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INTRODUÇÃO 

 

Introdução: A obesidade é um problema de saúde pública mundial que vem 

crescendo em prevalência nas últimas décadas e, atualmente, afeta mais de 2 bilhões 

de pessoas. Está associada a menor expectativa de vida, problemas socioeconômicos 

e outros fatores de risco como as doenças cardiovasculares. Apesar dos esforços 

individuais e das políticas públicas de saúde empregadas no combate a tal 

problemática, tais medidas têm se mostrado insuficientes para conter o avanço dessa 

epidemia. A farmacoterapia, portanto, apresenta-se como uma possível alternativa 

efetiva no tratamento e contenção da obesidade. Objetivo: avaliar os efeitos do 

inibidor da enzima conversora de angiotensina (ECA), enalapril, na morfologia do 

tecido adiposo branco epididimário (TABe) em modelo experimental de obesidade. 

Materiais e métodos: (CEUA 2504060718) camundongos C57BL/6 foram 

alimentados com uma dieta controle (SC, n=10) ou hiperlipídica (HF, n=20) por 16 

semanas. Na oitava semana, o grupo HF foi aleatoriamente dividido em: HF (n=10) e 

HF-Enalapril (HF-E, n=10). A massa corporal (MC) dos animais foi mensurada 

semanalmente e, decorridas 8 semanas da intervenção, foram feitas análises 

plasmáticas para avaliar os níveis de glicemia e insulina em jejum, triglicerídeos, 

colesterol, IL-6 e TNF-α. O índice HOMA-IR também foi calculado. Análise morfológica 

do TABe foi realizada para obtenção do diâmetro dos adipócitos (µm). Dados 

apresentados como média ± desvio padrão e analisados por one-way ANOVA com 

pós-teste Holm-Sidak, sendo p ≤ 0,05 considerado significativo. Resultados: o grupo 

HF apresentou aumento de MC, glicemia e insulina de jejum, índice HOMA-IR, 

colesterol plasmático, IL-6 e porcentagem de adipócitos de largo diâmetro (≥ 81 µm). 

O grupo HF-E apresentou redução de MC, porcentagem de adipócitos de largo 

diâmetro e aumento na porcentagem de adipócitos de médio diâmetro (entre 41 e 80 

µm). Conclusão: o tratamento com enalapril foi capaz de reduzir o ganho de MC, a 

porcentagem de adipócitos hipertróficos através da lipólise e aumentar a porcentagem 

de adipócitos de diâmetro médio através da adipogênese. 

 

Palavras-chave: obesidade, enalapril, tecido adiposo branco, histologia.  



ABSTRACT 

 

Introduction: obesity is a major world health issue which prevalence has been rising 

in the past few decades and, currently, affects more than 2 billion people. It is 

associated with shorter life expectancy, socioeconomic issues, and other risk factors 

such as cardiovascular disease. Despite the individual efforts and the public policies 

applied to such problematic, these measures have been shown to be insufficient to 

contain the spread of the epidemic. Pharmacotherapy, therefore, is presented as a 

possible effective alternative in obesity treatment and containment. Objective: to 

evaluate the effects of the angiotensin converting enzyme (ACE) inhibitor, enalapril, 

over the epidydimal white adipose tissue (eWAT) of experimental model of obesity. 

Material and Methods: (CEUA 2504060718) C57BL/6 mice (3-mo-old) were fed a 

standard-chow (SC, n=10) or a high-fat (HF, n=20) diet for 16 weeks. At the 8th week, 

HF group was randomly divided into HF (n=10) and HF-Enalapril (HF-E, n=10). Body 

mass (BM) was assessed weekly. 8 weeks past the interventions, plasmatic analyses 

were performed to evaluate the levels of fasting glycemia and insulin, triglycerides, 

cholesterol, IL-6 and TNF-α. HOMA-IR index was also calculated. Morphological 

analyses of the eWAT were performed to adipocytes diameter obtainment (µm). Data 

are expressed as the mean ± standard deviation. Differences among groups were 

tested by 1-way ANOVA with Holm–Sidak post-hoc test and p-value ≤ 0.05 was 

statistically significant. Results: the HF group presented increase in BM, fasting 

glycemia and insulin, HOMA-IR index, plasma cholesterol, IL-6 and large diameter 

adipocytes (≥ 81 µm) percentage. The HF-E group presented reduced BM, large 

diameter adipocytes percentage and increase in medium diameter adipocytes 

(between 41 and 80 µm) percentage. Conclusion: treatment with enalapril was able 

to reduce the BM gain, the percentage of hypertrophic adipocytes through lipolysis and 

increase the percentage of medium adipocytes through adipogenesis. 

 

Keywords: obesity, enalapril, white adipose tissue, histology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Obesidade no Brasil e no mundo 

 

Associada a menor expectativa de vida, problemas socioeconômicos e fator de 

risco para diversas doenças crônicas não transmissíveis como diabetes mellitus tipo 

II (DM2), doença hepática gordurosa não alcoólica e doenças cardiovasculares, a 

obesidade é um problema de saúde pública que vem aumentando sua prevalência 

mundialmente nas últimas décadas (BLÜHER, 2019; Figura 1). 

 

 

Figura 1 - Prevalência da obesidade no mundo. Adaptado de BLÜHER, M. (2019). 

 

Dados apontam que a prevalência da obesidade no mundo triplicou desde 

1975. Em 2016, cerca de 13% da população adulta, sendo destes 11% homens e 15% 

mulheres, estavam obesos. Sabe-se que hoje, a maior parte da população mundial 

vive em países em que o sobrepeso e a obesidade matam mais que o subpeso 

(WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016). 

A prevalência do sobrepeso e da obesidade vem aumentando nos países de 

média e baixa renda, principalmente nos centros urbanos (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2016), contrariando o que se acreditava anteriormente de que 

ambos fossem problemas de países economicamente desenvolvidos. Um aumento do 
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índice de massa corporal (IMC) foi particularmente observado em países do sul e 

sudeste da Ásia, Caribe e América do Sul nos últimos anos (DI CESARE et al., 2016). 

Comportamentos sedentários (HU et al., 2003) e mudanças na alimentação 

como o aumento na produção e no consumo de alimentos processados com alto teor 

de açúcar e gordura e baixo teor de fibras nas últimas décadas estão associados com 

riscos elevados de obesidade (BLÜHER, 2019; SWINBURN et al., 2011). Essa 

“ocidentalização” do estilo de vida pode levar ao aumento da obesidade mais 

rapidamente e em maior escala em populações que não têm tempo de se adaptar a 

essas mudanças (BLÜHER, 2019). 

Dados de custos dos registros administrativos anuais dos sistemas de 

informação em saúde do Sistema Único de Saúde (SUS) estimam um custo total de 

R$1,39 bilhão atribuível à obesidade no Brasil no ano de 2018 (NILSON et al., 2020). 

Uma pesquisa mais recente do Sistema de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 

para doenças crônicas por Inquérito Telefônico (VIGITEL) em 2019 mostrou que a 

frequência de adultos obesos nas 26 capitais e no Distrito Federal foi de 20,3% de 

forma semelhante entre homens e mulheres (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2020; Tabela 

1). 

 

Tabela 1: Percentual de indivíduos com obesidade (IMC ≥ 30 kg/m²) no 
conjunto da população adulta (≥ 18 anos) das capitais dos estados brasileiros 
e do Distrito Federal, definido por sexo e idade. 

   Sexo 

 Total Masculino Feminino 

Idade (anos) % IC 95% % IC 95% % IC 95% 

18 a 24 8,7 7,3 – 10,0 7,3 5,7 – 8,9 10,3 8,0 – 12,5 

25 a 34 19,3 17,4 – 21,3 19,4 16,6 – 22,3 19,2 16,5 – 21,8 

35 a 44 22,8 21,0 – 24,5 23,8 20,9 – 26,7 21,9 19,8 – 24,0 

45 a 54 24,5 22,8 – 26,3 23,7 20,8 – 26,6 25,2 23,0 – 27,4 

55 a 64 24,3 22,7 – 26,0 24,7 21,8 – 27,6 24,0 22,1 – 26,0 

65 e mais 20,9 19,7 – 22,2 18,0 15,8 – 20,2 22,7 21,2 – 24,3 

Total 20,3 19,5 – 21,0 19,5 18,3 – 20,6 21,0 20,0 – 21,9 

Adaptado de MINISTÉRIO DA SAÚDE (2020). 

 

1.2 Obesidade e sobrepeso 
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Sobrepeso e obesidade são definidos como o acúmulo anormal ou excessivo 

de gordura capaz de prejudicar a saúde. O IMC, definido pelo peso em quilogramas 

(kg) dividido pela altura ao quadrado (m2), é uma ferramenta simples, comumente 

empregada no diagnóstico de ambos os problemas em adultos, sendo o sobrepeso 

caracterizado por um IMC ≥ 25 kg/m2 e a obesidade por um IMC ≥ 30 kg/m2. 

Entretanto, apesar de ser uma ferramenta muito útil, irregularidades no IMC devem 

ser consideradas visto que um valor pode não corresponder ao mesmo grau de 

gordura em indivíduos diferentes (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).  

A obesidade afeta a vida do indivíduo não só por aumentar o risco do 

desenvolvimento de doenças metabólicas, doenças cardiovasculares, doença 

musculoesquelética, doença de Alzheimer, depressão e alguns tipos de câncer, como 

também diminuindo sua qualidade e expectativa de vida, resultando em desemprego, 

baixa produtividade, dentre outras desvantagens sociais (BLÜHER, 2019). 

A causa fundamental da obesidade e do sobrepeso é um desbalanço 

energético entre calorias consumidas e calorias gastas (BLÜHER, 2019). Alguns dos 

fatores de risco que vêm favorecendo esse desbalanço nas últimas décadas incluem 

a ingestão de alimentos altamente calóricos, ricos em açúcares e gordura, diminuição 

do tempo gasto em atividades físicas devido à natureza de comportamentos 

sedentários como assistir televisão e o uso de aparelhos eletrônicos, aumento do uso 

de medicamentos que possuem ganho de peso como efeito colateral e sono 

inadequado (HEYMSFIELD; WADDEN, 2017). 

Apesar desses fatores ambientais, nem todas as pessoas expostas a 

ambientes onde a obesidade é prevalente tornam-se obesas, sugerindo a existência 

de mecanismos genéticos que operam a nível individual (HEYMSFIELD; WADDEN, 

2017). Acredita-se que os proto-humanos e seus antecessores eram cronicamente 

subnutridos e que a descoberta de uma nova fonte de alimento por estes implicava no 

consumo imediato, visto que a preservação dos alimentos foi aprendida pelos 

humanos somente em tempos mais recentes (YANOVSKI, 2018). Logo, humanos que 

tinham a capacidade de suportar longos períodos de fome e armazenar e mobilizar 

energia mais eficientemente podem ter tido uma vantagem reprodutiva, o que levou a 

uma super representação de variantes genéticas que promovem a habilidade de 

comer mais rapidamente, absorver calorias em maior grau e expandir os estoques de 

energia no tecido adiposo mais eficientemente (BLÜHER, 2019). 
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Apesar da definição simplista de obesidade, baseada na primeira lei da 

termodinâmica, a etiologia da doença é bem mais complexa que apenas um 

desbalanço energético (GONZÁLEZ-MUNIESA et al., 2017). Tratamentos que visam 

a redução da ingestão energética e aumento do exercício físico vêm frequentemente 

se mostrando insuficientes, o que sugere que os fatores etiológicos e a interação entre 

eles ainda não são completamente entendidos (SHARMA; PADWAL, 2010). 

A hipertrofia e/ou hiperplasia são as principais causas da expansão do tecido 

adiposo branco (TAB). A hipertrofia (aumento no tamanho da célula) do adipócito é 

frequentemente precedida pela hiperplasia (aumento no número de células) 

(GUSTAFSON; SMITH, 2015), entretanto, no desenvolvimento da obesidade o TAB 

pode se tornar severamente disfuncional e falhar na expansão apropriada para o 

estoque energético (KUSMINSKI; BICKEL; SCHERER, 2016). Conforme o balanço 

energético positivo é estabelecido, essa expansão não saudável do TAB provoca a 

liberação de citocinas inflamatórias que interferem na via de sinalização da insulina 

causando resistência a este hormônio, e ocorre a deposição ectópica de gordura em 

outros tecidos responsáveis pela homeostase do metabolismo prejudicando seu 

funcionamento (GRAUS-NUNES et al., 2017; LACKEY; OLEFSKY, 2016). Além da 

inflamação e secreção desregulada de adipocinas, esse fenômeno também está 

associado a eventos deletérios como fibrose, hipóxia e disfunção mitocondrial das 

células (KUSMINSKI; BICKEL; SCHERER, 2016). 

Uma mudança no perfil de secreção de adipocinas ocorre no TAB 

acompanhando sua expansão induzida pela obesidade. Fatores pró-inflamatórios 

como fator de necrose tumoral-α  (TNF-α), interleucina-1β (IL‑1β), interleucina-6 (IL‑6), 

interleucina-8 (IL‑8), leptina, resistina e proteína quimiotática de monócitos 1 (MCP-1) 

têm sua secreção aumentada enquanto paralelamente fatores anti-inflamatórios, 

como interleucina-10 (IL-10) e adiponectina, têm sua secreção reduzida. Com o 

progredir da doença, monócitos circulantes são recrutados através da MCP-1, infiltram 

o TAB para abastecer e compor um meio inflamatório. Macrófagos residentes do TAB 

e monócitos recém-recrutados adquirem perfil de macrófagos M1 que, diferente dos 

macrófagos M2 que possuem características anti-inflamatórias, desregulam a 

sinalização local da célula e prejudicam a sensibilidade insulínica a nível de todo o 

corpo ao secretar citocinas inflamatórias e circundar adipócitos apoptóticos para criar 

estruturas “crown-like” (KUSMINSKI; BICKEL; SCHERER, 2016; Figura 2). 
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Figura 2 – Infiltração de macrófagos no TAB. Asteriscos marcam células com estruturas crown-like. 
Adaptado de FREEMAN et al. (2012). 

 

Apesar de ser um dos grandes desafios da saúde pública moderna, vale 

ressaltar que a obesidade pode ser prevenida (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2016) e que muito esforço deve ainda ser dedicado na sua prevenção e tratamento 

(HEYMSFIELD; WADDEN, 2017) de forma que novos estudos sobre o tema possam 

esclarecer e elucidar sua etiologia e seus mecanismos fisiopatológicos. 

 

1.2.1 Tecido adiposo branco epididimário (TABe) 

 

O tecido adiposo é um tipo de tecido conjuntivo especializado caracterizado 

pela predominância de células denominadas adipócitos. É o maior depósito corporal 

de energia, sob a forma de triglicerídeos. Bem como os fibroblastos do tecido 

conjuntivo propriamente dito, as células do tecido adiposo derivam de células-tronco 

mesenquimais que se diferenciam em pré-adipócitos que, por sua vez, desenvolvem-

se em adipócitos brancos, beges ou marrons (JUNQUEIRA; CARNEIRO, 2013; Figura 

3). 
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Figura 3 – Diferenciação das células do tecido adiposo a partir de uma célula tronco 
mesenquimal. Adaptado de: MESCHER, A. L. (2015). 

 

O tecido adiposo branco, ou unilocular, constitui uma das duas variedades 

existentes. É caracterizado por células grandes (50 a 150 μm de diâmetro) e esféricas 

(apresentam-se poliédricas no tecido devido à compressão recíproca) que contêm 

uma gotícula única de gordura que ocupa quase todo o citoplasma, deslocando o 

núcleo em direção à periferia (Figura 4, A). A outra variedade existente é o tecido 

adiposo marrom, ou multilocular, caracterizado por células menores e poligonais cujos 

lipídeos são armazenados em gotículas de vários tamanhos e contêm maior número 

de mitocôndrias (Figura 4, B). Os adipócitos beges são adipócitos com características 

intermediárias entre os adipócitos brancos e os adipócitos marrons (JUNQUEIRA; 

CARNEIRO, 2013). 
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Figura 4 - Fotomicrografias representativas de adipócitos uniloculares e multiloculares. Setas 
apontam núcleos excêntricos de adipócitos uniloculares e asteriscos indicam  adipócitos multiloculares. 
Adaptado de: MESCHER, A. L. (2015). 

 

Em humanos, existem três principais regiões anatômicas de depósitos de 

gordura: a região da gordura intra-abdominal, a região da gordura subcutânea corporal 

superior ou abdominal e a região da gordura subcutânea corporal inferior. 

As gorduras subcutâneas ficam localizadas superficial ou profundamente às 

fáscias musculares e a gordura intra-abdominal, que se refere ao tecido adiposo 

visceral (TABv), cerca os órgãos internos. O TABv pode ainda ser dividido em omental, 

mesentérico, retroperitoneal, gonadal e pericárdico (CHUSYD et al., 2016, Figura 5). 

Já foi evidenciado na literatura que, independentemente do IMC e/ou 

porcentagem de gordura corporal, é a distribuição dessa gordura que está relacionada 

ao risco de doenças e comorbidades relacionadas à obesidade (CHUSYD et al., 

2016). Um exemplo de situação que confirma essa tese é o fato de alguns indivíduos 

obesos serem protegidos contra a síndrome metabólica em função de uma 

distribuição de gordura corporal mais favorável (KOSTER et al., 2010; Figura 5). 
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Figura 5 - Diferentes perfis de secreção de adipocinas entre os depósitos de gordura subcutânea 
e visceral e seus respectivos fatores de proteção/risco. O tecido adiposo funciona na obesidade 
subcutânea secretando adipocinas anti-inflamatórias enquanto na obesidade visceral há um aumento 
na liberação de adipocinas inflamatórias. Além disso, na obesidade visceral ocorre o recrutamento de 
macrófagos com fenótipo inflamatório (macrófagos M1). Legenda: TNF – fator de necrose tumoral, IL-
6 – interleucina 6. Adaptado de GONZÁLES-MUNIESA, P. et al. (2017). 

 

Sabe-se que a localização anatômica de cada depósito de gordura afeta a 

função endócrina do TAB. Por exemplo: por ter acesso ao sistema porta, os hormônios 

sintetizados no TABv são secretados e direcionados ao fígado, exercendo efeito no 

metabolismo hepático, enquanto os hormônios do tecido adiposo subcutâneo (TABs) 

são secretados na circulação sistêmica (KERSHAW; FLIER, 2004). 

Outra explicação que evidencia essa relação da distribuição dos depósitos de 

gordura e os problemas associados à obesidade é que cada depósito tem um perfil 

de expressão e secreção de adipocinas único (KERSHAW; FLIER, 2004). Marcadores 

inflamatórios associados a alterações metabólicas como IL-6, TNF-α, entre outros 

estão intimamente relacionados ao TABv (KOSTER et al., 2010). 

Chusyd et al. (2016) relatam que indivíduos com obesidade ginoide, 

caracterizada por gordura subcutânea na região gluteofemoral, têm risco mínimo de 

desenvolver disfunções metabólicas; enquanto indivíduos com obesidade androide, 

caracterizada por acúmulo de gordura visceral, sofrem de um maior risco de 
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disfunções metabólicas, tais como: pressão arterial e níveis de triglicerídeos 

plasmáticos elevados, além de propensão ao desenvolvimento de DM2 

(MANOLOPOULOS; KARPE; FRAYN, 2010). 

O volume dos adipócitos está associado com a sensibilidade à insulina, 

inflamação, estresse oxidativo e maior concentração de macrófagos no TAB 

(BLÜHER, 2009). Alterações na lipólise são frequentemente associadas com a 

obesidade, contribuindo para os eventos anteriormente citados e afetando a 

responsividade da lipólise estimulada por catecolaminas (DUNCAN et al., 2007). 

Jensen et al. (1989) sugerem que os diferentes depósitos de TAB podem ser 

responsáveis por essa alteração sistêmica. Em seu estudo, observou-se que mulheres 

com obesidade androide liberaram o dobro de ácidos graxos quando comparadas às 

mulheres com obesidade ginoide. Tal diferença entre os grupos pode ser atribuída à 

hipertrofia sofrida durante o ganho de peso pelas mulheres com obesidade abdominal 

em oposição à hiperplasia observada nas mulheres do outro grupo. Adipócitos de 

tamanho normal observados no grupo hiperplásico possuíam lipólise restrita, 

enquanto os adipócitos hipertróficos do grupo androide possuíam lipólise aumentada 

(JENSEN et al., 1989). 

Da mesma forma que ocorre na espécie humana, o TAB de roedores também 

é um órgão dividido em depósitos. O tecido adiposo inguinal de roedores, por exemplo, 

é comparável ao TABs gluteofemoral dos humanos, enquanto o tecido adiposo 

mesentérico é comparável ao tecido adiposo intra-abdominal por ter acesso direto à 

veia porta. Apesar disso, o tecido adiposo perigonadal dos roedores (epididimário nos 

machos e periovariano nas fêmeas) é o mais utilizado na literatura como equivalente 

ao TABv humano devido ao fato do tecido adiposo mesentérico murino possuir 

limitações no que diz respeito à manipulação cirúrgica (CHUSYD et al., 2016). 

Tendo isso em vista, o presente trabalho se respalda na literatura atual que 

vem relatando um padrão de secreção de adipocinas em humanos muito similar aos 

observados em estudos com roedores (CHUSYD et al., 2016). 

 

1.3 Sistema renina-angiotensina e obesidade 

 

O sistema renina-angiotensina (SRA) é uma cascata bioenzimática que 

desempenha ações biológicas através do octapeptídeo ativo angiotensina II (Ang II). 

Dentre seus efeitos classicamente descritos estão a homeostase do sistema 
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cardiovascular e sua influência sobre o tônus vascular, equilíbrio hidroeletrolítico e 

sistema nervoso simpático (DINH et al., 2001). 

A sequência de reações enzimáticas que dá origem à Ang II se inicia com a 

renina, uma enzima proteolítica secretada pelas células justaglomerulares do rim. A 

renina cliva a macroglobulina hepática angiotensinogênio (AGT) dando origem a um 

decapeptídeo inativo denominado angiotensina I (Ang I). Esse decapeptídeo, por sua 

vez, tem dois aminoácidos clivados da sua região carboxi-terminal pela enzima 

conversora de angiotensina (ECA) dentro da circulação pulmonar, dando origem ao 

peptídeo ativo Ang II (DINH et al., 2001; VINSON; HO; PUDDEFOOT, 1995). 

Inicialmente, o SRA era visto como um sistema endócrino circulante. 

Entretanto, numerosos estudos nas últimas décadas mostraram que diversos tecidos, 

incluindo o TAB, são capazes de produzir Ang II in situ, através da qual efeitos 

autócrinos, parácrinos e intrácrinos são mediados (DINH et al., 2001; FRIGOLET; 

TORRES; TOVAR, 2013). Além disso, a Ang II pode ainda ser formada por vias 

enzimáticas alternativas à renina e à ECA através de peptídeos como a quimase, 

catepsina G, enzima geradora de Ang II sensível à quimostatina (CAGE), ativador 

tecidual de plasminogênio e tonina (DINH et al., 2001). 

O principal hormônio do sistema é a Ang II, que se liga a receptores de Ang II 

acoplados à proteína G tipo 1 (ATR1) ou tipo 2 (ATR2) para exercer suas funções. 

Entretanto, outros peptídeos hidrolisados a partir do AGT também exercem efeitos 

biológicos como por exemplo a angiotensina 2-8 (Ang III), a angiotensina 3-8 (Ang IV) 

e a angiotensina 1-7 (Ang 1-7). A Ang III e a Ang IV são geradas a partir da ação das 

peptidases A e M, respectivamente, degradando a Ang II em sua porção N-terminal, 

enquanto a Ang 1-7 é formada a partir da Ang II por ação da enzima conversora de 

angiotensina 2 (ECA2) (FRIGOLET; TORRES; TOVAR, 2013). De outra forma, a 

angiotensina 1-9 (Ang 1-9), produto da hidrólise da Ang I pela ECA2, pode também 

ser clivada em Ang 1-7 pela ação da ECA constituindo assim uma via alternativa 

(FRANTZ et al., 2018; Figura 6). 
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Figura 6 - Eixos do SRA. O angiotensinogênio hepático é clivado em angiotensina I pela enzima 
renina. A angiotensina I é clivada em angiotensina II pela enzima ECA e a angiotensina II clivada em 
angiotensina III e angiotensina IV subsequentemente por aminopeptidases. A angiotensina I também é 
clivada em angiotensina (1-9) pela ação da enzima ECA2 e a angiotensina (1-7) é formada a partir da 
clivagem da angiotensina (1-9) pela ECA ou da angiotensina II pela ECA2. Esses peptídeos interagem 
com receptores específicos e exercem funções biológicas. Adaptado de (KANASAKI et al., 2011). 

 

Os receptores de Ang II, AT1R e AT2R, são extensamente difundidos pelos 

tecidos (VINSON; HO; PUDDEFOOT, 1995) e seus efeitos fisiológicos são mediados 

pelo acoplamento dos receptores à proteína G gerando segundos mensageiros. A 

ativação do eixo clássico (ECA/Ang II/AT1R) estimula vasoconstrição, secreção de 

aldosterona, retenção de sódio, ativação do sistema nervoso simpático e geração de 

espécies reativas de oxigênio (EROs), além de efeitos deletérios como disfunção 

endotelial, hipertrofia, efeitos inotrópicos e cronotrópicos no coração e a indução de 

processos inflamatórios, trombóticos, proliferativos e fibróticos. Em certas condições, 

ou quando o AT1R é bloqueado, o AT2R é estimulado (ECA/Ang II/AT2R) e exerce 

efeitos teciduais protetores opostos aos do AT1R como vasodilatação, natriurese e 

efeitos anti-inflamatórios e antiproliferativos (FRANTZ et al., 2018; FRIGOLET; 

TORRES; TOVAR, 2013; NGUYEN DINH CAT; TOUYZ, 2011). 

Em contraste com a Ang II, a Ang 1-7 compõe um eixo contrarregulatório 

(ECA2/Ang 1-7/MasR) promovendo ações anti-inflamatórias, anti-fibróticas e 

antiproliferativas ao se ligar em seu receptor específico (MasR) codificado pelo proto-

oncogene Mas (FRANTZ et al., 2018; MARIO et al., 2012). 
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O TAB é um grande contribuinte do AGT extra-hepático (em torno de 20-30 % 

do AGT plasmático) (YIANNIKOURIS et al., 2012) sendo o TABv o principal tecido 

responsável pelo desenvolvimento de anormalidades metabólicas associadas à 

obesidade como a hipertensão e a resistência à insulina, por ter maior expressão de 

mRNA de AGT quando comparado com o TABs (FRIGOLET; TORRES; TOVAR, 

2013; GIACCHETTI et al., 2000). 

O eixo clássico do SRA é super ativado na obesidade em humanos e em 

modelos de camundongos com obesidade induzida por dieta hiperlipídica/high-fat 

(HF), em detrimento do eixo contrarregulatório (ECA2/Ang 1-7/MasR) ; (FRANTZ et 

al., 2018; FRIGOLET; TORRES; TOVAR, 2013; Figura 7). 

 

 
Figura 7 - Efeitos dos eixos clássico e contrarregulatório do sistema renina-angiotensina no 
armazenamento lipídico. Legenda: Ang 1-7: angiotensina 1-7; Ang II: angiotensina II; EROs: espécies 
reativas de oxigênio. Fonte: o autor. 

 

O evento classicamente mais relacionado com o efeito protetor do eixo 

contrarregulatório é o aumento da liberação de óxido nítrico (NO). A ativação da Akt 

promovida pela Ang 1-7 também participa na melhora da resistência insulínica. Deste 
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modo, os efeitos protetores da Ang 1-7 em oposição aos efeitos fisiopatológicos da 

Ang II no TAB descritos na literatura abrem uma nova perspectiva para a 

farmacoterapia de desordens metabólicas como a obesidade (SLAMKOVA; ZORAD; 

KRSKOVA, 2016). 

 

1.4 Inibidores da ECA como alternativas no tratamento da obesidade 

 

O tratamento da obesidade através de mudanças no estilo de vida como 

restrição calórica e prática de exercício físico tem se mostrado frequentemente 

insuficiente visto que muitos pacientes não conseguem perder peso ou recuperam o 

peso perdido. Logo, medidas adicionais podem ser adotadas para obtenção do 

controle e manutenção da doença. A farmacoterapia adjunta tem se mostrado cada 

vez mais efetiva nesse aspecto (MONTAN et al., 2019). 

Diversas desordens metabólicas, incluindo a obesidade, compartilham de um 

SRA superativado, o que faz o uso de bloqueadores deste sistema uma opção para a 

terapia farmacológica. 

Bloqueadores do SRA incluem: inibidores da renina plasmática como o 

alisquireno, que diminuem a produção de toda angiotensina derivada desta enzima; 

inibidores da ECA como o captopril e o enalapril, que bloqueiam a conversão de Ang 

I em Ang II e aumentam a disponibilidade de bradicinina; e bloqueadores seletivos dos 

receptores de Ang do tipo 1 (AT1R) como a losartana e a telmisartana (FRANTZ et 

al., 2014). 

O captopril foi o primeiro fármaco inibidor da ECA comercializado, disponível 

nos EUA em 1981. Ele difere molecularmente do enalapril pela presença de um grupo 

sulfidrila ausente no último, responsável pela ligação do captopril à ECA e também 

por seus efeitos indesejáveis (VLASSES et al., 1987). 

O maleato de enalapril é um pró-fármaco desenvolvido para ter maior taxa de 

absorção e efeito do princípio ativo prolongado. Quando administrado oralmente, é 

hidrolisado no inibidor da ECA enalaprilat e possui uma biodisponibilidade de 40% 

(DAVIES et al., 1984; OATES; WOOD; WILLIAMS, 1988). 

Ambos, captopril e enalapril, são excretados pela urina, tendo o primeiro uma 

taxa de 95% de excreção em 24h e o último uma taxa de excreção entre 60-75% em 

72h (OATES; WOOD; WILLIAMS, 1988). 
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Em um estudo de 2014, FRANTZ et al. demonstraram que o tratamento com 

enalapril foi o mais efetivo em melhorar a resposta aos efeitos deletérios da dieta high-

fat e em proteger contra a doença hepática gordurosa não alcoólica e contra a 

resistência hepática à insulina em camundongos quando comparado aos tratamentos 

com alisquireno e losartana. 

Outros estudos mostram que a farmacoterapia com inibidores da ECA é capaz 

de conferir proteção contra a obesidade induzida por dieta, promover a perda de peso 

e adiposidade ao aumentar o gasto energético e promover melhor sensibilidade à 

insulina ao ativar a via da Ang 1-7/MasR (DE KLOET et al., 2009; LOLOI et al., 2018). 

Giori et al. (2021) demonstraram que a administração do enalapril contrapôs os 

efeitos da dieta hiperlipídica no TABs de camundongos e deslocou o SRA em direção 

ao eixo ECA2/Ang 1-7/MasR. 

Neste cenário, o presente trabalho visa avaliar os efeitos do fármaco inibidor 

da ECA, enalapril, sobre o TABe de camundongos com obesidade induzida por dieta, 

elucidando, através de técnicas morfométricas e de análises plasmáticas, possíveis 

atenuações nos perfis inflamatórios e hipertróficos da doença ocasionadas por efeitos 

da intervenção no SRA anteriores à etapa de bloqueio dos receptores AT1, buscando 

a possibilidade de um benefício oriundo dessa intervenção. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos do enalapril sobre a morfologia do TABe de camundongos 

C57BL/6 com obesidade induzida por dieta. 

 

2.2 Objetivo específico 

 

• Acompanhar a evolução da massa corporal, ingestão alimentar e energética 

nos diferentes grupos experimentais; 

• Realizar a análise de perfil glicídico e lipídico nos animais durante o período 

experimental; 

• Realizar a análise das concentrações de citocinas inflamatórias plasmáticas 

durante o período experimental  

• Avaliar a morfologia do TABe através da medida do diâmetro dos adipócitos. 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

3.1  Animais e protocolo experimental 

 

Todos os cuidados e procedimentos experimentais realizados seguiram as 

diretrizes estabelecidas no guia convencional para a experimentação em animais 

(Publicação NIH Nº. 85-23, revisado em 1996) e as recomendações nacionais 

impostas pela Lei Arouca (11.794/2008). Os protocolos de manuseio e 

experimentação foram aceitos pelo Comitê de Ética em Experimentação Animal da 

Universidade Federal Fluminense (CEUA 2504060718) (Anexo I). 

Camundongos C57BL/6 machos adultos (3 meses de idade) foram mantidos 

em caixas de polipropileno no biotério do Centro Biomédico da UFF, em ambiente com 

temperatura (22 ± 2 ºC) e luz (12h claro-escuro) controladas. Os animais tiveram livre 

acesso à ração e água potável e foram avaliados diariamente quanto às condições de 

saúde.  

Durante oito semanas consecutivas, os animais foram alimentados com dieta 

controle para camundongos (SC, n=10, total de 15 kJ/g) ou dieta hiperlipídica (HF, 

high-fat, n=20, energia total de 21 kJ/g) de acordo com as recomendações da AIN93M 

(REEVES; NIELSEN; FAHEY, 1993), sendo ambas as dietas produzidas pela 

PragSoluções (Jaú, SP, Brasil; Tabela 2). 

 

Tabela 2: Composição das dietas experimentais 

Ingredientes 
Dieta (g/kg) 

SC HF 

Caseína (>85% proteína) 140 175 

Amido de milho 466 193 

Amido dextrinizado 155 155 

Sacarose 100 100 

Óleo de soja 40 40 

Banha de porco - 238 

Fibra 50 50 

Mistura de vitaminas* 10 10 

Mistura de minerais* 35 35 
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Cisteína 1,8 1,8 

Colina 2,5 2,5 

Antioxidante 0,008 0,06 

Energia (kJ/g) 15 21 

Carboidrato (%) 76 36 

Proteína (%) 14 14 

Gordura (%) 10 50 

Mistura de vitaminas* e de minerais** segundo recomendação da AIN-93M (REEVES; 

NIELSEN; FAHEY, 1993). Legenda: SC: dieta controle; HF: dieta hiperlipídica. 

 

Após as oito semanas de dieta, os animais foram aleatoriamente divididos de 

acordo com o protocolo do fármaco que receberam, perfazendo os seguintes grupos 

(n=10 em cada grupo): SC (standard chow - dieta padrão ao longo de todo o 

experimento); HF (dieta hiperlipídica durante todo o experimento) e HF-E (dieta 

hiperlipídica tratado com enalapril - 10 mg/kg/dia). 

O protocolo de tratamento medicamentoso teve duração de oito semanas, que, 

somadas às oito semanas de dieta anteriores, totalizaram 16 semanas de experimento 

(Figura 8). O tratamento farmacológico foi realizado com o anti-hipertensivo inibidor 

da ECA, enalapril, incorporado na ração dos animais na forma de princípio ativo 

maleato de enalapril (E6888, Sigma-Aldrich, St. Louis, MO, EUA) em concentração de 

10 mg/kg de massa corporal por dia (SANTOS et al., 2009). 

 

 
Figura 8 - Representação esquemática dos grupos experimentais. Legenda: SC: grupo controle, 
HF: grupo com dieta hiperlipídica, HF-E: grupo com dieta hiperlipídica e tratamento com enalapril. 
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3.2  Massa corporal, ingestão alimentar e ingestão energética 

 

Ao longo de todo o período experimental a massa corporal foi aferida 

semanalmente, em balança de precisão (MARK S3102, Bel Equipamentos Analíticos 

LTDA, São Paulo, Brasil). A ingestão alimentar foi monitorada por meio da diferença 

entre a quantidade de ração oferecida diariamente e o remanescente do dia anterior. 

A ingestão energética foi calculada através do produto entre o consumo alimentar e o 

teor energético de cada dieta. 

 

3.3  Eutanásia e extração dos tecidos 

 

Os animais foram submetidos a 6 horas de jejum e, em seguida, profundamente 

anestesiados com ketamina (40 mg/kg) e xilasina (8 mg/kg). O sangue foi coletado 

através de punção do átrio direito, centrifugado por 15 minutos a 3.500 g (4ºC) para 

obtenção do soro e armazenado a temperatura de -80ºC para análises bioquímicas 

posteriores.  

O tecido adiposo branco epididimário de cada animal foi cuidadosamente 

dissecado, pesado e preparado para análise. Fragmentos desse tecido também foram 

mantidos em formalina de Millonig (formaldeído 4% peso/volume, 0,1M tampão 

fosfato, pH 7,2) por 48 horas e preparados para microscopia óptica. 

 

3.4  Análises plasmáticas 

 

As concentrações plasmáticas de glicose, insulina, IL-6 e TNF-α foram 

avaliadas por meio de um painel metabólico (Milliplex MADKMAG-71K-06), através do 

equipamento Luminex xMAP (Millipore, MA, EUA); o índice de resistência à insulina 

HOMA-IR foi calculado por meio da fórmula: [glicose plasmática de jejum (mmol/L) × 

insulina plasmática de jejum (μUI/L)]/22.5 (MATTHEWS et al., 1985) e as 

concentrações plasmáticas de colesterol e triglicerídeos foram analisadas utilizando 

kits (LabTest, MG, Brasil) para o Analisador de Bioquímica (Bioclin System II, Quibasa, 

MG, Brasil). 

 

3.5  Análise morfométrica 
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Os tecidos adiposos epididimários foram dissecados, pesados e imediatamente 

fixados em formalina de Millonig. Posteriormente, foram processados e emblocados 

em parafina. Os cortes histológicos foram realizados em seções de 5 µm, com auxílio 

de um micrótomo, e corados com hematoxilina e eosina. As imagens foram adquiridas 

através do ScanScopeTM CS (Aperio Technologies, CA, USA). O diâmetro dos 

adipócitos foi estimada através da ferramenta Image Pro Plus (versão 7.01, Media 

Cybernetics, MD, EUA) (Mandarim-de-Lacerda, 2010). Foram avaliadas pelo menos 

10 imagens digitais dos cortes histológicos aleatoriamente selecionadas por animal, 

sendo medidos pelo menos 5 adipócitos em cada imagem (Figura 9). 

 

 

Figura 9 - Software Image Pro Plus. Sistema de medida dos diâmetros dos adipócitos (µm) 
determinadas pela média aritmética do comprimento das linhas perpendiculares traçadas em cada 
adipócito. 

 

3.6  Análise estatística 
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Os dados foram testados quanto à normalidade e homocedasticidade das 

variâncias e são mostrados como média ± desvio padrão (DP). As diferenças entre os 

grupos foram testadas pelo teste t-student ou pela análise de variância one-way 

(ANOVA) seguida pelo pós-teste de Holm-Sidak. Em todos os casos, o nível de 

significância adotado foi de p<0,05. Foi utilizado o programa GraphPad Prisma (versão 

6.02 para Windows, GraphPad Software, CA EUA), para a realização dos testes 

estatísticos e confecção dos gráficos. 
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4 RESULTADOS 

 

4.1  Massa corporal, ingestão alimentar e energética 

 

Inicialmente, nenhum dos grupos apresentou diferença estatisticamente 

significativa de massa corporal. A partir da segunda semana de protocolo 

experimental, foi constatado aumento significativo no grupo HF em relação ao grupo 

SC (+11,83%, p<0,01) e até o momento prévio ao início das intervenções, na oitava 

semana, essa diferença aumentou para 15,88% (p<0,05). Após o início do tratamento 

com enalapril, o grupo HF-E apresentou massa corporal reduzida em relação ao HF a 

partir da 12ª semana (-21,8%, p<0,0001). Após 8 semanas de intervenção, ao fim do 

protocolo experimental, o grupo HF mostrou um aumento de 31,28% de massa 

corporal quando comparado ao grupo SC (p<0,0001) e o grupo HF-E apresentou 

redução final de 27,41% (p<0,0001) em relação ao grupo HF (Figura 10). 

 

 

Figura 10 - Evolução da massa corporal no período experimental. As oito primeiras semanas 
correspondem ao período de indução da obesidade e a partir da oitava semana foram iniciadas as 
intervenções com enalapril (n= 10/grupo). Os dados são apresentados como média ± DP. Diferenças 
significativas: a ≠ SC e b ≠ HF conforme determinado pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak 
(p<0,05). Legenda: SC: grupo controle; HF: grupo com dieta hiperlipídica; HF-E: grupo com dieta 
hiperlipídica e tratamento com enalapril. 
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A ingestão alimentar em gramatura dos grupos experimentais foi constante ao 

longo de todo o período experimental. Entretanto, levando em consideração a 

densidade energética das rações, o grupo HF apresentou maior ingestão energética 

quando comparado ao grupo SC (+29,23%, p<0,05; Tabela 3). 

 

Tabela 3: Ingestão alimentar e energética média dos três grupos experimentais 

Grupos 
Ingestão alimentar 

(g/animal/dia) 

Ingestão energética 

(kJ/animal/dia) 

SC 2,60 ± 0,18 39,00 ± 1,70 

HF 2,35 ± 0,22 50,40 ± 3,70 a 

HF-E 2,04 ± 0,11 42,84 ± 1,40 

Os dados são apresentados como média ± DP (n=10/grupo). Diferenças significativas: a ≠ SC conforme 

determinado pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). Legenda: SC: grupo controle; 

HF: grupo com dieta hiperlipídica; HF-E: grupo com dieta hiperlipídica e tratamento com enalapril. 

 

4.2  Perfil glicídico 

 

Foram avaliadas glicemia e insulina de jejum ao fim do protocolo experimental 

e calculado o índice HOMA-IR, usado para determinação da resistência insulínica. Os 

níveis plasmáticos de glicose mostraram-se elevados no grupo HF e no grupo HF-E 

em relação ao grupo SC (+21,69%, p<0,01 e +21,03%, p<0,01, respectivamente). A 

insulina de jejum também apresentou aumento no grupo HF em relação ao SC 

(+269%, p<0,0001). O índice HOMA-IR demonstrou resistência insulínica no grupo HF 

em relação ao SC (+400%, p<0,001; Tabela 4). 

 

Tabela 4: Glicemia de jejum, insulina de jejum e HOMA-IR. 

 SC HF HF-E 

Glicemia de jejum 

(mmol/L) 
9,11 ± 1,86 11,09 ± 0,89 a 11,03 ± 0,92 a 

Insulina de jejum 

(µUI/L) 
24,59 ± 24,60 90,79 ± 44,88 a 62,31 ± 31,29 

HOMA-IR 11,81 ± 9,96 47,28 ± 25,53 a 29,53 ± 13,99 

Os dados são apresentados como média ± DP (n=10/grupo). Diferenças significativas: a ≠ SC conforme 

determinado pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). Legenda: SC: grupo controle, 

HF: grupo com dieta hiperlipídica, HF-E: grupo com dieta hiperlipídica e tratamento com enalapril. 
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4.3  Perfil lipídico 

 

Os níveis de triglicerídeos plasmáticos não demonstraram diferença 

estatisticamente significativa entre os grupos. Já os níveis de colesterol plasmático 

mostraram-se aumentados tanto no grupo HF quanto no grupo HF-E quando 

comparados com o grupo SC (+195,16% e +216,02%, respectivamente com p<0,0001 

para ambos; Tabela 5). 

 

Tabela 5: Colesterol e triglicerídeos plasmáticos. 

 SC HF HF-E 

Triglicerídeos 

plasmáticos (mg/dL) 
119,3 ± 9,84 90,79 ± 44,88 62,31 ± 31,29 

Colesterol 

plasmático (mg/dL) 
151,0 ± 24,84 294,7 ± 39,51 a 326,2 ± 76,33 a 

Os dados são apresentados como média ± DP (n=10/grupo). Diferenças significativas: a ≠ SC conforme 

determinado pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). Legenda: SC: grupo controle, 

HF: grupo com dieta hiperlipídica, HF-E: grupo com dieta hiperlipídica e tratamento com enalapril. 

 

4.4  Citocinas inflamatórias 

 

Os níveis plasmáticos de IL-6 mostraram-se aumentados no grupo HF quando 

comparados ao grupo SC (3,42 ± 1,57 ng/dL e 1,60 ± 0,22 ng/dL, respectivamente 

com p=0,0245 para ambos). Já o TNF-α plasmático não demonstrou diferença 

estatística entre os grupos (Figura 11). 

 

Figura 11 - Citocinas inflamatórias IL6 e TNF-α. Os dados são apresentados como média ± DP 
(n=10/grupo). Diferenças significativas: a ≠ SC conforme determinado pelo one-way ANOVA e pós-
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teste de Holm-Sidak (p<0,05). Legenda: SC: grupo controle, HF: grupo com dieta hiperlipídica, HF-E: 
grupo com dieta hiperlipídica e tratamento com enalapril. 

 

4.5  Morfometria 

 

Os adipócitos do TABe tiveram seus diâmetros medidos e foram separados por 

tamanho em cada grupo experimental. O critério de separação foi o diâmetro, sendo: 

células de diâmetro ≤ 40 µm consideradas adipócitos pequenos, células de diâmetro 

entre 41 e 80 µm consideradas adipócitos médios e células de diâmetro ≥ 81 µm 

consideradas adipócitos largos. 

No que diz respeito ao percentual de células de pequeno diâmetro, nenhuma 

diferença estatisticamente significativa foi observada. O percentual de células de 

médio diâmetro foi significativamente menor no grupo HF quando comparado ao grupo 

SC (22,6% ± 3,7% e 86,8% ± 0,9%, respectivamente com p<0,0001) e 

significativamente maior no grupo HF-E quando comparado ao grupo HF (85,1% ± 

0,1% e 22,6% ± 3,7%, respectivamente com p<0,0001). Quanto às células de diâmetro 

largo, o grupo HF apresentou um percentual consideravelmente elevado quando 

comparado ao grupo SC (76,7% ± 3,6% e 8,0% ± 2,1%, respectivamente com 

p<0,0001) e uma redução desse percentual pôde ser observada no grupo HF-E 

quando comparado ao grupo HF (6,9% ± 3,8% e 76,7% ± 3,6%, respectivamente com 

p<0,001; Figuras 12 e 13). 

 

Figura 12 - Percentual de adipócitos do TABe em diferentes faixas de diâmetro. Os dados são 
apresentados como média ± DP (n=10/grupo). Diferenças significativas: a ≠ SC e b ≠ HF conforme 
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determinado pelo one-way ANOVA e pós-teste de Holm-Sidak (p<0,05). Legenda: SC: grupo controle, 
HF: grupo com dieta hiperlipídica, HF-E: grupo com dieta hiperlipídica e tratamento com enalapril. 

Figura 13 - Fotomicrografias representativas do TABe de cada grupo experimental. Cortes de 5 
µm de espessura corados em hematoxilina e eosina. Objetiva de 20x. Legenda: SC: grupo controle, 
HF: grupo com dieta hiperlipídica, HF-E: grupo com dieta hiperlipídica e tratamento com enalapril. 
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5 DISCUSSÃO 

 

O presente estudo buscou comparar os efeitos do tratamento farmacológico 

com enalapril sobre a morfologia do tecido adiposo branco epididimário de 

camundongos com obesidade induzida por dieta. Foi observado que a intervenção 

promoveu perda de massa corporal, aumento da porcentagem de adipócitos de médio 

diâmetro e redução da porcentagem de adipócitos de largo diâmetro. No que diz 

respeito ao perfil glicídico, ao perfil lipídico, e ao perfil inflamatório, nenhuma diferença 

estatisticamente significativa foi observada. 

A obesidade é, atualmente, uma epidemia global, comumente relacionada a um 

quadro inflamatório sistêmico e associada a diversas outras patologias como DM2, 

doenças cardiovasculares e até alguns cânceres. O eixo clássico do SRA (ECA/Ang 

II/AT1R) está superativado na doença, tanto sistemicamente quanto localmente no 

TAB. Em humanos, a obesidade é associada a aumento nos níveis plasmáticos de 

renina, Agt, ECA e Ang II. Os inibidores da ECA são utilizados amplamente como 

tratamento primário para hipertensão, mas suas ações vão além da pressão arterial, 

como já demonstrado na literatura o seu potencial em melhorar a sensibilidade à 

insulina e reduzir o ganho de peso e gordura, prevenindo a obesidade em 

camundongos alimentados com uma dieta high-fat (PREMARATNA et al., 2012). 

A redução de massa corporal promovida pelo enalapril, já reportada na 

literatura tanto em modelos experimentais (FRANTZ et al., 2014) quanto em estudos 

clínicos (DE BLASI; CORTELLARO; COSTANTINI, 1984), é reforçada nos dados do 

presente estudo. De Kloet et al. (2009) propuseram que a redução de massa corporal 

observada após a administração de inibidores da ECA em animais alimentados com 

uma dieta hiperlipídica fosse uma consequência da redução da ingestão alimentar. 

Entretanto, esse não é o caso deste estudo, pois não houve diferença de ingestão 

energética entre os grupos HF e HF-E. 

Tendo em vista a independência entre a administração do fármaco e a ingestão 

energética, alguns outros fatores podem explicar esse desfecho como o aumento da 

dos níveis plasmáticos de adiponectina, sugerido por Carter et al. 2011. A 

adiponectina é um hormônio secretado pelos adipócitos que regula a homeostase 

energética, metabolismo de lipídeos e de glicose. Sabe-se que animais tratados com 

enalapril apresentam maior expressão de adiponectina, que através da ativação da 

proteína quinase ativada por monofosfato de adenosina (AMPK) desencadeia uma 
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cascata de sinalização responsável pelo aumento da oxidação e inibição da síntese 

de ácidos graxos estimulada pelo receptor ativado por proliferadores de peroxissoma 

gama (PPAR-γ). (BANGA et al., 2009; YAMAUCHI et al., 2002). O PPAR-γ está 

associado não só ao menor ganho de peso por reduzir a adiposidade, como também 

ao maior gasto energético, menores níveis de glicose, insulina e triglicerídeos 

plasmáticos (SANTOS et al., 2009). Em 2019, Liu et al. demonstraram a habilidade da 

Ang 1-7 em ativar a via da AMPK/FOXO1/PPAR-γ e que os receptores AT2, que 

produzem efeitos antagônicos aos dos receptores AT1, também são capazes de ativá-

la, independente da Ang II. 

Outro fator relevante na perda de adiposidade e em questões que dizem 

respeito ao perfil glicídico desses animais quando tratados com inibidores da ECA é a 

melhora na sinalização da insulina, que também é promovida pela adiponectina 

(SANTOS et al., 2009). O cross-talk do SRA com a via de sinalização insulínica é 

demonstrado com a modulação negativa promovida pela Ang II na cascata de 

sinalização desse hormônio (SHIUCHI et al., 2004). Inibindo a atividade da ECA e, 

consequentemente, reduzindo os níveis de Ang II, essa modulação negativa perderia 

força e uma melhora na sinalização poderia ser observada. Entretanto, nosso estudo 

não encontrou nenhuma melhora nos níveis de glicose e insulina em jejum, nem no 

índice HOMA-IR. Alguns estudos reportam uma grande eficiência no que diz respeito 

à melhora da  sensibilidade à insulina por inibidores da ECA em quadros de 

hipertensão, mas não de obesidade (GOOSSENS et al., 2006; YANG et al., 2015). 

No que tange ao perfil lipídico, sabe-se que os inibidores da ECA, inclusive o 

enalapril, são capazes de reduzir os níveis de triglicerídeos e colesterol total, além 

aumentar os níveis de colesterol HDL (GUDE, 2014; LIBRETTI; CATALANO, 1993; 

NANDEESHA; PAVITHRAN; MADANMOHAN, 2009). Apesar disso, não obtivemos 

resultados congruentes com estes dados. Bem como observado por Gude (2014), a 

melhora no perfil lipídico através do tratamento com inibidores da ECA não é algo 

universal, tendo já sido demonstrada na literatura, em um estudo com indivíduos 

normotensos, que o enalapril não produziu efeito sobre os lipídeos plasmáticos 

(KRYSIAK; OKOPIEŃ, 2008). 

Tendo em vista que uma dieta rica em gordura saturada leva à inflamação do 

TAB em roedores devido ao fato da dieta high-fat ativar o eixo clássico do SRA e a 

Ang II ser responsável pelo aumento da expressão de citocinas pró-inflamatórias 

(KALUPAHANA; MOUSTAID-MOUSSA, 2012), nosso estudo buscou analisar os 
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efeitos do enalapril sobre a expressão de duas delas em nossos animais: a IL-6 e o 

TNF-α. O aumento desses marcadores infamatórios está intrinsicamente relacionado 

com um evento já citado anteriormente presente na obesidade: a resistência à 

insulina. A IL-6 promove uma resistência insulínica hepática ao inibir a sinalização do 

receptor de insulina e aumentar a degradação do substrato-1 do receptor de insulina 

(IRS-1) (PREMARATNA et al., 2012). Já o TNF-α, induz tal condição ao suprimir a 

fosforilação dos resíduos tirosina no receptor do hormônio (FUKUZAWA et al., 1997). 

Já foi reportada na literatura, a capacidade dos inibidores da ECA em inibir a produção 

de TNF-α in vivo e in vitro (FUKUZAWA et al., 1997) e diminuir a expressão de RNAm 

de IL-6 no TAB e no músculo esquelético de camundongos obesos. Em seu artigo de 

revisão, Rodrigues Prestes et al. (2017) relataram que a ativação do eixo 

contrarregulatório (ECA2/Ang 1-7/MasR) reduziu a expressão de IL-6 em modelos 

animais de doenças que envolvem inflamação na patogênese e que a infusão 

subcutânea crônica de Ang 1-7 por 2 semanas foi capaz de reduzir os níveis tanto de 

IL-6 quanto de TNF-α em animais modelo de DM2. Em nosso estudo apenas a IL-6 

teve um aumento significativo no grupo alimentado com a dieta hiperlipídica e, embora 

tanto IL-6 quanto TNF-α tenham, de fato, demonstrado uma tendência a diminuir após 

o tratamento com o enalapril, essa diminuição não alcançou valores significantes 

estatisticamente. É importante considerar que durante o tratamento com o enalapril, 

os animais continuaram consumindo a dieta high-fat, o que pode ter feito com que os 

efeitos do medicamento fossem reduzidos. 

O presente estudo também demonstrou uma redução significativa na 

porcentagem de adipócitos maiores e um aumento significativo na porcentagem de 

adipócitos de médio diâmetro no grupo tratado com o enalapril. Esses resultados 

respaldam-se na literatura, em que estudos mostram que o tratamento com inibidores 

da ECA aumenta a expressão de diversas enzimas que aumentam a oxidação de 

ácidos graxos (PREMARATNA et al., 2012) e que a Ang 1-7 é capaz de aumentar a 

lipólise no TAB tanto de forma espontânea quanto através de estimulação 

catecolaminérgica (CAMINHOTTO et al., 2016), reduzindo, portanto, o tamanho dos 

adipócitos. Além disso, a sinalização da Ang 1-7 via MasR promove efeitos 

adipogênicos (GIORI et al., 2021), ou seja, promove a formação de novos adipócitos 

a partir de pré-adipócitos ou outros precursores como as células-tronco 

mesenquimais. Em compensação, a Ang II através do AT1R reduz a lipólise no TAB 

e a aumenta a lipogênese (armazenamento de lipídeos nos adipócitos). Essa 
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lipogênese leva o TAB a expressar um fenótipo caracterizado por adipócitos largos 

(ou hipertróficos), tal qual observado nos animais do grupo HF, que se acredita ter 

relação com um quadro de resistência insulínica sistêmica. Sabe-se que em um 

estado de influxo energético agudo para o TAB, a produção de Agt leva ao aumento 

dos níveis de Ang II local, o que induz vasoconstrição e consequentemente menores 

taxas lipolíticas. Por outro lado, durante o jejum, ocorre vasodilatação pelo menor 

aporte de Ang II local levando ao aumento das taxas de lipólise (KALUPAHANA; 

MOUSTAID-MOUSSA, 2012). 

É importante ressaltar que nosso estudo possui uma limitação no que diz 

respeito à administração do fármaco através da ração dos animais. Esta técnica de 

dosagem pode não ser muito confiável para todos os animais por conta de 

preferências individuais por sabores, problemas de palatabilidade e até alterações no 

comportamento do animal (TURNER et al., 2011). 

Sugere-se que novos estudos sejam feitos utilizando uma técnica diferente de 

administração como a gavagem oral, que permite um controle preciso da dosagem e 

ajuste do volume administrado de acordo com o peso de cada animal (ARANTES-

RODRIGUES et al., 2012; TURNER et al., 2011). 
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6 CONCLUSÃO 

 

Levando em consideração os dados apresentados e discutidos, conclui-se que 

a intervenção com o fármaco inibidor da ECA enalapril foi capaz de reduzir o ganho 

de massa corporal, reduzir a porcentagem de adipócitos hipertróficos através da 

lipólise e aumentar a porcentagem de adipócitos de médio diâmetro por meio da 

adipogênese em camundongos modelo de obesidade. 
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