e a presença de ovários policísticos à ultrassonografia (1) e 

pode apresentar grande heterogeneidade clínica e laboratorial (2). 

Em 1935, Stein e Leventhal (3) descreveram o aumento bilateral dos 

ovários com presença de cistos, associados com amenorreia e hirsutismo em 

sete mulheres adultas e obesas que buscavam tratamento para a infertilidade 

(4). No entanto, apesar do grande número de estudos sua etiologia ainda 

permanece desconhecida. Contudo, atualmente a SOP é considerada uma 

condição genética complexa, com participação de fatores ambientais no 

desencadeamento e manutenção dos achados clínicos e fisiopatológicos da 

síndrome (5, 6). 

A prevalência da SOP é estimada em 5 a 17% das mulheres em idade 

reprodutiva a depender dos grupos étnicos e populacionais (7). Uma das 

principais características da SOP é o hiperandrogenismo, no qual, destacam-se 

os sinais de acne, hirsutismo e alopecia. A anovulação crônica constitui outra 

importante característica dessa síndrome e se apresenta clinicamente como 

oligomenorreia, amenorreia e infertilidade (8). Por fim, alterações na 

foliculogênese ovariana, compõem o quadro da síndrome (9).  

 As primeiras definições de consenso para o diagnóstico da SOP foram 

criadas a partir de 1990, por iniciativa do Instituto Nacional de Saúde dos 

Estados Unidos (NIH) e estabelecia que a paciente deveria apresentar os 

seguintes critérios: 

 - Sinais clínicos ou bioquímicos de hiperandrogenismo; 

 - Oligo-ovulação ou anovulação crônica (10). 
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 No ano de 2003, as sociedades de reprodução humana da Europa e dos 

EUA, European Society for Human Reproduction and Embryology and 

American Society for Reproductive Medicine (ESHRE/ASRM ou Rotterdam), 

apresentaram a seguinte definição para diagnostico: a paciente deveria 

apresentar 2 dos 3 seguintes critérios: 

 - Oligo-ovulação ou anovulação crônica; 

 - Sinais clínicos ou bioquímicos de hiperandrogenismo; 

 - Ovários policísticos. 

 Em 2006, a Androgen Excess Society (AES), criou a seguinte definição: 

Deveriam ser apresentados os dois critérios seguintes: 

 - Hirsutismo e/ou hiperandrogenia; 

 - Oligo-ovulação /ou ovários policísticos (11). 

 Em 1980 Burghen e colaboradores (12) mostraram associação entre 

SOP e a hiperinsulinemia. Esse excesso de insulina registrado em pacientes 

com SOP, deve-se ao quadro de resistência à insulina e está presente em 

cerca de 80% das mulheres com a síndrome e obesidade central. Esse índice 

diminui para 30 – 40% quando comparado em mulheres magras com SOP (13). 

A resistência à insulina em mulheres com SOP parece ser causada por 

algum defeito pós-receptor que afeta o transporte da glicose (7). É sabido que 

a insulina estimula as células da teca a produzir androgênio e diminuem a 

produção de globulina ligadora de hormônios sexuais (SHBG) pelo fígado, 

resultando em um aumento dos níveis de testosterona livre (14). 

A insulina também pode agir diretamente no hipotálamo e na hipófise, 

contribuindo na liberação das gonadotrofinas (15), mas o papel da resistência à 

insulina nas anormalidades gonadotróficas da SOP ainda permanece incerto 

(16).  
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Mulheres com SOP apresentam o mesmo nível de resistência à insulina 

periférica que mulheres com diabetes tipo 2, com uma característica de 35 – 

40% de diminuição da absorção da glicose mediada pela insulina (17). 

 

1. 2. Síndrome dos ovários policísticos e obesidade  

 Durante a última década, a obesidade e o sobrepeso, foram 

considerados uma das principais doenças crônicas. Pacientes obesas 

diagnosticadas com SOP apresentam quadro pior de hiperandrogenismo, 

hirsutismo, infertilidade, complicações gestacionais e resistência à insulina (18).  

Assim, a resistência à insulina que se apresenta pior em obesas com SOP, 

leva ao aumento dos riscos para pré-diabetes, diabetes tipo 2 e doenças 

cardiovasculares (19), além disso, quando a resistência à insulina é 

exacerbada pela obesidade, se torna um fator chave na patogênese da 

anovulação e hiperandrogenismo (20).  

 Mulheres com SOP parecem ser mais suscetíveis a apresentar 

obesidade central ou visceral, que é caracterizada pelo excesso de 

adiposidade na região abdominal. A obesidade central está associada à 

resistência à insulina, pois na fisiopatologia da SOP, a função normal da 

insulina relacionada às características metabólicas e reprodutivas é alterada. 

Parece também haver uma contribuição de hiperandrogenismo, mas essas 

relações ainda não são completamente entendidas (21). 

 Apesar da forte associação entre SOP e obesidade, a prevalência para 

mulheres obesas com a síndrome dos ovários policísticos é altamente variável, 

podendo diferir de acordo com a etnicidade e regiões geográficas, onde 

apresenta-se com prevalência de 40% nos Estados Unidos, 35 – 38% na 

população europeia e de 10 – 38% na população mediterrânea (22). Em nosso 

meio, a prevalência de obesidade é de 42% (dados do setor de Ginecologia 

Endócrina e Climatério). 
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1. 3. Terapias propostas para a síndrome dos ovários policísticos 

 A mudança do estilo de vida é considerada a primeira linha de 

tratamento para a manutenção da obesidade na SOP. A perda de 5 - 10% de 

peso melhora as características reprodutivas, tais como, normalização do ciclo 

menstrual, ovulação e fertilidade (18).  

Nesse sentido, a prática de exercícios físicos moderados para pacientes 

com SOP, está relacionada à redução do risco para diabetes tipo 2, doenças 

cardiovasculares, excesso de androgênio e também a melhoria do perfil 

lipoproteico (23, 24). O exercício físico também se mostrou efetivo na melhora 

do perfil cardiometabólico e cardiopulmonar, em mulheres com SOP (25).  

O estudo de Homa et al. (2015) (26) mostrou que o exercício voluntário 

em camundongas com SOP induzida por exposição pré-natal ao androgênio, 

apresentaram melhora no ciclo estral.  

A prática de exercício voluntário em camundongas com SOP induzida 

por letrozol, apresentou melhora no perfil morfológico dos adipócitos da 

gordura mesentérica e da inguinal, além de aumentar a sensibilidade a insulina 

(27). 

Quando a perda de peso por si não é efetiva, são utilizados tratamentos 

alternativos, como fármacos sensibilizadores de insulina, assim como a 

metformina. A metformina é derivada da planta Galega officinalis e pertencente 

à classe das biguanidas. Esta droga atua na redução da gliconeogênese 

hepática e na melhora da sensibilidade à insulina devido ao aumento da 

captação periférica da glicose pelo fígado, músculo esquelético e tecido 

adiposo (22, 28, 29). 

Na SOP, a metformina reduz o quadro de resistência à insulina e diminui 

também a produção de androgênio ovariano (30). Como tratamento para a 

anovulação, a metformina pode ser usada sozinha ou como um pré-tratamento 

e em conjunto com o citrato de clomifeno (7).  

 Outros benefícios da metformina em pacientes com SOP são a melhora 

da ciclicidade menstrual, infertilidade, obesidade e sobrepeso (28). Por outro 
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lado, o uso da metformina em mulheres obesas, não obteve melhora na taxa 

de ovulação comparado com o placebo (31), assim como, Maciel e 

colaboradores (32), mostraram que pacientes magras respondem melhor ao 

tratamento com metformina em relação às pacientes obesas, mostrando que o 

mecanismo envolvendo a SOP, obesidade e metformina ainda não está 

totalmente esclarecido. 

 

1. 4. Modelos experimentais de síndrome dos ovários policísticos  

 A Hipótese de Barker, proposta pelo epidemiologista David Barker, 

descreve que a ocorrência de insultos intrauterinos ou no período neonatal, 

podem resultar em alterações estruturais, fisiológicas e metabólicas para o 

organismo e assim desencadear doenças endócrinas, metabólicas e 

cardiovasculares na vida adulta (33-35).  

Baseado nesta hipótese houve um considerável número de estudos 

mostrando que o excesso de androgênio em fases precoces da vida, pode 

resultar em manifestações com fenótipo similar à SOP em animais na vida 

adulta. Nesse sentido, o uso de modelos animais para a investigação da SOP, 

tornou-se de grande ajuda para a busca do esclarecimento dessa síndrome. E 

entre os modelos experimentais de SOP, os animais mais utilizados são: 

camundongos, ratos, ovelhas e macacos Rhesus (36). 

Macacos Rhesus fêmeas, foram expostas no período intrauterino a 

níveis de testosterona equivalente a aqueles encontrados em machos expostos 

no período fetal, e mostraram características clínicas e bioquímicas similares à 

SOP. Essas fêmeas de macacos Rhesus exibiram hipersecreção de hormônio 

luteinizante (LH), hiperinsulinemia, hiperandrogenismo e anovulação crônica. 

Essas observações também foram verificadas em ovelhas expostas a 

testosterona no período gestacional, resultando em um aumento da secreção 

de LH e alteração do ciclo estral das ovelhas filhas (37). 

A escolha de macacos Rhesus ou ovelhas para modelo experimental de 

SOP, dispõe de um custo financeiro mais elevado e de maior dificuldade para 
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manipulação em comparação ao uso de roedores, tais como, camundongos e 

ratos. Entre as vantagens que o modelo experimental com roedores oferece, 

destacam-se: fácil manipulação e manutenção, curto ciclo reprodutivo (estral), 

período gestacional e ciclicidade ovariana (38). 

Em roedores, alguns tipos de androgênios estão sendo usados como 

indutores para um modelo experimental de SOP, dentre esses androgênios, 

destacam-se: a desidroepiandrosterona (DHEA), 5α-di-hidrotestosterona (DHT) 

e o propionato de testostenora (39). 

Utilizando propionato de testostenora, o trabalho de Barraclough (1961) 

(40) foi o primeiro na literatura a descrever que injeções de propionato de 

testosterona até o quinto dia de vida em ratas induziriam a infertilidade destes 

animais por anovulação na idade adulta. Trabalhos posteriores mostram que 

esse protocolo de injeção de propionato de testosterona em ratas induz em um 

quadro de anovulação, estro permanente, ovários policísticos com maior 

presença de folículos atrésicos (41), aumento dos níveis séricos de LH e 

testosterona (42), e resistência à insulina (41). Similarmente, camundongas 

tratadas com propionato de testosterona, exibiram anovulação e pouca 

receptividade sexual (38, 43). 

1. 5. Tecido adiposo, de tecido a um órgão endócrino  

Acredita-se que as células adiposas (adipócitos) que constituem o tecido 

adiposo, derivem de células-tronco embrionárias indiferenciadas (célula-tronco 

mesenquimal multipotente) e que se transformam em pré-adipócitos (ou 

lipoblastos) (44). Depois de formados, os adipócitos são encontrados 

isoladamente ou em conglomerados em meio ao tecido conjuntivo frouxo, ou 

podem constituir o tecido adiposo distribuído pelo corpo (45). 
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Figura 1. Origem e desenvolvimento dos adipócitos. A célula mais superior é 

uma célula-tronco mesenquimal indiferenciada, que além de formar outras 

células, dá origem aos fibroblastos (esquerda) e aos pré-adipócitos (direita). 

Posteriormente, os pré-adipócitos diferenciam-se em adipócitos marrom ou 

branco (46).  

 

Outros tipos celulares encontrados no tecido adiposo são células do leito 

vascular, fibroblastos, leucócitos e macrófagos. Este tecido atua primariamente 

como um grande reservatório de gordura sob a forma de triglicérides (TG). O 

tecido adiposo também é um importante isolante térmico do organismo, assim 

como um amortecedor de choques mecânicos em determinadas regiões do 

corpo, como os coxins absorventes de choque na planta dos pés e na palma 

das mãos (47).   

Em 1987, Siiteri (48) identificou o tecido adiposo como um local principal 

para o metabolismo de esteroides sexuais. Mas em 1994, com a identificação e 

caracterização da leptina (hormônio produzido pelo tecido adiposo), foi 

estabelecido o tecido adiposo como um órgão endócrino (49).  
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Há dois tipos de tecido adiposo, com diferenças estruturais e funcionais, 

o tecido adiposo branco (TAB) e o tecido adiposo marrom (TAM). O tecido 

adiposo branco tem como função principal, ser um regulador central do 

metabolismo energético e um local para estocar triglicérides em forma de 

combustível orgânico. O TAB também influencia em outros processos 

biológicos, assim como, angiogênese, controle da pressão arterial, coagulação 

do sangue e imunidade (50). 

 Outra função importante do TAB é a capacidade de os adipócitos 

secretarem adipocinas, que incluem hormônios, citosinas e outras proteínas 

com funções biológicas específicas (51). 

O tamanho do adipócito do tecido adiposo branco, pode variar de acordo 

com o conteúdo lipídico celular, assim, um adipócito branco pode atingir entre 

30 - 130 µm de diâmetro. De acordo com sua localização anatômica o TAB é 

classificado em: tecido adiposo subcutâneo (TAS) e o tecido adiposo visceral 

(TAV) (50). 

 Existem diferenças a nível celular, molecular, metabólico e fisiológico, 

entre o tecido adiposo subcutâneo e o visceral (Tabela 1). 
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Tabela 1. Diferenças entre o tecido adiposo subcutâneo e o visceral 

Células 

inflamatórias e do 

sistema imune 

TAV apresenta um número maior de células 

inflamatórias e do sistema imune, comparado com o 

TAS 

Adipócitos e 

alterações 

metabólicas 

Os adipócitos do TAV, são metabolicamente mais 

ativos, mais sensíveis à lipólise e a resistência à 

insulina, comparados com os adipócitos do TAS. 

Enquanto os adipócitos do TAS, são mais eficazes na 

absorção dos ácidos graxos livres e triglicérides.   

Adipocinas Adiponectina e citocinas pró inflamatórias, tais como, 

TNFα e IL-6, estão mais presentes no TAV, enquanto o 

TAS é considerado a maior fonte de leptina. 

Predição de 

mortalidade 

TAV tem maior predição de mortalidade em homens, 

comparado ao TAS. 

Sensibilidade para 

a perda de peso 

O TAV é considerado mais sensível a perda de peso 

que o TAS 

Receptores de 

androgênio 

Há mais receptores de androgênio no TAV, em 

comparação ao TAS. 

(52). 

 

 O tecido adiposo marrom (TAM) é encontrado em todos os mamíferos. A 

descoberta de uma das principais funções do TAM, que é a produção de calor, 

vem sendo descrita durante os últimos 40 anos e a discussão de o tecido 

adiposo marrom, poder atuar como um possível órgão no combate a 

obesidade, ocorre desde os últimos 20 anos (53).  

 O TAM é considerado um tecido termogênico, que permite que 

pequenos mamíferos consigam manter uma temperatura confortável para a 

sobrevivência, mesmo em ambientes frios. O adipócito do TAM contem 
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múltiplas gotículas lipídicas, uma das principais características que o diferencia 

do adipócito do TAB, que contém uma única e grande gotícula lipídica 

ocupando grande parte do citoplasma da célula (54).  

O TAM apresenta um grande número de mitocôndrias por adipócito, por 

não possuírem o complexo enzimático necessário para a síntese de ATP, 

utilizam a energia liberada pela oxidação dos ácidos graxos, para a geração de 

calor. Nesse processo, destaca-se a atuação da proteína desacopladora-1 

(UCP-1, do inglês uncoupling protein 1), uma proteína da membrana 

mitocondrial interna do adipócito marrom, que age como um canal de prótons 

que descarrega a energia gerada na região intermembranosa das mitocôndrias, 

desencadeando o impedimento da síntese de ATP e assim, permitindo que a 

energia estocada nas mitocôndrias, seja liberada em forma de calor (55).  

A distribuição dos depósitos e dos adipócitos brancos e marrons, se 

diferem entre as espécies, de acordo com as características fisiológicas e 

anatômicas (Figura 2). 
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Figura 2. Distribuição dos adipócitos constituintes dos depósitos branco e 

marrom, entre roedores e humanos. a) Apresenta os adipócitos marrons da 

região interescapular, adipócitos brancos nas regiões gonadal e inguinal em 

roedores. b) Apresenta os adipócitos brancos na região subcutânea e 

supraclavicular, os adipócitos marrons estão presentes na região 

supraclavicular e também na parte interna do pescoço humano. Modificado de 

Bartelt e Heeren (56). 

 

1. 6. Ácidos graxos e beta oxidação 

 Os ácidos graxos são os maiores componentes dos triglicerídeos, 

fosfolipídios e outros complexos lipídicos. Os ácidos graxos podem ser obtidos 

na dieta alimentar e são chamados de ácidos graxos essenciais, mas também 

podem ser sintetizados pelo organismo e por precursores não lipídicos como a 

glicose. Os ácidos graxos são transportados na corrente sanguínea como 
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componente dos triglicerídeos e fosfolipídios, dentro de lipoproteínas, embora 

alguns ácidos graxos não esterificados (livres), também circulem na corrente 

sanguínea (57).  

 A síntese de ácidos graxos pode ser mediada por um processo pelos 

quais carbonos provenientes dos carboidratos, como a glicose, frutose e 

lactose, são convertidas em lipídeos, tendo assim um papel fundamental no 

acúmulo de gordura corporal (58).  

Este processo da síntese é catalisado pela acetil-CoA carboxilase que 

converte a acetil-CoA em malonil-CoA. Outras moléculas envolvidas com a 

síntese de ácidos graxos podem ser ativadas pela família da molécula da 

proteína ligadora do elemento regulado por esteróis (SREBP, do inglês sterol 

regulatory element-binding proteins) (47). 

As células de mamíferos produzem três isoformas da família SREBP: 

SREBP-1a, SREBP-1c (genes envolvidos com a síntese de ácidos graxos) e a 

SREBP-2 (mais relacionado com genes envolvidos com a síntese de colesterol) 

(59).  

 Quando estão dentro da célula, os ácidos graxos são esterificados, 

metabolizados em mensageiros lipídicos secundários, ou β-oxidados (oxidação 

dos ácidos graxos) pela mitocôndria, nesse caso, quem sofre a β-oxidação são 

os ácidos graxos de cadeia longa (AGCL), esses ácidos graxos são 

transportados para dentro da célula pela ação da molécula Cd36 (60). 

Posteriormente os AGCL são transportados para dentro da matriz mitocondrial 

por ação do sistema carnitina palmitoil tranferase (CPT), que consiste de três 

proteínas: CPT1, CPT2 e carnitina acilcarnitina translocase (CACT). A CPT1 

destaca-se na atuação desse complexo como uma molécula chave na β-

oxidação (61). 
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1. 7. Espécies reativas de oxigênio e estresse oxidativo 

Estresse oxidativo foi definido como um desequilíbrio entre a ocorrência 

de espécies reativas de oxigênio, espécies reativas de nitrogênio (ERO, ERN 

respectivamente) e a capacidade do organismo em neutralizar sua ação por 

meio do sistema de proteção dos agentes antioxidantes (62).  

A existência de espécies químicas na forma de radicais livres foi 

primeiramente descrita em 1900 por Moses Gomberg. O termo radical livre é 

definido como uma espécie que contém um ou mais elétrons 

desemparelhados, assim como o hidrogênio, a maioria dos íons de metais de 

transição e o oxigênio molecular. Já a terminologia espécies reativas de 

oxigênio, inclui as espécies radicais livres e outras que, embora não possuam 

elétrons desemparelhados, são muito reativas em decorrência de sua 

instabilidade (63).  

A produção e eliminação de ERO, é um processo natural do organismo, 

contudo, existem vários fatores que desregulam esse balanço, tais como, 

aumento dos níveis endógenos e exógenos de compostos que contribuem para  

a produção de ERO, inativação das enzimas antioxidantes, diminuição das 

reservas de antioxidantes de baixa massa molecular e a combinação de dois 

ou mais desses fatores citados (64).  

 Das principais espécies reativas de oxigênio, destacam-se: 

• Radical superóxido, formado a partir da redução parcial do oxigênio 

molecular por 1 elétron; 

• Peróxido de hidrogênio, formado a partir da redução parcial do oxigênio 

molecular por 2 elétrons; 

• Radical hidroxil, formado a partir da redução oxigênio molecular, por 3 

elétrons nas reações de Fenton e Harber-Weiss, catalisada por metais; 

• Radical peroxil, formado a partir de hidroperóxidos orgânicos; 
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• Oxigênio molecular simpleto, primeiro estado excitado do oxigênio 

molecular com nível de energia 22 kcal/moL acima do estado 

fundamental ou oxigênio tripleto (63). 

 

1. 8. Sistema de defesa antioxidante 

 Os antioxidantes são definidos como qualquer substância que, quando 

presente em menores concentrações que as do substrato oxidável, seja capaz 

de atrasar ou inibir a ação dos agentes oxidantes de maneira eficaz (65).  

Os sistemas de defesa antioxidantes podem ser alcançados por meio de 

diferentes mecanismos de ação: prevenção da formação de ERO, eliminação 

de ERO formada e reparo das estruturas biológicas lesadas (66). 

 O sistema antioxidante é usualmente dividido em enzimático e não-

enzimático. As principais moléculas envolvidas no sistema de defesa 

antioxidante enzimático incluem, a Superóxido Dismutase (SOD), Catalase 

(CAT) e a Glutationa Peroxidase (GPx) (67). Já os sistemas de defesa não-

enzimáticos, incluem especialmente os compostos antioxidantes de origem 

dietética, como: a vitamina C, β-caroteno, zinco, cobre, selênio e o magnésio 

(66).  

 

1. 9. Ácidos graxos e estresse oxidativo na síndrome dos ovários 

policísticos  

 Em fêmeas, os ácidos graxos são importantes para o eixo gonadotrófico 

e para a gametogênese, colaborando com a qualidade dos oócitos durante a 

fertilização. Eles também atuam como precursores para a síntese das 

prostaglandinas e esteroides. A oxidação dos ácidos graxos também é 

essencial para a maturação dos oócitos durante recentes estágios do 

desenvolvimento embrionário (68).  
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 Em pacientes com SOP, os ácidos graxos ômega-3, mostraram ter um 

efeito benéfico, com aumento dos níveis de adiponectinas, na melhora do 

quadro de resistência à insulina e perfil lipídico (69). 

 O trabalho de Phelan e colaboradores (2011) (70) sugere que os ácidos 

graxos poliinsaturados modulam o perfil lipídico e hormonal, melhorando o 

quadro de hiperandrogenismo em pacientes com SOP. 

 O estresse oxidativo é geralmente conhecido por estar presente em 

pacientes com SOP independentemente do peso corporal, ou de alterações 

metabólicas (71).  

Algumas consequências patológicas da SOP como a resistência à 

insulina, hiperandrogenismo e a obesidade, parecem estar aumentadas em 

mulheres que também apresentam quadro de estresse oxidativo (72).  

 O estudo de Chen e colaboradores (2014) (73) mostrou uma forte 

correlação entre resistência à insulina e estresse oxidativo no tecido adiposo 

visceral em mulheres com SOP.  Ratas com hiperandrogenismo, apresentaram 

maiores níveis de estresse oxidativo, quando comparadas com ratas normais 

(74), mostrando que existe uma relação da resistência à insulina e 

hiperandrogenismo com o quadro de estresse oxidativo, influenciando na 

patogênese da SOP. 

 Com base nos dados da literatura, observamos que alterações lipídicas, 

com foco na síntese e oxidação dos ácidos graxos e o estresse oxidativo, tem 

forte envolvimento com a síndrome dos ovários policísticos, resultando em 

alterações metabólicas entre as pacientes.  

 Dentro deste contexto, propusemo-nos a estudar os efeitos do 

tratamento com metformina, em ratas em estro permanente induzido no 

período neonatal com propionato de testosterona e submetidas a exercício 

físico. Avaliar também a expressão de genes envolvidos com a síntese e 

oxidação de ácidos graxos e níveis de estresse oxidativo em tecido adiposo. 
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2. Objetivos 

2. 1. Objetivo Geral 

Avaliar os níveis de estresse oxidativo e a expressão de genes 

envolvidos com a beta oxidação e síntese de ácidos graxos em modelo 

experimental de síndrome dos ovários policísticos em ratas tratadas com 

metformina e submetidas ao exercício físico. 

 

2. 2. Objetivos Específicos 

• Analisar a histomorfometria dos adipócitos brancos; 

• Avaliar o peso corporal e as medidas murinométricas; 

• Avaliar os níveis de dano oxidativo pela dosagem das glutationas 

reduzida e oxidada (GSH/GSSG) no tecido adiposo branco; 

• Analisar a expressão dos genes envolvidos com a síntese e oxidação 

dos ácidos graxos (Acaca, Srebp1, Cpt1, e Cd-36) nos tecidos adiposos 

branco e marrom. 

 

 

3. Material e Métodos 

3. 1. Animais 

Foram utilizadas 46 ratas Wistar (Rattus norvegicus albinus) com idade 

de até 2 dias de vida, obtidas e mantidas no Centro de Bioterismo da 

Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). Os animais 

foram confinados com as mães no período de lactação (21 dias) em gaiolas 

plásticas medindo 45 x 35 x 15 cm (comprimento, largura e altura, 

respectivamente), separadas de acordo com o tipo da substância administrada, 

com tampa gradeada de metal, com alimentação e água ad libitum. A 

temperatura do local foi mantida em torno de 22° C, com iluminação artificial, 

sendo o foto-período intercalado de 12h/claro e 12h/escuro (considerando o 

período de luz das 7:00 às 19:00 horas). Após o período de lactação, 21 dias, 
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as ratas foram separadas das mães e cada grupo experimental foi alocado em 

uma gaiola plástica própria, com as mesmas condições citadas anteriormente. 

Os modelos animais de SOP foram induzidos  com 2 dias de vida, por 

meio de uma única injeção pela via subcutânea de um dos seguintes 

compostos: propionato de testosterona (1,25 mg/0,1 mL de óleo de sésamo) 

pela via subcutânea. Os animais controles receberam com 2 dias de vida, uma 

única injeção de óleo de sésamo (0,1mL) pela via subcutânea.  

 Foram realizados exames colpo-citológicos (esfregaço vaginal) entre 66 

a 81 dias (período antes dos tratamentos de exercício físico e metformina) e 

105 a 120 (período realizado após os tratamentos de exercício físico e 

metformina), para a avaliação do ciclo estral. As lâminas contendo o esfregaço 

vaginal foram coradas pelo método de hematoxilina e eosina (H. E.), para a 

verificação do tipo celular predominante. Foi usado um microscópio óptico 

convencional para avaliação das lâminas coradas. 

As ratas e a ração de suas respectivas gaiolas, foram pesadas 

semanalmente em balança digital não paramétrica, a pesagem iniciou a partir 

no nascimento até o 120° dia de vida de cada animal. 

 

3. 2. Grupos experimentais 

 Os animais foram divididos em 6 grupos experimentais, a divisão dos 

grupos está representada abaixo: 

• Grupo controle (Con); 

• Grupo SOP (SOP); 

• Grupo SOP + metformina (SOP+Met); 

• Grupo SOP + exercício físico (SOP+Ex); 

• Grupo SOP + metformina + exercício físico (SOP+Met+Ex). 

 

3. 3. Tratamento com metformina 

Os animais iniciaram os tratamentos com placebo, metformina e/ou 

exercício físico com 90 dias de idade, durante 6 semanas.  



18 
 

 
 

O tratamento com metformina foi realizado por meio de sonda gástrica 

(gavagem) na dose de 50 mg/kg da droga diluída em 1 mL de soro fisiológico. 

O tratamento com placebo foi realizado com gavagem apenas soro fisiológico 

(1 mL) (41). 

 

3. 4. Protocolo de treinamento físico  

Os animais submetidos ao exercício físico aeróbico de intensidade 

moderada, passaram por um período de adaptação e condicionamento à 

esteira por 4 dias consecutivos. A adaptação consiste em familiarização com o 

equipamento e aprender a se locomover na esteira rolante em diferentes 

intensidades. Os animais que não estiverem realizando o exercício 

possivelmente precisarão de mais dias. Após este período, as ratas foram 

conduzidas ao protocolo de teste de esforço máximo progressivo, o objetivo 

deste protocolo é registrar a capacidade de desempenho de cada animal. Este 

protocolo foi realizado 5 dias por semana em um período de 6 semanas 

(Tabela 2). 
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Tabela 2. Protocolo de exercício físico aeróbico de intensidade moderada 

Frequência (dias) VO2 pico (%) Tempo de exercício (min) 

1ª semana   

Segunda-feira 30 15 

Terça-feira 35 15 

Quarta-feira 35 20 

Quinta-feira 45 20 

Sexta-feira 45 25 

2ª semana   

Segunda-feira 35 25 

Terça-feira 45 30 

Quarta-feira 45 35 

Quinta-feira 60 40 

Sexta-feira 60 45 

3ª semana   

Segunda-feira 45 45 

Terça-feira 50 60 

Quarta-feira 55 60 

Quinta-feira 60 60 

Sexta-feira 60 60 

4ª semana   

Segunda-feira Teste progressivo de esforço máximo 

Terça-feira 50 55 

Quarta-feira 55 60 

Quinta-feira 60 60 

Sexta-feira 60 60 

5ª e 6ª semanas   

Segunda-feira 55 60 

Terça-feira 60 60 

Quarta-feira 60 60 

Quinta-feira 60 60 

Sexta-feira 60 60 

 

. 

3. 5. Eutanásia 

Com aproximadamente 120 dias de idade, os animais foram 

anestesiados com ketamina (30 mg/Kg) associada ao cloridrato de xilazina (15 

mg/Kg), para a retirada dos tecidos adiposos subcutâneo, mesentérico, 

perigonadal e marrom 



20 
 

 
 

3. 6. Dosagem das glutationas reduzida/oxidada (GSH/GSSG) 

A avaliação da relação glutationa reduzida (GSH) e oxidada (GSSG) foi 

realizada no tecido adiposo subcutâneo e mesentérico, seguindo a metodologia 

descrita por (75). A solução KPE (13,6 g/L de KH2PO4, 17 g/L de K2HPO4 e 3,27 

g/L de EDTA, pH 7,5) foi o tampão utilizado para preparar todas as soluções. 

Para homogeneização do tecido adiposo utilizamos 300 µL de KPE + 0,6% de 

ácido sulfosalicílico e 0,1% de Triton X-100 (todos os reagentes fornecidos pela 

Sigma) e depois separamos uma alíquota de 60 µL para dosar proteína pelo kit 

BCA (Pierce). O restante foi centrifugado a 8.000xg; 10 min; 4°C e o 

sobrenadante foi separado em dois tubos para a dosagem da glutationa total e 

glutationa oxidada. 

Para dosar a glutationa oxidada utilizamos o reagente 2-vinilpiridina 1/60 

(v/v, Sigma), que reage covalentemente com a GSH (mas não GSSG), e 

depois neutralizamos o seu excesso adicionando Trietanolamina 1/20 (v/v, 

Sigma). Logo após, reciclamos a GSSG adicionando 13,3 mL/L da enzima 

glutationa redutase (250 U) e 0,666 g/L NADPH para formar GSH e assim 

reagir com 0,666g/L de sulfidril 5,5′-ditio-bis (2-ácido nitrobenzóico) (DTNB) 

para formar um composto amarelo, o 5′-tio-2-ácido nitrobenzóico (TNB), que foi 

mensurado a 412 nm em leitor de microplaca (Infinite 200, Tecan). A 

concentração de glutationa reduzida ou oxidada foi calculada com base em 

uma curva padrão e corrigida pela quantidade de proteína. 

 

3. 7. Análises histomorfométricas do diâmetro dos adipócitos brancos 

 Para verificar o tamanho do diametro dos adipócitos brancos, as 

gorduras brancas (subcutânea, mesentérica) de cada rata foi fixado em formol 

a 10% por 48 horas, posteriormente passarão pelas seguintes etapas: 

desidratação em álcool etílico; diafanização em xilol; impregnação em parafina 

histológica em estado liquida mantida em estufa a 60°C; inclusão em parafina 

histológica a temperatura ambiente. 
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 Os blocos de parafina contendo os tecidos foram seccionados em 

micrótomo (Microm HM315 R) com cortes de 4,5µm de espessura, depois os 

cortes foram depositados em lâminas e mantidos em estufa a 46°C por 24 

horas, para ocorrer a secagem do material. Após a secagem, foi feita a 

coloração pelo método da hematoxilina e eosina (H. E.). Foram preparadas 

duas lâminas de cada animal, sendo avaliado o diâmetro e a área de 100 

adipócitos de cada rata por um sistema computadorizado para análises 

morfométricas. O diâmetro foi padronizado a partir da maior distância possível 

entre dois pontos na membrana celular dos adipócitos. As análises 

morfométricas foram realizadas em microscópio óptico (Leica DM400 B), com 

câmera de vídeo colorida acoplada (Leica DFC420). A análise morfométrica foi 

feita com auxílio do software Leica Application Suite 3.0.0 a partir de 

fotomicrografias. 

 

 

3. 8. Análise estatística 

 Os dados obtidos neste estudo terão a distribuição avaliada pelo teste 

de Shapiro-Wilk. De acordo com a distribuicão dos dados, os mesmos foram 

analisados através da análise de variância ANOVA ou Kruskal-Wallis, seguido 

de testes post hoc de Bonferroni e Dunn, respectivamente. O valor de p foi 

considerado significativo para 5% (p<0.05).   

 

4. Resultados 

4. 1. Peso corporal e dados murinométricos 

 Todos os grupos de modelos animais de SOP apresentaram maior 

ganho de peso em relação ao grupo controle (P < 0,01). Os modelos animais 

de SOP com tratamento de metformina e/ou exercício não apresentaram 

alteração de peso em comparação com os modelos animais de SOP sem 

tratamento. 
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O desenvolvimento do peso corporal dos animais ao longo do 

experimento está representado na Figura 3.   
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Figura 3. Peso corporal das ratas ao longo do experimento. Após 11 semanas 

de experimento, foi iniciado os tratamentos com exercício e/ou metformina e 

randomização do grupo SOP para subdivisão dos grupos SOP, SOP+Met, 

SOP+Ex e SOP+Met+Ex. Os dados são apresentados como média ± erro 

padrão. Grupos SOP x Con – P <0,01  
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4. 2. Medidas murinométricas 

 Não houve diferença estatística entre os grupos do estudo com relação 

ao índice da massa corporal (IMC) (Figura 4) e ao índice de Lee (Figura 5). 
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Figura 4. Índice de Massa Corpórea (IMC) das ratas dos grupos Con, SOP, 

SOP+Met, SOP+Ex e SOP+Met+Ex. Os dados são apresentados como média 

± erro padrão. 
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Figura 5. Índice de Lee nos grupos experimentais. Os dados são apresentados 

como média ± erro padrão. 

4. 3. Peso de depósitos de gordura, coração e rim 

Na gordura inguinal, houve aumento significativo apenas no grupo                    

SOP+Ex em relação ao grupo SOP (P < 0,05). Não houve diferença 

significativa em nenhum dos grupos das gorduras mesentérica e perigonadal. 

Também não houve diferença significativa entre os grupos em relação ao peso 

do coração. No rim, houve apenas aumento significativo do grupo SOP+Ex em 

relação ao grupo controle (P < 0,05) (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Peso dos depósitos de gordura, rim e coração. 

  Controle SOP SOP+Met SOP+Ex SOP+Met+Ex 

Localização                

  Inguinal  0,88 ± 0,07 0,58 ± 0,11 0,80 ± 0,08 1,24 ± 0,06b 0,86 ± 0,12 

  Mesentérica 0,84 ± 0,11 1,20 ± 0,09 0,92 ± 0,21 2,06 ± 0,52 1,16 ± 0,27 

  Perigonadal 1,96 ± 0,09 2,00 ± 0,31 2,06 ± 0,38 2,98 ± 0,23 1,46 ± 0,39 

Demais órgãos                

  Rim 0,99 ± 0,05 1,28 ± 0,07 1,24 ± 0,04 1,54 ± 0,15a 1,24 ± 0,15 

  Coração 1,08 ± 0,10 1,12 ± 0,17 1,18 ± 0,06 1,40 ± 0,14 1,08 ± 0,15 

Os valores acima estão em unidades de grama (g) 

a – vs Con (P < 0,05); b – vs SOP (P < 0,05).  

 

4. 4. Teste de esforço progressivo 

 Ao final do experimento, as ratas dos grupos SOP+Ex e SOP+Met+Ex 

apresentaram maior capacidade aeróbica no teste de esforço progressivo em 

relação ao grupo SOP (P < 0,05). O grupo SOP+Met+Ex apresentou também 

maior capacidade aeróbica em relação ao grupo SOP+Met (P < 0,05) (Figura 

6). 
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Figura 6. Teste de esforço máximo progressivo. Os dados são apresentados 

como média ± erro padrão. a – vs SOP (P < 0,05); b – vs SOP+Met (P < 0,05).  

 

 

4. 5. Expressão gênica por meio de PCR quantitativo em tempo real  

 Não houve diferença estatística entre os grupos Con, SOP, SOP+Met, 

SOP+Ex e SOP+Met+Ex nas análises de PCR em tempo real,referente aos 

genes Cpt1, Srebp1, Acaca e Cd36  das gorduras mesentérica e marrom 

(Tabela 4). 
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Tabela 4. Dados do PCR em tempo real referente aos genes Cpt1, Srebp1, Acaca e Cd36, das gorduras mesentérica e marrom. 

  Con SOP SOP+Met SOP+Ex SOP+Met+Ex 

Mesentérica                

   Cpt1 0,012 ± 0,005 0,031 ± 0,023 0,344 ± 0,292 0,069 ± 0,036 0,088 ± 0,068 

   Srebp1 0,255 ± 0,116 0,341 ± 0,217 0,334 ± 0,168 1,546 ± 0,725 1,361 ± 1,197 

   Cd36 4,820 ± 2,548 7,216 ± 5,453 1336 ± 1329 43,28 ± 24,55 45,98 ± 39,67 

Marrom                

   Cpt1 3,644 ± 2,441 0,136 ± 0,070 4,213 ± 2,595 1,363 ± 0,733 3,424 ± 1,759 

   Srebp1 4,496 ± 4,462 2,748 ± 1,394 1,327 ± 0,916 1,188 ± 0,541 2,166 ± 1,209 

   Cd36 3,162 ± 2,829 1,779 ± 0,858 4,229 ± 3,225 0,211 ± 0,079 2,559 ± 1,302 

Dados do PCR em tempo real referente aos genes Cpt1, Srebp1, Acaca e Cd36, das gorduras mesentérica e marrom. Os valores 

acima estão apresentados em unidade arbitraria, como média ± erro padrão. * Devido a falha na detecção, o gene Acaca foi 

excluído do trabalho.  
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4. 6. Estresse oxidativo no tecido adiposo 

 Não houve diferença estatística entre os grupos SOP, SOP+Met, 

SOP+Ex, SOP+Met+Ex e Con, nas análises de estresse oxidativo na gordura 

inguinal (Figura 7). 

Gordura inguinal 
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Figura 7. Análises da glutationa reduzida (GSH reduzida), glutationa total (GSH 

total), glutationa oxidada (GSSG) e razão da glutationa reduzida/oxidada (razão 

GSH/GSSG). Os dados são apresentados como média ± erro padrão. 

 

Também não houve diferença estatística entre os grupos SOP, 

SOP+Met, SOP+Ex, SOP+Met+Ex e Con, nas análises de estresse oxidativo 

na gordura mesentérica (Figura 8).  
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Figura 8. Análises da glutationa reduzida (GSH reduzida), glutationa total (GSH 

total), glutationa oxidada (GSSG) e razão da glutationa reduzida/oxidada (razão 

GSH/GSSG). Os dados são apresentados como média ± erro padrão. 

 

4. 7. Morfometria dos adipócitos das gorduras mesentérica e inguinal 

Na morfometria de adipócitos da gordura mesentérica, houve aumento 

do tamanho dos adipócitos do grupo SOP em relação ao grupo Con (P< 0,01), 

e houve uma diminuição da área de adipócitos do grupo SOP+Met+Ex em 

relação ao grupo SOP (P< 0,05). Não houve diferenças morfométricas nos 

adipócitos inguinais (Figura 7). 

 

 

Figura 9. Morfometria dos adipócitos (A) gordura inguinal e (B) gordura 

mesentérica. Os dados são apresentados como média ± erro padrão.                              

a - vs Con (P< 0,05); b – vs SOP (P< 0,05). 
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5. Discussão 

 No presente estudo foi possível observar o que os modelos animais de 

SOP apresentaram maior peso corporal em relação aos controles, mas os 

tratamentos de metformina e/ou exercício não tiveram efeito sobre o peso 

corpóreo. Também foi possível observar a hipertrofia dos adipócitos 

mesentéricos, de modo que apenas o tratamento com associação de 

metformina com exercício, mas não a metformina e o exercício isolados, foi 

capaz de normalizar o tamanho dos adipócitos. 

Mulheres com SOP apresentam maior tendência a aumento de peso e 

adiposidade. Esse aumento de adiposidade, ou obesidade, geralmente piora o 

quadro de hiperandrogenismo das pacientes com SOP. A obesidade na SOP 

está relacionado ao aumento da gordura visceral (obesidade central), 

contribuindo para um pior quadro de alterações metabólicas (76). 

A obesidade pode resultar de duas adaptações das células adiposas: 1) 

a hiperplasia, que é o aumento na quantidade de adipócitos; 2) e a hipertrofia, 

que é o aumento do tamanho do adipócito (77). Os adipócitos de tamanho 

pequeno agem absorvendo os ácidos graxos livres e os triglicérides no período pós 

prandial. Enquanto que adipócitos de tamanho maior se tornam disfuncionais. 

Adipócitos hipertrofiados são resistentes a insulina, hiperlipolíticos e resistente ao 

efeito anti lipolítico da insulina. O aumento do adipócito também é responsável pela 

liberação de citocinas inflamatórias e adipocinas (78). Além disso, a hipertrofia de 

adipócitos é fortemente correlacionada com a resistência à insulina em pacientes 

com SOP (79). 

Por outro lado, pouco se sabe sobre os efeitos de terapias como a 

metformina e o exercício sobre o tecido adiposo de pacientes com SOP. 

A metformina é uma biguanida usada no tratamento e na prevenção de 

diabetes do tipo 2 que melhora a sensibilidade à insulina em nível periférico  

(80). A metformina também é empregada para o tratamento da SOP (32), mas 

seus efeitos sobre a morfologia de adipócitos ainda são pouco estudados. No 

presente estudo, mostramos que houve hipertrofia de adipócitos mesentéricos nos 

modelos animais de SOP e o tratamento de metformina associada ao exercício físico 
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mostrou redução significativa do tamanho de adipócitos mesentéricos em relação ao 

grupo SOP. Os achados do nosso grupo, corroboram com o trabalho de Pai e 

Majumdar (2014) (81), que usaram modelo experimental de SOP com ratas e 

verificaram por morfometria que os adipócitos do grupo SOP que recebeu 

metformina, tinha um tamanho menor em relação ao adipócito do grupo SOP 

sem metformina, sugerindo que a metformina atua contra a hipertrofia dos 

adipócitos no modelo experimental de SOP.  

 O trabalho de Souza Mello e colaboradores (2010) (82), mostrou a 

eficiência da metformina contra a hipertrofia dos adipócitos em modelo 

experimental de obesidade. Em nosso estudo, o tratamento com metformina 

isolada apresentou apenas tendência a diminuição do tamanho de adipócitos 

mesentéricos. A diferença de resultados entre nosso estudo e o estudo de 

Souza-Mello e colaboradores pode ser atribuída a diferentes protocolos de 

tratamento com metformina e diferentes respostas entre os modelos animais 

utilizados. No presente estudo, a metformina se mostrou eficaz contra a 

hipertrofia dos adipócitos em modelo experimental de SOP apenas quando 

associada ao exercício, indicando que a metformina associada a atividade 

física pode atuar contra a hipertrofia de adipócitos e suas possíveis 

complicações metabólicas. 

 O exercício físico, associado a outras mudanças de hábito de vida, como 

dieta, tem sido utilizado como primeira linha de tratamento para a SOP. Nesse 

estudo, o tratamento com exercício isolado para as ratas com SOP induzida 

por testosterona não apresentou nenhum efeito significativo sobre a morfologia 

de adipócitos. Em contrapartida, o trabalho de Marcondes e colaboradores  

(2017) (27) mostrou que modelos experimentais de SOP em camundongas, as 

quais apresentavam hipertrofia de adipócitos mesentéricos, treinadas com 

exercício físico voluntário por 4-5 semanas apresentavam redução do diâmetro 

de adipócitos mesentéricos em relação aos modelos animais sedentários. 

 O exercício voluntário e não voluntário (uso de esteira motorizada), 

apresentaram redução dos adipócitos da gordura visceral de ratos (83), em 

nosso trabalho, o exercício não voluntário, se mostrou efetivo apenas quando 
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associado a metformina, mostrando que apenas o exercício nas ratas do grupo 

SOP não foi efetivo para a redução da hipertrofia de adipócitos.          

O exercício voluntário é um protocolo em que o animal faz uso da roda 

de corrida de maneira rotineira e sem necessidade de intervenção humana, 

isso faz com que a resistência do animal com relação a atividade física seja 

menor. O uso da esteira motorizada como protocolo de exercício aeróbico 

moderado necessita de um tempo de adaptação do animal e comparado ao 

protocolo de exercício voluntário, no protocolo de exercício em esteira 

motorizada o animal faz exercício por menos tempo. 

Em humanos o exercício também se mostra efetivo com relação a SOP, 

o estudo de Mario e colaboradores (2017) (84) mostrou que mulheres do grupo 

exercício, apresentavam menor tamanho da circunferência abdominal e menor 

índice de produtos da acumulação lipídica em relação ao grupo controle.  

No presente estudo, pelo teste de esforço máximo progressivo, houve 

diferença significativa da capacidade aeróbica dos animais submetidos ao 

exercício físico, isolado ou associado a metformina, quando comparado aos 

modelos animais de SOP sem tratamento. Este resultado corrobora com outros 

resultados encontrados na literatura com relação a animais condicionados ao 

exercício e que apresentam melhor capacidade aeróbica (85-87). O aumento 

da capacidade aeróbica está relacionado ao menor risco de doenças 

cardiovasculares (88). Por outro lado, a baixa capacidade aeróbica está 

relacionada a doenças cardiometabólicas em humanos (88) e em ratos (89). 

Em nossos modelos animais de SOP, houve a tendência a diminuição da 

capacidade aeróbica, o que condiz com disfunções cardiovasculares descritas 

previamente em modelos animais de SOP. 

Com relação ao peso corporal, o presente estudo mostrou que houve 

diferença significante no peso corporal das ratas com SOP induzida por 

testosterona, onde todos os grupos apresentaram maior peso em relação aos 

animais controles. Esta diferença entre as ratas controle e as demais ratas 

modelo de SOP, foi observada em estudos anteriores do nosso grupo usando o 
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mesmo modelo de exposição das ratas com SOP induzida por testosterona 

(42). 

 No presente estudo, houve aumento do peso do rim do grupo que fez 

exercício em relação ao grupo controle, este último resultado corrobora com o 

trabalho de nosso grupo (27), em que o peso do rim dos grupos que fizeram 

exercício, apresentou aumento em relação ao peso do rim dos animais do 

grupo controle. 

As análises de estresse oxidativo dos grupos de SOP do presente 

estudo, apresentaram maiores níveis dos marcadores de extresse oxidativo 

GSH e GSSG em relação ao grupo Controle no tecido adiposo mesentérico e 

inguinal.  Não houve diferença estatística entre os grupos nas análises dos 

níveis das glutationas GSH/GSSG e também não foram observadas variações 

significativas entre as várias intervenções terapêuticas. 

Em resumo, a metformina em associação com o exercício físico 

aeróbico, se mostrou efetiva na atuação contra a hipertrofia dos adipócitos da 

gordura mesentérica no modelo experimental de SOP. Entender o perfil 

metabólico na SOP e suas alterações é algo complexo, mas que vem sendo 

amplamente estudado nos dias atuais. Nesse aspecto, o tecido adiposo é um 

alvo de grande valia para o entendimento de algumas questões relacionadas 

com a SOP e alterações metabólicas. 
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6. Conclusões 

• Houve hipertrofia de adipócitos mesentéricos no grupo SOP em relação 

ao grupo controle. O tratamento com metformina associado ao exercício 

físico diminuiu o tamanho dos adipócitos em relação ao grupo SOP sem 

intervenção. 

 

• Houve ganho de peso corporal em todos os grupos de modelo 

experimental de SOP em relação ao grupo controle. Não houve 

diferença estatística entre os grupos nas medidas murinométricas. 

 

 

• Os grupos SOP apresentaram maiores níveis dos marcadores de 

extresse oxidativo GSH e GSSG em relação ao grupo controle nos 

tecidos adiposos mesentérico e inguinal.  Não houve diferença 

estatística entre os grupos nas análises dos níveis das glutationas 

reduzida/oxidada GSH/GSSG. Não foram observadas variações 

significativas entre as várias intervenções terapêuticas. 

 

• Não houve diferença Significante entre os grupos com relação aos 

genes (Srebp1, Cpt1, e Cd-36) no tecido adiposo branco e marrom. 
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